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                                   إھداء 
  مع حبي إلي عائلتي           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  . نار الظالم النفسيئ الذي یطفاالنتقام ھو الماء
  

١-  
  

   .ھ یقو د سیارتأحمد  كانةممطر ةداكن ھلیلفي 
  .الھا وھو داخل علي الكوبري ق! ؟ ديةالعتم ةاللیل إیھ :أحمد
  ، الموبایلرن 
 من ھ فتحھا فوجد مجموعةرسال فوجد موبایلال إلي نظر !ھھي ناقص:  أحمد

  .ةالغریبالحروف  
  !؟ الكالم الفارغ ده إیھ: أحمد

فسقطت  .الھواء في نفسھوجد و ولم یجد الكوبري یجده الطریق لم إليعندما التفت 
  .أحمدومعھا  ھ قطعإلف إلي وتھشمت ةالسیار

  .عليأ من فیھ بعیون زرقاء وشعر اسود تحدق ھ شابه فتاوجھوھو یسقط وجد 
  

١-  
  ؟ اشبح أصبحتن نفسي  أأمأنا نفسي ھل 

  ،في الصباح التالي
 توقع من فوق الكوبري ةالعربی يازإ بس ه واحدھعرف حاجأ ينفس  أنا-

  ؟ارثآي أ أو كسرنی مامن غیر السور 
  .نور همساعد إلي  مدحتضابطالقالھا 

 سوداء وھو متوسط ھ في العشرینات من عمره یرتدي بذلضابطمدحت 
  . ذقن دوجالسھالطول ولدی

  . ھنا ةالعربینقل   حصلت في مكان تاني وحدةالحادث ممكن تكون :  نور
 ه مدمرةالعربی لكن ،يازإ حصلت ةالحادثنعرفش ا مإحنا :   مدحت
  !؟ھإیھا وعلشان اوصاحبھا جو ه مدمرھینقل عربی لي حل اه ومین د.خالص

  . حق معاك  -
  ؟ ھإی ھمات اسمى للخ ا األ -
  .ةغنی ھ وابن عائل٢١ ھ الشریف وكان بیشتغل مھندس  وسنأحمد -
   ؟اوعرف ھأھل -
   .ةشوی من ھ لس -
   .الحادث عن إیھالشرعي قال  تعال نشوف الطبیب  -

  .الحادثن موقع ا یغادراقالھا وھم
  



-------------------------------------------------------------  
یقف .  جوھا بارد ویسودھا جو كاتم مظلم ةالغرف .ةالمشرح ھ غرفإليدخل مدحت 

 وعلیھا ةالغرف في منتصف ھمام طاولأ األشیبطبیب الكبیر في السن ذو الشعر ال
  .ةمغطا الشریف أحمد ھجث
  

  ؟خبار یا دكتور  علي  األإیھ  :مدحت
جزاء في أ ه في عد . عضمھا محطمةالجث .  ةكویسخبار مش  األ-

ن یكون العضم أ ةالوحید ةالطریق . ةشدید ھالجسم  محطم بطریق
  .  ٌا ھي السقوط من مكان عالي جدةالطریق بھذهتحطم 

  
   ؟ كوبري مثٌالزى  -
ت وال سمعت أ دي ماشفتش زیھا قبل كده وال قرةالجث أن  ةضافباإل  مثٌال -

   . من نوعھاةفرید ھ جث دي. اسمع حعنھا وال 
  
  ؟زاي یعني إ   -
  . مالھاش عضو ةالجث  -
   ؟إیھ عضو -
  .الذكري العضو -
   . ماتقول كالم غیر ده! ؟ یا دكتورإیھجري   -
  . بنفسك شوق أتفضل   -

   .ثم رفع الغطاء
   : والتقزز ثم قالةالصدمبدت علي مدحت عالمات 

  : ل علي وقا. دإلي ثم التفت .موجود فعال مش آه-
   ؟مستأصل مش ممكن یكون -

ي  ألارثآ ي أأو أصال مكان مطرح العضو فیش ام ده .فاھم مش أنت -
  .! نوعإي من ھعملی

   !ه ؟ حد بیتولد كدھ فیدكتور یا إیھیعني  -
 ھ قدیمةطبیریر ا عندي تقأنا ةباإلضاف دي ةللجث تفسیر علمي شفی ما -

 من موقع الحادث جت مال ةالجث وحثي.  ذكر طبیعي ةالجث صاحب إنتثبت 
   .هھدمو دم علي ارثآي ألم یكن ھناك 

  . علي مدحتةالحیربدت 
  . من نوعھاةفرید ھ مش قولتلك جث :  علي.د



 ھأمام بشخص یظھر فإذا ةالحیر ھ علی وتبدوةالمشرح خرج مدحت من -
   :قائال فجاء

  ؟ أحمد مدحت ضابط الادةسی  -
  ؟ مین ةایو  : مدحت

     .ر حمن صحفي ھشام عبد الأنا  -
  ؟ إیھ عایز  -
   . الشریفأحمد عایز اعرف تفاصیل حادث أنا  -
   .أقولھا ھ ماعندیش حاج -

  .ثم ابتعد عن ھشام  
   ! طیبھ حاجإي  طب  -
  . اطلع من نافوخي قالھا مبتدعٌا -

  .ةالمشرح إلي ثم دخل ه في ضیق وحیرحولھنظر ھشام 
  .ةالمشرح احد عمال ھإماموجد 

  .العامل ووضعھا في ید ھجنی٥٠خرج أ وھ في جیبیده ثم وضع ھإی بقولك -
  ! ده ؟إیھ  -
  ؟ الشریفأحمد ھ عن جثإیھ تعرف  -
  .حدش یصدقھ  باسمع كالم غریب جدا ماأنا واهللا  -
  . ماتقول -
  . المرحوم مالھاش بتاعھ بیقولك جث-
  ؟إیھ بتاع  -
  . عند كل راجل إلي البتاع  -

  :ندھاش االھھشام وبدا علی
   ؟ یعنيھاستأصل حد -
    .أصال عنده نشاماكده بیقولك ، أل   -
  !؟ ةحالو بعقلي بتآكل أنت یا عم  -

  . ھثم نھض في عصبی
  .الكالمیقولك نفس  حھو ي حد وأ سالأ -

   . ھشام في شك ثم انصرفھإلینظر 
---------------------------------------------------------------------  
 مختار الرشیدي  ، التالي في قصر الرشیدي  كان یجلسلیومفي ا -

 الشئ بعض ئلشعر والشارب ممتلا أشیب  من العمر ھسن٦٠الملیونیر یبلغ 
  ، شعره اسود قصیرةالبنی وىب طویل قا سنھ ش٢٢ طارق ذو ھوابن

   .للفطور  رن موبایل طارق



  .. الو   -
  . حسني أنا اایمین مع؟    طارق-
  .تتصلش ھنا تاني ا مش قولتلك مأنا  ؟ یھإ عایز أنت  -
  . الشریف مات أحمد  -
  ؟ یعني إیھ . ةداھی في ستین  -
    . جدٌاةغریب  ده بیقولك مات بطریقھ  -
  ؟زاي یعني إ  -
  . بیقولك  مالقوش لیھ عضو -
رفین ا عأنتو أناظن أ  .شاعاتإ و أكید   ده كالم فارغ  !ھبلأ أنت  -

  . عنده عضو كانأحمدن إ أويكویس 
   .یجنني  لي حل ده اوماھ  - 
  . أھبل ماتتصلش تاني یا  -

   الخط وأغلق
  : طارق وقال إلينظر مختار 

  ؟ مین ده  -
  . ده حسني  -
  ؟ مش كنا خلصنا منھ إحنا  ؟ دهإیھعایز ؟  حسني الشوربجي  -
  . ویھبال لقحیب مش عارف  -
    ؟ مات اللى یكونش علشان صاحبكو -
  ؟  عرفتأنت  -
   لاالجر ن ھولا ون.  بتعتھةالحادث في الجرنان ه منشور -

  :قال ثم ةمباالالال ھل وبدت علیالجنراقرء طارق 
   .ةداھی یعني في ستین إیھ -
  .  ال البالويإوراھمش  یك الناس ماأ علي ر -

------------------------------------------------------------------  
 قامھانتي أذا رإال إ ةلراحاب یشعر المنتقم ال . ةذلبالر  شعور غامقامنتاال-

روح من الجسد و یضع نار  یخرج النتقاماال.  تنفیذه ةبلذویشعر  .نفذ
شعوري عند .رماد  من الةالمنبعث تعود كالعنقاء انطفأت وإذافي الجسد 

 لتحرقھم نار خریناآل حان دور نواآل . قتل  الشریف كان لذیذٌا
 الثواني .والخوفلم والرعب والندم  بكل جزء من األاو ویشعرقاميانت

سابیع سوف سابیع واألأیام سوف تصبح سوف تصبح ساعات واأل
 ستصبح سنین والسنین ستصبح قرون من رشھور والشھوتصبح 
.العذاب



-------------------------------------------------------------------
  
  
  

.ت أنثوي ناعمصدر صو .رق طارق طارق طا-
 ؟مین-
 . یاسمینأنا  ؟رفتي وال إیھمش عا-
 !؟یاسمین مین-
ن في مكان مھجور محطم یغلب علیھ اللون األزرقا یتكلمكانا-
 إلي األسودیاسمین حبیبتك  حد ینسي العیون الزرقاء دي وال الشعر -

