


 ابنة یري وھو عیونھ من تسیل والدموع اشرف ابنة یحتضن الترك ادھم كان
 واضحة غیر مالمحھم یقفون أشخاص ثالثة ھناك وكان دمھ في غارق وھو
 راءالصح في تقف التي سیارتھم كشفان بسب خلفھم من المنبعث النور بسب

اللیل منتصف كان التوقیت و

 بغل المنتصف في یقف كان الذي القامة طویل الشخص إلي ادھم نظر
ذلك فعلت لماذا : لھ وقال عیونھ من تسیل والدموع

یخصھ ال فیما تدخل ألنة : مخیف ھادي بصوت علیة رد

الثمن تدفع سوف : بغضب ادھم

الفرصة أمنحك لن : الھدوء بنفس علیة رد

 إن قبل ادھم رأس في لتستقر رصاصة وأطلق ادھم نحو مسدسھ صوب
یتحرك

الصحوة األول الفصل

أكثر مدمر سیكون نظم إذا لكن مدمر غامر شعور االنتقام

............................................................ .......................... 



سنوات ٥ بعد

 في یرقد الترك ادھم كان المستشفیات احد في الھادئة الباردة الغرف احد في
 ابنة وتوفي ناري بطلق رافسة أصیبت إن منذ سنوات خمس استمرت غیبوبة

 تقوم ألخر حین من و سنوات خمس لمدة المكان ھذا في یرقد اللیلة نفس في
 أي یوجد ال غرفتھ بحارسة یقوم الذي كامل ماجد ومساعدة بزیارتھ نور تختة
 نزع بعدم حیاتھ انقذو الذین األطباء اجمع ھكذا مرة ادھم یستیقظ إن في أمل

میت الترك ادھم الطبیة النظر وجھة فحسب ادھم مخ من الرصاصة

 بالشعر یتمیز وقوي ناجح أعمال رجل العمر من األربعین في رجل ادھم
 دوجالس وذقن المظھر قویة بنیة وعیون طویل أالن أصبح الذي الغامق البني
سالح تاجر ادھم إن الكثیرون یعرفھ ال الذي معبر غیر ھووج

 أختھ و ماجد مثل لھ المقربین ووحدھم الحقیقي لعملة قناع مجرد شركاتھ وان
الحقیقة یعرفون الذین نور
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 ذكري أعاد و یعمل عقلة بدء المستشفي في یرقد وادھم األیام من یوم وفي
 شھقة ویطلق یستیقظ بأدھم ذافإ نحوه تتجھ وھي الرصاصة ومنظر الحادث

 یده ومده یلمسھا رأسھ نحوه یده مد یلھث وھو السریر فوق یجلس جعلتھ قویة
 الرصاصة مكان علي إصبعھ بوضع فقام الرصاصة مكان األیسر الفص نحو

معدني شي علي یدق احد كأن صوت فاصدر

الصدمة أثار من یستفیق الیزال وھو حولھ المكان في حولھ ادھم نظر

 یا عدت لقد : یقول وھو السعادة علیة بدت وقد الغرفة علیة یدخل بماجد فإذا
زعیم



............................................................ 
................................ أعمالي یتولي كان من

 وعیونھا الطویل البني بشعرھا نور ردت وماجد نور بحضور ادھم قالھا
 أتولي كنت انأ : أنیقة أزیاء ترتدي وھي البیضاء وبشرتھا الواسعة بنیةال

االخري أعمالك یتولي كان وماجد الشركة

وباشرف بك ذلك فعل من تعرف ھل : نور

 أطلق من ھو الرویني منصور: وقال عیونھ في واضح والغل الیھا ادھم نظر
حسني طارق أیضا و الشوربجي مریھان زوجتھ وبمساعدة النار

بذلك الشرطة نخبر أن یجب : نور

ال : عالي بصوت ادھم قال

 تصفي أن ترید أنت : آخھا لھ یخطط ما تعرف كأنھا نظرة نور إلیھ نظرت
بطریقتك حسابك

نعم : ادھم

أخري مرة المشي من سأتمكن متى : قائال كالمھ أكمل ثم

تالتدریبا من زعیم یا عام حوالي بعد قال الطبیب : ماجد

لتخطیط جدا كافیة فترة عام : ھدوء في ادھم

عام مرور بعد

 وماجد نور من كل وخلفھ قصره إلي قدمیھ علي یمشي وھو ترك ادھم دخل
 نور بصحبتھ و الثاني الطابق إلي صعد ثم بعودتھ بالترحیب الخادمین كل قام
 لةالراح لزوجتھ صورة امسك دینو الكمو نحو اتجھ النوم غرفة الي دخل ثم

الغرفة باب علي تقف نور وكانت السریر علي وجلس



افتقدھا أني : زوجتھ صورة علي یده یضع وھو ادھم قال

ادھم یا اعرف : نور
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مني حظا أكثر أنھا أتعرفین : عمیقة حزن نبرة صوتھ وفي ادھم

كیف : باستغراب نور

یموت ابنھا لتري تعیش لم : ادھم

الطریقة بھذه تفكر أن یجب ال : نور

نور یا أفكر طریقة بأي اعرف ال : ادھم

 انتقامھم ھو ھذا ربما ناس وقتلت حیاتي في كثیرة ناس آذیت لقد : أكمل ثم
األذیة یستحقون ناس سأؤذي األولي للمرة وأالن و مني

تساعدیني ھل : وقال نور نحو نظر ثم

 تبت أنني تعرف أنت : أخیھا حال علي الرضا عدم علیھا یبدو وھي نور
الطریق ھذا عن وابتعدت

 نعم : اهللا علیھا المكتوب ترتادیھا التي القالدة إلي ینظر وھو ھادي بتھكم ادھم
یوما الطریق ھذا علي أنا اعثر لم لألسف اهللا إلي طریقك علي عثرتي لقد

ادھم یا السالمة مع : نور

زعیم یا اآلن العمل ما : وقال الغرفة ماجد دخل ترحل وھي قالتھا

 ابنة صورة إلي وینظر الكمودینو علي زوجتھ صورة یضع وھو ادھم نھض
 یمتلي صوتھ و قال ثم زمن من یظھروا لم وبریق قوة عیونھ في وظھرت

الترك ادھم وھو جدیدا اسما لھ سیصبح االنتقام أن نقول فقط دعنا : بالثقة



............................................................ ...........................

ذنبھ العبد لھ غفر إذا إال آخر عبدا حق في ذنب ارتكب لعبد یغفر لن اهللا

الجمعة صالة بعد درسا یلقي وھو الجندي حمزة الشیخ قالھا

 وھي نیابة وكیلة نم متزوج العمر من الخمسینات في رجل حمزة الشیخ
 یتمیز رجل وھو أوالد لدیھم ولیس غریب میرفت وتدعي سنة نفس في تقریبا
 احد ال ولكن خاملة وعیون السنیة واللحیة الشایب والشعر بالبدانة شكلھ

زوجتھ حتى حمزة الشیخ ماضي عن شیئا یعرف

 ھو وبقي الترك ادھم ھو واحد رجل باستثناء الجمیع رحل الدرس انتھاء بعد
الجامع في فقط حمزة والشیخ

خدمة أي : وقال باستغراب حمزة الشیخ إلیھ نظر

حمزة شیخ یا تتذكرني إال: ھادئة بسخریة ادھم رد

 علي یجب أم: قال ثم منة جد قریبا اصبح أن إلي حمزة الشیخ من اقترب ثم
حسني طارق األصلي باسمك أنادیك أن
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الترك ادھم ادھم : تعشمر بصوت وقال الفزع حمزة علي بدا

 اجل : مخیف بریق تحمل عیونھ و عریضة ابتسامة وجھة وعلي ادھم قال
الغیبوبة من یفیق أن المستحیل من وانھ انتھي انھ ظننت الذي الترك ادھم

مني ترید ماذا : المرتعش الصوت بنفس طارق

 بإصبعیة رأسھ في التي الرصاصة المكان فوق بنقر بوضع ادھم قام
معدن قطعة علي الدق كصوت صوت صدرتفأ



 و اختفیت أن بعد انك ظننت ھل الثمن تدفعوا أن جمعیا أریدكم : قال ثم
ذنوبك لك یغفر ھذا ھل شیخ أصبحت

 ماذا : وقال عیونھ في مباشرة نظر ثم طارق عنق حول ذراعیة وضع ثم
 أخر عبدا حق في ذنب ارتكب لعبد یغفر لن اهللا الدرس في تقول كنت

لھ الذنب األخر العبد یغفر العندماا

 أنا : واأللم الغل من الكثیر یحمل وصوت وقال طارق وجھ في وجھ الصق ثم
 والحیاة الحیاة ھذه في الثمن تدفع أن سأحرص أبدا ابني قتل ذنب لك اغفر لن

االخري

 أن أرید ال أنا عني ابتعد : عالي بصوت قال ثم ا بعید ادھم بدفع طارق قام
تفھم ھل ثانیة ھنا أراك

الجامع باب من خرج أن إلي ابتعد ثم

 بدون الجامع ستترك ھل : السخریة من الكثیر یحمل عالي بصوت ادھم قال
شیخ ......یا شیخ

الجامع أرجاء رجت عالیة ضحكة أطلق ثم

............................................................ ..........................

