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قصة
صرخة وحدة
الفصل األول
أحمد شاب عادي عمره 52عاما متخرج من جامعة سوهاج كلية طب
يحلم مثل اي شاب بتكوين اسرة عادية والزواج وان يعمل في مستشفي
سرعان ما نر الزمان حتي وصل الي العقد الثالث من عمره تزوج من
فاطمة واصبح االن يعمل باحدي المستشفيات تزوج ثم انتقل الي
القاهرة بعد ان كان يعيش بسوهاج بدأت بعد الزواج بعد االشياء
الغريبة التي تفعلها فاطمة بعد الزواج في احدي الليالي وهو يعود من
عمله مثلما تعود كل يوم وكانت هناك شقة في تلك العمارة مغلقة بباب
حديديا والتراب يغطي الباب الحديدي مما يدل علي ان تلك الشقة منذ
فترة بعيدة لم يسكنها احد وصل احمد الي البيت صعد حتي الدور
الرابع انه يسكن في الدور الخامس وعندما صعد للدور الرابع انقطعت
الكهرباء ثم اخرج الهاتف وهو يخرج الهاتف شعر بأحد يمسك رجليه
بدأ العرق بغزارة ينزل من جبين احمد ودقات قلبه تتسارع خائف
للغاية ينظر خلفه ال يجد احد يهدأ قليال نظر امامه تم سمع صراخ طفلة
وضحكات رجل كبير واصوات تتالحم في بعضها ال يستطيع التفريق
بينها نظر خلفه ووجه الكشاف واذا يجد باب الشقة مفتوحا صدم صدمة
كبري للغاية كيف لهذا الباب يفتح وهو ال يسكن به احدا بدات االسئلة
تتالحم في عقله اصبح مشلوال صعد مسرعا العلي ثم اطرق الباب
وفتحت له فاطمة ودخل الشقة
*****

رأت فاطمة العرق ينزل بغزارة من جبينه ودقات قلبه تتسارع وكأن
اسدا كان يجري خلفه سندته حتي جلس قليال علي االريكة
احمد مالك !!؟
قالتها فاطمة متعجبة من منظر احمد هذا وفي نلك االثناء عاد النور
مرة اخري
لم يرد احمد علي سؤال فاطمة ولم تهمتم فاطمة وسكتت
حكي احمد لصديق عمره عمر الذي انتقل ايضا معه الي القاهرة بيته
بعيد عنه قليال ولكن يعمال بنفس المستشفي
اهدي بس يمكن دي تهيؤات
قالها عمر مازحا بعض الشئ
رد احمد:دي مش تهيؤات وهللا انا حسيت ان حد بيمسك رجلي ولما
بصيت لقيت باب الشقة مفتوح وخفت ادخل وكمان لقيت حد غريب
الشكل اوي وسمعت اصوات صرخات وضحكات طلعت جري علي
شقتي وانا جي الشغل لقيت الباب مقفول
قالها احمد وهو حزين بعض الشئ لعدم تصديق عمرو حديثه
انت الزم تستريح شوية من الشغل يااحمد
قالها عمر موجها نصيحة الحمد كي يستريح عقله قليال
تركه احمد وعاد لعمله مرة اخري
بدأ فضول احمد يريد ان يدخل الشقة ويعرف ماهي تلك الضحكات
والصراخات وكل تلك االشياء
عاد مرة اخري من العمل ونفس سيناريو امس يتكرر نفس االياد التي
تمسك رجله تلك المرة شعر احمد وان روحه وجسده يدخال الشقة بدون
ارادتهما المكان مظلم للغاية ال يري شئ لم يعد يتحكم في جسده بعد
******

شعر احمد بأن عقله هو االن الذي يعمل وباقي الجسد وكأنه في قبضة
احد دخل الي الشقة بغير ارادته ينظر ويتفحص الشقة بعيناه كانت
الشقة ذات طابع قديم
فكانت مكونة من غرفتين وصالة واالتربة تغطي علي جميع اثاث
البيت وكان موجود كومود موضوع عليه جرامفون تصدر منه
اصوات ضحكات ممزوجة بصراخ ومازالت اصوات الضحكات
والصراخ وصوت اخر ينادي احمد صدي الصوت يرن في اذنه
االسالة تتالحم
من الذي يريدني من الذي يعرف اسمي وماذا يريد مني ومازال احمد
اليتحكم بشئ اال جسده روحه التي ال يتحكم بها تذهب به الي الحمام
وعندما دخل ابتدي احمد في الصراخ وقع مغمي عليه
*****
الو ياعمرو
قالتها فاطمة بحزن وهي تبكي
رد احمد  :الو يافاطمة مالك اهدي بس كدة
قالها وهو يحاول تهدئتها قليال
ردت :احمد بقالع  3ايام مجاش البيت متعرفش هو فين
اندهش عمرو كيف لم يعد منذ  3ايام وهو ايضا لم يأتي الشغل منذ 3
ايام ايضا
اردف عمرو  :ازاي الكالم ده حتي برده مجاش الشغل بقاله  3ايام
قالها مندهشا واالسئلة تدور في رأسه ماذا حدث له كيف ذلك
قال عمرو  :سالم دلوقتي وانا جايلك البيت
خرج عمرو من العمل متوجها لبيت احمد