. الدمزى إلي  الحریر والشفایف زى
. ده مستحیليأنت ھو ةایو-
 . دمكأشوف ه عایزأناالدم -
 ؟دمي-
 .  دمك مغرق المكان ده أشوف ةعایز ةایو-
 إلي وتحول وجھ یاسمین األحمر اللون إلي تحول لون المكان هوفجاء-

 . دمكهعایز أنا علي طارق وھي بتقول ضتانق و ةقبیح ةجمجم
.استیقظ  قالھا في فزع عندما  .ال دمي ال-
.ده كابوس -

دخل مختار علیھ مسرعا   
إیھفیھ -
 . وال حاجھ كابوسال-
خیر -
 ؟ مش عایز تعرفأنت-
.قول-
یاسمین-
 بدت علیھ عالما ت القلق و التوتر ؟ فكرك بیھاإلي إیھ-
 .مش عارف كابوس-
قالھا  .  سامع أنت خالص كاسمع الزم تنسي الموضوع ده من دماغ-

 . ثم انصرفهآمر ةلھجفي 
 : رسالةال  كان محتوي ةالرسال فتح طارق sms رن الموبایل رنھ 

!لن تنجو 
 .وحط الموبایل علي الكومدنیو وعاد للنوم ؟ مین السخیف ده  -



  
         ----------------------------------------  

  
 إلي قالھا صبحي ؟  بتحقق فیھاأنت إلي ةالقضیممكن اعرف فین -

 . باستغرابھ رئیسإلي مدحت  نظر .مدحت
  ؟ یافندم إیھ تقصد -
 ه دي مجرد وفاأصال ةجریم في إن دلیل إي شیما ف اقصد انھ -

  . ةغامض
 شارب لھ ةالجث ضخم هكان صبحي ھذا رجل في الخمسین من عمر

   . صارمووجھ
  . ھ مش طبیعیأشیاء فیھا ةالقضی یافندم بس ةایو -
 ھناش  قضی ماعند واهللا مش واجبنا إن إحنا نكشف إسرار الكون إحنا-

قالھا ورحل وأغلق باب مكتب  .  ةمقفول دي ةالقضیاعتبر . أصال 
.أمل ھ علي وجھ خیب و وحیدًاھمدحت وترك

  
  
 باب قصر ھ عتبى سال ھشام  وھو یقف عل؟ مدام مني الشریف-

  .الشریف 
   ؟مین حضرتك . ةایو -
 حوار كيامع لعایز اعم ھشام عبد الرحمن صحفي كنت أنا -

   .بخصوص موت  ابنك
  .مع حد اعمل حوار ه مش عایزأسفھ -
  .ةالجمل یتم إن الباب قبل أغلقت .بس طب -

    البوابلھ القصر قال ھوھو خارج من بواب
  ؟ صح ھ تقول حاجیتشضر ما -
  یتشضر یا خویا ما ةایو -

  ضعھا في ید البواب  ووھ واخرج خمسین جنیمد ھشام یده في جیبھ
  ؟إیھ عایز تعرف : البواب

   .أحمد عن ھ كل حاج-
  . بقي كان شاب سایبیرحمھ اهللا واهللا -
  ؟ یعنيإزاي -



 مش مھتمین بیھ طول وأمھ وأبوه وبنات لاللی یعني سھر طول -
  .النھار في الشغل والسفر

   :ثم اقترب من ھشام وفي صوت خافت 
   . وتوقعھ سخریه نظر لھ ھشام نظر . رشمببیوالواد كان -
  ؟غریبة ھ حاج الحظت علي إیھةاألخیرشھور ل لةلنسباب طب -
  . ھنیثا خمسین ه ال دي بقي عایز-

   .خد یاعم: ھشام في ضیق 
   تشكر -
  زور داكتور ی كان بھ سمعت إنأنا-
  ؟ إیھ دكتور  -
  .عقلھم مش وال بدلى دمین ال ايالبنلي بیعالج ل ا -
  ؟ دكتور نفسي  -
  . یابیھعلیك نور ... ةایو  -
   ؟ كان بیتعالج ؟ إیھ  -
   . مش طبیعيشكلھ  كان هاالخیر شھورال مش عارف بس في  -
  ؟ إزاي  -
  .ومرعوب كده  .ھ خایف من حاجشكلھ علي طول . ھ  مش علي بعض -
  ؟ مش بتقول انھ كان مدمنأنت -
 في ه وھو متعاطي بس منظره كنت متعود علي منظرأنا بس ةایو  -

  . طبیعينشاماك شھر أخر
  ؟إیھطب الدكتور ده اسمھ  -
  و بدوي عمرآه   ؟  إیھ إیھ  رب یا ھأسم أمبارح جھ في العزاء  -
  ؟ھشوفت أحمد وموت ھ ولیل -
 إال یھب یعلمام كان الجو ةواللیل المجنون زى ھلعربیابرج ا  كان خهیوا-

  .ربنا
  . شكرإلف -
  بیھالعفو یا -

  ورحل ھشام بعیدًا
٢-   

 ھ  فإذا ب.  ویستمع إلي الرادیوسیارتھ یقود في احدي الطرق كان طارق
 ه صورھ علیاإلعالن.طریقال علي ةالتجاریت ناینظر إلي احد اإلعال

 ه من اإلعالن تحول وجھ الفتافعندما أقترب ن محمول   تحمل تلیفوهفتا
 أخري  ةربسیا یصطدم  فزع طارق وكاد إن.إلي وجھ یاسمین فجاءه 



 ن مھ  فتوقف في حال. علي جانب الطریقةالسیارولكنھ تمكن من إیقاف 
 ةالسیار منخرج   . ةمرتعش بید ةالسیار فتح باب  . رعب والفزعال

 وجلس علي احدي الطاوالت جاء ث وھو یلھھفوجد أمامھ مقھى فدخل
  .النادل 

  .ھساقع ھ جیب حاج-
  . حاضر-

جلس ھو یلتقط أنفاسھ ودفن وجھ في یدیھ إلي إن سمع صوت التلفزیون 
ا ھ تحول وجھوفجاءه. ما  في موضوعًاث تتحدھفنظر إلیھ فوجد مذیع

جري باتجاه نھض و فوق الكرسي و وقع طارق من .إلي وجھ یاسمین
 نظر في وجھا فوجد وجھ یاسمین .ض وھو ینھةبامرأالحمام فاصطدم 

زحف علي األرض  ثم جري باتجاه الحمام فدخل  وجري .ینظر إلیھ 
فاھتز في  sms فإذا برنھثلماء وھو یلھانحو الحوض وغسل وجھ ب

  . ةبالغریألرقام ا من الرموز وھ فوجد مجموعةالرسالھلع فتح 
  . دمك ةعایز مش قولتك أنا-

 فوجد وجھ یاسمین في آةالمر إلياستدر نحو مصدر الصوت فنظر 
 ةجمجم إلي الوجھا وتحول ھ وجھي علھمخیف ھ ابتسام وھناكآةالمر
  .المنظر ةبشع

لون األحمر  وسقطت إمطار ال األنوار واكتسي المكان بطفأتوفجاءه ان
ھ قطعوتسم طارق تمزق جسمھ من السیوف والخناجر والسكاكین علي ج

وھو یصرخ وال احد یسمعھ وانھالت مئات السیوف علیھ إلي إن تحول 
 ولكن الزال الحمام مكسي  ةضاءاإل وعادت جسمھ إلي قطع وأشالء

  . طارق .........لون األحمر لون دمالب
…………………………………………………………

…………………..
 خلصت الكون من  عندماةشدید ةبلذ شعور لذیذ لقد شعرت قاماالنت

 ال ھ بشریةقمام لھم ومجرد صفائح ةھویمجرد اثنین ال .  ةالحثالالء ؤھ
  یمتلكون طالما ھمإن لھم سوي شرب المخدرات والسكر ویظنون ھم

لقد . أنا ولكن لیس معي یفعلونھ شي بأي ةالنجاالمال یستطیعون  
 شكرًا بتحقیر ذكورتھم ھ الطرق مذلوبأكثرتخلصت منھم  كما یستحقون 

    ةالمعظم ھأإللھ أیتھا
   منھا  ألتخلص أخري ةحثال لدي الزال

 
…………………………………………………………



  . ه علي في حیر. قالھا د .  الحالةنفس -
  ؟ إیھقصد ك : مدحت

  . ولكن جزء واحد غیر موجود موجودة الجسم أجزاء كل -
   . وتم تجمیع البصمات السابقة القضیةنفس الجزء المفقود من 

 التي باألشالء والمليء ءبالدمادحت في وسط الحمام الملطخ تنھد م
  .أكیاس یجمعھا فریق الطب الجنائي في 

   . قالھا وخرج خارج الحمام . خلصت شغل ھناأنا : علي .د
 ھ  التقط. فوجد وسط الدماء تلیفون محمولالغرفة أرجاءنظر مدحت في 

