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 الحلقة األولى
 
 

 ((عام دراسي جدید))
 

دخول مفاجئ إلى بوابات العالم الصغیر,,ازدحام كبیر,,تنظیم مروري محكم,,لحظات 
 فرح تغمر الطالب,,جامعة من أعرق الجامعات العربیة,,(طالب تحت المجھر)...

 
 

 صباح جمیل..یستیقظ عبادي مبكرا لیوم جدید في حیاتھ الدراسیة,أول یوم یذھب    
المبالغ فیھ كعادتھ یتصل مسرعا بسیارة األجرة ستعداداإللجامعة,وبعد فیھ إلى ا جھ یت  

نى جدید مجھز ببم 2006للمبنى الدراسي الجدید والذي حالف حظ الدفعة لھذا العام 
ارد بوعده الذي قطعھ , یمشي عبادي بین الممرات وفكره شبالجامعة بجمیع التقنیات

برة ونیل الدرجات العلیا في جمیع المواد. یدخل الفصل جتھاد والمثاعلى نفسھ اإل
 الدراسي بكل ثقة,,

 
.: السالم علیكمعبادي  

 
 ویجلس في المقدمة كعادتھ في كل بدایة سنة دراسیة .. لحظات..

 یدخل؟؟
 

’’أھال بالصدیق القدیم أھال عبادي’’  
.عبادي: ھال وغال بخالد وین الناس یازین الصدف كیفك یاغالي  

.علومك وهللا زمان عنك وإنتهللا بخیر خالد:و  
"خالد وعبادي درسا سویا في مدرسة واحدة لسنوات كثیرة وافترقا في المرحلة 

 المتوسطة والثانویة"
.خالد:وهللا ما تغیرت یاعبادي  

.ما أتغیر عبادي: ھھھھھ ھذاني عبادي  
 

ذ مادة اللغة تدق الساعة العاشرة صباحا..وتعلن عن بدایة مغامرة جدیدة,,یدخل أستا
أ المحاضرة..اإلنجلیزیة الفصل وتبد  

 
لسنوات" افرقھم"خالد وعبادي منسجمان معا وكأن الزمان لم ی  
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؟؟عبادي:خالد عندك قلم  
.یوم أول من مدرسة مافي دراسةإني في خالد: ال وهللا ما جبت على بالي   
.عبادي: هللا یرجك ھھھھھھھھھ  

.یاطیب ممكن قلم هللا ال یھینك عبادي:  
’’تفضل’’  

.عبادي: مشكور وماتعرفنا علیك یاخوي  
’’ثامر’’  

.عبادي:والنعم فیك یاثامر  
.خالد: یاھال فیك یاثامر  

.المنطقة أھلت من في وسط المحاضرة:ثامر إنعبادي   
.نت,,وإوساكن قریب إیھثامر:   

الجامعة. عبادي: وبعد أنا قریب حول  
.غرفة بالسكن ذمآخثامر: یعني   

الجامعة.عبادي: أل..ساكن حول   
 

جھ خالد وعبادي وثامر سویا للكافتریا..تنتھي المحاضرة ویت  
 

.عبادي: أھال ماجد صباح الخیر  
.وووه یاھال فیك یاخالد وینك زمان عنكماجد: ھال أ  

.وهللا اشتقنالك یاماجد .خالد: ھال وهللا  
.معنا بالكالسعبادي: ماجد ھذا ثامر من أھل المنطقة و  

.ماجد:حیاك هللا  
 

 "ماجد وعبادي جیران منذ الطفولة"
 

 نھایة الدوام..
 

..عبادي بصوت عالي: خالد خالد  
.مرنيخالد: سم آ  

سیارتي  أستلم من الوكالة أبويروح مع أعبادي: الھنت بس وصلني البیت عشان ب
.الجدیدة  
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.نوعھا یعطیك خیرھا ویكفیك شرھا بس وشو هللا مبروك .خالد: ال  
2006.عبادي: احم احم كامري أسود مودیل   

.یك بسیارتيد: حركات وهللا بس ماقلت لي وش رأخال  
.عبادي: ال حلوة وعلى فكرة كنت بطلعھا بس الوالد رفض  

 
".2006سیارة كابرس فضي  یملك"خالد   

 
..بصحبتھمرا وأصبح دائما یوخالد وماجد بثامر كث تزداد عالقة عبادي  

 
 الثالثاء؟؟

 
.عبادي: صباح الخیر خالد  

.خالد: ھال وهللا  
.عبادي: وش عندك بدري جاي  

.خالد: عندي حصة ریاضة  
.الحین عندي حصة ورشة یا خلني ألحق أناھا عبادي: أ  

 
 عبادي یدخل المحاضرة ویجلس,لحظات ویدخل المدرس ویبدأ بالتحضیر..

 المدرس:
 

 إلیاس_ حاضر
 سعد_ حاضر

. 

. 

. 

. 
یبتسم)عبادي_ حاضر (  

. 

. 

. 
 سالم_حاضر

 
 عبادي یلتفت لسالم وینظر لھ بنظرات غریبة سالم لم یالحظ ذلك
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.ویظل عبادي مشغول البال طوال الحصة ال ندري مایدور ببالھ  
 

 الساعة العاشرة صباحا..
 

.عبادي: ھا كیف الریاضة  
.یارجل الوقت فیھ بركة لد: ال تمام ورجعت بیتي غیرت مالبسيخا  

؟...أقولعبادي: تمام  
.خالد: ھال  
نتباھي شخص مدري یوم ضر لفت إخي في الحصة الماضیة واألستاذ یحأعبادي:یا

ألنھ یھمني  داري ھل ھو اللي ببالي أشوفھ تصدق ودي أعرف عنھ كل شي بس مب
؟؟.معرفتھ  

؟.خالد: الال وش فیك خبل یعني مو فاھم وش بالضبط ھل شفتھ قبل  
ي خالص خالص وال شي..ھھھھعبادي: أل أول مرة أشوفھ بس مدر  

 
وینتظر  سیارتھ الجدیدة یشغل عبادينتھى الدوام والجمیع ذاھب لمواقف السیارات.. أ

.. 
بسرعة یتصل  عبادي ا جیب أبیض لفت إنتباهیوتولحظات..تمر من جانبھ سیارة ت

 بماجد.
 

 ترن ترن ترن...
 

راعیھا بسرعة ودي  لو ماجد بسرعة شایف اللند اللي طالعة خلنا نشوف منعبادي: أ
.أتأكد وبعدین بأكلمك عند البیت  

.ماجد: قدام یا أنا وراك  
 

 "ماجد یحب المغامرات"
 

من جدید وماجد خلفھ  یدخل في تفكیر عبادي منطلقا بسیارتھ ویشطف اللند وبعدھا
 وبنفس الحركة.. تتوقف السیارتان بجانب بعض.

 
؟.ماجد: ھا لقیت شي  

.تأكد من الشخص ھو وال ألعبادي: ال بس كنت أبي أ  
؟.ماجد: من  
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؟.عبادي: ھذا واحد معي بحصة الورشة بالصباح ومدري ودي إني أعرفھ أكثر  
؟.ماجد: یا هللا یعین توصي شي  

.عبادي: سالمتك :)  
 

..ھل ھو أم السالم سالم ویحدث نفسھ یرجع عبادي للبیت ویشغل بالھ   
 

 ینقضي األسبوع األول بسرعة..
 
 
 
 

..الخمیس  
 

 ترن ترن ترن
 

.لوعبادي: أ  
.خالد: ھال  

.عبادي: كیفك  
.خالد: تمام  

.ي ومع ماجدیك تتغدى مع: وش رأعبادي  
.خالد: قدام  

.مسافة الطریق ونكون عندك سالمأجل عبادي:   
 

شلة للمطعم من طالب لیف تدخل االشباب في مطعم فدركرز ووسط السو یتغدي
..الجامعة المستجدین  

 
.ولي الظاھر معنا بالجامعةعبادي:یاشباب ھذ  

.؟؟أحم أحم شيء عبادي ماثبت..ماجد: الظاھر  
.سلم وال ألھذا سالم معاھم یووه أ آووهعبادي:   

.سلم عاديرح خالد:   
.عبادي: ال مایحتاج  

 
"ایفكر كثیر "أنقلب مزاج عبادي أصبح  
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.نت مو طبیعيوش فیك وهللا من یوم قلت سالم وأ ماجد: عبادي  

.ھھھھ.وي عادي بس طار تفكیري شوي بعیدعبادي: ال یاخ  
 

 "هللا یستر من تفكیر عبادي شكلھ ناوي مغامرة جدیدة"
 
 
 
 
 
 
 
 

..األسبوع الثاني  
 

..السبت  
 

..یصل خالد مبكرا للمحاضرة ولحظات ویدخل عبادي المحاضرة   
 

.خالد: صباح الخیر شكلك تعبان  
.عبادي: صباح النور بس كنت أھوجس أمس  

؟.رخالد: عسى خی  
.عرف عنھ كل شيخي وهللا سالم أشغل بالي وودي أأعبادي: یا  

بغیت مساعدة أنا  إذانت وش بالضبط تبي توصل لھ بس مو عارف أ أناخالد: وهللا 
.موجود  

 خالد: طیب ماجد یدري بفكرتك ھذه؟؟
إذا بغیت مساعدة.كلمتھ قبل شوي بالجوال وقال ھو معي  إیھعبادي:   

.خالد: زین زین  
 

..الدوامنھایة   
 

..الساعة الخامسة  
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..ویسولفوایارتھ وجنبھ خالد وثامر أیضا س عبادي یشغل  
 

..بعد قلیل  
 

.إذنكمعبادي: یا شباب عن   
 

حرك عبادي مسرع جدا..توی  
 

 "هللا یستر"
 

بدون علمھ وبعد فترة  یوتا جیب أبیض)و(ت سالم ...عبادي یتخفى بسیارتھ ویالحق
ساكن بالجامعة  الطالب ھنا عبادي یقول لنفسھ الحمدهللان یتوقف سالم أمام مواقف سك

..مھب بعید.. ویرجع لبیتھیعني   
 
 

 الثالثاء؟؟
 

یوم الثالثاء..سالم.. رینتظنعم یستیقظ عبادي..  
 

یاترى ماذا سیخبئ لنا یوم الثالثاء..وھل سننتظر كل یوم ثالثاء..لنعرف المزید..ولماذا 
في البدایة.حلم أبدي..مازلنا  ءسیصبح اللقا  

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الثانیة
 

)) ((ھل أستطیع أن أصبح صدیقھ  
 

قلب جریح,,أحالم وأماني من أجل اللقاء,,یوم ینتظره عبادي بفارغ الصبر,,خطة 
م لن أستسلم,,((طالب تحت المجھر))...وھمیة تحولت لحقیقة,,نع  

 
 

 
 

مة والتتوق للخروج في أسرع وقت جھھ مليء بالبسویستیقظ عبادي مبكرا جدا,,و
خاطره..ب .یاترى مالذي یجولتھ الصباحیة.امحاضرل  
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي:الوو صباح الخیر یادبدوب.
 خالد: یاھال صباح النور إنت ما تبطل ھیاط على الصباح.

مزح وهللا الناس فرحانین وإنت زعالن.بادي:ھھھھھھ یاأخي أع  
 خالد:وهللا مافي غیرك إال فرحان مدري وش وراك وداق الساعة سبعة وربع. 

 عبادي:أنا متحمس لحصة الورشة عشان .......وال خالص وال شي.
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وش اللي صایر. خالد: مایصیر تقول كالم وتتركھ بدون نقاط  
وهللا  وأكید بأطلع بشيء جدیدمس عشان بأشوف سالم الیوم سمع أنا متحعبادي:زین أ
رقمھ.الزبدة بأحاول أسولف ویاه وبآخذ  خطة.مدري وش ال  

.خالد: هللا یرجك  
 عبادي: یا بعدین بأعطیك النشرة اإلخباریة في محاضرة اإلنجلیزي سالم.

 خالد:سالم یامرجوج.
 

لم وقبل الحصة بدقیقتین یظھر یذھب عبادي مبكرا لمواقف السیارات في إنتظار سا
سالم على الطریق وینعطف قریبا من عبادي لیركن سیارتھ وعندھا خرج سالم وكعادتھ 

..یمشي مسرعا   
 

"ما "سالم یمشي دائما مسرعا وكأنھ یھرب من قدر  
 

فھ الجوال موھما سالم أنھ إنتباه سالم ویرفع ھات ینزل عبادي مسرعا محاوال  لفت
مكترث ویدخل الصف رغم أنھ یظھر علیھ بعض اإلنزعاجات من سالم غیر یتكلم.. 