*****
يفيق احمد ويفتح عينيه واذا يجد نفسه في غرفة مغلقة والحوائط
مكتوب عليها اشياء غير مفهومة هل هذه طالسم ام ماذا االسيلة تدور
في رأسه ورأسه يؤلمه بشدةوال يتذكر اي شئ واذ فجأة يطرق باب
تلك الغرفة ويدخل احد االشخاص مالمحه غريبة للغاية هذا انسان ام
حيوان ام ماذا انا لم اري مخلوقا بهذا الشكل من قبل
انت االن في العالم االخر
قالها ذلك الشخص وتلك الجملة رشقت كالسهام في قلب احمد ودقات
قلبه تتتسارع وتتسارع
ويغمي عليه ايضا مرة اخري
******
وصل اخيرا عمرو البيت وطرق الباب فتحت له
فاطمة الباب دخل ثم جلس علي االريكة واستراح قليال
فاطمة تقول  :احمد بقاله  3ايام مختفي ومن قبل اختفاءه لقيته جي
بيجري والعرق كان مالي جسمه
رد عمرو :اه هو تقريبا حكالي موقف حصله بس انا قلتله ممكن تكون
تهيؤات وحسيت انه زعل من كالم
ثم حكي القصة لها
طب احنا هنعمل ايه دلوقتي قالتها فاطمة وهي خائفة علي احمد
رد عمرو انت هكلم ابن خالتي يدورلنا علي االسم ده في االقسام
والمستشفيات وهقلك علي اي حاجة اعرفها

الفصل الثاني
الجزء التاني
يستيقظ احمد مفزوعا وتستيقظ فاطمة علي صوته العالي وعلي فزعه
مالك يااحمد
كابوس يافطمة كابوسشرب بعض من الماء ثم استراح  2دقائق وبدأ يسمع اصوات همس
تعلو كل مرة ده مش حلم
لم يسمعها احمد ولكن بدأ الصوت يعلوا اكثر وسمع تلك المرة صرخ
صرخة مفزعة تذكر ان فاطمة في زيارة الهلها قلبه يدق اكثر واكثر
يفكر من الذي بجانبي انها ليست فاطمة فاطمة في زيارة اهلها استدار
ونظر الي وجه فاطمة وجد الوجه يتغير
حتي تحول لوجه احد احمد يعرفه جيدا انه ساحر من قريته القادمة
عايز ايه
قالها احمد ودقات قلبه تتسارع
انا مش هسيبك تتهني في حياتك انا عملك االسود
والصوت غريب غير مفهوم صوت وكأنه صوت احد ملبوس الصوت
مرعب جدا وشكل الرجل غريب مالمح وجهه مخيفة ومرعبة للغاية
بدأت الغرفة في الرجوع كما كانت خرج احمد للخارج ليهدأ قليال
وبدأ يفكر هو الساحر ده عايز مني ايه مش هيسيبني في حالي
هيطلعلي في احالمي وفي حقيقتي انا تعبت وزهقت
بدأ احمد يكلم بعض الشيوخ سرا دون معرفة زوجته التي عادت في
اليوم التالي
ذهب للشيخ امجد

وحكي له القصة وطلب منه ايجاد عالج له
وفجأة يتحول المكان الي غرفة مظلمة وسوداء وبدأت تتغير مالمح
وجه الشيخ لمالمح نفس الرجل الذي ظهر الحمد في شقته
ثم يستيقظ احمد من نومه مرة اخري
انا في حلم وال علم ايه اللي بيحصلي ده انا دلوقتي صاحي وال ده حلم
وال ايه
قال احمد تلك االكلمات وهو يشعر بغرابة شديدة مما يحدث
ولكن هذه المرة كانت فاطمة هي التي بجانبه تعجب كثيرا من قليل لم
تكن هي واالن تصبح هي كيف هذا
دخل احمد الحمام ليغسل وجهه ثم ينظر في المرآة ويجد مالمحه قد
تغيرت لنفس الرجل الذي يجده كل مرة يصرخ صرخة شديدة
انا هجننك مش هخليك تعرف انت عايش وال صاحي وضحك ضحكة
مخيفة
يستيقظ احمد مرة اخري
كفاية بقي حررررام عليك انت جننتني مبقتش عارف انا صاحي وال
نايم طب لو نايم الحلم بيتكرر ازاي طب لو صاحي ازاي هفضل اقوم
من نومي
خرج وتلك المرة لم يدخل الحمام بل دخل المطبخ ليعد فطارا له وتلك
المرة لم يجد فاطمة من االساس
بعدما حضر لنفسه الطعام دخل الحمام وتلك المرة نظر للمرأة لم يجد
نفسه لم يري اي شئ في المرآة
جن جنونه دخل غرفته فوجد احدا ينام فنظر الي وجهه وجد نفسه ميت
كيف هذا انا ميت وانا موجود
طب ازاي انا ميت تكنش دي روحي وخرجت من جسمها

بدأ يهز جسده ال يتحرك
****
هو كل ده اللي شفته يادكتور
رد الدكتور  :انت محتاج متقعدش لوحدك تاني كتير ومتبقاش وحيد
وال كئيب حاول تبقي اجتماعي اتعرف علي ناس اقعد مع اهلك عشان
قعدتك وانت وحيد بتخليك تتهيآ حاجات مبتحصلكش من االساس
وتحاول تقرب من ربنا تاني كل اللي انت شفته بعضه وهم وبعضه
حقيقة اوال انت مش متجوز ولكن عندك صاحبك عمر ممكن ده يكون
ناتج انك بتقعد لفترات كتير لوحدك وعقلك الباطن كل يوم يصورلك
حاجات مبتحصلش اصال
وده لالسف منتشر في زمنا الحالي واشوفك الجلسة الجية