 إلیك الطریق قلبي یعرف لم لماذا بك أؤمن ال لماذا منك قریبا لست أنا لماذا
 استطیع ال لكني الخالص علي احصل أن أرید السالم علي احصل أن أرید
 لم اإلیمان یوم اعرف لم طریقك عكس طریق في وضعتني ولدت أن منذ

 ھل لماذا استطع لم لكني حاولت ةعن یتحدثون الذي السالم ھذا یوما اعرف
 أن لي مقدر لیس مجرم قاتل بشع إنسان أكون أن والدتي یوم منذ لي مقدر
 ولم ألختي السالم أعطیت لماذا سالم في یعیش مؤمن صالح إنسان أكون

 تعطیھا آن فضلت انك یبدو لكن تماما مثلي كانت لقد السالم ھذا تعطني
 والرغبة الغل سوي بشي اشعر ال أنا یتةم وروحي میت قلبي ال وأنا السالم



 تحت شي یوجد ال أحاسیس أو مشاعر أي تملك ال متحركة جثة أنا االنتقام في
 ال طموحات توجد ال أحالم توجد ال أمال توجد ال مؤلم فراغ مجرد الجلد ھذا

ھناك یعد لم ابني وفاة بعد بھ اشعر اعد لم األلم حتي شي یوجد
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 ال باأللم یحس أن عنده قیمة لھ شي كل خسر رجل یستطیع كیف یؤلم شي
 لن عنقي وقطعت سكین أمسكت إذا اإلطالق علي شي یوجد ال شي یوجد
 كل نزف لقد جدا بارد أصبح قلبي تماما اإلحساس فقدت ألني الم بأي أحس
 ال یتعاطف ال یخفق ال یحن ال الحجر قطعة مثل فأصبح فیھ التي الدماء
قبیح كبیر فراغ مجرد قلبي في الشي ریتأث ال یفرح ال یحزن

المستقیم الصراط علي تسیر أن تساعدھا بیئة في تولد ناس ھناك افھم ال أنا

تماما ضالین یصبحوا أن علي تساعدھم بیئة في یولدون آخرون وأناس

 حددت انك یبدو الصالحین من أصبح لكي تساعدني بیئة في تخلقني لم لماذا
البدایة منذ النار إلي سیذھب منو الجنة إلي سیذھب من

المسجد في یجلس وھو الكلمات ھذه الترك ادھم قال

............................................................ ...............................

 باال الملي القبو دخل ادھم من استدعاء علي بناء القصر قبو إلي ماجد دخل
القبو في وحید مصباح من صادرة ةضعیف إضاءة و تربھ

 ثیاب یرتدي وھو إمامة ادھم ظھر ثم التراب من قرف في حولھ ماجد نظر
قدیم ملف یده وفي یغطیھ والتراب النوم

زعیم یا خدمة أي : منظرة یستغرب ھو ماجد لھ قال

للنیابة الملف ھذا ترسل أن أریدك : لھ وقال إمامة الملف ادھم رفع

النیابة : االستغراب یةعل وبدا ماجد



حتى یسمعك او یراك أن احد ال أرید ال ولكن اجل : ادھم

الملف ھذا ما : ماجد

حسني طارق ملف : ادھم

ورحل الملف ماجد اخذ

أولي خطوة مجرد انھا : ادھم

............................................................ ................................

حكایة لكم سأحكي جیدا اسمعني

 للكثیرین بالنسبة كالمیت كان بة یحس احد ال الظالم في یقف رجل ھناك كان
 سیسجل انتقام لینتقم الحاضر نور الي الماضي ظالم من خرج یوم في انھ إال
محسوب شي وكل مخطط شي وكل منظم شي كل حیث باسمة التاریخ في

 كابوس أسوء لیكون رأسھ في التي رصاصةوال الطویل بشعرة یأتي سوف
طریقة یعترض من ولكل ألعداء

انتقامھ سیتحقق ھل
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............................................................ ................................

 علي تعرفھ ال انك لك ویتضح المعرفة حق شخصا تعرف انك تظن أتعرف
اإلطالق

 عیونھا من تزرف والعیون شقتھما باب إمام تقف وھي لطارق میرفت قالتھا
ملف یدھا وفي

حدث الذي ما : بفزع طارق إلیھا نظر



حسني طارق یا یا أنت اخبرني اعرف ال : میرفت

بینھما التي الطاولة علي یدھا في الذي الملف وألقت

الملف ھذا ما : وسألھا الطاولة فوق من الملف طارق التقط

حقیقتك ھي ھذه : صوتھا علي یبدو والحزن میرفت

الفزع علیة وبدا أوراقة في ونظر الملف فتح

 األیام احد في استیقظ شیخ من متزوجة أكون أن المفترض من أنا : میرفت
 علي یحتوي عملي في ملف واستلم سابق أجیر قاتل من متزوجة نفس ألجد
الضحایا من بالكثیر تربطك دامغة أدلة

طارق عیون من تسیل الدموع ءتبدا

یحیرني الذي الجزء أتعرف : عیونھا من تسیل والدموع میرفت وأكملت

وتتزوجني شیخ شخصیة وتنتحل تكذب جعلك الذي ما

أتوب أن أرید : خافت بصوت طارق رد

 مرة تخدعني ان تحاول ال: تقول وھي السخریة مالمح میرفت وجھ علي بداء
 أن مني تطلب كیف شي كل في علي كذبت أنت اكاذبیك من اكتفیت لقد أخري

أصدقك

 الوحید الشي أنتي سامحیني ارجوكي : میرفت بأیدي وامسك طارق ركع
ظالمي من أخرجني الذي نوري أنتي لي حصل الذي الجید

عني ابتعد : بغضب تقول وھي بعیدا دفعتھ

ثانیة فرصة أعطیني ارجوكي : وقال طارق نھض

آسفة أنا : عیونھا في لحسرةا ونظرة قالت



 ویضعون الشقة یدخلون البولیس رجال یشاھد وھو عیونھ طارق یصدق لم
زوجتھ وموافقة إشراف تحت ذلك وكل یدیھ في القیود

............................................................ ............................

 المجتمع صفوة من اثنین الشوربجي مریھان وزوجتھ الرویني منصور
وبقوة الشكل بجمال یتصفان كبري ومؤسسات شركات وأصحاب
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 الوجھ فقط تري الناس ولكن محبوبة مجتمع شخصیات وھم الشخصیة
 یعرف احد یوجد ال ومنصور مریھان حقیقة عن شیئا یعرفان وال الخارجي

 السالح تجار واخطر اكبر من یصبحا لكي اجرین قتلة من تدرجوا أنھم مثال
 القتلة أشرس من اثنین یوجد واألناقة الجمال ھذا كل تحت انھ یعرف احد وال
دھاء أكثرھم و

 البني والشعر الفارع بالطول ویمتز األناقة منتھي وفي وسیم رجل منصور
 بقسوتھ مشھور الرحمة من نوع أي یملك وال الحادة الزرقاء والعیون الفاتح
البارد وقلبھ

 الداخل من لكنھا الخادع البري بالجمال تمتاز فھي الذئب مثل فھي ریھانم اما
 أي تثیر أن دون ترید ما إلي تصل أن وتستطیع مخیف وذكاء بارد قلبا تحمل

شكوك

 مثل جمیل وجسم فاتحة عسلیة وعیون اللمعان شدید األسود بالشعر تتمیز
األزیاء عارضات

الثامن الشھر في حامل ومریھان یباقر جدید مولد یتوقعون ومریھان منصور

الترك ادھم صحوة یتوقعوا لم ولكنھم



 صفوة فیھا ودعا كبیرة حفلة منصور أقام قریبا قادم الجدید المولود أن بسب
البیانو غرفة إلي منھما كل دخل الحفل انتھي أن وبعد المجتمع

الحفل ھذا علي حبیبي یا شكرا : مریھان

شي اقل ھذا تيحبیب یا العفو: منصور

 نحو نظروا البیانو من تصدر موسیقي صوت سمعوا ثم أحضانة في أخذھا
 اسمعاني : یقول العازف صوت سمعوا ثم الغرفة نھایة في یقبع الذي البیانو
 لحن تعزف لكي األیادي في حیاة األیادي تلك في حیاة توجد تزال ال جیدا

القلب في حیاة توجد ال ولكن نھایتكم

 بدأت إمامھم الترك ادھم فوجدوا العازف وجھ لیروا البیانو من الثنینا اقتربا
ادھم : مرتعش بصوت مریھان قالت الصدمة وجھم علي

مریھان یا شبح رایتي كأنك تبدو : ادھم

بي ترحب ألن وقال منصور إلي نظر ثم

 المستحیل من انك اكدو األطباء: وجھھ علي تبدو الصدمة زالت وال منصور
أخري مرة الغیبوبة من یقتف أن

كذلك ألیس معجزة إنھا اجل: قال ثم البیانو مقعد فوق من ادھم نھض
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 ولم تطمئن جعلك ما ھذا : وقال عیونھ في مباشرة منصور إلي نظر ثم
سأعود أنني لحظة في تظن لم غیبوبة في وأنا قتلي تحاول

 علي األطباء كالم ذتأخ ال قدیم صدیق من نصیحة : ساخرة ابتسامة ابتسم ثم
الجد محمل



ترید ذا ما : توزانھا استعادت وقد مریھان قالت

تعرفین أظنك :قال ثم باستغراب ادھم الیھا نظر

أبدا بالك في ما تنال لن :منصور

ذلك من أكثر تعرفني ظننتك: ادھم

 أنت معنا ذلك تفعل أن ترید ال أنت : الشراسة مالمح علیھا بدت وقد مریھان
علیة قادرون نحن ما رفتع

جیدا أنا من تعرفون وانتم : الحدة بنفس علیھا رد

اقتل سوف : منصور

تستطیع لن : ادھم

 تلك من نجوت آن بعد القتل ضد نفسك ظننت ھل : بسخریة مریھان
الرصاصة

 تؤذي أن یمكن ال میت رجل تقتل أن تستطیع ال أنت ببساطة األمر ال : ادھم
شي كل خسر أحدا

انھ الشي انھ ھذا ترون ھل : قال ثم الرصاصة مكان علي یده وضع ثم

اآلن بعد یؤلم الشي یؤلم ال

السخریة مالمح علیھم بدت

 وھو قال ثم ومریھان منصور من اقترب ثم البیانو فوق من كاس ادھم التقط
لي حصل وھذا الكأس ھذا أنا كنت لو : الكأس الي ینظر

صغیرة قطعة إلي فتھشم األرض يعل بقوة الكأس القي ثم

لینكسر آخر جزء أي بقي ھل: وجھھ علي تبدو والمباالة قال ثم



الطفل علي مبروك نسیت لقد : قال یخرج أن وقبل الباب نحو اتجھ ثم

كریھة ابتسامة وجھھ وعلي رحل ثم

سنفعل ذا ما: القلق علیھا وبدا مریھان

یموت أن یجب: مادھ تجاه كراھیة نظرة وجھة وعلي منصور

............................................................ ...............................