صدفة؟؟. اذلك أنھبكثرة مالقاتھ لعبادي معتقدا   
 

 تدق الساعة الثامنة صباحا,,
 

وعبادي ینتھز أي فرصة لمساعدة سالم لكن ال مجال في  لمحاضرة وتبدأل ستاذیدخل األ
 البدایة للمساعدة..

مھ ھذا غریب على األقل ودي بس أسولف وهللا عبادي یحدث نفسھ:یآآهللا وشلون أكل
 أشغلني ھذا..ویبتسم.

 
تنتھي الحصة وعبادي لم یحرز أي تقدم مع عالقتھ مع سالم بل جعل سالم یحذر من 

 عبادي وذلك لكثرة تعمد عبادي لمالقاة سالم..
 

..تدق الساعة العاشرة صباحا  
 

ي مقاطعا لھم,,یا حیو یدخل الطالب المحاضرة ثامر وخالد سویا یتحدثا عباد 
 الشباب..

 
 عبادي:أقول خالد وهللا یاخي حاولت بس ماقدرت.
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أسبوع تقریبا ال تشیل ھم. 13خالد: یارجال الفصل طویل بقى   
ر إال ضد إال أبیھ.یك ینتھي وما یصعبادي: خوف  

 ثامر: یاشباب وشو تقولون.
ة ویاك.نتھت.أقول ثامر كیف المذاكرعبادي: ال سالمتك بس شغلة وأ  

وأنت. ثامر: ال تمام الحمد هللا  
 عبادي: زین بس البال مشغول.ھھھھھ.

 خالد: هللا الیشغل البال عن المذاكرة.
 

بشكلھا الطبیعي..تزداد الدروس صعوبة ..وثامر مھتم  محاضرةوتسیر ال ستاذیدخل األ
عبادي بدراستھ رغم كثرة خروجھ ولعبھ مع باقي شلتھ..خالد یذاكر لكن بدون تركیز..

 لم یبدأ بأي مادة حتى اآلن وھمھ الشاغل سالم سالم.
 

 
 

 
ستراحة..وقت اإل  

 
 ماجد: عبادي عبادي.

كیفك. جارعبادي: یاھال بال  
.نت وشلونكماجد: تمام وأ  

 عبادي: أبد أبشرك الحمد هللا أقول ماجد..
 ماجد:ھال

 عبادي: یا أخي وهللا سالم صعب أوصل لھ وش الحل برأیك؟.
المذاكرة.ابیط وش فیك ھذه جامعة خل تركیزك  في سك بخربادي ال تشغل رآماجد: یاع  

 
ي بل یحب مع أھلھ وال یحبذ مغامرات عباد اجد ال یذاكر كثیرا النشغالھ الدائم"م

"وال یعلم ما وراء عبادي فتعال المضارباتالمشاكل وإ  
 

 عبادي: یا على العموم أنا راجع لصفي یا سالم.
سالم..ماجد: یا   

 
 

ستفھامات وقلبھ حزین نوعا ما امت وفي وجھھ الكثیر من اإلي یرجع للصف صادعب
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 لشدة كالم ماجد.
 

عبادي یحدث نفسھ: وهللا شكلھ ماجد ما تعجبھ ھالسوالیف مدري وهللا معد أقول لھ وال 
مضروب ھالصباح. ھنھ ماجد مزاجا بس مش حالك الظاھر أكیف الالال ی  

 
 

ر الدوام ولكن قبل أن یعود لمنزلھ یمر على مواقف سكن الطالب یرجع عبادي آخ
؟؟؟. وبعدھا یعود لمنزلھ...أم ال ھل سالم موجود طمئنلی  

دخل عبادي المنزل وكعادتھ دخل لغرفتھ سریعا دون أن یتحدث مع أحد وبدأ یفكر 
ویفكر ویفكر..طن طن وجد عبادي خطة ویحدث نفسھ وهللا ھذه خطة زینة بس مدري 

  ..وهللا
 
 

ولم یرد تحقیقھا لكن مالذي حدث وكیف ستصیر األمور"خطة عبادي كانت وھمیة "   
 
 
 

 األربعاء..
 

جھ أخیرا للبدأ بخطتھ رتھ نعم یتبعد المغرب یخرج عبادي مسرعا من المسجد إلى سیا
صل....لتي لم یتوقع أن یبدأ بتطبیقھا ویا  
 
 
 

اآلن ومتى ستحین ساعة الصفر..متى یاترى ھل تحولت لحقیقة.. ھل بدأت المغامرة 
سیسقط عبادي طریحا لفراشھ متى ومتى ومتى..متى سیثقل الحمل علیھ متى سیدخل 

.عالم آخر قریب من عالمھ الصغیر..مھمة تلي مھمة ومعركة تنتھي ومعركة تبدأ  
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الثالثة

 
)) نعم بدأ العد التنازلي من ھذه اللحظة((  

 
كلمة خالد المشھورة سنبدأ سویا وسننتھي  عبادي,, ورقة تكشف القلیل عن

,,((طالب تحت ثامر,,ورقة على باب الجیب األبیضسویا,,أجھل كل ما تقولونھ حال 
 المجھر))...

 
ر اللیل ویقف عند سیارة سالم یبدأ عبادي بتمشیط یصل عبادي متخفیا تحت ستا

المنطقة حتى یتأكد من أن الكرة في ملعبھ..ویلصق ورقة صفراء صغیرة على باب 
ارة سالم؟؟؟؟.یس  

 
عبادي أن "معلومة وصلتني من صدیق مقرب وقدیم بالسابق لعبادي حیث یقول 

"عمل یقوم بھ یعتبره عمل عسكريیعیش في معركة وأي   
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الذي كتبھ عبادي في الورقة لسالم..أممم م  

 
 ترن ترن ترن...

 
 عبادي:ألوو مساك هللا بالخیر.

.خالد: ھال وغال یمسیك بالنور والسرور  
عبادي: أقول خالد أنا ماودي بعد اآلن یدري ماجد عن أي شي یخص موضوعنا أقصد 

إال القلیل ألن الظاھر ماجد یتضایق. سالمموضوع   
.حق بس ما تتوقع إمكن تحتاجھ في فزعة وال شيالولك  خالد: أبشر ھذا موضوعك  

یتفھم الوضع بس ما ظنتي نوصل عبادي: ماعلیك ماجد إذا طلبتھ بیجي وبیفزع وب
 لمشكلة.

؟.؟.خالد: وش قصدك  
عبادي: شوف یا خالد دوبي حطیت ورقة صغیرة على باب سیارة سالم كبدایة لخطتي 

وضیح لكن..أتمنى أن أكون على معرفة یھا((سالم..حقیقة ال أستطیع التوكتبت ف
..وھذا إیمیلي بك  

وسالمي لك)).  ……..@hotmail.com   
أنتظر منھ رد ویارب یرد.وب  

 
 
 

ك ومثل ما بدأنا في خالد: شوف یاعبادي أنا مو فاھم كل شيء بالموضوع بس أنا مع
ننتھي منھ سوا أوك.الموضوع سوا ب  

یة.عبادي: ماتقصر یاغالي وهللا یعطیك العاف  
 خالد: یا توصیني شيء.

وفي أمان هللا. ..عبادي:أبد سالمتك  
 

یسیر عبادي بسیارتھ حول سكن الطالب ویغطس في تفكیر عمیق متى سیصبح صدیق 
ه  خرج سالم متى وكیف ولحظات وعند بوابة العالم الصغیر یخرج سالم بسیارتھ..آآآ

إنھ مدخن.. عبادي بشيء...یااه سالم ویصعق  
 

اعالقة الدخان في أمر المالحقة والمعركة؟؟؟؟""یاترى م  
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الذي الجوال السري  متنفسھ وھوعبادي لم یتمالك نفسھ كثیرا وأسرع باإلمساك ب
خاطره..یمتلكھ عبادي لیكتب مایجول  في   

 
یقف عبادي جانبا لیتنفس ویكتب: ((دارت الدنیا عندما رأیتھ ویالیتني لم أراه نعم حرك 

ائھا للحظات ھھ تعلقت وكنت أول معیب لنفس المتعلقة نعم شجوني ولم أستطع إخف
آه لقد قلب موازین الحیاة نعم  االشتیاقأعیش اآلن لحظات العشاق ومازلت أنعم بعذاب 

حتى مركبتي سئمت من كثرة اإلنتظار  ارتقابجعل لیلي نھار وجعل بصري محل 
وجرحھ آه على رمل وسرعة السریان نعم قد ضعت فما جواب محنتي بعد أن قطع قلبي 

مشى علیھ یالیتني أنثره في رحاب داري لكي أصبح وأمسي وأنا أشم رائحة المسك 
تفوح منھ حیرني بجمالھ ورقتھ وبعدھا أتتني قاصمة الظھر  ألعرف بعدما صعدت 

للغرام  اجتراعاأرقى منازل التعلق أنھ مدخن وعافاه لكن لم أستطع نسیان حبھ وزدت 
سي تتعلق بھ وحبھا لھ تعدى مراتب العشاق ووصف الكتاب آآآه علیھ فھا ھي نف

ومداواة الجراح وإنقاذ  األیتامكنان ومراعاة وفرحة األ األمھاتوحنان  األمواتوتجربة 
األبریاء ومسایرة الكبار ومؤانسة األرقاد لكن ھنا سؤالي ھل لي بعالج ھذا التعلق بعد 

بعد  جواب سؤالي نعم فلم االنتظار كان إنأن أصبحت أتحراه وأستقصده في المالقاة 
ھذا العذاب وال استعجال فإنھا الحیاة ولكن ال تحرموني من عشقي وغرامي مھما كان 

 دواء الداء))..
 

لة یاعبادي..ال أدري ھل مالذي جعلك تصل لھذه المرح وھمالمعنى األصح التھل ھذا ب
...یةفي النھا أم عذاب أم إحترام أم ربما أمر نجھلھ صداقة أقول  

 
 

ن سینتھي بھ المطاف لكن مازالت ھناك شمعة أمل ییرجع عبادي إلى منزلھ ال یعلم أ
 بأن یكون سالم قرأ الورقة وسیرسل لھ ردا..

 
 

...ترن ترن ترن  
 

.ثامر: ھال عبادي  
.عبادي: ھال وغال  

.خالد  ھا وش رأیك نروح نخرج نتعشى ونآخذ ثامر:  
.أنام تعبانعبادي: وهللا صراحة مافیني شدة أبي   

ثامر: عبادي..یاأخي أنت مو طبیعي ھالفترة قول یاأخي إال إذا ماودك على راحتك بس 
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.وإیش إللي صایر حولي وحولكم وخالد أنتأنا مو فاھم وش تقول   
..وھو "ویحكي الموضوع بالكامل" عبادي:شوف یاثامر أنا موضوعي یخص سالم  

 ثامر: طیب ووشو فیھ أقدر أساعدك.
وأنا الحین بأكلم خالد ونطلع  یسیر لھ  د لي أي تحرك لسالم أو أي موقفعبادي: ترص

 ونتفاھم في المطعم أكثر عشان تساعدوني.
ر: أبشر وحنا حاضرین یا خلك جاھز.ثام  

 
األمر وفي المطعم یتحدث الثالثي معا وتتحدد مھمة ثامر وھي الرصد والتتبع إن لزم  

  
عم كأنھ في حرب""ماقلت لكم كل كالم عبادي في المط  

 
وأما خالد فھو الید الیمنى لعبادي والثنائي األقوى.   
 

"ماجد تستمر عالقتھ بشكل ممتاز جدا مع الثالثي لكن یبقى موضوع سالم محجوب 
 عنھ نھائیا"

 
ه وكالعادة یبدأ من جدید ویفكر زلھ بعد المجھود الفكري الذي أنجزیرجع عبادي لمن

لیة.وقبل أن یتصل بخلووود  ینام عبادي من اإلرھاق ویفكر طن طن وجد الخطوة التا
 الذھني..

 
 الخمیس ظھرا..

 
 ترن ترن ترن..