ض الدماء  بعمسحلدماء فا بھ ملطخالشاشة .ابیضوھو یرتدي قفاز 
 فوجد . ضغط لیعرف من الراسل.الغریبةلرموز ا بملیئة  رسالةفوجد 
 ثم وضع ه نظر مدحت في حیر .بدائرة محاطة ھ خماسیھ نجمإمامھ

  .الھاتف في كیس بالستیكي 
  . ئ شأي سمع أو ئ احد ش لم یشاھد-

  قالھا نور 
  !تجنني   حالقضیة  : مدحت

   كان فیھا المحمول بتاعھ  الشریفأحمدلك المتعلقات بتاعت ل باقو
  .  بس كان مكسر ایوة -
  ؟ إیھ أخبارھا كان والشریحة -
  . موجودة -
  .بھا ی عایزك تجأنا -
  . حاضر-
  . وطارق الرشیدي فأحمد الشری بین عالقة أي عایزك تشوف أنا  -
  
  

-------------------------------------------------------------  
  !؟فیش عضوا ھ مضبر-

 فوجد ھشام عبد ھ سیارتأمامیقف   الصوت وھوإليت مدحت التف
     .أمامھالرحمن 

  ؟ أیھ قولت أنتنعم -
  ؟اش عضو دھعن  دي ماالجثةھ ضتك برد بسال سیاأنا-

  ؟ أیھ بتخرف بتقول أنت  : مدحت في اھتمام
 علشان الموضوع مایعملش الجثة علي التغطیة أسلوبتتبع   حأنت آه -

  .بلبلھ 



  ؟ف بتكلم عن ایھ  مش عارأنا  -
  . أحسن ده ونتعاون مع بعض األسلوب نبطل أحنا إن  رأیي أنا  -
  . مش محتاج مساعده حد أنا  -
  ؟  عرفت مین القاتل أنتیعني  -
  .أصال ھ قضیشوما فیفیش قاتل ام -
  ؟ي قطع طارق ده حتت كده ل مین الآمال ؟إیھ یعني  -
  . وھوده موقفھا غامضة ھ دي مجرد حادث -
  ؟ ھ تخلیھا قضیھلك حاج بیلو قدرت اجو -
  .نشوف   حاول وح -

  . وقادھا مبتعدًاھ سیارتإليقالھا وھو یدخل 
  .وترك ھشام وحیدًا

  
        --------------------------------------------  

    
   نور ھ مكتبھ  ودخل علیإلي  وجلس الشرطة مركز إليوصل مدحت 

  أتفضل ...الشریحة -
 وفحص الرسائل فوجد اخر ه ووضعھا في جھازشریحةالاخذ مدحت 

 الرموز  التي وجدھا في ھاتف طارق ھ فیھا تقریبا نفس مجموعرسالة
 وصمت أمره من ه نظر في حیربدائرة محاطة ھ خماسیھوالمصدر نجم

   .طویًال
  ماذا عن البصمات : مدحت 

 في المطعم والذین حسب نالموجودی لألفراد كانت جمیع البصمات -
  . الضحیة مع بعضھم في وقت مقتل اادتھم كانوشھ

  .طویلةصمت مدحت وتنھد تنھیده 
…………………………………………………………   

   قالھا ھشام للدكتور عمرو بدوي  .  عندي ارق أنا-
  ؟ ه سبب دإیھ تفتكر -
  . مش عارف یا دكتور -
   نوع من الصحفیین أي أنت -
  ؟ إیھ قصدك -
 تأنیب نوع من جابلیك صفراء و ده ھممكن تكون بتشتغل في صحاف-

     .الضمیر
  . الحوادث باشتغل في صفحھ أناال ال   ال-



  .رق دهلك االا ي بتغطیھا ھي جایبل الالحوادث ممكن تكون -
    .  ممكن  -

 حمد  محاوال البحث عن  اي شي یمت ألالغرفة إرجاءنظر ھشام في 
   ھالشریف بصل

   : د عمرو للرد ثم قالالھاتف نھضفجاء رن 
   . دقائق ٥ي  اسمحي ل-
    .أتفضل -

   .الغرفةكتور خارج وخرج الد
 ولم .في المكتبو المكتبة كالمجنون  في الغرفةنھض ھشام لیبحث في 

اخرج كارت . لیجد باب صغیر مقفل . المكتبة أسفلیجد شي  ثم نظر 
 أحمدصغیر وفتح بھ الباب فوجد مجموعھ من الملفات  ووجد ملف 

 تقترب فوضع أقدامثم سمع .ت الشریف ووجد داخلھ شریط كاسی
   .بسرعة الباب  وأغلق الملف وأعاد .ھالشریط في جیب

  :دخل د عمرو قائال
  .ضطر ان اذھب  عندي ظرف عائلي مأسف أنا -
   . مش مشكلھ نبقي نكمل كالمنا وقت تاني-
  . سالم . في االستقبالنمرتك سیب  -
  ! سالم  -

   .عمرو.ثم رحل د 
  .  تانينشوف بعض عتقدتش حأ ما-
  

             ---------------------------------------------

.  ه الجمیع عبرھ الجمیع الثمن و سیصبح فیھ الیوم الذي سیدفع فیسیأتي
 الجمیع .انتقامي ولن ترحمھم نار انتقامي من نار نوسیكتووسیرون 

   .سیحترقون
  . ارلألشر األلم من العذاب و ه قصیداالنتقامفلنجعل من 

 علي ھینجو احد من العقاب وینال الجمیع عقاب  ھو عالم حیث الاالنتقام
  .خطئیھكل 

   .انتقامي لـــــ لكي یتسع العالم مكان صغیر جدًا
  .أعدائيشرب فیھ دماء أس أ ھو كاالنتقام
  .أعدائي ھو جبل من جثث االنتقام
  . أعدائي ھو نھر من دموع االنتقام



  
        --------------------------------------------------  

  
  
  . استحمل العذاب ده قادرة مش أنا-

   .أمال . دأمام ھقالتھا لیلي وھي تبكي في غرف
 في العشرینات من عمرھا ذات شعر بني داكن وعلي شكل ھلیلي شاب

 و ذات قوام متوسط في الحجم و ناصعة بیضاء هذیل حصان و بشر
 بعض الشي و ھینیات من عمرھا بدین في الخمسه سیدأمال ود .الطول 

  . ھ  وذات شعر احمر غیر مرتب وعیون زرقاء باھتطبیة هتضع نظار
  ؟ي تعبك ل الإیھ : أمال
   . في حیاتيھ حاجأي اعمل أوم أنا ھ مش عارفأناالعذاب : لیلي

  . المشكلةي تعبك نقدر نحل ل الإیھ لو قلتي -
  .ھ حاجأقولقدرش أ ما أنا المشكلة ھي دي -
  ؟ھ لی-
  . ھتودیني في داھی  حأقولھا ھ حاجإي -
  إیھ؟ي عملتي أنت لیھ -
   .أقولقدرش أ  ما أقولقدرش  أ ما-

  . من البكاء واالنفعال ھستریة ھقالتھا وھي في حال
  .یزول   صارحیني والعذاب ده كلھ ح-
  . قدرش ا ما-

   تنادیھا إن أمال  حاولت د العیادة وھي تركض خارج صارخةقالتھا 
  . ائدةفولكن بال 

................................................................................  
  ھفي الضباب كان یقف حصان وفارس

  ضب فجاءه  الغھالفارس اسم
  االنتقام ھوالحصان اسم

 ..................................................................................
  ؟ دي منین  الرسالةزك تقولي مصدر  عایأنا-

  .قالھا مدحت لمھندس االتصاالت  عمرو 
  . فأیدهفیش ا حاولت مأنا:   وقالإلیھنظر عمرو 

   حاول تاني-



 حني أو ھتحدید مكانھ أو  الجھاز الراسل مشفر ال استطیع اختراق-
   .ھرقم

  . أخري ه جرب مر-
  . حاضر -

  . الكومبیوتر هتجاقالھا وھو یستدیر با
  استني : و عمر

   إیھفیھ : مدحت  
   ھ القیت طریقأكونممكن : عمرو 
   أخیرا: مدحت

 محاطة ھ خماسیھ وظھرت نجمه لونھا اسود فجاءأصبح الشاشة إناال 
  .  وبدا دخان یصعد من الجھاز الشاشة  علي بدائرة

  . ینفجر الجھاز أنجذب مدحت عمرو بعید ا عن الجھاز قبل 
 مدحت وھو یراقب حطام الجھاز ھي وج  علاألمل ھظھرت مالمح خیب

  .  غاضبًاالغرفةوترك 
..............................................................................  