 الذي األلم مقدار عرفت علیك عزیز شخص تفقد أن معني ما عرفت اآلن
 فیقتلع إلیك یدخل الم من لھ یا و أوالدھم قتلت عندما وأب أم لكل سببتھ

 وبال ھدف وبال معني بال الحیاة وتصبح باردة وتصبح كعروق وتجف روحك
قیمة

الفراغ ھذا یمأل أن یستطیع شي أي یوجد ال فراغ كبیر بفراغ اشعر

یؤلم ذلك ومع شي ال ھو الفراغ

……………………………………………………….

- الترك ادھم یموت أن أرید

امجد لمساعدة منصور قالھا

 والقوام البني بالشعر یمتاز طبیة ةنظار یرتدي القامة طویل رجل ھذا مجد ا
 من الثالثیات في وھو طویل زمن منذ لمنصور أمین تابع وھو الممشوق

عمره



تقترح ماذا : امجد

ادھم عن الالزمة المعلومات كل لھ وفر و أجیر قاتل علي لي اعثر :منصور

- سیدي یا حاضر

منصور مكتب یغادر وھو امجد قالھا

- تركال ادھم ینتھي أن یجب

وحیدا الغرفة في یقف وھو منصور قالھا

............................................................ .............................

 وعلي شركتھ بوابة باتجاه سیارتھ من یخرج الترك ادھم كان اللیالي احد في
 ادھم لقتل تعدیس المباني احد سطح علي یقف قناص ھناك كان المقابلة الجھة
 ضغط أن وكاد الزناد علي یده وضع مرماه في الترك ادھم ظھر یري وھو
الصدمة من استفاق یدیھ من بندقیتھ یركل بأحد فوجئ أن إال علیة

الترك ادھم فوجده الركلة صاحب إلي فنظر

 علیة یصوب كان الذي الشخص إلي فنظر وجھھ علي تبدو والصدمة قال
ادھم كشعر یبدو مستعار شعر یخلع ماجد فوجد

عرفت كیف : علیة تبدو والصدمة القناص

 ان یجب كان قتلي منك طلبك الذي : ساخرة ابتسامة وجھھ وعلي ادھم قال
 مجرد وأنت الكتاب في خدعة كل اعرف أنا سابق أجیر قاتل انني یخبرك
لي بالنسبة مبتدى
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القناص نحو وصوبة مسدس اخرج ثم



الرحمة : الخوف من یرتعش وھو القناص

القلب ھذا في رحمة توجد ال : ادھم

القناص رأس في رصاصتین یضع ھو و وھو قالھا

............................................................ ............................ 

عرف كیف

امجد مساعده إلي ینظر وھو بغضب منصور قالھا

- اعرف ال

یبدو والتوتر امجد قالھا

خائن ھناك أن البد : منصور

............................................................ .............................. 

 لقد الفرحة قمة في منصور وكان شریف ابنھا مریھان أنجبت و الشھور مرت
 زمن نذم ھدفھ ھو ھذا وكان أب وأصبح الواسعة لثروتھ وریث علي حصل

 بعید زمن منذ ابن لھا یكون أن أرادت لقد لمریھان بالنسبة الشيء نفس بعید
طویل لوقت لیس ولكن لھما بالنسبة یرام ما علي یسیر شي كل

............................................................ .............................

ھنا تفعلین ماذا

غرفتھ علیة تقتحم وھي نور ألختھ كالتر ادھم قالھا

اآلن بعد أراك أن استطیع إال : نور

أسف : ادھم

انتقامك علي مصر زلت ال ھل : قالت ثم منة اقتربت



لماذا نعم : باستغراب إلیھا نظر

- بشع آمر أنة لطارق حصل عما سمعت لقد

بتردد قالتھا

- البني حصل مما أفظع لیس

بغضب قالھا

الموضوع ھذا عن نظرك تصرف لكي طریقة وجدت أال : نور

-  دون ابني قتلوا من وھم سعیدة بحیاة یتمتعون السفلة ھؤالء اترك أن أتریدني
أنا اآلباء من نوع أي تفكیر أعادة

شدید بغضب قالھا

الغفور النوع :رجاء صوتھا وفي نور قالت
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سالنا من النوع ھذا لست أنا نور یا آسف أنا : بسخریة ادھم

األمر تتولي وتدعھا الشرطة تبلغ آن یمكنك : نور

لكي شأن ال أنتي وحدي اتركیني وأالن ال: بحدة ادھم

أخسرك أن أرید ال أنا : یلموھا والحزن نور

 میت ألنني لكي بالنسبة ایجابي شي وھذا بعید زمن منذ خسرتني أنتي : ادھم
البشع مصیرنا من نجوتي يالت الوحیدة أنتي یانور طریقك علي ابقي......... 

الوداع : عیونھا من تسیل والدموع قالت الغرفة تترك أن وقبل نور ابتعدت



الوداع: علیة یبدو والحزن ادھم

............................................................ ............ 

السعادة قمة في انا

المستشفي في مریھان غرفة في یقفون وھم لمریھان منصور قالھا

یاحبیبي أیضا وأنا : مریھان

شریف أین : منصور

أخري مرة الحضانة في وضعوه لقد : مریھان

إلیھ اذھب سوف : منصور

 یجده فلم األطفال بین ابنة عن یبحث واخذ الحضانة إلي منصور إلي ذھب
خالیة واحدة حضانة فوجد یبحث ظل

الرویني شریف يابن أین سمحتي لو : الممرضة فسال

تراه أن ترید مریھان لسیدة أنا وقال امجد األستاذ أتي لقد : الممرضة

صحیح غیر ھذا : علیة یبدو والقلق منصور

مغلق المحمول فوجد المحمول ھاتفة علي مجد با االتصال حاول

حاال امجد علي اعثر : لھ وقال مساعدیھ بأحد فاتصل

القلق في غارق وھو الخط أغلق

............................................................ 
.........................................................

- السجن ھو كیف



 بینھم ویفصل السجن في الزیارة غرفة في یقف وھو لطارق ادھم قالھا
حدیدي قضیب

تتشفي لكي یتأت ھل : شنیع منظرة أصبح وقد علیة یبدو والحزن طارق

نعم-
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وجھھ علي العریضة واالبتسامة قالھا

ترید ماذا : طارق

السفر قبل قدیم لصدیق زیارة مجرد الشي : ادھم

ستذھب این: استغراب في طارق

شأنك من لیس: ادھم

الصالحة حیاتك من حرمتك أن بعد حالك كیف مني دعك : أكمل ثم

للجحیم اذھب: غضب في طارق

 مقارنة مزحة یعتبر بك فعلتھ ما ن ال محظوظ نفسك تعتبر أن مكنكی : ادھم
ومنصور بمریھان سأفعلھ بما

عاما عشرین بعد أراك : وقال بالوداع یشیر یده رفع ثم

یقصده ما فاھم غیر وھو یرحل وھو طارق إلیة نظر

............................................................ 
........................................................

- امجد یا بك أھال

المطار في الخاصة طائرتھ أمام یقف وھو ادھم قالھا



تفضل-

منصور شریف یعطیھ وھو امجد قالھا

نقودي أین وأالن : امجد

نقوده الرجل أعطي اجدم: ادھم

الحاسب طریق عن امجد حساب الي ادھم حساب من نقود بتحویل ماجد قام

امجد یا معك العمل أسعدني : ادھم

ادھم سید یا أیضا وأنا: امجد

بعیدا ورحل سیارتھ وركب قالھا

- الجدید بابني أھال

شریف إلي ینظر وھو ادھم قالھا

............................................................ 
.......................................................

سھال لیس الخالص إلي الطریق

............................................................ 
...................................................
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ادھم عن البحث : الثاني الفصل

االنتقام أیھا عني ارحل



الغل أیھا عني ارحل

المرار أیھا عني ارحل

االنتقام في الرغبة أیتھا عني ارحلي

راضیة الغیر النفس أیتھا عني ارحل

الماضي جراح یا عني ارحلي

الماضي أیھا عني ارحل

الكراھیة أیتھا عني ارحلي

الملوثة الروح أیتھا عني ارحلي

الخالص علي اعثر واتركوني عني ارحلوا

سالم في أعیش واتركوني ارحلوا

السالم أیھا إلي تعال

خالص أیھا إلي تعال

النفس مسامحة یا إلي تعالي

الرضا أیھا إلي تعال

السالم في الرغبة أیتھا إلي تعالي

الحب أیھا إلي تعال

المستقبل أیھا إلي تعال

النقیة الروح ھاأیت إلي تعالي

مستقبلي أضیئوا و تعالوا



............................................................ 