 
.عبادي:ألووووووووووو  

.خالد: ھال كیفك  
.ي: بخیر یادبعباد  

.خالد: یآهللا بس تزعط إنت  
ورقة عند باب سیارة سالم  أنا قررت إني كل فترة أحط عبادي:ھھھھھھھھھھھھ الزبدة

ني وأعرف رقمھ.لین یتصل فیإ  
.خالد: یاذكي مو إنت عطیتھ إیمیلك كیف یتصل یعني  

یحة موبایلي بدون بأطلع العصریة شر إني رأیكعبادي: صح نسیت اممم طب وش 
عشان لو قرر  رأیكألصقھا بسیارتھ وش  رسالةخر كل آفي  سم وعشان أحط رقمھاإ
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 یدق یدق علیھا.
یراقبك أو إمكن عنده  ط ورقة یمكنمو في خطورة كل شوي تحخالد:تمام وهللا بس 

یراقبونك. ءیاأخو  
 عبادي: یاحبیبي إنت تتكلم مع واحد یحسب للملي حساب ھھھھھھھ.

 
"ثقة عبادي بنفسھ أنجتھ في ھذه الروایة  لكن في روایتھ الثانیة والتي لم أقرر بعد 

یة"كتابتھا بعد اإلنتھاء من ھذه كانت كفیلة بطرحھ أرضا وإنھاء حیاتھ الطبیع  
 

 یوم الجمعة...
 

 بعد الصالة مباشرة..
 

...یخرج عبادي خارج المسجد ویرى  
 
 
 
 
 

إكمال خطتي.. ال أعتقد لكن ماھذه النظرات.. مالذي حدث..لن أتنازل عن  ھل ممكن..و
ھل فعال..لكن..لماذا أنا بالتحدید.. أنھ یشك بي  

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 

 
 

 
 الحلقة الرابعة

 
))لماذا ھذه النظرات المحیرة؟؟((  

 
تكثر النظرات بجمیع معانیھا,,تزداد المھمة صعوبة,,شخصیتین متناقضتین یمثلھا 

كیف؟؟,,أخیرا الجوال,,((طالب تحت المجھر))... و عبادي على الواقع لمن  
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ط عیناه بالتحدید على سالم إال أن سالم وبعد خروج عبادي من صالة الجمعة,,تسق

ة أخافت عبادي كثیرا ومشى بعدھا.یرحمھ وبادلھ بنظرات حاد  لم  
 

ال یمكن لم یشاھدني أحد وأنا   عبادي یحدث نفسھ: ھل من الممكن أن یعرفني سالم الال
 أضع األوراق..

 
لى رقم یعید عبادي النظر مجددا في مھمتھ ویصر على االستمرار إلى أن یحصل ع

 جوال سالم..
 

 ترن ترن ترن..
 

.عبادي: جمعة مباركة  
.خالد: یاھال كیفك  

وهللا سالم طالعني بنظرات  على األرض عبادي:تمام وهللا فاتك الیوم یاشیخ بغیت أطیح
وأنا أحط الورقة. مدري ھو عرفني وال وشو بس تصدق أنا متأكد محد شافني  

.نخالد: إمكن شاك فیك ألنھ یلقاك بكل مكا  
.عبادي:یا أخي وش ذنبي ھذه الصدف  

.خالد: الصدف وال التوقیت إال مسویھ إنت عشان تقابلھ حتى بالسیارة  
 عبادي:ھھھھھھھھھھ,,وهللا طابخني یاخالد یا معلیش تمون.

.خالد: على العموم وش سار على الرقم طلعتھ وال كیف  
ي وترى ثامر خلنا نخفف عبادي:مایحتاج طلعت موبایلي بدون اسم بس ھا ال أحد یدر

.علیھ الجرعة  
.خالد: مافھمت وشو نخفف  

.عبادي: أقصد مو كل شي یدري عنھ خلھ بالتدریج  
.خالد: ھاذي خلھا علي ال تشیل ھم أبدا  

؟؟.عبادي:خالد  
.خالد:ھال  
.لھ تعرف وش أنا مخطط عبادي:  

.خالد: ال قول  
 عبادي: بأحط أوراق على سیارة سالم مو بس بالجامعة.

..ال ال تقول ناوي تالحقھ برة.خا لد: كیف با  
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یدق.لضبط عشان یحس اني مھتم وامكن یقدر وعبادي: با  
 خالد: یا على العموم عطنا المستجدات ..توصي شي.

 عبادي:سالمتك یا سالم.
 خالد:سالالالالم.

 
 

في  عادتھ الجدیدة التي أصبحت فرضیبدأ عبادي دورانھ بالسیارة حول سكن الطالب ك
حیاتھ الجامعیة فقط یتأمل في سیارة سالم ویراقب تحركاتھ حتى أصبح یعلم جمیع 

 تحركات سالم..
 

 السبت مساء..
 

جھ لمواقف الطالب ومعھ ورقة صفراء من جدید ویلصقھا بخفیة..عبادي یت  
 

 ترن ترن ترن..
 

.خالد: ھال عبادي  
.عبادي:ھال وغال  

؟.لیومخالد:اسمع الى وین وصلنا باالنجلیزي ا  
.34عبادي:الى صفحة   

.خالد:زین زین هللا یعطیك العافیة  
عبادي:أقول خالد قبل شوي لصقت ورقة جدیدة وكتبت فیھا ((سالم..رجاء رد وش 

وهللا نیتي زینة مع تحیات خسران ..خلنا نتفاھم ..بلیز دق على جوالي 
*******056.((  

 خالد:هللا یرجك بس ھل تظن بیتصل.
.وهللا حاط الجوال في یدي طول الوقت..یا طولنا علیك في امان هللاعبادي:یاریت أنا   

ترد وتكلمھ ووش بیسیر.خالد:سالم سالم بس وشلون لو دق ب  
 عبادي:خلني أفكر ویجیك العلم بعدین.سالم.

 
 

تمر األیام مسرعة وكل یوم یلصق عبادي ورقة صفراء على سیارة سالم وكل دقیقة 
عبادي  ستیاء سالم من مالقاةدي في مالقاة سالم مع زیادة إعبا توقیت ودقة  من تزید

 دوما في أغلب األماكن..
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"معلومة وصلتني من شخص..عبادي یجید لعب أكثر من شخصیة مختلفة تماما وھذا 
بالتمام مایقوم بھ اآلن فھو مع سالم في الصف ووقت الدوام طالب عادي ھادىء 

لكثیر من االستفھامات والمالحظات وقد یجده وطبیعي بینما خارج الدوام شخص علیھ ا
 في مكان آخر كشخص محافظ وفي مكان آخر شخص ذو مكانة مرموقة"

 
 

ا و كل یوم تحرك جدید,,خطة حقیقة یصعب علینا فھم عقلیة عبادي تمام
إنسحاب تكتیكي..حرب بذاتھا وهللا.بدیلة,,  

 
 األسبوع الرابع..

 
 السبت صباحا..

 
ا لحصة االنجلیزي لحظات ویدخل ثامر...د الصف مبكریدخل خال  

 
 خالد: صباح الخیر.
 ثامر:صباح النور.

 خالد:غریبة وش فیھ تأخر عبادي.
 ثامر:كأني شفتھ موقف شوي بعید مدري وش عنده.

 خالد: یا اذا جاء سألناه.
 

 لحظات ویدخل عبادي الصف..
 

 عبادي: السالم علیكم.
 ثامر,خالد: وعلیكم السالم.

عندك واقف بعید. ثامر: وش  
 عبادي:ھھھھھھھھھ,زین یعني مراقبیني.

.ثامر: لیھ شایفنا وشو عبادي  
 عبادي:أنا قلت بأوقف في الصف إال قبل األخیر دایما عشان ھناك یوقف ب س م.

وشو تقول إنت. ؟؟ثامر,خالد: ب س م ؟؟  
عبادي: أقصد سالم بس قلت أحسن نقول ب س م لوحة سیارتھ عشان ال یكون أحد 
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 حولنا وننكشف.
 خالد:أشوا وهللا قلت فیوزاتك ضربت.

 ثامر:ھھھھھھھھھھھ,,ھي ضاربة من سالم.
 عبادي:ھھھھھھھھھھ.

 
تدق الساعة العاشرة صباحا ویدخل المدرس لیلقي المحاضرة وینتھي الیوم الدراسي 

 بطبیعتھ,,وعبادي كعادتھ یالحق سالم حتى مواقف السكن ویعود أدراجھ للمنزل..
 
 

لعشاء..بعد ا  
 

..ترن ترن ترن  
 

.ماجد:عبادي كیف الحال  
.أخبارك وأنتعبادي: تمام   

أقول أطلع قدام البیت  وقت البریك.. لكافتریافینك ماتنزل كثیر ل الحمد هللاماجد:وهللا 
.خلنا نسولف  

.عبادي: طیب طیب  
 
 

كن السوالیف وقتھا ویعود كالھما الى بیتھ ..ل وتأخذیسمر الجاران سویا بالخارج 
 عبادي یسترسل في تفكیره..متى سیرد سالم..

 
 

 اإلثنین مساء..
 

بدأ.. ولكن  قد وخاصة أن الشتاء جھز مالبسھ وینتقي البدلة بدقةقبل أن ینام عبادي ی
 ھذا لیس من عادتھ التجھز من اللیل؟؟..

 
لعبادي ألنھ زودنا بمعلومات نجھلھا وخاصة التي تدور في بیتھ" واصل "الشكر  
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الثاء؟؟؟الث  

 
 الساعة السابعة صباحا..

 
جھ مبكرا ویت استعداداتھیدق المنبھ یستیقظ عبادي مفعما بالنشاط.. ینھي جمیع 

للمواقف منتظرا سالم؟؟..وكعادتھ یسجل التوقیت لكي یتأكد من دقة مواعید سالم إال أن 
.سالم كان تارة یأتي مبكرا وتارة متأخرا.  

 
في الورشة.. .ویطلب المدرس من الجمیع عمل صندوقم.تبدأ الحصة في الثامنة بالتما  

 
مع زمیل والده لذلك یجید  مشابھة لھذه بالخارج ورشة"عبادي في الصغر كان یأتي ل

األجھزة" استخدام  
 

 من حسن الحظ أن سالم ال یجید العمل في الورشة..ھنا؟؟؟؟
 

 عبادي: خلني أساعدك.
 
 

سالم ..ھل كسر حاجز الرھبة.. ھل بدأت یاترى من یخاطب عبادي ..مستحیل ھل یكلم 
مرحلة جدیدة في عالقة سالم بعبادي..وھل من المعقول أن یلعب عبادي بالشخصیتین 

عدو الالم صدیق عبادي ومن جھة أخرى وال یترك ثغرة أمام سالم..أم سیصبح س
الورقة الصفراء.. صاحب   

 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 
 
 
 
 



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

22 

 
 

 
 

 الحلقة الخامسة
 

))مستحیل..ھل ساعد سالم؟؟((  
 

,ترن ترن یعطیك العافیة..شكرا..ماھذا,,خالد:عبادي إنت مجنون إلى الكورنیش,
,,((طالب تحت المجھر))...ترن..مستحیل,,ماذا كتب في الورقة األخیرة  

 
 

مواجھة سالم لتي أثبتت لنا إصرار عبادي على ولى اھنا تأتي اللحظة التاریخیة األ  
 الذي غیر مجرى حیاة سالم بالكامل..

 
 عبادي:خلني أساعدك.

 ؟؟سالم؟؟:طیب.
 عبادي:تحط القاعدة من الجانب وتضغط على زر تشغیل المكینة.

.سالم:طیب زین أنا بأثبت القاعدة وإنت إضغط الزر  
.عبادي:ھا أضغط  

.ا..یأضبطھاسالم:لحظة شوي خلني   
.عبادي:یا بسم هللا  

 
 

اجده المختلف بعد المساعدة حس سالم بطیبة عبادي إال أنھ كلما یتذكر عبادي وتو
..ھمن یشعر بنوع من الغموض و النفور  

 
ر..نعم أخیرا ساعدت سالم..و..عبادي یعیش عالم آخ  

ر وهللا وهللا صدق ھذا شخص یحی ءویحدث نفسھ: غریبة ما قال شكرا وال شي
ویاك یاسالم..ني تلغأش  

 
 تدق الساعة التاسعة وخمسین دقیقة..
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ب س م .. ھا عبادي أسبوعیا..من أجل ینتظر محاضرةوتعلن عن نھایة أجمل وأفضل   
 

اآلخر من أجل   یمشي عبادي بخطوات سریعة نحو سیارتھ لیصل للمبنى الدراسي
واضح من عبادي  ؟ ھنا یمشي سالم بسرعة ویمر عن بعداإلنجلیزي..لكن؟؟ محاضرة

ویقول: یعطیك العافیة..شكرا.............عبادي مندھش..لماذا ھكذا لماذا یھرب مني 
د وبصوت عالي..وكأنھ أستجمع قواه من أجل ھذه یبشكل واضح ویشكرني من بع

 الكلمات..
 یصل عبادي الصف..