   مش قادر استحمل یا دكتور أنا : أحمد
   .تستحملھي مش قادر ل البالضبط إیھ: عمرو . د
  .نيا والكوابیس مش مفارقاألحالم  -
  ؟إیھ والكوابیس دي عن ماألحال  -

  .عن یاسمین  وشھا مش عایز یفارقني : أحمد
  ؟ مین یاسمین -

  أقولما اقدرش :  في صوت مرتعشأحمد
 مین ھ ال زم تقولي كل حاجأساعدكعلشان اقدر : م زعمرو في ح. د

  .یاسمین دي
 في ستین  أروح حه واحدھت كلمطق لو نأنا اقدرشقدرش ما أما : أحمد
  . داھیة

  ؟ إیھ عملت أنت ھلی:  الضیق ھ بدا علیھ  وصوتعمرو.د
  .الجلسة أكملا قدر   مش حأسف أنا :أحمد

  .قالھا في صوت مرتعش 
  

    ------------------------------------------------  
 وھو یقف ھو ومدحت في مكان معزول ثم نظر  ھشام الشریط أوقف

  . الشریط ده یدیك خیطأظن:  مدحت وقالإلي



  ؟بالضبط ألیھخیط : أمل ھ في خیبمدحت
   للقاتل:ھشام

   أصالمافیش قاتل : مدحت 
  ؟ قتلو نفسھمأحمد طارق وإن عایز تقولي أنت -
  ما فیش بصمات ما فیش شھود أصال ھ مش فاھم ما فیش قضیأنت -

  . لجریمة اثر إي  ما فیش الجریمة أداهما فیش 
  .إیھي موقفھم  وطارق یبقأحمد آمال!!یا سالم : ھشام في انفعال 

  . غامضة حوادث مجرد -
  !؟ علي كده أتقفل والملف -

  !!!.علیك نور  : ساخرة ھ ابتسامھمدحت وعلي وجھ
  . ال زم نعرف من یاسمین دي إحنا  -
حده ا مصر  مافیھاش اال یاسمین وإن خصوصا ھ سھلمھمةتكون   ح-

  !بس 
 نتأطب . أحمدبس یعرفھا طارق و   یاسمین واحد هھ ال یا ذكي  فی-

  ؟ ھما ال قیتش حاج
 مجھولة غامضة رسالتین علي التلیفون المحمول  فیھا رموز ایوة -

  .المصدر 
  ؟ولتش تعرف المصدرا ما ح-
  .عنا انفجر االجھاز بت.ولنا نعرف ا لما ح-
  !؟ نعم -
  ! ایوة -
  ؟ الرسائل أشوف ممكن -

   وشریحة  ھاخرج مدحت التلیفون المحمول من جیب
   األولي مكان الثانیة الشریحة ثم وضع ألوليا الرسالة إلينظر ھشام 

  . ھاكتشفت حاج: مدحت 
  األسود دي  یتم استخدامھا في السحر ألنجمھ:  ھشام في قلق إلیھنظر 

  !؟نعم یا خویا : مدحت 
 وقت  اجمع معلومات  وفي نفس الوقت أدیني بھرج مش أنا: ھشام    

  .ھ حاجإي تعمل أنتحاول 
      

     
  ھ ما عندیش قضیأنا ھ حاجإي استكشف أو أحقققدرش أ ما أنا: مدحت 
  . ھ اعمل منھا قضیھ تجبلي حاجأنتحاول 



تحصل   حھ تانیجریمة في إن حساس أناھتش وأنتالجرائم دي ما : ھشام 
.  

......................................................................................  
  ھن المحامي شوقي الشوربجي یخرج من باب مكتب  وكا١٢ الساعة إنھا

 فتح رسالة ھ رنین المحمول رن سمع صوت. ھ سیارتإلي ھوھو في طریق
 المتعمد اإلھمال.  یدمر اإلھمال : األتي الرسالة فوجد محتوي الرسالة

  .یقتل 
 ھ فتحھا فوجد مجموعأخري رسالة ثم استقبل الرسالة أغلقلم یبالي و 

  :  وھو یقولالرسالة أغلق  مفھومھمن الرموز الغیر 
  ؟ من ھذا السخیف -
   

  شوقي شوقي :  من بعیدھینادی ثم سمع صوت ھ نحو سیارتھاتج
 بعیدا األبیض تقف األسود یغطیھا شعرھا ه الصوت لیجد فتاإليالتفت 

  ا یوضح وجھھمرتعش التحت عامود النور والضوء 
  ؟مین :  ثم  قال.من یعرف یحاول إننظر و ھو 

  . یاسمین أنا: لت  والضوء المرتعش علي وجھھ قا
  ؟یاسمین مین : شوقي 

  ؟ تنسي ضھكده بر: علي صوتھا الغضب یاسمین وبدا 
   إیھانسي : شوقي 
   كقضایا :یاسمین

في اقل من  ه مباشرھ المكان الواقف فیإلي من مكانھا أتنقلتقالتھا وقد 
  .  الثانیة
ھض ھو یلھث  لیجد ال   ون.األرض شوقي الفزع و سقط علي أصاب

  وجلس ووضع المفتاح السیارة وفتح باب بسرعة نھض أمامھاحد 
  شوقي : أخري ه ثم سمع نداء مرالسیارةلیشغل 

:    فوجد لیلي و الدماء تنزف من رقبتھا ومن عیونھا ثم قالت ھنظر بجانب
  ؟ سنذھب  یا شوقي أین -

ري والخوف  وھو یجالسیارة ثم خرج خارج ھ عالیصرخة شوقي أطلق
 و انطلق یجري كالمجنون  ثم سمع صوت یاسمین  تمامًاھطر علیییس

  !تروح فین   فاكر نفسك حأنت : ھ من خلفیأتي
  . ھیاسمین تقف خلف الوراء فوجد إليالتفت 

    ؟ إیھ مني هي عایزأنت: قال ھو یلھث 



 إلي ا  وتحول وجھھبھت صق التإن إليقالت وھي تتقدم نحوه بھدوء 
  !!!مك د: جمجمة

 یسقط من فوق شالل كبیر من الدماء ویسقط ھ لیجد نفسھثم قامت بدفع
  ثم .ھ صرخات ھیستریأطلق  .ھ و  الدماء تنھمر علیلالشالفي قاع 

 من التماسیح  تتجمع حولھ ھانجرف مع تیار النھر قلیال ثم وجد مجموع
 ھ لتمزقه واحدھ التماسیح دفعھ ثم انقضت علی.و ھو یستمر في الصراخ

 بنھر ھ ویمتزج دممتصلة قطع غیر ھ جسمأصبح إن إلي.أشالء إلي
  .دماء

.......................................................................................  
 شوقي في مسرح ھ جثأشالء إلي حا جنن قالھا مدحت وھو ینظر أنا

  . الجریمة
 أنت ماعدا جزء واحد  دةموجو  الجثة أجزاء جمیع الجثة: د علي 
  . باتكلم عنھأنا جزء إيعارف 

 ممكن إلي إیھ عایزك تدیني تفسیر علمي أنا : ھ عصبیھمدحت في حال
  ؟یكون عمل في الراجل ده كده 

 حیوان مفترس ھ  دي طریقالجثة التي تم  تمزیق بھا ألطریقھ: د علي 
  . تمساح  مثًالأو أسدبفك قوي نقدر نقول 

 الحیوانات ھ یھرب من جنینأسدمساح یا سالم یعني  تأو أسد: مدحت
 ه عضوإالس  ال وكمان مایكولش  البني ادم ده بھعلشان یقطع جث
 ھاربان من إلي ده إیھ عامل دایت  وال تمساح أسد إیھالذكري بس داه 

  . يعضو ذكر یأكلوراء السد العالي علشان یجي 
  . شغلي خلص ھنا أنا: د علي وھو یرحل 

  .را یا دكتور شك: مدحت 
    الضحیة عن إیھعرفت :  نور وقال إلينظر مدحت 

 شوقي  الشوربجي ھ  اسمبناعتھ العربیة في ألرخصھ ال قیت أنا: نور 
  . أكثرلك تفاصیل  بی وقت علشان اجأدیني  ٥٥ ھیعمل كمحامي سن
 إلي  نظر ءبالدما فوجد جھاز المحمول ملطخ األشالءنظر مدحت وسط 

 ھ خماسیھ نجمالرسالةومصدر  من الرموز ھمجموع فوجد رسالة أخر
  . بدائرة محاطة

  رن ھاتف  مدحت 
  الو : مدحت 
  .عدنا  القیت حد ممكن یساأنا ھشام اسمع أنا: ھشام 

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



  ؟ ح یساعدنا ياللمین ده -
  .القاھرة ھ جامع في ھةرد إمامقالھا مدحت لھشام 

  وفك   یبةالغر  األدیان متخصص في ھوجدي  انرمزي  د :ھشام 
  .رموز والشفراتال

  . إیھ ح یقول   خلینا نشوف:مدحت 
طرق ھشام علي الباب ففتح الباب  رجل یبدو في الخمسینات من العمر 

  .القامة وھو طویل ه وذقن  دوجالس ونظار أشیبذو شعر 
  . اتفضلو  :  رمزي.د

رمزي  .د مكتب إمام وجلسا الغرفة إليدخل كل من ھشام ومدحت 
 بفحص  رمزي . قام دالشریحة ھووضع مدحت التلیفون المحمول وبجانب

  .الرسائل 
  ؟  عبده الشیطانھ مش بتاعالنجمة: ھشام

 دیانة صح ولكن ماتخصش عبده الشیطان  لوحدھم في أنت: رمزي د 
  .النجمةاسمھا ویكا  رمزھا  

  
  ؟   ديالدیانة وإیھ :حتمد

 من قبل رجل ١٩٥٤ عام ه مرأولاتعرفت  الویكا دیانة :د طارق 
 الوقت كان  اسمھا هانجلیزي یدعي  جیرالد جرنادر  وفي ھذ