............................................................ 
.......................................

- ابني أرید

لمنصور شدید بانفعال مریھان قالتھا

اعرف ال : منصور

تعرف وال ونفوذك قوتك بكل تعرف ال كیف : مریھان  ... 

افعل أن علي یجب ماذا : انفعال في منصور

المحمول ھاتفة رن ثم

الو : منصور

امجد علي عثرنا لقد علي أنا : علي

وشریف : منصور
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معھ لیس : علي

القصر إلي احضره : منصور

الھاتف أغلق ثم

دثح ماذا : مریھان

امجد علي عثروا لقد: منصور

........................................... 



- علیة عثرتم أین

بكرسي مقید وامجد قصره قبو یدخل وھو لرجالة منصور قالھا

سویسرا إلي السفر وشك علي كان لقد : علي

شریف أین : قال ثم علیة واضح والغضب امجد من منصور اقترب

فاعر ال : امجد

قویة لكمة بلكمة منصور قام

بت فعلت ماذا : منصور

الشي : امجد

أخذتھ لماذا : منصور

الترك ألدھم أعطیتھ لقد: امجد

ادھم لماذا: وقال مالبسة من امجد وامسك منصور وجھ علي الصدمة بدت

 ھذا الرفض أكن لم شریف اجل من دوالر مالیین عشرة لي دفع لقد: امجد
أبدا العرض

ادھم ذھب أین : علیة یسیطران والصدمة والغضب منصور

إسالة ولم یخبرني لم اعرف ال : امجد

لقائكم مكان كان أین : منصور

الخاصة طائرتھ أمام: امجد

 طوال إلیة یسعي كان الذي الوحید الشيء فقد وانھ ابنة فقد انھ منصور أحس
حیاتھ

شي من أحرمك لم أنا بي كذل فعلت لماذا : علیة تبدو والحسرة منصور



لك تابعا كلھا حیاتي امضي لن أنا ولكن آسف انا : امجد

حیاة لك كان إذا ھذا :-

رأسھ في رصاصة یضع وھو قالھا

............................................................ 
..................................................... 
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- بنيا أرید

المستشفي في غرفتھا في یجلسون وھم لمنصور بغضب مریھان قالتھا

ادھم عن لیبحثوا رجالي أرسلت لقد: منصور

شریف من ادھم یرید ماذا: مریھان

مننا االنتقام : منصور

افھم ال أنا باختطافھ: مریھان

أنا وال: منصور

ھكذا اجلس لن أنا : مریھان

تفعلین ماذا : منصور

الدوالب فتحتو نھضت

لنور اذھب سوف : مریھان

............................................................ 
...................................................



- ھنا تفعلین ماذا

مكتبھا اقتحمت أن بعد لمریھان باستغراب نور قالتھا

ابني أین: بغضب مریھان

بابنك أنا عالقتي ما ابنك: ستغرابھاا ازداد وقد نور

اختطفھ أخیك : مریھان

ماذا : علیھا تبدو والصدمة نور

 بدور كلھ العالم خدعتي تكوني قد علي البریئة دور لعب تحاولي ال : مریھان
جیدا أعرفك ولكني المستقیم الصراط وجدت التي نور

 وأنتي المجال ھذا عن ابتعدت لقد آخي عن شي أي اعرف ال أنا: بغضب نور
ھكذا مكتبي تقتحمي ال

ادھم أین:عالي بصوت مریھان

اعرف ال أنا: عالي وبصوت مكتبھا فوق من نھضت وقد نور

اخرجي : وقالت الباب وفتحت مكتبھا باب نحو اتجھت ثم

الثمن تدفعون سوف أخیك و أنتي : مریھان

 ھذا أداء تابعي : ةبسخری وقالت اهللا اسم تحمل التي نور قالدة أمسكت ثم
الدور

 لي اتصل : بتوتر وقالت السكرتیرة نحو نور اتجھت مریھان خرجت أن وبعد
بماجد أو بأدھم

فائدة بال ولكن االتصال السكرتیرة حاولت
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ادھم یا آنت ابن : حیرة في غارقة وھي نور قالت

............................................................ 
...........................................................

- فائدة ال

علیة تبدو األمل وخیبة لمنصور علي قالھا

األرض وجھ علي من اختفي ادھم أن لي تقول ماذا: بغضب منصور

ھو أین یعرف احد ال العالم مستوي علي معارفنا بكل اتصلنا لقد : علي

ارحل : بغضب منصور

خوف وفي بسرعة منصور مكتب من علي خرج

 ال وجبروتھ قوتھ بكل ھاھو حیاتھ في بالعجز مرة ألول منصور أحس
 شي یساوي ال والجبروت القوة ھذه كل أن أحس لقد ابنة علي العثور یستطیع

القوة ھذه كل قیمة فما عائلتھ عن الدفاع في فشل لقد

............................................................ 
........................................................ 

 أنھا اال لتركبھا سیارة ناحیة متجھة نور كانت اللیل من متأخرة ساعة في
 لتجد صدمةال من استفاقت أرضا وأوقعھا الخلف من یجذبھا بأحدھم فوجئت

أوقعتھا من ھي مریھان أن

جننت ھل تریدین ماذا: بغضب نور

ابني أین : بحدة مریھان

- قبل من أخبرتك لقد اعرف ال

تنھض وھي نور قالتھا



بشي یخبرك لم ادھم أن تقولي ال : مریھان

وحیاتھ ادھم عن بعیدة أنا : نور

 بعیدا بشدة ورن فدفعتھا خنقھا تحاول وھي نور عنق علي مریھان انقضت
 إلیھا توجھ نور وجدت إنھا إلي آخري مرة علیھا الھجوم مریھان حاولت عنھا

مسدس

 نور أرید ال القاتلة القدیمة صدیقتي نور أرید ما ھذا : عالي بصوت مریھان
الھدایة مدعیة

فھمة أمثالك علي یصعب شي الھدایة شي أي ادعي ال أنا : نور

المسدس تحملین زلت ال لماذا إذن : بسخریة مریھان

حالي في تركي یریدون ال مثلك أشخاص ھناك الن : نور

دمك في یسري مازال القتل أذن: نور من تقترب وھي مریھان
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حیاتي عن الدفاع عند فقط : نور

أصدقك ال أنا : مریھان

 توجد مازلت القدیمة صدیقتي أن متأكدة أنا : نور إلي تشیر وھي أكملت ثم
ھذا والخیر اإلیمان قناع تحت لداخ في

 شي أي اعرف ال أنا مریھان یا ارحلي : مكانة إلي مسدسھا أعادت وقد نور
ال صرحاء ولنكن ادھم مكان

اعرف أن أرید

 بالفراغ تشعر وھي وحیدة مریھان لتترك ورحلت سیارتھا نحو اتجھت ثم
اتھاحی في مرة ألول بالعجز تشعر فھي والضیاع الحیلة وقلة والیأس



............................................................ 

............................................................

شھور عدة بعد

- ھنا تفعل ماذا

السجن في زیارتھ سبب عن متسائال لمنصور طارق قالھا

 مرتبة غیر سةمالب مرتب غیر شعرة لھا یرثي حالة في یبدو كان منصور
الجمیع یخافھ الذي القوي الرجل ذلك یعد لم انكسار نظرة تحمل عیونھ

ادھم فیھا رأیت مرة آخر كانت متى : ضعیف بصوت قال

شھور منذ ھذا كان : طارق

لك قال ماذا : منصور

الكثیر یقل لم : طارق

قال ماذا : منصور

 بك سیفعلھ بما ارنةمق مزحة یكون سوف بي فعلھ ما أن قال لقد : طارق
ومریھان

حق علي ھو فعال: أسي في منصور

ادھم فعل ماذا: طارق

ابني اختطف لقد: منصور

مریھان حال كیف ماذا: طارق

المخدرات علي تعیش أصبحت لقد : منصور

بنا یفعلھ ما نستحق فنحن الحق أرادت إذا: طارق



تتحدث ماذا عن : منصور

منصور یا ابنة قتلنا لقد : طارق

یستحق ال ابني ولكن تستحق آنت تستحق مریھان استحق أنا: منصور
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یستحق كان ادھم ابن وال: طارق

معك أتكلم لكي أتیت لماذا اعرف ال أنا : منصور

 .... ضعف نقطة لدیة الجبار الرجل منصور أن اكتشف ادھم أن ال: طارق
البشر بقیة مثل أحساس لدیة أن اكتشف

راحل ناأ : منصور

قالھا جملة آخر كانت ماذا تعرف أن ترید اال : طارق لھ قال یخرج أن وقبل

 عشرون بعد سأراك قال لقد: طارق أكمل ثم اھتمام في منصور إلیة التفت
عاما

رحل ثم منصور علي القلق نظرة بدت

............................................................ 
............................................................ ..

 القیمة عدیم أصبح شي كل الضیاع األوھام بحر في الضیاع الضیاع الضیاع
 یطاق ال األلم الشي تساوي أصبحت لمریھان بالنسبة الحیاة المذاق عدیم

 عالم إلي تلجاء األلم تسكن لكي لذا یفرقھا ال ابنھا من الحرمان الم مستمر
 وھكذا األلم یوجد ال حقیقي غیر عالم في حقیقي شي فیھ لیس عالم األوھام

 شي ولكن آم أنھا لنسیان األوھام من متواصلة سلسلة مریھان حیاة أصبحت
ینسي ال كھذا



االنطفاء مكانة وحل عیونھا من البریق اختفي

الشحوب محلھا وحل بشرتھا من النضرة اختفت

الداخلي القبح محلة وحل منھا لخارجيا الجمال اختفي

الموت محلة وحل منھا الحیاة اختفت

............................................................ 
..........................................................