 
 خالد:صباح الخیر.

 عبادي:یاھال.
.خالد:وهللا الیوم شكلك فرحان وشو السالفة  

 عبادي: ال بس شفت ب س م وساعدتھ.
 

بالتفصیل الممل".. وثامر "یحكي الموقف لخالد  
 

 ثامر:زین یعني تطورت ھالعالقة .بس ما قلت لي وشو بتوصل لھ باألخیر مع ب س م.
 عبادي:یسكت..وهللا حتى اآلن الطریق مظلم.

 ثامر:یا هللا یعین..اوه.جاء المدرس.
 

وضع عبادي  عبادي وأینیعود لمنزلھ,,ویفكر فیما یحدث للد ینتھي الیوم الدراسي..وخا
أل..تساؤالت تحیر خالد كثیرا خوفا على مصلحة عبادي.. نفسھ..وھل ھو یذاكر أم  

 
 

 "عبادي یومیا یلصق ورقة صفراء على سیارة سالم"
 
 

 األربعاء..
 

 الساعة العاشرة مساء..
 

ب س م لحظات وتأتي مكالمة  تفقد عتادة في سكن الطالب..لیعبادي..یقوم بجولتھ الم
 لعبادي من قریبھ..وعندما ینتھي...
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عبادي یقول لنفسھ: أوووه وین ذا أختفى الحین شایفھ..یا كنت أبي أحط لھ ورقة 
..  بس یا

 
 
 

لحظات ویتصل  رق في نوم عمیق وكذلك ثامر..تصل عبادي على خالد لكن خالد مستغی
بماجد.. عبادي  

 
.ترن ترن ترن.  

 
.عبادي:ماجد كیفك  

.ماجد:تمام بشرنا عنك  
نروح الكورنیش  رأیكماجد وش عندك الحین وش  أقول..األمورعبادي:ماشیة 

.نتعشى  
.األھلماجد:السموحة یاعبادي وهللا منشغل مع   

.عبادي:مافي شكال..یا هللا یقویك  
.هللا أمانماجد:في   

.عبادي:سالم  
 

یمر من .. وھواجسھس كعادتھ في أفكاره یتوجھ عبادي للكورنیش وحیدا..ویغط
لحظ ھنا.. یآ ایارة ب س م مالذي أتى بھس لكن..واااااااااااااااااااااااااو...كافیھ..د.كیف :)

 عبادي..
 

لحظات ویمشط عبادي المنطقة كعادتھ ویقترب بحذر شدید وسط زحام الناس..وبعدھا 
 یلصق الورقة الصفراء..مالذي كتب فیھا عبادي..

 
ترن ترنترن   

 
.خالد:ھال عبادي  

.ار نومعبادي:صباح الخیر..ماص  
.خالد:وهللا تعبان شوي  
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.زین أسمع هللا وهللا الیوم"ویحكي القصة لخالد بالتفصیل" عبادي:  
یش یاعبادي بس وهللا یاخي وهللا ترى معل عبادي..إنت مجنون إلى الكورنیش..خالد:

ر ..صراحة أنا فكرت فیھا مو معقول مور بجدیة كبیرة وتراك قاعد تخاطنت أخذت األأ
وثامر عن وین  وأنت أنانھ كل كالمنا ارت ب س م خالص ترى ما تالحظ أك صكل حیات

وش تبي  نتتى رجع یا أخي فكر فیھا..وش فیك إم أكلوین  ءراح سالم  وین جا
.توصل لھ؟؟  

 
ھذه حیاتي  وأنا الموضوعبملزم تكون ویاي  ونت م؟؟عبادي؟؟:اممم خالص أ

نھ بدأت أدخل في مجرى جدید..ویا ص صعب أترك سالم خاصة وأراحة خالوص
.سالالالالم  

.ولھبس وهللا ھذا كان بخاطري وحبیت أقخالد:ال تزعل یاعبادي   
.عبادي:ال عادي ما زعلت یا سالالالالالالالالالالم  

 
وصل لھ یفھم إللي أبي أ النفسھ: لماذا خالد یدخل عبادي موجة حزن كبیرة..ویحدث 

 ..لماذا..لماذا..
 

 یرجع عبادي للبیت حزینا ویغطس في نوم عمیق...
 

 الساعة الواحدة ودقیقة لیال...
 

..ھل أنا أحلم..لكن النغمة مختلفة..ماھذا   ترن ترن ترن<<<<<<<<
 
 
 

..وكیف سیتصرف عبادي.. یاترى ھل سالم ھو..ولماذا في ھذا الوقت بالتحدید
لماذا ال یتوقف سالم..ھل ال یعلم..ومالمقصود بتحت المجھر..و  

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة السادسة
 
 

))بسالمتك..سالم أول شخص یصبح تحت المجھر؟؟((  
 
 

عد أول ال أصدق أبدا؟؟ھل سالم أخیرا أتصل..ھذه آخر رسالة مني..,,ھھھھھھھ ب
 إھداء..رجاء بلمیح:یعذبني بفراقھ وال أدري وش عالمھ,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

عبادي..متفاجأ جدا..ال یصدق مایشاھده..سالم سالم یتصل أخیرا... عبادي یمسح  
 عیناه أكثر من مرة لیصدق ھذه المفاجأة..

رف...طن  مو عاوهللا أو أوعبادي یحدث نفسھ..ھل أرد وأكلمھ وأقول لھ إال بخاطري 
 مو عارف وش فیني وهللا قلب ..عشان مایعرف صوتي..آآه وهللاطن..وجدتھا بأراسلھ

سي..رآ  
 

..ترن ترن ترن  
 

.عبادي:خالد صاحي  
.خالد:ایھ  

.تطور ألنھسمحلي أتكلم في ذاك الموضوع عبادي:خالد رجاء أ  
.قول یاغالي أممخالد:  

وقلت بأبدأ معاه بالرسایل أحسن وش  عبادي:دوبھ دق سالم على ذاك الجوال وماردیت
.رأیك  
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.صوتك وك تمام عشان مایعرفخالد:أ  
أحس نفسي طااااااایر ھھھھھھھھھھھ. أركزعبادي:زین یعطیك العافیة خلني   
.خالد:تصبح على خیر یامرجوج  

.ال تزعط یادب عبادي یقلد خالد:  
.خالد:ھھھھھھھ سالم  

.عبادي:سالالالالالم للنوم  
 

حائر وش أرسلھ خلني أكون أسلوب..لحظات..یصل مسج لعبادي..عبادي مرتبك..  
 یفتح المسج عبادي بشوق..

 
من سالم إلى عبادي : أنا سالم وش تبغى إنت وإذا عندك شي دق وھذه آخر رسالة 

 تشوفھا مني..
 

..سالم: طیب وش فیك معصب خلنا نتفاھم وأبیك توعدني في شيء إلىمن عبادي   
 

..نتعشان أوعدك وعلى فكرة مین أ كا أعرفمن سالم إلى عبادي: م  
 

وخلي الموضوع بیني وبینك  ألحدسالم: طیب طیب بس بلیز ال تقول  إلىمن عبادي 
..وأنا مو عارف وش أقول لك صراحة یاسالم یاصدیقي  

 
تبي  وإذامو صدیقي..وماني مرسل لك أبدا  وأنت كعبادي: أنا ما أعرف إلىمن سالم 

..شي دق خلك رجال  
 

معك بس وهللا صعب  أتفاھمودي  أناعبادي الى سالم: ال یاسالم رجاء ال تقول كذا من 
 أكلمك بالجوال أحسن بالرسایل..

 
 ال یوجد رد من سالم...

 
 عبادي یرسل مجددا:

 
 من عبادي الى سالم: سالم ممكن أقول شي ضروري بس ما تزعل؟

 
 من سالم الى عبادي: وش؟؟
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نب المسجل ویھدي األغنیة لسالم: یعذبني بخصامھ ویتصل عبادي ویضع الجوال بجا

 وال أدري وش عالمھ....................
..في األخیر یضحك ضحكة بسیطة سالم ویقفل  

 
..عبادي یرسل مجددا  

 
..حبیت ألطف الجو : )  بس من عبادي الى سالم: رجاء ال تزعل وال تفھمني خطأ  

 
..سالم ال یرد على المسج  

 
دون أن یشعر بھ...دي في نوم عمیق لحظات ویغطس عبا  

 
 

 الخمیس ظھرا..
 

..ترن ترن ترن  
 

 خالد:صباح الخیر.
 عبادي:صباح النور.

 خالد: ھا بشر وش آخر المستجدات وهللا حمستني.
".....الخ.قصة بالكامل لخالد وبكل تفصیلعبادي:وهللا ..............."ویحكي ال  

 خالد:عبادي.
 عبادي:سم.

ار یدق علیك.ألخیرة عشان سالم صالورقة اخالد:وشو كتبت ب  
من  عبادي:ھھھھھھھ...ما أذكر بالضبط بس قلت لھ فیھا أنا واحد أعرفك وفي صف

وال ذاك في األخیر یر صدیقك وحطیت رقم الجصفوفك وصدقني أنا طیب وودي أص
نھ كیف وصلت للكورنیش وتجرأت إني ألصق الورقة بس أنا أتوقع إنھ إال خاله یدق أ

نھ في شي مھم.و حس أك یعني ھھنا  
 عبادي:الزبدة أبوي ینادیني یا سالم.

 خالد:سالم.
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 یمسك عبادي الجوال دائما بیده..وینتظر أي رسالة منھ أمال في أن یرسل سالم مجددا..
 

 الجمعة مساء...
 

عبادي یركب مع ماجد للذھاب لتناول العشاء وبینما كانوا یختارون المطعم لمح عبادي 
,,,أقصد سیارة سالم..وبدون أن یشعر ماجد..سالمة..صدف  

 
 أرسل عبادي رسالة..

 
ن : ) ..یتطلبلي معك ماك تشك رأیكمن عبادي الى سالم: وش   

 
 من سالم الى عبادي: حیاك تفضل وطلبك جاھز..

 
 من عبادي الى سالم: ال بس ما یحتاج ماودي أزعجك

 
بس عجل.من سالم  الى عبادي: مامعي إال واحد یا   

 
 من عبادي الى سالم: یعطیك العافیة.

 
 من سالم الى عبادي: مایرد الكریم إال اللئیم.

 
 من عبادي الى سالم: خلھا مرة ثانیة الحین أنا مشغول.

 
 من سالم الى عبادي: بسالمتك.

 
 من عبادي الى سالم: أقول سالم.

 
 ال یوجد رد من سالم..

 
 المقابل یعتقد سالم أن ھذا الشخصل وفي "عبادي یلعب بأسلوبھ كثیرا بالرسای

المجھول غیر ذكي وأنھ یحتمل أن ینخدع بكالم سالم ویدخل للمطعم وتنكشف 
شخصیتھ..لكن عبادي أذكى من ذلك ویعتبر دخولھ للمطعم الذي فیھ سالم ھزیمة 

لمعركتھ التي یخوضھا..یجھل سالم عقلیة خصمھ المجھول بینما عبادي كل یوم یزداد 
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بسالم ویزداد معرفة بشخصیتھ عن طریق وضعھ تحت مجھر مراقبتھ معرفة 
"الصارم..  

 
 الثالثاء..

 
 الساعة السابعة وخمسون دقیقة صباحا..