الفصل الثالث
الجزء التالت
خرجت من عند الدكتور وحاولت اني انسي كل اللي فات حاولت اتفذ
تعليمات الدكتور بقيت بزور اهلي بشكل متواصل واقعد مع صحابي
وبنهزر والضحكة مبقتش تفارق وشي اشتغلت شغل كويس اوي
وبقبض مرتب حلو بصرف جزء وبحوش الجزء الباقي للزواج ابتديت
افكر في الزاوج عشان استقر في حياتي اتجوزت ياسمين محترمة
ومؤدبة وجميلة اتقدمت لها واهلها وافقوا واتخطبنا سنتين وجهزت
نفسي واتجوزت بعد سنة ونصف خلفت بنتي سالي واستقريت في
حياتي وعشت حياة سعيدة مع مراتي وبنتي
*****
في يوم من االيام حلمت بأوضة سوداء خالص اه انا فاكر االوضة دي
دي اللي كان بيجيلي فيها الشخص الغريب وببص حواليا لقيت باب
بيتفتح ظهر منه بصيص من النور شفت مالمح الشخص اه هو
الشحص اللي كان بيجيلي قبل كدة وقلي
اوعي تفتكر انك فلت مني انا زي ماقلتلك قبل كدة انا عملك االسود
وبنفس صوت المرة اللي فاتت
فجاة خرج قعدت انادي عليه مبيردش ودخل تاني ولكن المرة دي دخل
وكان شايل في اديه االتنين جثتين اه جثتين ببص فيهم لقيتهم ياسمين
وسالي بنتي صرخت وكنت هتجنن انت بتعمل معايا كدة ليه انت عايز
ايه
رد بنفس الصوت الغريب  :اللعبة لسة مبتدتش اللعبة لسة هتبتدي
لعبة ايه انت مين

وصحيت من النوم مفزوع
****
صحيت لغاية اما هديت شوية ودماغي وجعتني ريحت من الشغل
النهاردة مر اليوم عادي بدون حدوث اي حاجة
نمت واتكرر نفس الحلم صحيت مفزوع ولكن المرة دي
صحيت ببص جمبي لقيت مراتي رقبتها مضبوحة اه مضبوحة وميتة
صرخت وعيطت وببص في ايدي لقيت دم وانا ماسك السكينة مش
فاهم ايه اللي حصل .
****

سمعت باب الشقة بيترزع ببص واذ فجاة االقي البوليس قدامي كل
الجريمة هتتحمل مسئوليتها عليا السكينة في ايدي وجمبي مراتي وهما
بيخرجوني ببص لقيت بنتي كمان مقتولة في اللحظة دي كنت اتجننت
رسمي هو يمكن اللي حصل ده ليه عالقة باللي شفته في الحلم خدوني
علي القسم وانا اتشليت تماما مش قادر انطق بأي كلمة كل جسمي
اتشل تماما اال عيني .
*****
في ظل اسئلة النيابة انت مش قادر ارد علي اي سؤال وكأني مشلول
مش قادر انطق خلصت وتاني يوم ودوني المحكمة وجت لحظة الحكم
حكمت المحكمة حضوريا علي المتهم احمد سعيد السباعي بإحالة
اوراقه الي المفتي
رفعت الجلسة .
هنا الكالم نزل علي دماغي زي الصاعقة وبقيت اقول في دماغي
خدت اللي انت عايزه خالص مني خالص انت لبستني تهخة مش
عارف سببها
****
قبل يوم تنفيذ الحكم كنت نايم حلمت حلم ظهرلي نفس الشخص وهو
كأنه المستقبل وراني منظري وانا رايح اتعدم وكان كالتالي
بخرج من الحبس ودوني للمشنقة ربطوا الحبل حوالين رقبتي جم
ينفذوا الحكم فجأة سمعت صوت ناس بتقع والحبل بيتشال من عليا
فتحت لقيت كل الظباط واقعين قمت من الحلم حصل نفس المشهد
قمت من نومي رحت للدكتور حكتله كل اللي حصلي من ساعة
ماخرجت من عنده

*****
بعد ماحكيت للدكتور كل اللي حصلي
ضحك وقلي  :كل اللي حصل ده كان من صنع خيالك المريض انت
ساعدته علي انه يبنيلك احداث وحاجات حصلت من اول الحلم اللي
حلمته انك القيت مراتك وبنتك مايتين خيالك صورلك ان ده حصل
فعالا وانت ساعدته انه يتمكن يخوفك ويظهرلك حاجات مش حقيقية
اصال الشخصية اللي انت بتحكيلي عنها دي من صننع خيالك المريض
وال تمت للواقع بأي صلة
شكرا لقرائتك للقصة
شكرا لمحمد علي علي اغلفته الجميلة
التنسوا متابعة ايميل الكاتب
باسم  obei iaidعلي الفيسبوك
النهاية