سھال للخالص الطریق تظن ھل

یكون ما أصعب من انھ

النفس معاقبة من أصعب للنفس الغفران

وارتحت النفس تطھرت كلما ارتفعت كلما غفرت كلما

النار وسط جوھرة عن كالبحث الخالص عن البحث

العالم ثروات كل من أثمن شي النفس مسامحة النفس راحة

اهللا منة لینتقم عدوك وتترك سالم في تعیش أن ھي المسامحة

عدوك في اهللا عقاب تنفذ أن فھو االنتقام أما

الماء الي نصل لكي الجمر تحت من صعودال
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النفس ظلمات نار انطفاء ھو الخالص

االنتقام من أصعب المسامحة



............................................................ 
............................................................ .

- توقفي تفعلین ماذا

 تتنشق مریھان وكانت مریھان غرفة باب علي یقف وھو منصور قالھا
غرفتھا في صغیرة طاولة علي مخدرات مسحوق

شاحبة وبشرتھا مرتب غیر وشعرھا واعیة غیر وھي استدارات

حالي في اتركني : وقالت كاألموات

 من اقوي نحن یدمرنا ادھم تجعلي ال : لھا وقال تقف وجعلھا منصور امسكھا
ھذا

بالفعل دمرنا لقد: انكسار نظرة تحمل ھاوعیون قالت

قلیال وتراجع منصور وجھ علي الیأس بدا

 في یوجد ال دونھ من ألعیش وتركني قلبي ادھم اخذ لقد : مریھان أكملت ثم
الحیاة ھذه في اجلھ من العیش یستحق شي حیاة

حبنا یوجد بل : دھشة في منصور

 اجل من تزوجتك لقد الكلمة ھذه معني نعرف ال وأنت أنا : بسخریة مریھان
 ھذه معني نعرف لم نحن جسدي اجل من تزوجتني وأنت وثروتك نفوذك
شریف ولد عندما إال الكلمة

 أن بمجرد الحب مني ادھم اخذ وقد : عیونھا من تسیل والدموع أكملت ثم
عرفتھ

أساعدك سوف :علیة یبدو والحزن منصور



 قتلنا لقد فیھ نحن ما نستحق نحن احد وال مساعدتي تستطیع ال أنت : مریھان
منا ابننا اخذ وھو ابنة

األبناء من الحرمان معني ویعرف ما یوما أب كان ألنة یؤلمنا أین لقد

األمل نفقد أن یجب ال : منصور

 أفضل فھي األوھام جنة في ألعیش اتركني: وجھھ علي یبدو والقرف مریھان
الحقیقة جحیم من

............................................................ 
.......................................................

- أنت ھذا ھل ماجد

مكتبھا من الھاتف علي تتحدث وھي ر نو قالتھا
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نعم : صوتھ علي التردد وبدا ماجد

ادھم وأین أنت أین: نور

لقولا استطیع ال : ماجد

ماجد یا اخبرني : نور

 االعتناء منك یطلب ادھم السید أن لكي أقولھ أن استطیع ما كل : ماجد
غیابة في بأمالكھ

سیعود متى ھو أین : نور

بالضبط یحدد لم : ماجد



متى اخبرني: نور

عام ٢٠ بعد : ماجد

الخط أغلق ثم

عاما ٢٠ : دھشة في نور

............................................................ 
...........................................................

عاما ٢٠ بعد

 زائرة أصبحت مریھان كبیرا تدھورا ومریھان منصور أعمال تدھورت
اإلدمان لمصحات مستدیمة

 كبیر جزء وشاب بالتجاعید ملي وجھھ فأصبح جمالھا من واإلدمان الزمن نال
القدیمة لمریھان شبح أصبحت باختصار شعرھا من

 فقد قبل من كان كما ناجح أعمال رجل یعد لم حاال أفضل یكن لم منصور
 انكسار نظرة عینة تكسو أصبحت ومالھ وشخصیتھ ونفوذه قوتھ من الكثیر

 نال لقوةبا ملي شاب كان أن بعد بالتجاعید ملي تعیس وجھة وأصبح واضحة
منھ ادھم انتقام نال كما كامال شعرة من الشیب

 شراء الروسیة المؤسسات احدي عرضت أعمالھم تدھورت ان بعد وأالن
موئساتھم

- حسابكم في الصفقة قیمة حول الروسي المشتري

االجتماعات غرفة في یجلسان وھم ومریھان لمنصور علي قالھا

النھایة ھي ھذه أذن : منصور

اجل: أسي في مریھان



یرحلوا لكي نھضوا أن وما

یقابلكم أن یرید أنة انتظروا : علي لھم قال

1 2

مقابلتنا یرید لماذا قبل من الرجل قابلنا لقد : استغراب في منصور

اعرف ال أنا : علي

الطریق في أنة : وقال أغلقھ ثم علي أجاب الھاتف رن

 لیروا التفتوا معدن علي الطرق صوت مألوف صوت سمعا ثم الباب انفتح
 ادھم انھ أمامھم یقف كان من ومریھان منصور یصدق لم الصوت مصدر
الترك

 یحتفظ یزال ال انھ اال الخفیفة التجاعید بعض باستثناء الكثیر بھ یفعل لم الزمن
جید وبمظھر شعرة بلون

ابني أرید ابني : صارخة عنقھ علي مریھان انقضت

عنة وأبعداھا علي تدخل ولكن تخنقھ أن دتكا حتى عنقھ علي أطبقت

ادھم یا ابني أین : الصدمة تحت یزال ال وھو منصور

انصرف رجاء علي إلي نظر ثم

الباب وأغلق علي رحل

أنا ابني انھ ابن أي : أنفاسھ یلتقط وھو ادھم رد

ابن لدیك لیس أنت ابنك قتلنا لقد : مریھان

مؤسستنا نأال ابننا بخطف تكتفي لم : منصور

ذلك فعلت كیف روسي انھ المشتري قابلنا لقد : مریھان



 أقنعتھ معارفي احد أنة جدا سھلة اإلجابة: وجھھ علي عریضة وابتسامة ادھم
أنا بنقودي مؤسساتكم بشراء

 سوف: غضب في وقال ادھم ناحیة ووجھھ جیبھ من مسدس منصور اخرج
الثعبان أیھا أالن أقتلك

 الرصاصة أطلق اجل: وقال بجبھتھ المسدس والصق مسدسال ناحیة ادھم تقدم
میت أني تأكد المرة ھذه ولكن الحیاة ھذه وانھي

متردد وھو المسدس مصوبا منصور ظل

أقتلة تنتظر ماذا : مریھان

استطیع ال : وقال المسدس منصور اخفض

اعرفھ الذي منصور لست أنت : اندھاش في ادھم

ابننا أین : مریھان

بالخارج أنة : ادھم

ذلك تریدي ال أنت : قائال ادھم اعترضاھا الباب ناحیة مریھان اتجھت

طریقي عن ابتعد غضب في: مریھان

لكم أقدمھ سوف واحدة لحظة : ادھم
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الترك ادھم ھشام لكم أقدم : وقال الباب فتح

 بشرة اسود شعرة وسیم القامة طویل عمره من العشرین في شاب ھشام دخل
بري وجھ ضاءبی

ابني شریف : تقول وھي مریھان وجھة علي الدموع سالت



ھشام ھذا االسم بھذا ھنا احد یوجد ال شریف : ادھم

أنا ابني : وجھة علي وابتسامة أكمل ثم

ومریھان منصور وجھھ تغطي كانت حقد نظرات

ابننا انھ یثبت سوف النووي الحمض اختبار : منصور قال ثم

ذلك إلثبات الختبار احتاج وال ادھم ابن ناأ: بقوة ھشام

ذلك سمعا عندما ومریھان منصور وجھ علي الصدمة بدت

 حادث في طویل زمن منذ ابنھم فقدوا لقد الناس ھؤالء تعذر أن یجب : ادھم
خطفتھ أني وظنوا مروع

كاذب-

مریھان صرخت

لندیرھا شركة لدینا سمحتم أذا : ادھم

الجثة ضخمي اثنین فجاء مناآل استدعاء زر ضغط ثم

ارحلوا سمحتم إذا : ادھم

 منصور استدار یخرجوا أن وقبل الباب ناحیة ومنصور مریھان من كل اتجھ
ادھم یا بعد ینتھي لم األمر : وقال

بدایة مجرد أنھا حق علي أنت : ادھم

عیونھ في ثقة نظرة وھناك قالھا

..................................... 
............................................................ ..........

- شیئا نفعل أن البد



لمنصور بغضب مریھان قالتھا

سنفعل ماذا : منصور

شي أي : مریھان

 ابننا لیس أالن مؤسستنا یدیر الذي الشاب أن تدركین ال انك یبدو ال : منصور
ادھم ابن أصبح لقد

ھذا تقول كیف : انفعال في مریھان

نربیھ لم نحن نعرفھ ال نحن : واضحة أمل خیبة في منصور  ........

یعرفھ من ھو ادھم : صوتھ في واضح والغل أكمل ثم
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نفعلھ أن نستطیع شي ھناك أن البد : مریھان

............................................................ 
..........................................................