 
 "حصة الورشة"

 
.كعادتھ.عبادي في المواقف النتظار سالم   

 
 

تركیز بالمحاضرة..ویاترى ھل حدث مكروه مالذي حصل..آآه لماذا....عبادي یفقد ال
ن ھل یعقل أن سالم بدأ المواجھة..وأخیر سیرى..لسالم..ولك  

 
 Someman2005@hotmail.com :الكاتب 

 الحلقة السابعة
 

))((لماذا..یكفي یاسالم؟؟  
 
 

وعبادي یھمل دراستھ,,یاترى ھل  سالم..لم یعد یرسل نھائیا,,منتصف الفصل ینتصف 
ت عبادي لجذب سالم مرة أخرى للجوال,,((طالب تحت المجھر))...محاوال ستنجح  

 
 

 ینتظر عبادي سالم كعادتھ..ویتأخر سالم..
 

على االنتظار الساعة  یتأخر لھذه الدرجة وعبادي مصممسالم  أممم..مالذي جعل 
..یاترى أین سالم.. 8:00  

 
أنتظر سالم  المحاضرة وال أروحعبادي یحدث نفسھ: وین راح وهللا تأخرت اممم 

 برة..وهللا أقلقني..خالص بروح وبأحتریھ بالصف..
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طق طق..عبادي یدخل الفصل والمدرس یھمس لعبادي أن لیس من عادتھ 
 التأخیر..یبتسم عبادي ویقول للمدرس باإلنجلیزي((أني كنت في مھمة فدرالیة)..

تك أن یجلس عبادي موجھا نظره نحو الباب آآآه أین ذھبت یاسالم..لیس من عاد
 تتأخر..

 
تمضي نصف المحاضرة وتبقى الساعة األخیرة من المحاضرة وسالم لم یصل حتى 

 اآلن ...
 

.مكن دورة المیاهأستاذ ھل م عبادي باإلنجلیزي:  
.دقایقك خمس عنداألستاذ:   

.عبادي: أوك  
 

ینطلق عبادي للخارج مسرعا لیتفقد الوضع بالخارج ویشغل المؤقت على أربع دقائق 
 ونصف..

 
 "یآآهللا ما أقول لكم الرجال في معركة"

 
اجھ فاقدا یلقي نظرة عامة ال یوجد أي شيء یدل على وصول سالم..ویعود عبادي أدر

.. ولحظات وقبل أن تنتھي الحصة بعشر دقائق..یدخل سالماألمل مشغول البال  
..ااااااااااااااااااااااوو  
 

.األستاذ: لماذا تأخرت یاسالم  
.لوكالة وأتیت مع زمیلي لكنھ أخرنيسالم: سیارتي با  

.األستاذ:أنا آسف أنت غائب ویمكنك االستفادة من باقي الوقت  
.سالم:وأنا آسف  

 
..طن طن أتت فكرة  يیبقى سالم في المحاضرة..عبادي یتنفس الصعداء..أخیرا أتى دلیل

 لعبادي..
 

بنى الدراسة...أن أوصلھ بعد الحصة لم سالمعبادي یحدث نفسھ: لماذا ال أقترح على   
 

وعند نھایة الحصة..یذھب عبادي بالقرب من سالم..لكن یرتبك ویرجع مرة 
..وعند منتصف الطریق ...الرئیسي أخرى..وھكذا حتى خرج سالم یركض للمبنى  
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.یصرخ عبادي من نافذة سیارتھ ویحاول أن ال یفقد شجاعتھ: سالم سالم  

.سالم: یلتفت دون أن یتحدث  
.طریقي عبادي: أوصلك على  

.سالم: مشكور یعطیك العافیة  
 
 

ویتحرك عبادي فرحا لمخاطبتھ سالم وحزینا ألنھ أضاع فرصة قد تكسر الجلید 
 المجھول الذي یفصل بین عبادي وسالم..

 
 

 یعم المساء على ھذا العالم المليء بالمغامرات..
 
 
 

نادي.. عبادي ویمسك عبادي جوالھ اآلخر ویبدأ بإرسال الرسائل..لكن ال حیاة لمن ت
كتئاب..لماذا سالم یفعل كل ھذا..یصاب باإل  

 
 

كتب..یوأخذ یبحث عن جوالھ السري.. و  
 
 

 ((إن كان اللقاء بدایة فأنا من برا سن الوفاق وان كان السر مخفیا فا أدرى بالعناق
اق فأنت أعلم من صفاء قلبي على خالنك الرفاق وان كنت أتمنى وصلك للحظات وارتق

اقك وجذبك ولكل إنسان خالق أنا العقل ال سرت نحوه ارتعشت بھ العساق صعاب لح
خر ینتظر ر نحوك مسراق وأنتظر لحاقك ومعي آنذر أقطعھ بال رجاع أني سأصی

العجاق سر أكتمھ لتعذار أسباب اللحاق ألجمع االستغراق لن تنالھ یداك بخطفة فھو 
ا لكنات عجز ھلدنیا مطویة بسالق تركنالبعید عینا وانتقاب ختما بال تعداد وانتظام أن ا

..فكر سطره المناق))  
 
 

 "أنا وهللا مافھمت وش قصده بالكامل بس لكل إنسان شفرات مثل شفرة دافنتشي"
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ل متنوعة في أسالیبھا طوال أیام وإن لم تخني الذاكرة كما وأصبح عبادي یرسل رسائ
ألول..أمال في أن یستجیب ذكر لي سابقا أنھ أستمر على ذلك طوال الفصل الدراسي ا

 سالم ویرد علیھ.
 

..ترن ترن ترن  
 

.خالد: ھال عبادي  
.عبادي: یاھال  

.خالد: ھا بشر كیف الدراسة  
.عبادي: وهللا ماظنتي بأعدي في المادتین مضیع مرة  

.خالد: یاخي ما تحس إنھ سالم أثر علیك  
.عبادي: ال یا أخي أنا وقت ما أفضى أتفرغ لھ  

 
جدا" سالم أثر سلبیا على دراستك مخطئ" ال یا عبادي   

 
 خالد: وهللا أنا مو بعید منك بس االنجلیزي مضبط وضعي أفضل .

 عبادي: هللا یوفق الجمیع.
 خالد: یا على العموم حبیت أطمن علیك.

 عبادي:خالد..ماودك تسمع نشرة األخبار.ھھھھھھھھھ.
 خالد: عطنا یا ذكي.

..............."ینفرط عبادي بكل تفصیل دقیق ومھم عن عبادي:وهللا الیوم..............
 حیاة سالم)...........الخ..

خالد: غریبة لیھ سالم طنش بس أھم شي ما یشك فیك عشان ماتنخرب على األقل 
 العالقة البسیطة اال بینك وبینھ على الحقیقة.

نا ما عبادي:أكید ما في أمل یشك بس تصدق ھو یبغى یبعد عني بأي شكل ممكن وأ
 أتوقع سویت شي یخلیھ یشك فیني ألني أمامھ شخصیة وفي الجوال شخصیة ثانیة.

خالد: یارجاال لو سار شيء حنا موجودین بس على فكرة أنت شككتھ بنفسك ألنھ كل 
 لحظة یشوفك.

 عبادي: هللا یعین یا في أمان هللا.
 خالد:في أمان الكریم.

 
 

الم..یتجھ عبادي بسیارتھ من أجل أن یلقى س  
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..ھل فعال والزمان یاترى كیف یجید عبادي التوقیت..ولماذا بالتمام في نفس المكان
المنطقة سابقا..ولكن كیف.. إحداثیات  عبادي درس  

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الحلقة الثامنة 
 
 

))ت..وأسلوب اللقاءدقة الوق((  
 

لكزس   و ر د  لقاء یلیھ لقاء..توقیت دقیق وسالم یصعق من التواجد..ومن ھو
 فضي,,وكیف نحدد ھویتھ,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

عبادي أصبح في المنطقة الحرجة..لماذا یكثر من صدف اللقاء ھل عبادي ال یمكن أن 
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 یكتفي بیوم الثالثاء..
 

 السبت مساء..
 

توقف للنظر والتمعن في ل  مواقف سكن الطالب ویجري جولتھ العادیة حوعبادي ی
 سیارة سالم لكن..أین سیارة سالم ...

 
عبادي یحدث نفسھ: أوووه نسیت سیارة سالم بالوكالة طب الحین وشلون أالقیھ وهللا 

 مو داري...
 

منھا  لحظات وتصل سیارة لكزس فضي..ینظر عبادي لھا بدون إھتمام..لكن فجأة ینزل
ترى من السائق ومن ھذا  یحدث نفسھ  یا سالم لكن ھذه المرة ھو الراكب..عبادي

 الشخص الذي إستطاع أن یتأقلم مع سالم...من صاحب اللوحة و ر د ...
 

..ترن ترن ترن  
 

.عبادي:الوو  
.خالد:ھال  

عبادي: أقول وهللا ما تصدق قبل شوي شفت سالم بس على سیارة ثانیة تصدق في 
قاعد یسوق غریبة منھ ھذا الولد. اه ھو إالواحد مع  

 خالد:طیب یمكنھ صدیقھ من زمان أو مثل كذا..ال تقول ناوي تقحمھ في مھمتك.
یدخل في المعركة مع سالم وأنا ار ضمن قواعدي أتوقع إنھ ب.وإذا صعبادي:یمكن صح.

 مستعد ألن الكرة معي حتى اآلن.
.ھھھھھھھھھھ.كةول إننا قاعدین في معرخالد: وهللا إللي یق  
نعرفھ ولو بعدین.الحین ..وأكید إذا إنھ خوي سالم بعبادي: خلنا منھ   

 
 خالد: على العموم..ماحصل إال الخیر..

.عبادي: أقول خالد  
.خالد:ھال  

ن ھو داري إني یوم إني أنقبلت بالجامعة واآلعبادي: یاخي أبوي وهللا كان فرحان 
ھالفصل وهللا مو داري..صدق مھمل تصدق خوفي یزعل إذا ماعدیت ب  

وضعك مع الوالدة. ضبطخالد:اممم وهللا ھي مشكلة بس مایمدیك ت  
جلس ة الوالد زعالن ألني لي فترة ما أعبادي: وهللا مدري بس بحاول ألن ھذه الفتر
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 ویاھم..تقدر تقول منعزل.
 خالد:أما شكلك مسوي إضراب.

مع الوالد وكل ما أبي أعدلھا  نةاعبادي:تبي الصراحة إیھ..یاخوي وهللا أنا عالقتي تعب
 تخرب وهللا أحترت كثیر.

وأھم  خوانكلنا أ ى مابینناتر ءخالد: یارجال ال تشیل ھم على العموم ال بغیت شي
.شيء الوالدین  

.ءعبادي: ماتقصر یاسنایدي یا توصینا شي  
 خالد: سالمتك مع السالمة.

 
 

یحزنھ أمر  كترث كثیرا لكن دوما تزداد عالقة عبادي توترا بالمنزل..وعبادي ال ی
 دراستھ ومالذي سیفعل إذا لم یحالفھ الحظ في ھذه السنة الدراسیة.

 
 

..وینجلي النھار بلیل وینجلي اللیل لبرد في المنطقة وتمطر السماء یزداد ا
بنھار..وتتطور عالقة خالد بعبادي كثیرا..وال ننسى ثامر الصدیق الذي دخل بسرعة 

ة سریرتھ وحسن معاملتھ..إال أن لد وعبادي..ویرجع ذلك لطیبجد وخاضمن شلة ما
الجدیر بالذكر أن ثامر تصل لھ أخبار سالم بالتدریج كما وعد خالد عبادي بذلك.. وأما 

.ماجد فیسمع من ھنا ویحس بجاره لكن ال یسأل كثیرا..ألن الموضوع ال یھمھ أبدا  
 
 

وطات التي اھا عبادي مع الضغ"الشكر واصل لخالد لتذكیره لنا بمواقف كثیرة نس
یعاني منھا ھذه الفترة وأیضا القتراحاتھ الجمیلة والمنطقیة من أجل نجاح ھذه 

 الروایة"
 
 

لسالم یعرفھ  آخر  التي أختصرت  المشوار الطویل وتكشف لنا صدیقاصدفة ماھذه ال
ا لكن متى سیحین وقتھ ومتى سیوضع تحت المجھر..ثامر وخالد سویعبادي بالنظر ..