ﻗﺼﺔ
ﺻﺮﺧﺔ وﺣﺪة2
ﯾﺎﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ
رﻛﻀﺖ اﺧﺘﻪ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺣﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻲ اﻣﻬﺎ
اﻟﺠﺎﻟﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺐ
اﻟﺤﻘﻲ ﯾﺎﻣﺎﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﻓﺎق ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ
اﯾﻪ ﺑﺘﻘﻮﻟﻲ اﯾﻪ
ﻗﻮﻣﯿﻨﻲ اروﺣﻠﻪ وﻧﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ
وﯾﺴﺘﻤﺮ اﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺪاء ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ
ﯾﺎﻋﻤﺮ ﯾﺎﻋﻤﺮ
ردت اﻣﻬﺎ ﻗﻠﻘﺔ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺲ ﯾﺎﺑﻨﻲ ارﺗﺎح وﻫﺠﺒﻠﻚ ﻋﻤﺮ
ﻫﻮ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻠﻲ ﯾﺎﻣﺎﻣﺎ واﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺟﺎﺑﻨﻲ ﻫﻨﺎ
ارﺗﺎح اﻻول ﯾﺎﺑﻨﻲ
ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ دﺧﻠﺖ ﺳﻠﻤﻲ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﯿﻢ
ﻫﺎ ﺣﺎﺳﺲ ﺑﺘﺤﺴﻦ دﻟﻮﻗﺘﻲ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
اه ﺷﻮﯾﺔ ﯾﺎدﻛﺘﻮر اﻧﺎ ﻋﺎﯾﺰ اﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ دﻟﻮﻗﺘﻲ
ﻣﺶ ﻫﯿﻨﻔﻊ ﯾﺎاﺣﻤﺪ ﻻزم ﻧﻄﻤﻦ ﻋﻠﯿﻚ
ﺧﺮﺟﺖ ﺳﻠﻤﻲ واﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻤﺮ

اﻟﺤﻖ ﯾﺎﻋﻤﺮ اﺣﻤﺪ ﻓﺎق وﻋﺎﯾﺰك ﺿﺮوري
اﻫﺪي ﺑﺲ ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺔ وﻫﺎﺟﻲ
وﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﯿﻦ دﻗﯿﻘﺔ
اﺳﺘﺮاح ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ ﺗﻌﺐ اﻟﺮﻛﺾ
اﺣﻤﺪ اﺧﯿﺮا ﻃﻤﻨﺘﻨﺎ ﻋﻠﯿﻚ
ﻫﻮ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻠﻲ ﯾﺎﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﺶ ﻻزم دﻟﻮﻗﺘﻲ ﯾﺎاﺣﻤﺪ اﻧﺖ ﻟﺴﺔ ﻓﺎﯾﻖ ﻣﻦ ﻏﯿﺒﻮﺑﺔ اﺳﺘﺮﯾﺢ وﻫﻔﻬﻤﻚ
اﻧﺪﻫﺸﺖ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﻫﺘﻔﻬﻤﻪ اﯾﻪ ﯾﺎﻋﻤﺮ
رد اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﯿﺶ دﻋﻮة ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ
ﺑﻌﺪ ﻋﺪة اﯾﺎم
اﻫﻮ ﯾﺎﻋﻢ ﻋﻤﺮ ﻓﻬﻤﻨﻲ ﺑﻘﻲ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻞ
ﻣﺶ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻜﯿﻠﻲ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻞ اﻧﺖ اﻻول ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ
ﺣﻜﺘﻠﻪ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻞ
ﺑﺺ ﺑﻘﻲ ﯾﺎﺳﯿﺪي اﻧﺎ ﻣﺶ ﻫﺘﻜﻠﻢ دﻛﺘﻮر ﺳﻤﯿﺮ ﻫﻮ اﻟﻠﻲ ﻫﯿﺘﻜﻠﻢ او ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ
ﻫﻲ اﻟﻠﻲ ﻫﺘﺘﻜﻠﻢ
اﷲ ﯾﺮﺣﻤﻪ ﺑﻘﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﯿﺮ ﻛﺎن ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ واﻧﺎ ﻗﺮآت اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ
ﻛﻞ اﻟﻠﻲ اﻧﺖ ﺷﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ ده ﻛﺎن ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺳﺎﺣﺮ اﺳﻤﻪ ﺳﺎروك
اﻟﺴﺎﺣﺮ ده ﻫﯿﺂﻟﻚ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺤﺼﻠﺘﺶ اﺻﻼ وﻛﻞ اﻟﻠﻲ اﻧﺖ ﺷﻔﺘﻪ وﻫﻢ وﺧﻮ
ﻋﺎﯾﺸﻚ ﻓﯿﻪ ﺑﺎﻟﺠﻦ اﻟﻠﻲ ﻣﺴﺨﺮه وﻗﺪر ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻚ وﻫﻮ ﺑﺮده اﻟﻠﻲ ﻗﺘﻞ
اﻟﺪﻛﺘﻮر
وﻟﻐﺎﯾﺔﻟﻮﻗﺘﻲ ﻣﺤﺪش ﻋﺮﻓﻠﻪ اي ﺣﺎﺟﺔ
ﻻﻧﻪ داﯾﻤﺎ ﻻﺑﺲ ﻗﻨﺎع وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻛﺘﺮ واﻛﺘﺮ ﺑﺲ ﻟﻼﺳﻒ ﺿﺎﻋﺖ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ

اﯾﻪ اﻟﻜﻼم ده ﻛﻠﻪ ﯾﺎﻋﻤﺮ
ﻃﺐ اﻧﺎ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ دﺧﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺒﻮﺑﺔ
ﺑﺺ ﯾﺎﺳﯿﺪي ﻟﻤﺎ اﻧﺖ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎن ﺑﯿﻜﻠﻤﻨﻲ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ
اﻧﻲ اروﺣﻠﻪ وﺷﺎرﺣﻠﻲ ﺣﺎﻟﺘﻚ ان ﻓﯿﻪ ﺳﺎﺣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺼﺪك اﻧﺖ ﺑﺎﻟﺬات وﻣﺶ
اي ﺳﺎﺣﺮ
واﻧﺎ ﺧﺎرج ﻛﻨﺖ واﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك وﻟﻘﯿﻨﺎ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﺟﺎﻣﺪ وﺧﺒﻄﺘﻚ
وﻛﻤﻠﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﻨﺎك اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﻫﻨﺎ
ﻃﺐ اﻧﺎ ﺑﻘﺎﻟﻲ اد اﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ
ﺑﻘﺎﻟﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮﯾﻦ
واﻟﺴﺎﺣﺮ ده اﻛﯿﺪ ﻫﯿﻄﻠﺒﻚ وﻫﯿﻌﺮﻓﻚ ﻣﻜﺎﻧﻪ
واﻧﺎ ﻣﺴﺘﻨﯿﻪ ﯾﺎﻋﻤﺮ
ازاي ﻛﻞ ده ﯾﺤﺼﻞ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺎ دﻟﻮﻗﺘﻲ ﻋﺎﯾﺶ ﻓﻲ وﻫﻢ وﻻ ﺣﻘﯿﻘﺔ
ﺧﻼص دﻣﺎﻏﻲ ﻫﺘﺘﻔﺮﺗﻚ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
ﻛﻨﺖ ﻣﺮوح اﻟﺒﯿﺖ ﺑﻠﯿﻞ ﻟﻮﺣﺪي وﻋﺎرف اﻧﻪ ﻫﯿﺠﯿﻠﻲ
واﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻧﻔﺲ اﻻﺻﻮات اﻟﻠﻲ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاﻧﻔﻮن اﺗﻜﺮرت ﻫﻲ ﻫﻲ
ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻟﺼﻮت ﺣﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻲ ﻫﻨﺎك
ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻨﯿﻚ وﻛﻨﺖ ﻋﺎرف اﻧﻚ ﻫﺘﯿﺠﻲ وﺿﺤﻜﺔ ﺳﺨﺮﯾﺔ واﺳﺘﻬﺰاء
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ
وادي راس اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻠﻲ اﺗﻌﺎﻟﺠﺖ ﻋﻨﺪه
ﻣﺶ ﻗﺎدر اوﺻﻒ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﯿﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ راس اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺑﺘﺨﺮج دم وﺑﯿﺖ ﻣﻬﺠﻮر وﺳﺎﺣﺮ
اﻟﻤﻔﺮوض اﻛﻮن ﻋﺎﻣﻞ ازاي ﻫﻞ اﻛﻮن اﺳﺪ وﻻ اﻋﻤﻞ اﯾﻪ وﺧﺎر ج ﻣﻦ
ﻏﯿﺒﻮﺑﺔ ﻛﻞ ده ﺑﻔﻜﺮ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻲ
ﻣﻌﻠﺶ ﺑﻘﻲ ﯾﺎاﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ واﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ وﻻزم ﺗﻜﻮن اﺳﺪ ﻃﺒﻌﺎ وﺻﻮت

اﻟﻀﺤﻜﺎت ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ
ازاي ﺳﺎﻣﻌﻨﻲ
اﻗﺪر اﺳﻤﻌﻚ ﺳﺎﺣﺮرﺑﻘﻲ
ﻃﺐ ﻣﺶ ﻫﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻚ ﯾﺎﻋﻢ اﻟﺴﺎﺣﺮ
ﻻ ﻣﺶ دﻟﻮﻗﺘﻲ ﻻزم اﻧﺘﻘﻢ ﻣﻨﻚ ﻋﻠﻲ ﻫﺪاوة ﻛﺪة
زي ﻣﺎاﻧﺖ اﻧﺘﻘﻤﺖ ﻣﻨﻲ
اﻧﺎ ازاي ده ﺣﺼﻞ
ﻣﺶ ﻫﺘﻌﺮف دﻟﻮﻗﺘﻲ
ﺷﺘﯿﻒ اﻟﺒﺮواﯾﺰ اﻟﻠﻲ ﻓﻮق دي
ﻛﺎﻧﻮا ارﺑﻌﺔ ﺑﻘﻮا  3راس اﻟﺪﻛﺘﻮر واﺗﺒﻘﻲ 3
ﯾﺎﺗﺮي ﻣﯿﻦ اﻟﻠﻲ ﺻﻮرﺗﻬﻢ ﻫﺘﻨﻮر اﻟﺒﺮواز
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ
ﻫﺘﺸﻮف اﺳﻮد اﯾﺎم ﺣﯿﺎﺗﻚ
ﻫﺸﻮف اﺳﻮد اﯾﻪ ﺗﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻲ ﺷﻔﺘﻪ ﺣﺮام ﻋﻠﯿﻚ
روح دﻟﻮﻗﺘﻲ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
دﻣﺎﻏﻲ ﻫﺘﺘﻔﺮﺗﻚ ﻣﯿﻦ ده وﻇﻬﺮ اﻣﺘﻲ وﻋﺎﯾﺰ اﯾﻪ
ﻟﯿﻪ ﻛﻞ ده ﺑﯿﺤﺼﻠﻲ اﻧﺎ ﻣﺲ ﻻﻗﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻲ ﺑﯿﻌﻤﻠﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮن
وﺑﻌﺪﯾﻦ ﻫﯿﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻲ ﻟﯿﻪ ﻫﻮ اﻧﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﯾﻪ
ﯾﻤﻜﻦ ﯾﻜﻮن ﻫﻮ
واذا اﻟﺒﺎب ﺑﯿﺨﺒﻂ واﻻﻗﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﺟﺎﯾﺒﺎﻟﻲ اﻛﻞ
وﺟﻮاب ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺠﻮاب ﻻﻗﯿﺖ ﻣﻜﺘﻮب
اﯾﻮة اﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑﺘﻔﻜﺮ ﻓﯿﻪ
اﯾﻪ ازاي ﺣﺼﻞ ده ازاي ﺳﺎﻣﻌﻨﻲ ﻛﺪة
ﻟﻮ ﻫﻮ ﻓﻌﻼ اﻟﻠﻲ ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻲ ﯾﺒﻘﻲ اﻗﻮل ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﯾﺎرﺣﻤﻦ ﯾﺎرﺣﯿﻢ