- ومریھان منصور ھؤالء ھل

ادھم ھشام سال

نعم: ادھم

آخي قتلوا الذین : ھشام

 ةصفق في تدخل أنة بسب أخیك قتلوا لقد نعم : علیة واضح واآلسي ادھم
تخصھم كانت

عدت لكني قتلي وحاولوه : رأسھ ناحیة وأشار

ابنھم أنني قصة وما : ھشام



 ھدفھم الي الوصول یحولون الثعابین مثل فأنھم عنھم لك حكیت لقد : ادھم
طریقة بأي

أبي یا الثمن یدفعون نجعلھم سوف: علیة یبدو والغل ھشام

الثمن یدفعون سوف بني ای اجل : وقال عیونھ في بریق ولمع ادھم احتضنھ

............................................................ 
..........................................................

- بعودتك مرحبا

مكتبھا باب علي یقف وھو ألدھم نور قالتھا

 التجاعید عضب باستثناء كثیرا منھا الزمن ینال لم أالن الحجاب ارتدت نور
النظارة وارتداء الخفیفة

علیھا یبدو النفس مع والسالم النفس وارتیاح بالسماحة ملي وجھھ

نور یا مرحبا : ادھم

الباب وأغلق الغرفة دخل ثم

السنین ھذه طوال كنت أین : نور

روسیا : ادھم

 مریھان أن متأكدة وأنا روسیا في عنك بحثت لقد : استغراب في نور
علیك العثور نستطع لم لماذا ھناك عنك بحثوا رومنصو

الكثیرون عنھا یعرف ال صغیرة قریة في أعیش كنت ألني ببساطة : ادھم

العودة ولماذا : نور
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خططي عن شي أي تعرفي أن تریدین ال ظننتك : ادھم

اعرف أن أرید ال األمر انسي : نور

الخیریة للجمعیات نقودك معظم فاضلة مجتمع سیدة أصبتي انك أري : ادھم

ذنوبي عن اكفر أن أحاول : نور

وانسي أسامح النفسي للسالم الطریق أجد نور یا مثلك كنت لو أتمني : ادھم

ادھم یا تستطیع أنت : نور

 لدي باإلضافة ابني قتلوا لقد استطیع ال أنا : صوتھ في واضح والمرار ادھم
راسي في أزلي تذكار

 مریھان من الشركة أخذت عندما بلحظتك استمعت ھل أذن : تھكم في نور
ومنصور

 ابني ینادیني ابنھم منظر ھو بھ استمعت ما بھ استمعت ما ذلك یكن لم : ادھم
أمامھم

وجھھ علي عریضة وابتسامة قالھا

ھنا أنت لماذا جننت لقد : واضح یبدو أخیھا حال علي واآلسي نور

 ال بھشام عالقة أي لیس انك خبركأ لكي أتیت: علیة تبدو والجدیة ادھم
معھ تتكلمي ال بھ تتصلي

الكبیرة خطتك وافسد الحقیقة أقول أن تریدني ال أنت اه : نور

خطتي یفسد أخالقك حسن ادع أن استطیع ال : ادھم

منصور او بمریھان او بك شان لدي لیس أنا تقلق ال : نور

غیابي في تيبممتلكا اعتنائك علي شكر نور یا سالم : ادھم



المكتب من خارج وھو قالھا

ذاھب أنت أین : نور

قدیم صدیق الزور:ادھم

............................................................ 
.........................................................

- حیا الزلت

بینھم یفصل والقضیب لطارق ادھم قالھا

 اختلف شي أن إلي التجاعید بعض وظھرت ذقنھ و شعرة الشیب مع قد طارق
ھادي أصبح وجھة في

بمصیره راضي كأنة راضي
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ادھم یا مني ترید ماذا : طارق

 قتل علي تأمر الذي القدیم صدیقي افتقد الشي: وجھھ علي واضح والتلذذ ادھم
ابني

انتقامك استحق أني : طارق

انتقامي تستحق انك قلت ھل قلت ماذا : وقال ادھم وجھ علي الدھشة بدت

فظیعا كان ابنك ومع معك فعلناھا ما اجل : علیة یبدو والندم طارق

 مثل تتحدث انك حقا متدینا أصبحت ھل : علیة تبدو الزالت والدھشة ادھم
الذنوب تكفیر عن نور



باهللا واإلیمان النفسي والسالم

اجل : طارق

حقیقة كانت التوبة مسالة أذن : ادھم

ادھم یا مني ترید ماذا اجل : طارق

 ھنا جئت لقد اللحظة علي أفسدت لقد أتعرف: علیھ تبدو األمل وخیبة ادھم
استطع لم بمنظرك أتلذذ لكي

إحباطك علي أسف : طارق

 یكون قد : وقال توقف ولكنة الخروج باب إلي متجھ أمامھ من ادھم انصرف
غفراني أعطیك لن ولكني غفرانھ أعطاك اهللا

الزنزانة إلي ورجع طارق یبال لم

............................................................ 
............................................................ .

 أخري سیارة وصلت القصر وأمام یملكھا التي قصور احد إلي ادھم وصل
 ظھرت التجاعید بعض ولكن وجسمھ بقوامة ظمحتف ومازال ماجد منھا خرج

 وعیون الرأس جانبي علي ابیض بشعر نحیل قصیر رجل ومعھ وجھة في
نظارات ویرتدي بارزة زرقاء

مصر في بك أھال دینسوف الكسندر. د:بالروسیة وقال مبتسم ادھم نحوه اتجھ

استضافتي علي شكرا ادھم سید بك أھال : ألیكساندر. د

 المعدات وكل لك ملك القصر ھذا : وقال القصر احیةن ادھم أشار ثم
موجودة تحتاجھا التي واألدوات

لك شكرا : الكسندر. د
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مجیئك سبب یعرف ان یجب احد ال تذكر : ادھم

طبعا : وقال ألكسندر. د ابتسم

القصر إلي ودخل القصر بوابة ناحیة اتجھ ثم

بقدومھ احد أي علم ھل ماجد : ادھم

زعیم یا ال : ماجد

ھشام خاصة احد اي أمام اسمھ تذكر وال موجود غیر انھ تذكر : ادھم

زعیم یا اطمئن : ماجد

مكانة في یسقط أن یجب شي كل : یقول وھو ادھم وجھ علي ثقة نظرة بدت

............................................................ 
.........................................................

مكانھ في یسقط شي كل: الثالث الفصل

خطاء افعلھ ما أن اعرف أنا

سأاستمر ولكني

الھالك طریق في أسیر أنني اعرف أنا

ستمر سأ ولكني

للجحیم ذاھب نيان اعرف انا

ستمر سأ ولكني



ناس حیاة دمرت انني اعرف انا

ستمر سأ ولكني

ملعون انني اعرف انا

ستمر سا ولكني

علي نیران تمطر سوف السماء ان اعرف انا

ستمر سا ولكني

قتلي سیحاولون انھم اعرف انا

ستمر سأ ولكني

مني غاضب هللا ان اعرف انا

ستمر سأ ولكني

ارتكبتھا خطیئة كل مقابل لي حصل ما استحق يانن اعرف انا

ستمر سأ ولكني
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بري شخص ستدمر خطتي أن اعرف أنا

سأستمر ولكني

ولكني میت أنني اعرف أنا

سأستمر

............................................................ 
........................................................



 رجال رحل أن وما المطاعم احد في التجاریة الصفقات احد یجري ھشام كان
مریھان منة اقتربت حتى األعمال

تریدین ماذا : وقال استغراب في ھشام الیھا نظر

أمك أني اثبت أن أرید : مریھان

الفارغ الكالم ھذا اسمع أن أرید ال :انزعاج في ھشام

 امك انھا المفروض من التي ندي حلةالرا ادھم زوجة : تجلس وھي مریھان
والدتك من سنین سبع قبل توفت

ھذا تخریف اي : تقولھ مما كلمة یصدق ال وھو ھشام

ماتت أنھا لك قال كیف : مریھان

ما مرض بسب : ھشام

 من سنوات ٧ قبل توفت ندي الوفاة تاریخ في كذب لكنة صحیح ھذا : مریھان
والدتك

أخي قتلوا من وانتم وزوجك أنتي أصدقك ان علي یجب لماذا : ھشام

 ومنصور انا ادھم ابن انھ أخیك یكن لم اشرف : علیھا بدت والصدمة مریھان
العالم ھذا إلي جلباك من

ارحلي: باحتقار ألیھا ینظر وھو ھشام

شیئا تخسر لن صالح ندي وفاة شھادة علي اعثر فقط : وقالت نھضت ثم

أمره من حیرة في وحیدا ھشام وتركت رحلت ثم



............................................................ 
.........................................................