.وضع عبادي لألسوأ..عبادي شكرا وسأتقبل النصیحة ساخرا.  
 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحلقة التاسعة
 

))قى األحبةت((قاعة الواحة..مل  
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مع عبادي,,خالد: أنساھم لألبد  ,,كیف وماسبب وقوف القدرتوقع صحیح من عبادي

سيء جدا,,((طالب تحت المجھر))... كخالص یكفیك فشل,,ثامر: ترى وضع  
 
 

مساء.. االثنین   
 

..ترن ترن ترن  
 

.خالد: أھال ثامر  
.ثامر: یاھال وهللا بخالد  

.خالد: كیفك وأخبارك وبشرنا عن الدراسة  
زي بأنجح بس وهللا الریاضیات مدري ثامر: وهللا تمام والدراسة نقول بإذن هللا االنجلیب

.وش اللي حصل لي  
خالد: وهللا أنا مثلك بس زین على األقل مادة ننجح مو مثل عبادي یاخوي وهللا كاسر 

واھتمامھ وعقلیتھ في معركتھ اال صارت قلبي وأنا ودي مصلحتھ وھو صاب كل وقتھ 
ره ناوي مما نتصو أفھمھ دایما من كالمھ إنھ ناوي شيء أكبر الحین حقیقة واللي

 یطور الموضوع بشكل كبیر.
بس عبادي حاطھ في ثامر: ھو بیني وبینك موضوع سالم و....الخ.. حلو شوي 

أنا زھقت إذا عبادي جاب طاریھم. یعني من جد األولویة   
.خالد: طب وشو تشوف الحل یاثامر  

ایصیر بإذن ومخلنا الیوم نطلع ویاه القھوة  ..الموضوعثامر: نواجھ عبادي ونعطیھ 
.ال كل خیرهللا إ  

.ونتقابل بالقھوة یا سالم ل أنا بأدق على عبادي وبأروح أخذهخالد: أوك أج  
.حركتثامر: أووووك یا أنا بأ  

 خالد: بس ال تطیر یاأبو.......
الطبلون كلھ أنا بس  یصفي ثامر:ھھھھھھھھھھھھھھھ. ال ماعلیك أنا مو زي عبادي

200.  
یاخوي وهللا كثیر هللا یرجك. 200س ب خالد: هللا هللا  

 ثامر: یا هللا أنا كلھا دقیقتین وأوصل للقھوة وانت یا عجل یادبدوب.
 خالد: یا یا سالم.

 ثامر: سالم.
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 وبعد ربع ساعة یصل خالد وعبادي إلى القھوة..
 

 ترن ترن ترن..
 

.خالد: الوو وینك یاثامر  
.ثامر:في قاعة الواحة  

.اخالد: یا ی  
 

"قاعة الواحة......حبیت أقول إنھ خالد أتصل فیني قبل ما أرسل ھذه الحلقة وقال لي 
...وااااو معلومة عن ھذه القاعة تذكرھا  إنھا كانت قاعة تجتمع فیھا شلتھم سنة كاملة

نمشي ونقترب من مفترق الطریق...مستحیل ھل ما زلنا في بدایة ھذه إذا مازلنا 
عبادي في حقبتھ ماذا ینوي..ھل سیجعل شغلھ الشاغل الروایة..ماذا یخبئ 

المجھر..وھل خالد سینتھي بھ المطاف تاركا عبادي لوحده..وماذا عن ثامر ھل سیبقى 
وأین عمیال سریا لعبادي..وھل ماجد سیتواجد لحظة الفزعة ولحظة الصفر النھائي..

سویا باقي الحدث" ننتظرباقي الشخصیات التي باإلعالن ألم یحن وقت ظھورھا..إذا فل  
 
 

یدخل األحبة القاعة ویسلموا على بعض ویبدأ كل منھم برمي دلوه وتذكر أیام المدرسة 
وخاصة عبادي وخالد ذكریاتھم القدیمة وثامر یستمع ویضحك بشكل ھستیري من 

ل ألخذ الطلبات....یأتي العامفي الصغر حركات أصدقائھ  
 

ل سیبقى ھذا العام ...أن المرات "ھھھھھھھھھھھھھھھھھ..خالد أخبرني مرة من
 الخادم الشخصي لھذه الشلة في القھوة.."

 
.عبادي: یاصدیق واحد روان  

 
 یتفاجأ خالد وثامر  من عبادي..

 
.خالد: وال شي بس ماء  

.ثامر: عنب فاخر  
.عبادي: وشاي كوب  

 
.الخادم: أوك  
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لھ..ھل یمكن أن "یاترى لماذا تفاجأ خالد وثامر من عبادي..البد من وجود سبب نجھ

في تغییر شخصیتھ بأكثر من یكون ھذا الشيء لھ عالقة في إستطاعة عبادي السریعة 
لن أجازف بإجتھاداتي كثیرا..ولن أستعجل سنعرف الحقا" شكل..  

 
س)...جمیعھا ویبدأ بالعامیة (یضبط الرآوبعد دقائق یصل الخادم بالطلبات..  

 
..شفطة خفیف..دخان زیادة.عبادي: یا یاصدیق جمر كویس..راس كویس  

 
 خالد وثامر:ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ.

 
 وبعد أن أخذ المرح وقتھ بین األحبة أفتتح الموضوع ثامر وقال..

 
ال  تزعل ووهللا أنا ماحبیت أقولھ إثامر: عبادي أبي أقول شيء بخاطري بس رجاء ال

ك مو سللي قاعد تسویھ بنفألنك تعز علي ومایحتاج أبین كبر قدرك عندي یاخوي وهللا إ
طول حیاتك في  زین وهللا ترى عقلك تعب كثیر.. وما كذب ذاك الولد یوم قال انك عایش

..لیش كعداء ومواجھة أي تھدید والحذر من أي ھجوم من خلفتخطیط وتحفظ من األ
وإللي یاخوي وكمان إللي زاد ھذا كلھ علیك بعد دخولك مع سالم ووضع خطة لھ ..

اوي تستمر بدون ذكر أي شيء..مایكفي یاعبادي ترى الدراسة فوق كل أفھمھ إنك ن
 ھذا وهللا أھم من ھالخرابیط.

 
"بالسابق جلس ثامر صدفة مع صدیق قدیم مقرب لخالد وعبادي من الصغر وأخبر 

ثامر عن طریقة التفكیر الذھني التي یمارسھا عبادي في حیاتھ وھذا ماذكره ثامر 
 اآلن"

 
عدم قبول الكالم..یآآآآه یاعبادي لماذا  منھفي إتجاھات كثیرة ویفھم یحرك عبادي نظره 

خالد ویزید  ھ القلیل من الخطأ.. لكن ھنا یتكلمال تتقبل ھذا الكالم وحتى لو كان فی
 الجرعة.

 
خالد: وهللا یاعبادي كالم ثامر صح یعني خالص خلنا ننسى موضوع الشباب وركز 

 على الدراسة.......
 

على  : یاخوي إنت وشو إال حارق رزكم وهللا أنا عارف كل شي ومسیطرعبادي ینفجر 
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ھا وإن دافعت عن نفسي قلتوا إني ما أتقبل كالمكم.. الموضوع ودراستي أنا أدرى ب
صح..حكم وأنا خطأ وأنتم ال..وبأتقبل نصائمشكورین  

 
 

ن "صدیق مقرب سابق یدلي بشيء : عبادي یكره إلقاء النصائح على مسامعھ ویحب أ
وحتى لو قادتھ للجنون"التي یدرسھا یسیر وفق الخطة   

 
 عبادي: على العموم أنا ماشي یا یاخالد رجعني.

.خالد: ال تزعل ترى بس مقصدنا ننبھك  
.عبادي: بزعل ال  مازعلت بس خالص أبي أنام  

.ثامر: یا عاد خلنا نتقابل بالقھوة ونتونس مثل أول الجلسة  
.هللا أمان ویا في عبادي: الزم إن شاء هللا  

 
یعم الھدوء في سیارة خالد.. وعبادي صامت جدا وحالھ محیر..ماذا یفكر,,لحظات 

 ویقف خالد عند بیت عبادي..
 

.خالد: یا یاعبادي نشوفك على خیر  
.شاء هللا سالالالم إنعبادي:   

 
..ویتجھ دي مسرعا نحو سیارتھ ویدیر محرك سیارتھیمشي عبا  

 
 
 

ن ...غیر معقول ھل في ھذا الوقت المتأخر...وھل سیجني نتیجة عند لكن إلى أی 
..ألم یكتفي بنظرات سالم المحیرة بالسابق.ذھابھ..ھل یرید زیادة الشكوك علیھ.  

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة العاشرة
 

))یة..ومطعم تشلزأجواء باریس((  
 
 

آخر األسابیع مع خلیل الزمان یقضیھا عبادي في جانب آمن من حیاتھ,,لقاء خارج 
العالم یجمع عبادي بـ  ب س م ,,نظرة توعدیة من عبادي لشلة كانت 

,,((طالب تحت المجھر))...,صدفةمع...,  
 

 
 

جع للمكان وبعد لحظات یتوجھ عبادي للسكن الطالب ویبدأ جولتھ لكن بشكل مفرط یر
عشرات المرات ال ندري ھل بھذه الطریقة یفرغ عبادي أحزانھ..أم ماذا ..عبادي یقف 

بجانب سیارة سالم ویتذكر كل لحظة جمعتھ بھ..یبتسم وحیدا..لكن لماذا یقف أال یخشى 
م ویزداد شكوكا في عبادي.. أم أن عبادي أصبح ال یكترث ویرید كشف لأن یراه سا

 نفسھ..
 

للمنزل بعد یوم حافل.. عبادي لحظات ویتجھ  
 
 
 

 الجمعة صباحا..
 
 

جھا لحسام للذھاب بعد صالة الجمعة إلى مطعم تشلز یخرج عبادي بسیارتھ مت
بالكورنیش..وبعد الصالة یخرج الخلیالن سویا ویركبا السیارة..واألجواء المناخیة 

شكل ب ح یقطع السماءل أفضل من باریس ..مطر وھواء بارد وقوس قزخیالیة ب
.. ویصل عبادي إلى تشلز..ولكن مالذي یراه؟؟خیالي  
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"كشف لنا قبل لحظات من إنزال ھذه الحلقة والتي جرى علیھا التعدیل سریعا..ماجد 
الذي أشكره حقیقة على ھذه المعلومة:عبادي یوجد عنده صدیق عزیز إسمھ حسام ال 

ف الجوال ببعض وتمتد یلتقیان كثیرا لبعد بیت حسام عن عبادي لكن یربطھم ھات
مكالماتھم بالساعات..واالن في ھذه األیام یلتقیان كثیرا ألن حسام سیغادر لخارج البالد 

 للبدأ بدراستھ الجامعیة"
 

السبعة إال معاه  وووه وش ھالصدفة الحلوة بس مین عبادي یحدث نفسھ بھدوء: ی
ت أشكالھم.. لالحتیاط..,,بس خلني أثبري إمكن شلتھ..یا األیام جایةھذول وهللا مد  

 
 

یة الحقا لحسام "من المذھل أن عبادي لم یفتح نھائیا الموضوع الذي یخص سالم والبق
"یاترى ماھو ھدفھ  

 
 

یتغدى حسام وعبادي ویتناقشا أمور البعثة,,ویتفقا على أشیاء كثیرة ..ولحظات یعم 
ستغل عبادي ییا..والحزن بینھم لفراق قریب سیحدث ولحظات یفرحوا لتواجدھم سو

ومحاولة  لحظة إنشغال حسام باألكل للنظر إلى  طاولة سالم والنظر بتمعن لمن حولھم
..حفظ وجوھھم بكل دقة  

 
یغادر حسام وعبادي المطعم..في جو مليء بالفرح والنسیم العلیل.. یصل عبادي لبیت 

 حسام..
 

.عبادي: یا یاحسام توصینا شي  
.حسام:سالمتك یا سالم  

.سالم عبادي:  
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 السبت صباحا...
 

 یأتي خالد للصف مبكرا ویتحدث لزمیلھ...
 

محمود.خالد: صباح الخیر یا  
 محمود: ھال.

نجلیزي بشرنا.خالد: ھا كیف اإل  
 محمود: ال إن شاء هللا تمام.