ﯾﺎﻧﻬﺎر ازرق وﻣﻨﯿﻞ
اﺧﻮﻛﻲ اﺗﺠﻨﻦ ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ
ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺲ ﯾﺎﻣﺎﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﯾﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺘﯿﺮ وﻣﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻟﺺ
ﻛﻠﻤﻲ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﯿﻪ ﯾﺠﯿﻠﻪ
ازاي ﻛﻞ ده ﯾﺤﺼﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻠﻲ ﻋﻤﻠﺘﻪ زﻣﺎن ﻫﯿﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﺎ دﻟﻮﻗﺘﻲ
****
ﺗﺮررررررن ﺗﺮررررررن ﺗﺮرررررن
اﻟﻮ ﻣﯿﻦ ؟
وﺻﻮت ﻏﺮﯾﺐ ﺟﺪا ﺑﯿﺘﻜﻠﻢ وﻣﻔﯿﺶ رﻗﻢ ﻣﺘﺴﺠﻞ وﻻ رﻗﻢ ﺑﯿﺘﺼﻞ
اﺳﻤﻊ ﯾﺎﻋﻤﺮ اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺣﻤﺪ ﻓﻬﺘﻜﻮن اﻧﺖ اول ﺑﺮواز ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ
وﻗﻔﻞ اﻟﺴﻜﺔ
اﻧﺖ ﻣﺠﻨﻮن اﻧﺖ ﻣﯿﻦ وﺑﺮواز اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﺘﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻻ ﺑﻘﻲ ﻫﻮ اﺣﻤﺪ ﻫﯿﺠﻲ ﻣﻦ وراه ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺎﯾﺐ
ﺑﺲ ﺻﺎﺣﺒﻲ وﻻزم اﺑﻘﻲ ﻣﻌﺎه ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻠﻮة واﻟﻤﺮة
ﯾﺎﺗﺮي ﻣﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ ده
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﺎﺣﺮ واﯾﻪ اﻟﺒﺮواز اﻟﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻧﺎ ﻻزم اروح ﻻﺣﻤﺪ
ﺗﺮررررررن ﺗﺮرررررن
اﻟﻮ
اﯾﻮة ﯾﺎﻋﻤﺮ اﻧﺎ ﺳﻠﻤﻲ وﻛﻨﺖ ﻋﺎﯾﺰاك ﺗﯿﺠﻲ ﺗﺰور اﺣﻤﺪ ﻻﻧﻪ ﺑﻘﺎﻟﻪ ﺷﻮﯾﺔ
ﻛﺪة ﻣﺶ ﻋﺎﺟﺒﻨﻲ
ﺧﻼص ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ اﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﯾﻠﻪ
ﻗﻤﺖ اﻟﺒﺲ واﺳﺘﺤﻤﻲ
واﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم ﺣﺴﯿﺖ ان ﻓﯿﻪ ﺣﺪ ﺑﯿﻠﻒ ﺣﻮاﻟﯿﺎ وﺑﻔﺘﺢ ﻋﯿﻨﻲ ﻻﻗﯿﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮ

ﻣﺲ ﻗﺎدر اوﺻﻔﻬﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻣﻐﻤﻲ ﻋﻠﯿﺎ
ﻻﻗﯿﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺟﺪا
ﻟﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻻﺑﺲ ﻗﻨﺎع وﻋﻤﺎل ﯾﻀﺤﻚ
وﻓﻮق اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪ ﻋﻠﯿﻪ  4ﺑﺮواﯾﺰ
وﻣﺤﻀﺮ ﻣﺸﻨﻘﺔ وادوات ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻻﻣﺜﯿﻞ ﻟﻬﺎ
ﻟﻘﯿﺖ اﻟﺒﺎب ﺑﯿﺨﺒﻂ وﺑﯿﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ
اﺣﻤﺪ ازاي ده
وﻣﺴﻜﻨﻲ رﺑﻄﻨﻲ وﺑﯿﺠﺮﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻻرض
واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﻨﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻋﻤﺎل ﯾﻀﺤﻚ وﯾﺄﻣﺮ اﺣﻤﺪ واﺣﻤﺪ ﯾﻨﻔﺬ ﺑﺪون ﺗﻔﻜﯿﺮ
اول ﺣﺎﺟﺔ ﺧﺪﻧﻲ ﻋﻠﻲ اوﺿﺔ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ وﻗﻌﺪوا ﯾﺎﻛﻠﻮ ﻓﻲ
ﻟﺤﻤﻲ وﻣﺶ ﻗﺎدر اوﺻﻒ ﻣﻨﻈﺮ وﺟﻌﻲ وﺗﻌﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻲ ﺑﯿﺤﺼﻞ ﻓﯿﺎ
وﺑﻌﺪﯾﻦ ﺟﺎب اﺣﻤﺪ ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ وﺷﺎﻛﻮش وﯾﺪق اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺘﺔ ﻓﻲ
ﺟﺴﻤﻲ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﯿﺖ ﺟﺜﺔ ﺧﻼص
وﻗﻌﺪ ﯾﻜﻤﻞ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺑﻜﻞ اﺷﻜﺎﻟﻪ واﻟﻮاﻧﻪ
وﺑﻌﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ ودي ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
وﺻﻮروﻧﻲ وﺣﻄﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮواز اﻻول
اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﺟﻮﺑﺔ اﻻﺳﺄﻟﺔ اﻟﺒﺮواز ده ﯾﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻫﯿﻘﺘﻞ ارﺑﻊ اﺷﺨﺎص
ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ واوﻟﻬﻢ اﻧﺎ
ﻓﺠﺄة ﺻﺤﯿﺖ ﻟﻘﯿﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم ﻟﺒﺴﺖ وﻧﺰﻟﺖ ﺟﺮي ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ
*****
اﻟﺤﻖ ﯾﺎاﺣﻤﺪ اﺧﺘﻚ
اﻟﺤﻖ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﻓﻲ اﯾﻪ ﯾﺎﻣﺎﻣﺎ
اﺧﺘﻚ دﺧﻠﺖ اﻟﺤﻤﺎم وﻗﻌﺪت اﻛﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻋﻤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺮخ وﺑﺤﺎول اﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎب ﻣﺶ ﻋﺎﯾﺰ ﯾﻔﺘﺢ
اﻟﺤﻘﻬﺎ ﯾﺎﺑﻨﻲ
ﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺎم ﻓﺘﺤﺘﻪ ﻟﻘﯿﺖ اﺧﺘﻲ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻐﻤﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﺳﻨﺪﺗﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺎوﺻﻠﺖ ﻟﻠﺼﺎﻟﺔ
واﻟﺒﺎب ﺑﯿﺨﺒﻂ ﺗﺮرررران ﺗﺮررررران
ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻗﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺤﻖ ﯾﺎﻋﻤﺮ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﻘﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم

واﻏﻤﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﺑﺘﻘﻮل اﯾﻪ اﻧﺎ ﻛﻤﺎن ﺣﺼﻠﻲ ﻛﺪة
ﻻ ﻻزم اﻓﻬﻢ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﯿﺤﺼﻞ
اﺣﻨﺎ داﺧﻠﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﯾﺎم ﺳﻮدة ﯾﺎاﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻲ ﻋﻤﻠﻨﻬﺎ زﻣﺎن
ﻋﻤﻠﺘﻮا اﯾﻪ ﯾﺎﺑﻨﻲ
ﻻ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺎﻣﺎﻣﺎ اﻟﻤﻬﻢ ﻧﻄﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﻲ
ﺑﻌﺪ  10دﻗﺎﯾﻖ ﺻﺤﯿﺖ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮواز ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﺑﺮواز اﯾﻪ ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ
ﻻ ﻻزم ﺗﺤﻜﯿﻠﻲ اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
دﺧﻠﺖ اﻻوﺿﺔ اﻧﺎ وﻫﻲ ﻟﻮﺣﺪﯾﻨﺎ
ﺑﺪأت ﺗﺤﻜﻲ
اﻧﺎ ﺣﺴﯿﺖ ﺑﺤﺪ ﺣﻮاﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم ﺑﻔﺘﺢ ﻋﯿﻨﻲ ﻟﻘﯿﺖ ﻧﺎس ﻏﺮﯾﺒﺔ اوي
واﻏﻤﻲ ﻋﻠﯿﺎ
وﻟﻘﯿﺘﻚ داﺧﻞ وﻣﺎﺳﻜﻨﻲ ورﺑﻄﻨﻲ وﺟﺮﺗﻨﻲ وﻟﻘﯿﺖ ﺟﺜﺔ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ
واﻧﺖ ﻗﻌﺪت ﺗﻌﺬب ﻓﯿﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ وﺣﺘﻲ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ
وﻛﺎن ﻓﯿﻪ راﺟﻞ ﻻﺑﺲ ﻗﻨﺎع ﻋﻤﺎل ﯾﺆﻣﺮك واﻧﺖ ﺗﻨﻔﺬ وﻗﺎل ﻣﺘﺒﻘﺎش ﻏﯿﺮ
ﺑﺮواز ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﻃﺐ اﺧﺮﺟﻲ ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ دﻟﻮﻗﺘﻲ وﻧﺎدي ﻋﻤﺮ
ﻫﺘﻌﻤﻞ اﯾﻪ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ رﺑﻨﺎ ﯾﺎﺳﻠﻤﻲ
دﺧﻞ ﻋﻤﺮ
اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﺣﺼﻠﻚ اﻧﺖ ﻛﻤﺎن
ﺑﺪأ ﯾﺤﻜﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻲ ﺣﻜﺘﻪ ﺳﻠﻤﻲ