- الصفقة تمت كیف

 غرفة في یجلس ادھم وكان ادھم قصر الي عودتھ عند ھشام ادھم سال
مكتبة علي المكتب

تمام شي كل : ھشام

جید :ادھم
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یشغلك شي ھناك ھل بك ماذا : وقال ھشام الي نظر ثم

الشي : ھشام

عني تخفي ان عاداتك من لیس : ادھم

اخبرني ھیا : خفیفة ابتسامة وجھھ وعلي منة واقترب نھض ثم

امي توفت متي : ھشام

السؤال لماذا والدتك من سنة بعد: السؤال من علیة بدا والشك ادھم

فقط بھا فكرأ كنت الشي : ھشام

الیوم تحدثت لمن:ادھم

احد ال : ھشام

ھشام یا الكذب تعرف ال أنت : ادھم

إلیك تحدث من اخبرني ھیا : وقال بوجھھ وجھھ والصق منة اقترب ثم



مریھان : التوتر علیة وبدا ھشام

ابني لست وانك ابنھا انك اخبرتك ھل مریھان : ادھم

أصدقھا لم ولكني نعم : ھشام

بامك ھذا عالقة وما : مادھ

قالتھ مما واحدا حرفا اصدق لم انا لك قلت لقد : ھشام

قالت ماذا اعرف ان ارید لكني اعرف : ادھم

والدتي من سنوات ٧ قبل توفت امي ان قالت لقد : ھشام

امك وفاة شھادة عن ابحث لك قالت اخمن دعني : ادھم

عرفت كیف : ھشام

الحیة كا انھا جیدا مریھان اعرف انا : ادھم

الوفاة شھادة تري ان اترید: وقال ھشام الي نظر ثم

اصدقھا ال انا ابي : ھشام

 شھادة واخرج القدیمة االوراق من مجموعة واخرج مكتبة نحو ادھم اتجھ
والدتك بعد باَلضبط سنة أتري : قال ثم ھشام أمام ووضعھا الوفاة

أصدقھا ال انا لك قلت لقد : ھشام

 لم انك اعرف انا : ھشام من اقترب ثم درج في الوفاة شھادة ادھم ضعو
عقلك في القذرة ھذه تركتھ شكوك أي أزیل ان أردت لكني تصدقھا

 للحمض تحلیال نجري أن أتحب : وقال للخلف قلیال وتراجع ھشام احتضن ثم
النووي
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 انا مریھان قالتھ مما حرف اصدق لم أنا ال ابي : علیة تبدو والدھشة ھشام
احبك

 قتلو من ھم تذكر ومنصور مریھان من احترس ولكن أیضا احبك انا : ادھم
اخیك

أسف أنا ابي یا اعرف انا : ھشام

ھشام یا تأسف ال : ادھم

ھشام یا احبك أنا : وقال بقوة احتضنھ ثم

............................................................ 

............................................................ 
.......................................

روحك إلي تنظر عندما تراه ما تحب ھل

الفراغ تحب ھل

مشاعرك موت تحب ھل

الكراھیة التھمتھا التي روحك تحب ھل

علیة صبحت ا ما تحب ھل

مزیف ام قبیح كنت اذا تعرف تعد لم انك لدرجة المزیف جمالك تحب ھل

الحیاة ریاح في متحركة جثة مجرد



أحاسیس ال

أحالم ال

رغبة ال

حب ال

كراھیة ال

الشي

............................................................ 

............................................................ 
...................................

- منا ترید ماذا

ادھم قبل من قصره اقتحام من مصدوم وھو منصور قالھا

المرة ھذه قصرنا تریدنا ھل : مریھان

30

الوفاة شھادة لطیفة محاولة : ادھم

ھشام میالد شھادة مع ندي وفاة شھادة تتطابق آن المستحیل من : ریھانم

مزورة ھشام میالد شھادة كانت إذا مستحیل لیس ال : منصور



منك اذكي انھ أترین : ادھم

كبیرة أمل بخیبة مریھان شعرت

 تفاصیل اجل من تخطیط من سنوات سأضیع أنني ظنتني أ : سخریة في ادھم
كھذه صغیرة

لشریف بدیل ھو ھشام إذن: غضب في ورمنص

 یوجد ال : عیونھ تمال كراھیة ونظرات صوتھ في واضح والغل ادھم قال
ومریھان انت ابنك البدیل ھذا كان إذا خاصا لشریف بدیل

 الثأر ترید كانت اذا اتركھ ھشام من ترید ماذا اذن : عالي بصوت مریھان
اتركھ ولكن اردت إذا اقتلنا

 مثل ألمثالنا بالنسبة القتل لكم بالنسبة رحمة القتل أقتلكم : تغراباس في ادھم
بكم افعل أن استطیع ما أسھل ھو القتل الشاي شرب

أرجوك الموضوع خارج ھشام دع : منصور

 یوما الكلمة ھذه لك قلت ولكني یوما منك الكلمة ھذه اسمع لم أرجوك : ادھم
طلبي أنت تلبي لم إذا طلبك ألبي أن علي یجب لماذا ابني فیھ قتلت الذي الیوم

كبیر بشكل ومنصور مریھان موجة مالمح انقلبت

 لم كالغریب وبدا أمامكم ابنكم وجدتم عندما شعرتم كیف اخبروني : ادھم
 أن تقدرون وال طفولتھ فاتتكم تقبلوه أن تستطیعوا لم تحتضنوه ان تستطیعوا

امي كلمةو ابي كلمة منھ تسمعوا ولم بني یا لھ تقولھ

علیكم قاسي ھذا ان البد : وقال تلذذ في ابتسم ثم

 خنقھ محاولة عیونھا من تسیل والدموع غضب في مریھان علیة انقضت
 فقدتم انتم میت وھو ابني فقدت انا وبینكم بیني الفارق : أوقفھا ادھم ولكن
الحیاة قید علي وھو ابنكم



بعیدا دفعھا ثم

ھنا نم اخرج: عالي صوت في منصور

ھذا الثعابین بیت لتركي سعید انا : ادھم

لھا یرثي حالة في ومنصور مریھان تاركا القصر من ادھم خرج
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سنفعل ماذا: أمرة من حیرة في منصور

مضمون نجاحھا ثانیة خطة لدي اطمئن : ثقة في مریھان

............................................................ 

............................................................ 
......................................

- جاھز شي كل ھل

 بالمعدات ملي المعمل في یقف ھو دینسوف الكسندر . د ل ادھم قالھا
واألجھزة واألدوات

جاھز شي كل : الكسندر

النصر لحظة حانت : یونھع في ثقة نظرة وبدت ادھم قال

............................................................ 

............................................................ 
....................................

انا االنتقام انا

انا الغل انا



انا أعدائي قلوب في االلم انا

انا جدیدا معني النتقاما اعطي من انا

انا تطفئھا أن المیاه حتي تستطیع ال التي الجامحة النار انا

انا االنتقام في رغبة انا

............................................................ 

............................................................ 
.......................................

شھر بعد

علي السیارة في وبجواره سیارتھ وركب مؤسستھ مبني من یخرج ھشام كان

علي یا حالك كیف : ھشام

بنجاح الصفقة تمت ھل ھشام سید یا تمام شي كل : علي

تام بنجاح : ھشام

مألوف غیر لطریق اتجھت السیارة أن ھشام الحظ السیر من فترة بعد

القصر إلي الطریق لیس ھذا : ستغراببا علي إلي نظر

ذراعھ في بحقنة یحقنھ بعلي ھشام فوجئ

تفعلھ الذي ما : ھشام

احدھم لزیارة نذھب سوف الشي : علي



32

أفرغھا ان بعد الحقنة سحب ثم

الوعي یفقد ان قبل شدید بدوار ھشام شعر

............................................................ 

............................................................ 
.....................................

 الوجھ معالم اتضحت ثم وجھھ في یحدق احدھم ووجد بصعوبة ھشام استیقظ
مریھان وجھ انھ

المجنونة ایھا تفعلین ماذا : وقال المقعد فوق من ھلعال من ھشام انتفض

الحقیقة تعرف أن أریدك تخف ال : مریھان

أنا أین : ھشام

الترك نور بیت في أنت : مریھان

الترك نور من : ھشام

أخت لدیھ انھ یخبرك لم ادھم: علیھا تبدو والصدمة مریھان

 ثم ھشام علي طویلة نظرة لقتأ علیھا یبدو والضیق الغرفة علیھما نور دخلت
 شأن ال لكي قلت لقد طویلة لفترة الثقیلة زیارتك استحملت لقد : لمریھان قالت

ادھم أو بمنصور او بكي لي

رحل سأ و الحقیقة اخبریھ نور یا أرجوك : مریھان

 أن ونتوقع كھذه حقیقة شخص أي إخبار یمكن ال ماذا اخبره :غضب في نور
نصدقھا

حاولي قطف : مریھان



ھشام أمام وجلست مقعد نور جلبت

ال أم ادھم ابن كنت إذا نور تسأل أن ھشام یا تفعلھ أن علیك ما كل : مریھان

 وتلعبون صدیقتاك احدي ربما أبي أخت أنھا اصدق أن یجب ولماذا : ھشام
علي لعبة

أسالھا فقط البعض بعضنا نكرة نحن صدقني : مریھان

الترك ادھم ابن أنا ھل : رددالت علیھ وبدا :ھشام

ومنصور مریھان ابن أنت ال : تردد في نور

أصدقك أن علي یجب ولماذا : ھشام

 ن ا یستطیع لن وادھم الحقیقة ھي ھذه تصدقني ان علیك یجب ال : نور
یكذبني

نفسك من واثقة تبدو : ھشام

بادھم لي شان ال انا : نور
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مادھ اختطفني لماذا أذن: ھشام

 لینتقم واختطفك اشرف قتل علي تأمروا وطارق ومنصور مریھان : نور
منھم

أعدائھ ألد ابن مع ذلك یفعل لماذا بحب رباني ادھم لكني : ھشام

منة قریب لیجعلك : نور

أصدقك ال الزلت : ھشام

اإلثبات لدي انا: نور



 ثم دقائق ومضت الملفات احد إحضار منھا طلبت ثم الخادمات احد نور نادت
القدیمة الجرائد بعض فیھ بملف الخادمة عادت

 األتي الخبر في المكتوب وكان ھشام عیون أمام وضعتھ و احدھم أخرجت ثم
 ادھم وإصابة الترك ادھم األعمال لرجل الوحید االبن الترك اشرف مقتل: 

مجھول والجاني غامضة ظروف في رأسھ في برصاصة الترك

 الشدید الضیق مالمح علیة وبدت الخبر قراء ماعند نفسھ ھشام یصدق لم
 خذ بأ قام أكاذیب و أوھام علي مبنیة كلھا حیاتھ أن شعر بالخدیعة وشعر

 سیارتھ وركب الخارج نحو كالمجنون وركض نور أیدي من بقوة الجریدة
الصاروخ بسرعة وانطلق

بشعة حالة في یبدو خلفھ تذھبي أن یجب : نور

نور یا شكر : مریھان

بھشام لتلحق وانطلقت سیارتھا لتركب الخارج الي بسرعة اتجھت ثم

............................................................ 