 
نجلیزي للجمیع لكن..""محمود..صدیق عادي في حصة اإل  

 
 
 

 خالد: وھا إنت عندك فیزیاء.
تكملة من واحد في صفي تعال ق ذكرتني دفتري ناقص وبآخذ المحمود: إیھ.. تصد  

من الدور اال تحت ونرجع. دقیقة نأخذ الدفتر منھ  
یوصل المدرس والشباب. خالد: یا خلنا نضیع الوقت حتى  

 
 
 
 

خالد ویصلوا لصف زمیل محمود ....یدخل محمود ویسلم على ینزل محمود ویتبعھ 
..مصدوووم ویقول لنفسھ..یوووه وش اد مندھش تمامویأخذ الدفتر...لكن خالزمیلھ 

یتشقق..دفة وهللا لو أقول لعبادي وهللا بھذه الص  
 یاترى ماذا یحدث....

 
 
 
 

 رجع محمود وخالد للصف...
 

عبادي ماجاء. خالد: یاشباب  
ال مابعد جاء.: أحد طالب المحاضرة  
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 عبادي وثامر سویا : السالم علیكم.
ة تعالو.خالد: ثامر عبادي بسرع  

 
 
 
 
 
 

 یقف الثالثي على الباب ویتحدثون وخالد ال یستطیع أن یتمالك نفسھ..
 

 خالد: عبادي بأعطیك معلومة إنت ودك تعرفھا.
 عبادي:ھھھھھھھھھھھ. یا وشو.

خالد: تذكر السیارة اال كان سالم یسوقھا وقت ما حط سیارتھ بالوكالة وبرضوا یوم أنك 
ناه راعي اللكزس إللي لوحتھ  و  ر  د. شفتھ راكب مع واحد وماعرف  

 عبادي:ایھ ایھ بسرعة وش فیھ.
.خالد: طلع في صف محمود إال بالفیزیاء  

.یصرخ.....ماقلت لكم بنعرف عنھ أي شيءعبادي:  
مھ   سعلى فكرة صعب مرة نسأل محمود عن إوترى خالد: طب ناوي انت شي علیھ.
كید في صدفة بتكشف لنا الكثیر..مكن یشك خلنا أألنھ ما نعرفھ زین وواضحة وإ  

 عبادي: كل شخص في وقتھ أفضل.
 

ویعطي خالد تفاصیل القصة لثامر وعبادي ویقلد عبادي في تفصیل القصة للحد 
 الممل..

 
 

ماذا ..غریبة ألھذا الحد لكن لماذا فجأة أكتئب عبادي ھل ھناك ما یضایقھ..أم 
ملعب عبادي ساكنة..وھل سیھمھ من..وھل فعال ستبقى الكرة في یفكر..  

 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الحادیة عشر

 
))((یاااه..إجازة الحج طویلة  

 
ھل ستتوقف عملیات عبادي في اإلجازة,,ولماذا یكون التودیع من طرف واحد,,وإلى 

سالم ھناك,,كیف وھل,,((طالب تحت دي,,مستحیل ھل سیقابل أین یسافر ماجد وعبا
 المجھر))...

 
 

طریقة مشیتھ.. وتارة في ھعبادي تارة في وجھ ینتھي الدوام وعالمات الحزن تجول  
 

إجازة حج وهللا یعني بیسافر سالم..وش  عبادي یحدث نفسھ: وهللا ماودي تكون في
 بأسوي طول الیوم..

 
..ترن ترن ترن  

 
.ال خالدعبادي: ھ  

.خالد: یاھال وغال  
.عبادي: أقول خالد  

.خالد:قول  
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.عبادي: یاخوي مابقى اال أربع أیام وتبدأ إجازة الحج  
.خالد:طیب  

.عبادي: إنت مو فاھمني زین  
.خالد: ال وهللا یعني وشو قصدك  

تجي مدري وش بسوي فیھا بدون... اإلجازةعبادي:یاخوي وهللا ماودي   
.ب س م خالد: وقف وقف وقف تقصد  

.لك أفضفضعبادي:إیھ ال تزعل بس وهللا انت صدیقي وقلت   
.خالد: عادي..طیب سافر أو أشغل وقتك  

.عبادي:ماودي أسافر صراحة..وودي إنھ ما یسافر  
.خالد: عبادي أسمحلي ھذا جنون وش ماودك یسافر الزم تعرف إنھ لھ أھل بیشوفھم  

صح وهللا یا هللا یعین.عبادي:  
شاء هللا بس یبیلنا نذاكر عشان  إنماعلیك نخرج وننبسط في االجازة  خالد: یارجال

تقریبا. خالص اإلختبارات النھائیة بعد اإلجازة  
 عبادي: یا هللا ییسر توصینا شي.

 خالد: أبد سالمتك وفكر في الكالم اال قلتھ لك.
 عبادي:یا ان شاء هللا في أمان هللا.

 
 

یترقب كل دقیقة ویخشى أن یبقى وحیدا بدون سالم..ینقضي األسبوع سریعا..وعبادي   
 

 یوم األربعاء..بعد الدوام
 

عبادي ینطلق مسرعا بسیارتھ نحو البوابة الرئیسیة لھذا العالم..وینتظر ھناك  وبعد 
ساعة بالتمام ..یخرج سالم بسیارتھ من البوابة للذھاب برا ألھلھ..عبادي یتمعن في 

لألسف سالم مشغول في حالھ..ولم یرى أو یلمح  سالم ویودعھ بنظرات حزن..لكن
عبادي المسكین..الذي أنتظر لساعة..لكن عبادي فرح نوعا ما ألنھ أستطاع أن یشبع 

 عینھ بسالم..لعلھا تكفیھ حتى یعاود أدراجھ لھذا العالم الصغیر..
 

ھذه اإلجازة كانت قاسیة جدا علي  ادي على ھذا اإلعتراف حیث قال: أن"الشكر لعب
لكن لم أستطع أن أتحمل فـــ" و  
 

 ستعرفون مالذي فعلھ عبادي..
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ر ببطىء متناھي تمر نصف اإلجازة بسرعة في نظر الطالب ..لكن في نظر عبادي تم
ال یشعر عبادي أغلب وقتھ مع أحبتھ..حتى  جازة..ویقضيتخرج الشلة في اإل

 بالوحدة...
 

.یوم الثالثاء مساء.  
 

ازة...أیام على نھایة اإلج 10بقي   
 

..ترن ترن ترن  
 

.عبادي: ألووووووووووووووووووووووووووو  
 

عرف مالذي سیفعلھ عبادي"ي یحدث لماذا عبادي متحمس أكید سن"مالذ  
 

 ماجد:یاھال وهللا.
 عبادي: وش عندك بكرة.

 ماجد:إنت اال وش عندك أنا فاضي.
 عبادي:وش رأیك الریاض.

 ماجد: الریاض.
 عبادي:إیھ.

ي الھبقة.ماجد: طیب وش ھذ  
 عبادي:ودنا نغیر جو.

 
"نغیر جو یاعبادي وهللا خالص طفح الكیل...هللا یستر وش مخطط ببالك وماجد 

 المسكین یحسب الموضوع تغییر جو"
 

 ماجد: قدااام وأنا بكلم خوي نتعشى عنده وبعدھا نخرج نتمشى.
 عبادي: أوك خالص بإذن هللا بكرة نحرك بعد المغرب مباشرة.

یسر.ماجد:هللا ی  
 عبادي: توصي شي.

 ماجد:نام زین عشان بكرة الخط..
 عبادي: ماعلیك الكامري فیھا قیادة آلیة.

مان هللا.ماجد: أقول ال یكثر في أ  
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مان الكریم.عبادي: في أ  
 

..ویفضل أن ال یعلم أھلھ حتى تتم خطتھ وفق الجدول الزمني اعبادي یرجع للمنزل فرح
 المناسب..

 
.ءل لخالد وثامر بعدین بعد ما أنفذ كل شيعبادي یحدث نفسھ: بأقو  

 
لكن ھذه المرة بنفسھ ولوحده.. ءأكید عبادي ینوي فعل شي لكن لماذا..إذا  

 
 یوم األربعاء قبل المغرب..

 
ن أتیقظ عبادي ویتجھ فورا لمحطة البنزین..وبعدھا یفحص عجالت سیارتھ ویتطمسی

دش وھو فرح ... ویصلي على سیارتھ ویجھزھا ویعود مباشرة للمنزل..یآخذ ال
هللا  المغرب في المسجد..ویودع شخص في مقام أبیھ..أمال في أن یرجع سالما..بفضل 

ه..ثم بفضل دعاء  
 
 
 
 
 

..ترن ترن ترن  
 

لووو یا تأخرنا.ماجد:أ  
 عبادي:وش دعوى تأخرنا یا ھذاني بالسیارة.

.  ماجد: یا یا
 

ضبط من منزلھ ویمشي كعادتھ مسرعا وكأن بال 6یركب ماجد ویتحرك عبادي الساعة 
موعدا ینتظره ھناك..ویبدأ ماجد بالكالم والضحك..ویعتلي ذلك صوت المسجل الصاخب 

 من جمیع أنواع األغاني..وعبادي مركز في الطریق..
 

..وربع مساء 8الساعة   
 

عن وصول رحلتھا  123رقم سافرین تعلن رحلة السعودیة عبادي ضاحكا: أعزائي الم
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.وسط مدینة الریاض.........ھھھھھھھھھ ىإل  
.الطریقماجد: أقول یا بس خلنا ندق على خوي عشان نعرف   

.عبادي: یا یا  
 

..نعم صدقاء ویذھبوا لبیتھاجد في المكان المحدد ویتقابل األلحظات ویصل صدیق م
یقضي صدیق ماجد..وبدأت الوناسة في البیت..و منالكرم  یذكر لنا عبادي أنھ لمس

 األحبة جوا مرحا..
 

.لع شوي وراجعاعبادي: أقول یا شباب أنا ط  
.: وینماجد  

.عبادي: ھنا بس شوي وراجع  
 
 

 یخرج عبادي من المنزل ویمسك جوالھ اآلخر.. ویرسل
 

كون عند صحارى مول دقائق بأ خمسمن عبادي إلى سالم: سالم..رجاء أنا الحین بعد 
..رجاء تعال.. وخلنا نتفاھم  

 
 

وجھ عبادي لصحارى مول مختبئا بشكل غیر واضح..ویت  
 
 

 ینتظر عبادي وبعدھا..
 
 

سیستطیع عبادي مواجھة سالم في مكان ال یعرفھ أم  یاترى ھل سیأتي سالم وھل
 ماذا..ولماذا عبادي یخاطر لوحده في ھذا المكان..سنعرف ذلك...

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الثانیة عشر
 

))عبادي..قاصدا دار الحبیب((  
 

ستقبل ب س م لكن یحصل وقتھا..عبادي یبتسم مجددا ویھل سیحضر سالم..وماذا س
لیس كتودیعھ..ولكن مالذي یجعل عبادي یقف ھناك..سالم یصعق من التوقیت 

...,,((طالب تحت المجھر)),وبدأ ساعة الصفر الثانیة لكن,السلیم..عدم مباالة  
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وكما  لكن منزل صدیق ماجد قریب من المول"عبادي ال یعرف طرق الریاض أبدا 

أخبرنا عبادي أن  أسلوبھ في الرسالة فقط خداعي.. وأنھ فقط أراد رؤیة سالم..لكن 
 دون أن یراه"

 
 

دي محطما لعدم رؤیتھ سالم..وبعدھا یعود عبا  
 

..ترن ترن ترن  
 

 عبادي: أفتح الباب الھنت یاماجد.
 ماجد: یا ثواني.

 
صدیقھ  في مباریات البالي ستیشن وبعدھا یقترح زمیل ماجد بأخذ ماجد مشغول مع 

 جولة في الریاض..
 

الفكر وتنقضي الساعة تلو الساعة... وماجد في غایة الفرح  دیخرج عبادي معھم شار
رة یفكر..وعبادي تارة یبتسم وتا  

 
 

فجرا... 3الساعة   
 

 ماجد: أقول عبادي یمدحون إننا نحرك وهللا الحین یدقوا البیت.
 عبادي: یا مشینا أجل..أقول ویمدحون إنك تسوق.

..ماجد:أقول وهللا أبي أنام   
على المسجل عشان أركز بالخط. ستر وهللا أجل إنت نام وأنا بأرفععبادي: هللا ی  

 ماجد: خذ راحتك.
 

جعل صوت المسجل عالي..لحظات ویغط ماجد في نوم ییمسك عبادي الخط مسرعا وو
عمیق..ویبقى عبادي وحیدا مع بنات أفكاره..وتنتابھ مشاعر كثیر تخنقھ..ولحظات 

 یمسك عبادي الجوال ویكتب..
 