ﻻ اﻧﺎ ﻻزم اﻋﺮف اﯾﻪ اﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺑﯿﻌﻤﻠﻪ ده
ﻫﻮ ﻋﺸﺎن اﻟﻠﻲ اﺣﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎه زﻣﺎن ﻫﯿﺘﻌﻨﻞ ﻓﯿﻨﺎ ﻛﻞ ده
ﻻ اﻧﺎ ﻻزم اﻻﻗﻲ ﺣﺪ ﯾﻔﺴﺮﻟﻲ ده
******
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ
ﻓﻮق ﯾﺎاﺣﻤﺪ
اﻧﺖ ﺗﺎﻧﻲ اﻧﺖ ﻋﺎﯾﺰ ﻣﻨﻲ اﯾﻪ
ﻣﺶ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻮف اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة
اﺑﺘﻌﺪ ﻗﻠﯿﻼ ورأﯾﺖ ﺛﻼث اﺷﺨﺎص ﺟﺎﻟﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ رﻛﺒﺘﯿﻬﻢ واﻻﻗﻨﻌﺔ ﺗﻐﻄﻲ
وﺟﻮﻫﻬﻢ
رﺣﺐ ﺑﺎﻟﻀﯿﻮف
ﺑﺪا ﯾﻨﺰع اﻻﻗﻨﻌﺔ
ﻛﺎن اول ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪﯾﻦ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎ
اﯾﻮة ﯾﺎاﺣﻤﺪ
اﻟﻠﻲ اﻧﺖ ﺷﻔﺘﻪ ده ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻠﻲ اﻧﺖ ﺷﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﯿﺒﻮﺑﺔ
وﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎم
اﻧﺖ اﻟﻠﻲ ﻫﺘﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻻﻋﺪام
رﺟﻌﺖ ﻣﺘﺤﻜﻤﺶ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺗﺎﻧﻲ زي ﻟﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺸﻘﺔ
وﻟﻘﯿﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻜﺮر اﻟﻠﻲ ﺣﻜﻬﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ
ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻣﺎ ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺘﻼﺗﺔ واﻟﺒﺮواﯾﺰ اﺗﻤﻠﺖ
ﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﻓﺎت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﺴﺔ ﻣﺘﻘﺘﻠﻮش ﺑﺮده
وﺧﺮج ﻣﺴﺪس واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت ﻟﺘﻐﺰود رءوﺳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ وﻓﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺜﻼﺛﺔ
وااﺻﺮﺧﺎت ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻢ اﺣﻤﺪ ﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﺊ ﻟﻬﻢ

وازال اﻟﻘﻨﺎع ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
اﺑﺘﺪي اﻓﺴﺮﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
اﯾﻮة اﻧﺎ اﺑﻮ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻠﻲ اﻧﺖ ﻛﻨﺖ ﻣﻮاﻋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮاز وﺳﺒﺘﻬﺎ واﻧﺘﺤﺮت ﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ ﻛﺎن
ﻻزم اﻧﺘﻘﻢ ﻓﺎﻛﺮ وﻻ اﻓﻜﺮك ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻲ اﻧﺎ ﻣﺶ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻤﺎ
ﻣﻠﻬﻤﺶ ذﻧﺐ
ﻻ ﻟﯿﻬﻢ ذﻧﺐ زي ﻣﺎااﻧﺖ ﻗﺘﻠﺖ ﺑﻨﺘﻲ وﺣﺮﻗﺖ ﻗﻠﺒﻲ
ﻧﺎر ﻗﻠﺒﻲ اﻧﻄﻔﺖ ﺧﻼص
اﻧﺘﻘﻤﺖ ﺧﻼص
ﻻ ﻟﺴﺔ
ﻓﺎﻛﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻲ ﻫﺘﻘﺘﻠﻚ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﯾﺎاﺣﻤﺪ
ﻟﻘﯿﺖ روح ﺧﺎرﺟﺔ وﻣﻌﺎه ﺳﻜﯿﻦ وﺑﺪأت ﺗﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺣﺘﺖ ﺣﺘﺖ ﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻣﺎ اﻧﺎ ﻛﻤﺎن ﺑﻘﯿﺖ ﺟﺜﺔ
اﯾﻪ ﯾﺎﺑﻨﻲ ﻛﻞ ده
اﻧﺖ ﻋﻘﻠﻚ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺷﻐﺎل ﺣﻠﻮ اوي وﺧﯿﺎﻻﺗﻚ ﻋﺪت اﻟﻮاﻗﻊ
روح ﻧﺎم ﯾﺎاﺣﻤﺪ واﺗﻐﻄﻲ ﻛﻮﯾﺲ
وﺳﯿﺒﻚ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻲ ﺑﺘﻘﻮﻟﻪ ده
ﺑﺲ اﻧﺎ واﺛﻖ ﻣﻦ ان ده ﻫﯿﺤﺼﻞ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮرة اﻟﺴﺤﺮﯾﺔ اﻟﻠﻲ ورﺛﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺪي
ﺧﻠﺘﻨﻲ اﺷﻮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻧﺖ ﺑﺘﺼﺪق ﯾﺎﻋﻢ ﺑﻄﻞ ﻫﺒﻞ ﺑﻘﻲ
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﯾﺎﻓﺎﻃﻤﺔ ﺷﻮﻓﻲ اﻟﺒﻨﻲ ادم اﻟﻌﺒﯿﻂ ده

ﻣﺘﻘﻠﺶ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﻛﺪة
اﺣﻤﺪ ده ﻃﯿﺐ وﻛﯿﻮت ﺧﺎﻟﺺ
اﻧﺘﻬﺖ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000090
32285264