Witch craft وحسب .السحر ھ حرفأو السحر ھ مایعني ممارسأو  
 علي إثبات الیوجد المیالد ولكن قبل موجودة كانت دي الدیانة إن ھزعم
  . من الھأكثر ولدیھم ھ وثنیدیانةوھي  ذلك

  ؟إیھ إلي ترمز والنجمة : ھشام 
   النجمة ه فوق ھذدائرة یقفون في فأنھمعندما یمارسون السحر  : رمزيد

 -األرض . الشمال- الماء. الغرب-  الھواء.اللي الشرق والنجمة ترمز
  الجنوب  النار

  ؟ ديالدیانةولیھ عمرنا ماسمعنا عن :مدحت 
 عمري أنا وأمریكا أوروبا في منتشرة دي الدیانة إن بسب :رمزي د

  . الویكادیانة مصري  یتبع أوماسمعت عن حد عربي 
  ؟ أجنبي یبعت الر سائل دي يالل  یعني :ھشام

  . كده   یقولاألكبر االحتمال :مزيد
ھي  أنت إنقلم واخذ یفك رموز الر سالتین  وبعد  رمزي اخرج د 

  ابراكادبرا: ھا بصوت  عاليأ و قرالورقة اخذ ھشام الورقة أعطاھم



 غیر الحثالة المكرم فلتجعل من الطریق الذي یسیر علیھ اإللھ أیھا
  .  ھ و حقر من ذكورتأالنموجود بعد 
   الشریف أحمد ھ ھشام  وقال  ھذا یتطابق تماما مع حادثيالنظر مدحت 

 اإللھ أیھا كادبراابرا:  التوترھ  وبدا علي صوتالقراءة ھشام أكمل  
  .ھ  و حقرمن ذكورتأشالء الحثالة فلتجعل من جسد المكرم 

   طارق ھمدحت ھذا یتطابق مع حادث
 ھو لراسلا الشخص الخالصة أن  :  د رمزي وقال ياللنظر ھشام 

  .  الویكادیانة یتبع أجنبي
 شخص ذو ھ  فانتعاویذ إلرسال علشان یستخدم الموبایل أوال :د رمزي

 دي بالقوة تعاویذالتصاالت وثانیا علشان الشخص ده یلقي  في اهخبر
  . یكون مطلع علي كتاب الظالل الزم

  ؟ كتاب الظالل ده إیھ :مدحت 
لویكا  ا بالخاصة التعاویذ وأقدمكتاب الظالل یحتوي علي اقوي :د رمزي 

  انھ مش  شخص ھ منھ عنده  نسخأوده مطلع علیھ  شخص إنومعني 
  عادي 

. الكبارالكھنة  ده واحد من الشدیدة الجدیة ھعلی وبدت أكملثم 
…………………………………………………..

  ؟ قالھااللي من ھبذمتك مصدق كلم-
  . مدحت سیارة هاتجابن ا یسیراقالھا مدحت لھشام وھم

  .كلمھ مصدق كل :وقال ثقة ھشام في إلیھنظر 
  . مش منطقيده شئ! إیھ وویكا إیھیاعم سحر : مدحت
  ؟ ھمي وصلك لنتیجوالتفسیر العل: ھشام 

  . كالم ده مایخوشش النافوخایوة: مدحت 
  . دي یخش النافوخحوادث في إلي وإیھ: ھشام 

  رن ھاتف مدحت 
  الو : مدحت 

  . نور القیت معلومات عن شوقي الشوربجيأنا: نور 
.....................................................................  

   
 سابق ومحامي حالي متزوج وفاحش الثراء  طضابشوقي الشوربجي 

   ھ سن٥٥ویبلغ 
  .ن في مكتب مدحتا یجلساقالھا نور لمدحت وھشام وھم

  ؟ ھ مصدر ثروتإیھ: ھشام 



  عادي جدًاضابط كان شوقي أشھر ٦ من حوالي ھ اغرب حاجذا: نور 
  !! ھ ملیون جنی٢ إلي ھ استقال وبعد حوالي شھر وصلت ثروتهوفجاء

  ؟روف المصدرمش مع: مدحت 
 التي قدمھا شوقي تثبت انھ كان لھ عم یدعي لطفي األوراقحسب : نور 

  . الوصیة في الثروةالشوربجي وكان ملیونیر وعندما مات  ترك لھ 
  ؟ توالھا ھ قضیأخر ھي إیھ: ھشام 

   اختفاء یاسمین النكستر ھقضی:  وقال األوراق من ھاخرج نور مجموع
  .بعض  بعضھم الإلينظر مدحت وھشام 

  ؟ التحقیقات نتیجة وإیھ: مدحت 
  .لم یتم العثور علیھا: نور 

  ؟ أجنبیھالنكستر ھي : ھشام 
  . ھ جون النكستر انجلیزي ومني كمال مصریھابن: نور 

  ؟ األبما ذا نعرف عن : مدحت 
 وتزوج داريإو مصر للعمل في بنك انجلیزي كمحاسب إلي أتي: نور 

  . ١٩٩٠ي عام  یاسمین وتوفوأنجبامن مني كمال 
  ؟ دیانتھ كانتماذا : ھشام 
  .غیر معروف: نور 

  ؟ اختفاء یاسمین ھ بھم في قضیھمن كان المشتب: مدحت 
  حسني  - طارق الرشیدي - الشریفأحمد : القضیةفتح نور ملف 

  . نادر شعبان-  لیلي فھمي -الشوربجي
  !!!! الموّتھ دي قائمإنواضح : ھشام 

  ؟لوقتي مني كمال ھي فین د: مدحت 
  . المعادي٩ شارع ٧ :نور

........................................................................................ 
  . علي باب فیال النكسترقبالطرقام ھشام 

 تبدو في الستین من عمرھا وذات شعر بني طویل هفتحت الباب سید
   الحجمضئیلةوعیونات و 

  ؟ أفندم: مني 
  ؟مدام مني كمال : ت مدح
  .ایوة: مني

  . مدحت وده الصحفي ھشام عبد الرحمنضابط الأنا: مدحت
  ؟ھ خدمإي: مني

  . كجوز بخصوص أسئلةعندنا : ھشام 



  اتفضلو:قالت وھي تدعوھم للدخول 
  ؟   إیھ دیانتھ كانت كجوز

   .ھقالھا ھشام ھو یجلس علي االریك
  .مسلم : مني 

  ؟ اإلسالموقبل : مدحت 
  . تدعي الویكا للدیانة كان ینتمي :مني 

  . ھشام ياللنظر مدحت 
  ؟ اختفاء ابنتك یاسمین ھما ذا عن لیل: ھشام 
  . راحت تزور لیلي فھمي  وما رجعتش من ساعتھاأنھاقالت : مني 

  . یاسمین فیھم ھم وراء اختفاءھ المشتب أن  تظنيوأنتي: مدحت 
  .تأكیدبكل : قالت والغل في صوتھا 

  ؟أقارب أخوه ه كان عندكجوز: ھشام 
  

  .عنده بنت من مراتھ المتوفیھ:  مني 
  ؟ إیھاسمھا : مدحت 

    .اندریا النكستر:مني 
  . الویكادیانتھاوطبعا اندریا : ھشام 

  ؟ لدوقتيوتعرفي فین اندریا : مدحت 
  . اختفاء یاسمینساعةما اعرفش انقطعت زیارتھا من : مني 

  ؟ ھ عال قتھم قویكانت: ھشام 
  . یاسمینلزیارة بتیجي مصر مخصوص كانتجدا : مني 

  ؟ وال في انجلترالدوقتي في مصر موجودةطب ھي : مدحت 
  . الویكا دیانة أبوھا بتلومني لترك ألنھااندریا ما تحبنیش : مني 

  ؟ لیھا هعندك صور: ھشام 
 وأعطتھا صوره وأخرجت األلبومات احد وأخرجت المكتبة هاتجابقامت 

 الصورة یاسمین تقف في كانت الصورة إليمدحت  لھشام نظر ھشام و
 من العمر ذات شعر اصفر طویل الثالثیات تبدو في أمرآهوبجانبھا 

 البیاض وتبدو في الثالثینات ناصعة هوقوام طویل وعیون زرقاء وبشر
   .الصورة في السعادةمن العمر وتبد و علیھا ویاسمین 

  .نھض مدحت وھشام 
  .شكرا : مدحت 

  لیھ؟ كانت دي كلھا ھعرف اال سئلأ  ممكن: مني 
  . من جدیدالقضیةبنحاول فتح : مدحت 



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

  ؟  كان قصدك الكالم دا فعًالأنت-
  .حت د مسیارةن في ا یجلساقالھا ھشام لمدحت وھم

  .ھ دي رسمیالقضیة اقدر اخلي يالل الوحیدة الطریقةھي دي : مدحت 
  .كدابة عایز نوعد وعود شماكنتو بس أنا: ھشام 

 إیھ ھ لو لقینا اندریا حنبقض علیھا بتھمحني مش فاھم  أنت: مدحت 
 من إي دلیل علي وجود شخص تاني مع إيمافیش رسائل الموبایل ؟

  الضحایا الثالث 
  ممكن نحاول نوقفھا : ھشام 

 أنھا متأكدینومش ً أصال ھ حاجإي فاھمین  مشإحنا إیھ قفن: مدحت 
      .ألوال ھي 

........................................................................................  
  .یاسمین كان لھا عیون مثلي 