............................................................ 
.....................................

 نظر بمنصور اصطدم انھ الي یدةشد بسرعة ادھم قصر باب الي ھشام دخل
 یده في وكان والرعب التوتر مالمح تبدو منصور وكانت باستغراب إلیھ

مسدس

طریقة وتابع ھشام یبالي لم

ابي : عالي بصوت صائحا الصالون غرفة الي ھشام دخل



 ادھم وجد لقد الشدید بالرعب وشعر مكانة في یتجمد جعلھ منظر شاھد انھ اال
 في رصاصة جراء من جبھتھ من تسیل والدماء األرض يعل ملقي أمامھ
جبھتھ

ال : قویة صرخة أطلق
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 اخبرني : ھستریة في یبكي وھو وقال جسده في یھز واخذ ادھم من اقترب ثم
أنا من أنا من ال أم ابنك أنا ھل

الحیاة فارق قد كان ادھم أن إلي

 جثة ید في مسدس ووجد طریقة في بمنصور اصطدم كان انة ھشام تذكر
 من حالة في وھو القصر حدیقة نحو اتجھ تملئھ الحقد ومشاعر فأخذه ادھم

ومنصور مریھان من كل أمامھ وجد الضیاع

الحقیقة عرفت انك والدك أخبرت لقد: مریھان قالت

أبي قتلت لقد : ھشام

مات ادھم : الصدمة علیھا وبدت مریھان

نعم : منصور

قتلتھ ھل : مریھان

ال: منصور

ھشام ید في المسدس ومنصور مریھان من كل الحظ

تفعل ماذا : مریھان



 أنا من اعرف ال أنا :یبكي وھو وقال منصور وجھ في المسدس ھشام رفع
ابنة لست وأنا أحبني لماذا الحب ھذا بكل رباني لماذا

ھشام یا جانبا المسدس ھذا ضع : منصور

قتلتھ لقد : ھشام

أقتلة مل أنا : منصور

أبیك انھ ھشام یا صدقة : مریھان

أبي قتلت لقد : ھستیري غضب في ھشام

أبیك أنا : شدید انفعال في منصور

أبي یا اعرف أنا : ھشام

منة تنزف والدماء أرضا فسقط منصور صدر في رصاصتین اطلق ثم

منصور جسد فوق بكاء في وانھالت مریھان صرخت

 أن یرید لم أكاذیب كلھ عالمة ان شعر العقل وفقدان بالضیاع ھشام شعر
العالم ھذا في یعیش

 مریھان فزعت رأسھ نحو المسدس یصوب فوجدتھ ھشام نحو مریھان التفت
ال : تصرخ وھي ھشام نحو تجري وقامت

الحیاة وفارق ھشام انتحر لقد كثیرا تأخرت أنھا الي

 من ینخلع بھابقل شعرت جسدھا من روحھا اخرج احدھم كأن مریھان شعرت
جسدھا
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 : ھستریة حالة في وھي وتبكي تصرخ وھي جثتھ فوق بنفسھا مریھان ألقت
أخطأنا ثمن دفعت انت ابني یا آسفة انا آسفة انا

ثانیة ھشام في الحیاة یبعثوا لم وعویلھا صرخاتھا ان الي

............................................................ 
...........................................

أسبوع بعد

- أخي یا لماذا

ادھم قبر علي تقف وھي نور قالتھا

-  تعرف كنت انك یبدو ولكن انتقامك ثمن حیاتك تدفع أن علیك یجب كان لماذا
 عثرت تكون أن أرجو حال كل علي استمرت كنول ھكذا سینتھي األمر أنا

 لكي جئت لقد مساعدتك استطع لم أنني أسفھ أنا والخالص أالن سالمك علي
أخي یا احبك أنا حیاتنا في سمعنھا ما نادرا كلمة لك أقول

............................................................ ................................

شھر عدب

 والحسرة الشدید بالحزن تشعر وحیدة مكتبھا غرفة في تجلس مریھان كانت
 أصبح لقد الماضي في كان كما بالحیاة ملي وجھھ یعد لم والندم واالكتئاب

الحیاة في رغبة اي لدیھا تعد لم الحیاة فارقتھ میت وجھ

 صوت خلفھا من یأتي مألوف صوت سمعت أحزانھا في غارقة جالسة وھي
معدن قطعة علي طرقال

 صرخة وأطلقت عیونھا اتسعت استدرا أن وما الصوت مصدر الي استدارات
أمامھا یقف الذي من تصدق لم األرض علي وسقطت

حالك كیف مریھان اھال: قائال مبتسما أمامھا یقف الترك ادھم انة



ھالوس ھذه ھل: علیھا تبدو والصدمة مریھان

أنا انھ ھالوس لست أنا : ادھم

راسك في والرصاصة جثتك یحملون وھم رایتك لقد كیف : مریھان

 رایتي انكي ظننت أنتي القدیمة الرصاصة عن احد یبحث لم ولكن : ادھم
نسختي رایتي الحقیقة في ولكنك جثتي

نسختك : اندھاش في مریھان

 روسیا عن ارحل أن قبل البدایة منذ القصة لكي احكي دعیني اجل : ادھم
 استنساخ تجارب لعملة ھناك الشرطة من مطلوب عالم ھناك كان لیلةق بفترة
 وقمت العالم ھذا علي أنا عثرت دینسوف الیكساندر. د اسمھ البشر علي

نسخة مني یصنع أن صغیرة خدمة مقابل مصر الي الھروب علي بمساعدتھ

منصور ھشام یقتل ان اجل من كلھ ذلك فعلت لقد : مریھان

الثاني الجزء وھ وھذا نعم : ادھم

 وأطلقت الصالون في أجلستھ مني نسخة بصنع دینسوف الدكتور قام ان بعد
علیة النار

 قتل جریمة اغرب كانت لقد : الضحك من ھستیریة حالة في وھو أكمل ثم
نفسي اقتل ان حیاتي في ارتكبتھا
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 ملك وسأعید بالحقیقة سأعترف أنني وأقنعتھ الغبي بزوجك اتصلت ذلك وبعد
 من جزء یكن لم لحقیقة واكتشافھ ھشام مجي ولكن كالغبي أتي وطبعا ھشام

 حضوره ولكن منة وینتقم ذلك بعد بمنصور ھشام یشتبھ أن توقعت لقد خطتي
 آن یجب وأیضا القدر صنع من كان لقد منصور وجود توقیت نفس في

أشكرك



تشكرني : علیھا یبدو والقرف مریھان

 تلك انتابتھ ولما الحقیقة ھشام اكتشف لما عبقريال تدخلك لو اجل : ادھم
 لم أنا نفسھ یقتل جعلتھ التي والضیاع والكراھیة الحقد من المختلطة المشاعر

 شریط ازور ان خطتي كانت لقد ذلك من أفضل الجریمة لھذه ألخطط أكن
 في یرغب الشریط ھشام یشاھد عندما ذلك بعد یقتلني منصور وفیة مراقبة
 بمنتھي الفاعل من الشرطة ستكتشف وطبعا فیقتلھ منصور من االنتقام

اإلعدام حكم ھشام فینال السھولة

الشیطان ایھا احبك لقد : عیونھا من تسیل والدموع مریھان نھضت

 لقد أترین اجلي من منصور من سینتقم انھ متأكد كنت ولذلك بالضبط : ادھم
 كان لقد الكراھیة استخدم لم ومنصور منكي انتقم لكي لي حبة استخدمت

فعال یحبني

احببتة انك قال لقد :مریھان

 أنا اسعد ال أنا أغیر ال أنا ابكي ال أنا احقد ال أنا اكره ال انا أحب ال أنا : ادھم
اشعر ال أنا احزن ال

 الترك ل جال الجدیدة شخصیتي لكي أقدم أن لي اسمحي وأالن : قائال أكمل ثم
السالمة مع الترك ادھم توأم

 اخترقت رصاصة ان فوجد جسمھ یخترق بشي أحس حتي استدار أن ما
 : تصرخ وھي ناحیتھ مسدس توجھ مریھان فوجد استدار صدرة

مووووووووووت

علیة انقضت ثم أرضا لتسقطھ ثانیة رصاصة وأطلقت

فعال تموت وسوف أحدا ینقذك لن المرة ھذه : مریھان

صدره من تسیل والدماء ابتسم



خسرت أنت تبتسم لماذا : غضب في مریھان

 كل في شیئا یعني ال أالن موتي تفھمي ال انتي : بصعوبة یتكلم وھو ادھم
 لم حیاتك أعمالك جمالك ابنك زوجك شي كل خسرتي وأنتي رابح انا األحوال

انتقامي ربحت وأنا قیمة أي لھا تعد

اآلن ستموت لكنك : لھ قالت حق علي ألنھ بالغضب مریھان شعرت
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ابني مات یوم مت لقد : فشیئا شیئا یضعف وصوتھ مادھ

 اربح أنا أوحیا میتا كنت إذا النظر بغض : االخیره أنفاسھ یلفظ وھو أكمل ثم
اربح انا اربح انا

الحیاة فارق حتي العبارة ھذه د یرد ویظل

............................................................ 

............................................................ 
.......................................

الترك ادھم مات

مكره بكل

حقدة بكل

أالمھ بكل

أحاسیسھ بكل

المسمومة بروحة

الخالص علي عثر وأخیرا



اهللا بحمد تمت