  .كان لھا وجھ مثلي 
  .كان لھا شعر مثلي 

   .كان لھا صوت مثلي
  . مثلي هكان لھا شفا
  . مثلي هیاكان لھا ح

  .كان لھا جسد مثلي 
  .كان لھا عیون مثلي 
  .كان لھا انف مثلي 

   .كان لھا نظرات مثلي
  .كان لھا مخاوف مثلي

  . مثلي سعادةكان لھا لحظات 
  .كان لھا لحظات حزن مثلي

  .كان لھا أحالم مثلي
  .كان لھا قلب مثلي 

   .كان لھا صوت مثلي
   .كان لھا إحساس مثلي

  .ثلي كان لھا ھوایات م
  . ال توجد یاسمینوأالن 

  . مثليهلیس لدیھا حیا



   . لیس لدیھا وجھ مثلي
   .لیس لدیھا عیون مثلي

  . مثليهلیس لدیھا شفا
  .لیس لدیھا صوت مثلي

  .لیس لدیھا شعر مثلي
  .لیس لدیھا جسد مثلي 

  .لیس لدیھا نظرا ت مثلي
  .لیس لدیھا انف مثلي

   .لیس لدیھا مخاوف مثلي
   . مثليسعادة ت لحظالیس لدیھا

  .لحظات حزن مثليلیس لدیھا  
  . مثليأحالملیس لدیھا 

  .لیس لدیھا قلب مثلي 
  .لیس لدیھا ھوایات مثلي

   رائحة أجمل لحیاتي زھره جعلت أجمل العالم حرمني من یاسمین من 
 . التي حرمتني من یاسمین الحثالة العالم من سأحرم أناو

........................................................................................  
  .رن ھاتف لیلي المحمول وھي تسیر في احد الشوارع

  اجابت
  الو: لیلي

   حسنيأنالیلي : حسني 
  ؟إیھعایز ؟ھ أنت: قالت وبد اعلیھا التوتر

  .ا وطارق وشوقي ماتوأحمد...اسمعیني بس : حسني 
  ؟إیھوالمطلوب مني : لیلي 

  . طبیعة مش ھبیموتو بطریق: حسني 
ھ أنت عنھم أو خبر عنك إي أو اسمع صوتك تاني ه مش عایزأنا: لیلي 
  ؟فاھم

  .... النھادرهالحریة في جرنان الحوادث ھشوفي صفح: حسني 
  .سالم : لیلي 

  . الھاتف وبدا علیھا التوترأغلقت
........................................................................................  

 رن إن إلي تنام إن علي وشك وكانت  نومھا ھجلست لیلي في غرف
  .الھاتف 



  الو: لیلي 
  ؟لیلي: جاء صوت من بعید یقول 

  ؟مین: بد ا علي لیلي  التوتر وھي تقول 
  ؟كد ا تغدري بیا یالیلي: الصوت

  ؟مین معایا : لیلي وصوتھا یحمل خوف واضح 
   ؟ت صاحبتك نسیتي صو: الصوت 

  ؟صحبتي مین: لیلي وھي ترتجف 
  ؟نسیتي صوت یاسمین :الصوت

  ال -
 قطع  إلي وھي ترمي المحمول بعیدا فتحطم مدویة صرخة لیلي أطلقت

 أكید أنامش ممكن ال : وانھارت من البكاء علي السریر وھي تقول 
  .باھلوس 

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

     
  . بجدبكلمك أنا  بھرج مش أنا -

  .قالھا حسني وھو یتحدث لنادر عن طریق المحمول
  .طبیعة ھ ماتو في حادث٣بطل تخریف  ال: نادر 

  .ھ مش طبیعیالحادثة إن الجرنان وحتشوف اقرأ: حسني 
  . مش عایز اسمع صوتك تاني أنا: نادر 

  . الخطوأغلق
  . حسنيھ  والخوف علي وجحیرةالبدت 

 وجھ قصیرة قامةحسني شاب في العشرینات من عمره ذو شعر اسود 
  . كثیفةشاحب حواجب 

  . مخدرات وھو متوتر ه سیجارأشعل
  . رسالة معلن عن وصول  المحمولثم رن

  : األتي امحتواھ وجد الرسالةفتح 
  )ه مرإلفالجبان یموت (

  . بدائرة محاطة خماسیھ ھ نجمهصورفحص المصدر فوجد 
  .في خوف ویداه ترتعش    الطاولةوضع الموبایل علي 

 ثم غسل وجھھ من الصابون لینظر في ھ الحمام لیغسل وجإليوذھب 
ال :  وھو یقول األرض سقط حسني علي ھ فیجد یاسمین في وجھالمرّاه

  !!!!مستحیل 



  . في المرأةھ فوجد صورتأخري ه عیونھ ثم فتحھا مرأغمض
 . ده ھبباشر أنا يالل الھباب أبطل الزم أنا: ھث فقال وھو یل

.....................................................................................  
  ؟إیھود لوقتي حنعمل -

  . الشرطة مدحت وھم یقفون في قسم إليقالھا ھشام 
  . اختفاء یاسمین من جدید ھ فتحت قضیأنا: مدحت 

  ؟ من منینھعرف شوقي جاب ثروت عایز اأناو
  ؟ القادمة الضحیة  رأیكمن  في : ھشام 

   ! اسمھ حسنيالليتعال نجرب : مدحت 
...................................................................................  

  .حود من ھنا -
  .جانبي شارع إلي ھقالھا ھشام لمدحت وھو ینعطف بسیارت

  .رسالةول مدحت معلنا عن وصول ثم رن محم
  ؟إیھفي :  ھشام وقالإلیھ الذعر نظر ھ فبدا علیالرسالةفتح مدحت 

  الغامضة من الرموز ھ فوجد مجموعإمامھوضع مدحت المحمول 
  ؟قربنا  إحنا إن ھھي عارف: ھشام 
  !! علیھ الدور اللي حسني ھو أكید :مدحت

! ؟ ده إیھ: ال لمدحت  الشارع وبد ا علیھ االستغراب وقإلينظر ھشام 
  !!!! جاین منھ إحنا إليمش نفس الشارع ده 

  !!! فعالً :وقال الشارع باندھاش إلينظر مدحت 
  .حود كده ثاني : ھشام 

 في نفس ھ وجد نفسإن إلي عند المنعطف الثاني بالسیارةانعطف مدحت 
   مرات٣ حوالي الدائرة مدحت یدور في نفس منھ ظل أتيالطریق الذي 

  !!!متاھة دي دخلتنا في بتأخرنا دي :مدحت 
 معي وسوف أیدیكحط :  وقال لمدحت ھاخرج ھشام مصحف من جیب

  .... برب الفلق أعوذ قل نقرا
   .بالقراءة اوضع مدحت مع ھشام یده علي القران   وقام

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 وقب ومن شر إذا غاسق ومن شر ما خلق برب الفلق من شر أعوذقل 

   حسدإذافي العقد ومن شر حاسدا  النفثات
  صدق اهللا العظیم

  . الطریق الصحیحإلي ا ظھر نور ابیض ساطع وعادانتھیا إنبمجرد 
  



...................................................................................  
  في نفس التوقیت 

  .  مخدراته وال یزال یدخن سیجارھكان حسني یجلس في غرفت
  !ما تدیني نفس :  یقول ھ من جانبیأتيثم سمع صوت 

 رعب  فوجد یاسمین ه فیھا نظرھصوت ببطء وعیونال مصدر إليالتفت 
  . والدم ینزف من رقبتھا  وھي تحدق فیھ ھتجلس بجانب

   األرضي عل السیجارةقفز حسني وھو یصرخ من الفزع قام برمي 
ده من السطل ده من  :  وھو یقول ھ یدیراحة بین ھثم  قام بوضع وجھ

  !!!السطل 
 الخلف في خوف إليوھو یقول ھذا الكالم احس بید تمسك بكتفھ نظر 

  .  ھوالعرق یسیل من
 مش عایز تدي ضھكده بر:   وھي تقوله نحوھافوجد یاسمین تمد ید

  !؟یاسمین حبیبتك نفس  
 بھو إلي ھ من غرفتبسرعة ثم جري ھ ھیستریصرخة حسني أطلق

:  قلیال وھو یقول أنفاسھ لیأخذ ثم وقف الحدیقة إلي وابةالب إليالقصر 
  .... بیحصل مش ممكن ذامش ممكن یكون 

  !!! ممكن أل-
  .جاء صوت یاسمین من الخلف 

 أنت:  نحوه وھي تقول ھاستدار حسني نحو الصوت فوجد یاسمین تتج
  ! والكالب التانین أنتتھرب من العقاب  كنت فاكر نفسك ح

 تخرج من األسالك وجد احد هعامودین نور فجاءكان حسني یقف بین 
 من العامود ھ الیمین وسلك مثلهید الیمین لیقید الجھةعامود النور علي 

 وتأتي ائیاكھرب حسني ا حسني في الھواء ولیصعقا الشمال لیرفعناحیة
           .  ھ تماما وتشویھتماما وتحرق جسم ھ من السماء لتصعقھصاعق

 ..............................................................................  
  !!! تاني أتأخرنا-

 انزلھا رجال المعمل إن حسني بعد ھن بجثا یحدقاقالھا مدحت لھشام وھم
  .الجنائي 

  ! بنعملھا ه كل خطوھ عارفكأنھا: ھشام 
  !لظبط اب: مدحت 

  .تقدم د علي نحو مدحت لیقول لھ شي 
 غیر الوفاة وأسبابالعضو الذكري مفقود !!رف نبي عاالو: مدحت 

  !!! ھمنطقی



  . ھ ینطق بكلمإنعلي من دون .رحل د
   .رن ھاتف مدحت المحمول 

  الو : مدحت 
  . نور القیت معلومات عن اندریا النكستر أنا: نور 

  ؟إیھ: مدحت 
 ھ الویكا ومش كده وبس دي مھندسھ من اكبر كھنهحدااندریا و: نور 

  .علي مستوي اتصاالت علي ا
  ؟ ھي أنھافیش شك  یعني ما: مدحت 

 ھرئیس.انجلیزیة اتصاالت ھ لشركھبس اندریا رئیسو مش كده : نور 
  .الفرع المصري 

  ؟عرفت عنوانھا : مدحت 
   .....خد العنوان: نور 

..............................................................................  
  ؟ بتھرج أنت-
  .بالمعاديمنزل  إمام حدیقةالھا ھشام لمدحت وھم یقفون ق

   ؟ مني كمالها ساكناللي نفس البیت  ھو دهمش : أكملثم 
  . ھو نفس البیت ایوة: مدحت 
  ؟یعني ھما االثنین ساكنین مع بعض ومني كمال كدبت علینا : ھشام 
  . یمكن: مدحت

   عجوز ه سید فتحت الباب.منزل المجاور وطرق البابال ھشام نحو ھاتج
  سالمو علیكو : ھشام 
  وعلیكم السالم  : السیدة
  ؟ جانبك إلي مین ساكن في البیت اسألممكن : ھشام 

  . اسمھا اندریا النكستر ھیا خواجهواحد : هسید
  ؟ومني كمال : ھشام 
  . وعزلت ھمني كمال باعت البیت ده الندریا من حوالي سن : السیدة
  . شكرإلف :ھشام وقال علي الصدمةبدت 

  ؟ رأیك إیھ :وقال مدحت إليثم التفت 
  . جوه البیت ده دلوقتي اللي نشوف إحنا إني ئرا: مدحت 

 حتى حاول الدخول إنثم اتجھ نحو باب المنزل ثم كسر الباب وما 
 المنزل حدیقة یطیر في الھواء خارج ھ بجدار كھربائي خفي جعلاصطدم

.  
  .جري ھشام نحو مدحت 



  !؟ حصل ده إلي إیھ ؟ھ بخیرأنت :ھشام
  . تعویذات علي مدخل البیت حاطھدي : مدحت 

  .نحذرھم نتصل بلیلي ونادر الزم :ھشام
....................................................................................  

 ھ زجاجهوفي یدالخمر   من فعلخرج نادر من الدیسكو وھو یترنح 
   . المحمولھ رن ھاتف.خمر 
  !الو : نادر

  .نادر اسمعني كویس ارمي تلیفونك المحمول : مدحت 
  !!إیھ بتخرف بتقول أنت: نادر

  .تموت   حوإالبني یا حبیبي ارمي الموبایل بعید  یا: مدحت 
  ؟لك تقول كده ل  قاالليحسني : نادر 

قولك ارمي تلیفونك   بولیس وباضابط أنابني اسمع الكالم  یا: مدحت 
  .دلوقتي

  . دي النكتة أوي هحلو: نادر
  

 سمع صوت یقول إن إلي واخذ یمشي في الشارع المظلم ھ تلیفونوأغلق
 الليھ الوحید أنت أختي ا اغتصبوالليتعرف من الكالب  : باالنجلیزیة

  . بنفسيھ اقتلحبیت
  

 الشارع ذات شعر نھایة تقف في الصوت فوجد امرأة ه اتجاإلي نظر 
  .السواداصفر وترتدي 

  .قتلتھا اللي أنت الن :تقولت منھ وھي ثم اقترب
  ؟ي مین أنت: نادر

  . اندریا النكستر أنا: اندریا
  قالت والغل واضح  في صوتھا  

  ؟ ھ مایفكركش بحاجذااالسم : اندریا 
  .ال: نادر

 ا كل ھمكوأصحابك كان والكالب أنت!  ؟ال طبعا تفتكر لیھ : اندریا 
  . لكم ھ بنسبفریسة مجرد كانت!  یاسمیناتغتصبو

  !!!!!!!!!!! بشكل ه حلوكانت دي ... یاسمین آه: قال وھو یترنح 
 غضب اندریا فاسودت عیونھا تماما واكتست ه االخیرالجملة أثارت
  وقامت برفع نادر في الھواء وجعلتھ ثابت في مكانھ  ثم األسودباللون 



 قطع  ثم رفعت قطع زجاج إلي بعیدا  وحطمتھا الخمر ھ بزجاجأطاحت
  . من بقایا الزجاج في الھواء وجعلتھا تقترب من عنق نادرحادة

 اللي اإلحساس عایزك تحس نفس أنا: اندریا في غضب وصوت عالي 
  . في رقبتھا السكینةتھ یاسمین لما غرست یساح

 الدماء نادر وتبدأ رقبة غرسھا في لیبدأ الزجاج ببطء ھثم حركت قطع
   .األلمتسیل من رقبتھ وھو یصرخ من 

  . الوغدأیھا باأللمھل تحس : ااندری
 واضح اللي عن دینك شویة قریت أنا إنتعرف :  وھي تقول أكملتثم 

   ھتعرفش عنھ حاجاانك م
واحد زیك قاتل  :ھ وھي تلتف حولھ والدم یسیل من عنقأكملتثم 

  . ه الجحیم مباشرإليیروح  ومغتصب ح
 بل ما بس ق:مخیف وھي تقول بھدوء ھثم اقتربت منھ ونظرت في عیون

  .األرضخلقك جحیم علي  أح أنا اإللھيتروح الجحیم 
  ابراكادبرا : ثم ابتعدت وقالت 

  .ذكورتھ لعدوي وحقر من األرض المشرف اجلب الجحیم علي اإللھ أیھا
ثم اشتعلت النار في جسد نادر وبدء نادر في الصراخ الھستیري وقفت 

 وعلي امبتعد ھیر  تدیر ظھرھا لنادر وتسإنلمنظر قبل ا بعتستمتاندریا 
  . واستمتاع  وال یزال نادر یصرخ في الخلفانتصار ھ ابتساماوجھھ

.................................................................................  
  جزء مني . یاسمینا وقتلواغتصبوا جزء من روحي  عندما القد قتلو

  األوغادالء ؤمات بسب  ھ
  .جمیع المغتصبین وعلي الذي اخفي جرمھم لقد قضیت علي 

ین أ سأعرفیاسمین  وعندھا یا  التي باعتك ه لم تبقي سوي واحدواآلن
   .األبد إليي وسترقدین في سالم أنت

...............................................................................  
  .دلوقتي الزم نبتدي نجمع الخیوط -

 وفریق الطب .ن في موقع احتراق نادر ا یقفام لمدحت وھمقالھا ھشا
  .الجثةالجنائي یجمع ما تبقي من 

  ؟ ممكن یكون الرابط ما بینھمإیھ: مدحت 
  ؟ صحمختفیةیاسمین : ھشام 

  .صح: مدحت 
  .میتة األرجح علي :ھشام

  .األكبرده االحتمال : مدحت 



  . بموتھا أو باختفائھا عالقة شبان لھم األربع: ھشام 
  .نتیجة علشان یخلي التحقیق من غیر هوشوقي خد رشو: مدحت 
  . فكرت فیھاللي بالضبطده : ھشام 
  ؟ بس فین دور لیلي في الموضوع:مدحت
  !! مش قادر اعرف لھا دوراللي الوحیدة الشخصیةدي : ھشام 

  .إنقاذهیال نحاول ننقذ ما یمكن : مدحت 
....................................................................................  

  . ھشام ومدحتإمامھادق باب منزل لیلي فتحت الباب فوجدت 
   أفندم؟: لیلي 

  .الرحمن الصحفي ھشام عبد سالمھ ودا مدحت ضابط الأنا :مدحت
  ؟ ھ خدمإي: لیلي 

  ؟ عالقتك باختفاء یاسمین النكستر إیھ عایز اعرف أنا: مدحت 
  .ضوع ده  عن الموھعرفش حاج ما اأنا: لیلي 

  ؟ممكن الموبایل .ال ؤ سإي قبل ما تجاوبي عن :مدحت
  ؟لیھ: لیلي 

  . لمصلحتك ده: مدحت 
  . بعید اھ فقام بقذفوأعطتھ لمدحت الموبایل أخرجت

  ده؟ إیھ: لیلي 
  .لمصلحتكده : ھشام 

 تزورك ایھ جكانت ھ عایشكانت یاسمین ه مرأخردلوقتي  : أكملثم 
  ؟ عن اختفائھا ھ حاجإيرفیش  ما تعإزاي

 ة مش محتاجأنا : باالنجلیزیة من الخلف یقول أنثويثم جاء صوت 
  . ضابط الهموبایل  علشان اقتلھا یاحضر

 اندریا تقف خلفھم مرتدیھ السواد بشعرھا ا الصوت فوجدوا أليالتفتو
  .قوامھا الفارع و بعیونھا الزرقاء األصفر

  . ام و مدحت بعیدًاثم لوحت بیدیھا لتطیح بكل من ھش
  !!ابراكادبرا : ثم قالت 

  .  من خلفھا  ثم اسودت عیونھا تمامًاعاتیةفھبت ریاح 
 من یدیھا و رفعت یدیھا الیمني علي هباشا رقامت بر فع لیلي في الھواء 

  . ھشكل قبض
  :أجشاندریا بصوت مخیف عالي 

ف  سوھ ترفضي االجابه وكل مرأسئلة أسالك اسمعیني یالیلي سوف -
  .أكثر اختنقتى كلما القبضة وكلما ضیقت القبضة أضیق



  .نزلیھا :  نحو اندریا وقال ھنھض مدحت وصوب مسدس
  . في عدم اھتمام لھنظرت 

 في وأوقفتھا الطلقة إلي نحوھا  نظرت اندریا ھ ناریھ مدحت طلقأطلق
  .األرضالھواء وجعلتھا تسقط علي 

  .وقفك ی  ح دهیوقفك لكن  مش حدهممكن : نھض ھشام 
   .ابھ  في وجھھوأشار  ھواخرج مصحف صغیر من جیب

  ؟ھذا كتابكم : اندریا 
  .نعم : مدحت 
  ؟ وھي ال اوأنتحمیكم اشمعني ی: اندریا 
  . كان مؤمن بیھ يضحایا ك بیھ وال واحد من ھ غیر مؤمنألنھا: ھشام 

  ؟ كلھ ده سبب إیھدلوقتي ممكن نعرف : مدحت 
 غطي علي التحقیق علشان ما ضابطھا وال وقتلوأختي ااغتصبو: اندریا 
  .ش علیھمبیتقض
  ؟ كلھ منین دهي عرفتي الكالم أنتو: ھشام 
   .رؤیة كلھا في الحادثة شوقت أنا: اندریا 
  ؟لموضوع ا لیلي بعالقة إیھ: مدحت 
  :  لیلي بغضب وھي تقول إليالتفت 

 اتصلتي بیھا أزايي بعتي صدیقتك أنت إزايقولي یالیلي قولي -
  ي ماكنتیش في البیت أنتلك بیتك  لكن  تي مساعدتھا وتروحوطلب

 وحوش في بیتك مستنین شویةكان في  : القبضة وقد ضیقت أكملتثم 
  . یاسمین ویقتلوھا اعلشان یغتصبو

  . كده ایعملوح  ھما إن اعرف شماكنتو أنا: لیلي  وھي تختنق
  ؟لیھ عملتي كده یالیلي : مدحت والغضب علي وجھھ

  ؟ كمان عایزه اعرف عملتي كده لیھ اأن:اندریا 
  ....علشان  علشان علشان : لیلي وھي تختنق 

  .وسعت اندریا قبضتھا 
  .علشان مخدرات ببالش : لیلي 

  . جعلت جمیع زجاج المنزل یتحطم مدویة صرخة اندریا أطلقت
 أنادلوقتي : لحائط وقالت بغضب ا لیلي بوألصقت القبضةثم ضیقت 

  ؟ فین  وبنتھا فین أختي ھ اعرف جثهعایز
  ؟یاسمین كان لیھا بنت بنتھا ؟  :ھشام

  ؟ صح یا اندریا .تعیشيتسیبك   قولي یا لیلي و ھي ح:مدحت
  ؟تقول بس : اندریا 



  ....ا قول  ح ح  حأنا: لیلي 
  .فكت اندریا قبضتھا 

 علي كل اكو أقول لح: ثم قالت    وھي تلھث األرضسقطت لیلي علي 
  . ھحاج

......................................................................................  
 أختك تحددي مكان بنت قادرةي مش أنت أزاي ھعایز اعرف حاج-

  ؟ هي ساحرأنت وأختك ھوجث
  . مدحت سیارة ھشام وھم في سألھا

   .السحریةفي شي مانع قدراتي : اندریا 
  . ھنا أقف: لیلي 

  .یقف لیلي لمدحت  لأشارت
 مبني ازرق صغیر لم إمام أنفسھم ا فوجدوالسیارة جمیعا من اخرجو

  .یكتمل البناء الخاص بھ وبجوار المبني جامع 
  . األزرق یاسمین تحت المبني ھجث: لیلي 

   ؟وبنت یاسمین فین انطقي: مدحت 
  . خلف الجامع أوھي تبكي وضعنھا في ملج: لیلي

  . وعمال للحفرهسا استدعي قو: مدحت 
  ؟ مین یالیلي ھ دي بتاعاألرض: ام ھش

  . نادر أبو ھبتاع: لیلي وھي تبكي 
 لكن  ...ال دهؤسال علي أسف أنا: اقترب ھشام ببطء من اندریا  وقال 

  ؟ الحادثةھي بنت یاسمین شافت 
   . ولم تري شیئاالسیارة في كانتال : اندریا والدموع تسیل من عیونھا 

   .أسف أنا: ھشام 
  .شكرا : اندریا 

.................................................................................  
  ؟ أ دي عندكم في الملجالطفلة عایز اعرف أنا-

 ھ في یده لطفله وھو یحمل صورأ الملجهقالھا مدحت وھو یسال مدیر
  . هصغیر
   . النكسترهاسمھا نشو: اندریا 

  .ه واحدھ ثانیایوة : أ الملجهمدیر
 مرت دقائق حتي دخلت إن التلیفون وكلمت احدھم وما ھثم رفعت سماع

 وھي  بجسمھا الصغیر األسود بعیونھا الزرقاء بشعرھا الغرفة هنشو
  !!!اندریا : تصیح بفرح 



  . هسالت الدموع من عیون اندریا وھي تحتضن نشو
  .یبتي حب  یاأوي وحشتني: اندریا 

   ؟ فین ماما.ي كمانأنتو : هنشو
  .لك  ابقي اشرح حبیبتي ح بعدین یا: یا وبدا علیھا االرتباك اندر

ي أنت كان ده لما روحنا نزور مني كمال أخیرال واحد ؤفیھ س: ھشام 
  ؟مش ھي صح 

   .أسفھ أنا: اندریا
  . ھمش مشكل: ھشام 

..................................................................................  
 ھیكل أصبحت وقد أختي أري أنا من منظر بشع حطم قلبي ولھ یا

 الفتیات التي رایتھم في حیاتي لن أجمل من كانت إنعظمي متحلل بعد 
   .أوغادانسي ھذا المنظر متي حیت وكل ھذا بسب كالب 

 النعمةیعرفون   لكنھم ال. مسلم بھكأمر إخوتھم یأخذونالكثیر من الناس 
ریك لروحك قریب منك تحس بھ ویحس بك  لیكون لدیك ش.التي ھم فیھا

  . یقدرهإنیقدر بثمن ینبغي علي الجمیع  ھذا شي ال
.....................................................................................  

  بعد شھر 
  
   .انتھت القضیة أخیرا-

   .المحكمةن علي باب ا یقفاقالھا مدحت لھشام وھم
  . المغتصبون فیھا أھاليوتورط جمیع  شوقي ه رشوباتإثتم : ھشام 

   .شویةیستریح   لواحد حأخیرا ا ...أوف:مدحت 
  . أخیرال ؤس: ھشام 

  !!؟ إیھ: مدحت 
  ؟زوج یاسمین فین : ھشام 

  .توفي بعد سنتین من الزواج : مدحت 
........................................................................................  

 المساجین تقف  وبداخلھا كل من لیلي سیارة كانت المحكمةعلي باب 
  . وطارق وحسني ونادر أحمدوولداھا ووالد كل من 

       السیارة المحمول في ھثم نزل السائق لیحضر شي ما وترك ھاتف
 الھاتف من إلي نظرت لیلي رسالةثم رن الھاتف المحمول معلنا عن 

  :تقول وھي ھ قویصرخة السائق وأطلقتعد الشباك خلف مق
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!أل-



  . ھ قطعھ مائإلي السیارةثم انفجرت 
................................................................................  

 بأختي ألقت لقد بأختي؟  ھ بعد ما فعلتسأسامحھا إننيھل ظنت فعال -
   انھي حیاتھا وھي وكل من اخفيإنان یجب  ك.  الذئابإلي

  . أختي التي ارتكبت بحق الجریمة
 ھي نور حیاتي الجدید ه ھي نشو.الحیاة جدید في أمل  عندي واآلن

 وسوف اعلمھا كیف تدافع عن نفسھا أمھا لكي تصبح مثل أربیھاسوف .
  .لكي ال یحدث لھا كما حصل المھا 

  .باليارتاح  سوف ترقد یاسمین في سالم وقد واآلن
  
  

  االنجلیزیة باللغة الحوار مع اندریا ملحوظة
  
  
  

   تمت بحمد اهللا 
  

Mohamed adel 
Mam_388@yahoo.com    

جروب    
الروایة

http://www.facebook.com/group.php?gid=333167833
161&ref=ts    

  
  
  