 ذي عجزت نفسي عن صده وتنكرت لنفسھاورحلت عن ھمومي قاصدا دار الحبیب ال((
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لدنیا مغیبة وشمس حبیبي أشرقت وھاھي النفس تستنشق وھا أنا أصل وشمس ا
الھواء مجددا وترثي على طول الفراق وبدایة اللقاء لكن ھنا لم نحسب لعبة القدر 

البائس الذي لعب دور الخوف من كشف الحقائق لكن ھیھات تغلبت على قدري لكن لم 
خوف  غلبھأستطع رؤیة بدر الزمان وملك الصفات وروعة النظار ینتظر مجھوال 

عقلي آآه مالذي أتى بي ھنا من  ن ھنا علمت لحظة أنني خرجت عن طورعتراف لكاإل
 شتیاق وھنا علمت أند إجابة فتیقنت ھنا معنى عذاب اإلفعل ھذا یانفس قبلي نعم لم أج

الجنون األعمى لكن رغم ھذا الندم الذي حل بي أجد مقابلھ لحظة صفاء  الحب یقوده
وأرحل عائدا إلى دیاري ومشاغل زماني ومعانقة ھمومي وأنتظر وھا أنا أجمع المتاع 

 یوما ترحل فیھ ھذه األحزان وأعیش مجددا تلك اللحظات))...
 

فجرا... والنصف الساعة الخامسة  
 

..دیارإلى الیصل بسالمة هللا عبادي وماجد   
 

 عبادي: ماجد ماجد ماجد.
 ماجد:نعم.

نا الحمد هللا على السالمة.ح نام بالبیت وصلعبادي:یا یاخوي قم ر  
مان هللا.ماجد:هللا یسلمك یا في أ  

 عبادي: في أمان الكریم.
 

 یمشي عبادي بتعب نحو البیت ویدخل مباشرة على سریره لینام...
 

 "نوما ھنیئا ماجد وعبادي"
 
 
 
 
 
 
 

 یوم الخمیس مساء...
 

(ثقة عبادي بنفسھ "أعزائي القراء ھل تذكرون عندما ذكرنا في الحلقة الثالثة أن 
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أنجتھ في ھذه الروایة  لكن في روایتھ الثانیة لم ینجوا بل أصبح طریح الفراش 
وأشرفت نھایتھ لو ال هللا ثم خالد) اآلن تعلن ساعة الصفر الثانیة عن بدأ العد التنازلي 

أو إن  روایة عن ھذا العالم اآلخراللھذه المعركة وحتى اآلن ال أستیطع وعدكم بطرح 
لتعبیر عن ھذه المعركة الغریبة والتي كشفت شیفرة عبادي الخاصة وأودت بھ صح ا

..وحتى ماجد لم یتمكن من مد ید إال بإذن صاحبھا عبادي في حالة نفسیة صعبة..
العون لعدم وجود مخرج من المعركة أبدا..وسنعرف في ھذه الروایة الثانیة إن طرحت 

یام عن الساحة"...أ ي المستقبل القریب سر غیاب عبادي عشرةف  
 
 

 وتمر األیام بسرعة...
 

 یوم الجمعة األخیر,,لیلة الدراسة..
 

عبادي بعد صالة العشاء یمأل وجھھ الكثیر من االبتسامات و زال الحزن الذي كان 
 یسیطر علیھ طوال االجازة...

 
 یتوجھ عبادي بسیارتھ نحو سكن الطالب ویقف في موقف...

 
 
 

عند بوابة  استقبالھن المفترض أن ینتظر سالم إذا أراد یاترى أین وقف عبادي..وم
بسبب عدم  من سالم االنتقامالعالم الصغیر..ومالذي یجول في ذھن عبادي..وھل ینوي 

 مقابلتھ في الریاض..ھل جن عبادي..
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 

ثة عشرالحلقة الثال  
 

))حسام..وداعا یاغالي((  
 
 

استقبال بطریقة أخرى,,توقیت مجدول سلیم,,إستیاء من سالم على الصدفة,,وداعا 
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صدیقي العزیز,,عبادي تدمع عیناه لحسام,,نعم ملك نصف ھذا القلب الجریح,,((طالب 
 تحت المجھر))...

 
 

 
عد لحظات یصل سالم یقف عبادي بجانب الموقف الذي یقف فیھ سالم..وینتظر قلیال وب

من السفر ویقف بجانب عبادي..عبادي یبتسم داخل سیارتھ تغمره جمیع أنواع الفرح 
تغرب تواجد عبادي في مواقف سكأن الدنیا أصبحت بین كفیھ..لكن في المقابل سالم ی

السكن وبجانبھ,,ویستاء لھذه الصدفة..لكن كیف أستطاع عبادي جدولة وقت الوصول 
طریق الریاض أم ماذا.. ھل یملك عمالء في  

 
 
 

"سألت خالد قبل ھذه الحلقة وسكت عندما ذكرت  كلمة عمالء ولم یفصح بكیفیة 
معرفة عبادي تواقیت الوصول وھذا ما سنستغربھ في الفصل الدراسي الثاني وما یكثر 
فیھ من تواقیت دقیقة وجدولة زمنیة مستمرة طوال أسابیع الدراسة..كلنا ننتظر أحداث 

الثاني"...الفصل   
 

بعد طول  منھ دما أستقبل سالم وأشبع نظرهة ونشاط زائد بعدیرجع عبادي بروح جدی
 الفراق..

 
...ترن ترن ترن  

 
 ثامر: ھال عبادي.

 عبادي: یاھال وهللا.
 ثامر: كیفك.

 عبادي: تمام وهللا.
 ثامر: خالص بكرة دراسة وقریبا االختبارات.

.عبادي:ایھ وهللا هللا یعین أقول ثامر  
 ثامر: ھال.

 عبادي:قبل شوي..............."ویحكي القصة لثامر"...الخ.
 ثامر: وطب خالد درى بالسالفة.

نك أتصلت.عبادي: ال قبل شوي صارت وصادف إ  
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 ثامر: یعني توقیتي صحیح مثلك ھھھھھھھھھھھھ.
 عبادي:ھھھھھھھھھھھھھ.یا ما نطول علیك بغیت شيء.

 ثامر: سالمتك یا سالم.
دي: سالم.عبا  

 
 

 السبت..صباحا
 

..یدخل ثامر للصف مبكرا ولحظات ویدخل عبادي وخالد  
 

.ثامر: صباح الخیر یالربع  
.خالد وعبادي:صباح النور  

.أحضر اولوا تحضروني بعد العصر ألني ما أقدرعبادي:أقول یاشباب ترى ح  
.خالد: لیھ وین رایح  

.ة العصرأربع لساعةحسام قبل ما یطلع المطار ا عبادي بحزن:رایح أودع  
 ثامر: هللا یعینك.

.السالم الد:سلم علیھ با كثیرخ  
 

 "خالد یعرف حسام معرفة جیدة أیضا من أیام المدرسة بالسابق"
 

..الساعة الرابعة إال ربع  
 

ھدیة وداع اعر الحزن..ویحمل كیس بھ جھ عبادي الى بیت حسام..وتنتابھ مشیت
 لحسام..صدیقھ المتفھم..

 
 
 
 
 

..ق طقطق ط  
 

.حسام بحزن وارتباك: ھال وهللا ماشاء هللا على الوقت جیت  
.عبادي تتغیر مالمحھ:ھھھھ نعم.أخبارك  
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أدخل. حسام:تفضل  
ك.عبادي: ال ماودي أزعجك بس حبیت أودع  

 
ویسلم عبادي بحرارة على حسام وفي تلك اللحطة تدور في عقل كل منھما كل 

..لحظات التخرج من الثانویة..أیام المقالب الذكریات الجمیلة..المغامرات من الصغر
 والنكت..كل شي یمر في ثواني..ویرجعوا الى ھذه اللحظة الحزینة..

 
.حسام: یا ال تنسانا  

.شي بسیط مني یاحسام تفضل ویا نشوفك على خیرعبادي:ھذا   
 اسة وإنت أول واحد بأعطیكحسام: ماقصرت شكرا..یا مع السالمة وشد حیلك بالدر

 رقمي.
 
 

نسكب من عینھ..یاااه وع تیلتفت عبادي كنظرة أخیرة ویحني رأسھ لألسفل والدم
على ة ال ترید حسام یرى حرقة الفراق لھذه الدرجأیاعبادي..یااااه  ماھذه المشاعر

 وجھك..
 یاترى ھل تكره أن یراك أحدا في حالة ضعف..

 
یاترى ماحال حسام اآلن یھرب عبادي بسیارتھ مسرعا والدموع تنھال على خدیھ ...

 بماذا یفكر..ھل یبكي بحرقة..ھل سیتذكر عبادي ھناك في غربتھ..
 

 یمسك عبادي جوالھ ویكتب...
 

((عندما علمت یقینا أني ال محالة غارق في بحر ھمومي توقفت للحظات تذكرت فیھا 
ى قلبي أیام فرحي ونجاحاتي وتلتھا أیام حزن شدید أیام العثرات التي مازلت أحملھا عل

نعم قلبي یأس وفقد أمل العیش لیوم غد فما بال  د أثقلت علیھ فكھل مع مرور الدھروق
نفسي لسنوات باقیات آآه أنتھت أمامي الحیاة بوداع صدیق وفراق آخر..وداع لم یكن 

لكن ھنا أنتصرت لنفسي  ولكن خسرت أكبر معركة  (یاترى من ھذا الصدیق)بالحسبان
قاتي نعم ملك نصف ھذا القلب الجریح وأصبح جزءا من خضتھا في خضام أجمل صدا

حیاتي لكن لعب القدر دوره فحان وداعھ لیس الوداع الذي تعارف علیھ البشر إنما 
نھایة الصداقة وآه على صدیق الفراق (حسام) فقد تقطع ھذا القلب  وداع قصد فیھ

ن حان فراقھ فھنا لفراقھ نعم بعدما ظن أنھ أعجوبة الدھر وأنھ یترجم مافي داخلي لك
علمت نھایة الحیاة لي وھا أنا أعود وحیدا كماضي بال تاریخ أعین نفسي على تقبل 
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ھذا الواقع البئیس وأراجع أوراق الماضي ألستطیع العیش بمفردي كما كنت سابقا 
وأظل أتمشى في مملكتي (یقصد العالم الذي یعیش فیھ) وأحترس من أعدائي في ھذا 

أعانقھ من جدید وأسامره بما حصل لي من عنت ھذا الدھر وبعدھا  الحیاة وأرجع للیلي
 أنام في أحضان السماء متمنیا بأن أعیش حیاة التعرف معنى الحزن وھیھات))...

 
 

 یرجع عبادي لمنزلھ وینام لعلھ ینسى ھمھ.. یدق المنبھ..
ومان أي یستغرب ولكن یتذكر أنھ وضع منبھ یذكره أنھ بقي على االختبارات النھائیة ی

أن أول اختبار یبدأ یوم اإلثنین.. یفكر عبادي لكن النوم سبقھ وغط في سبات عمیق من 
 التعب..

 
 
 

یاترى ماذا سیفعل عبادي في اإلختبارات ھل سینجح أم سیعید المواد في الفصل 
الثاني..ولماذا ال یستغل الملخصات الموجودة عنده للمراجعة..وماسر الظرف الذي 

ارة مساء األحد..أخذه معھ للسی  
 
 

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الرابعة عشر
 

))اإلختبارت النھائیة((  
 
 

عبادي یفقد السیطرة في المذاكرة من طول المنھج,,ثامر متخوف من نتیجة مذاكرة 
على سیارة سالم,,والدة عبادي هللا ییسر علیك والعوض في  عبادي,,الظرف مستحیل

 الفصل الثاني,,((طالب تحت المجھر))...
 
 

 األحد..مساء
 

نجلیزي..وكأنھم طبعوا حدیثا..یااااه الكتاب جدید عبادي یمسك كتاب الریاضیات واإل
 یاعبادي..ماذا حدث لك,,

 
..ترن ترن ترن  

 
.ثامر:ھال  

.عبادي:ھال وغال  
.یف المذاكرة معكثامر:ھاك  

.عبادي: وهللا تمام  
.مو فاھمھ قول تراني فاھم شوي ءثامر:عبادي إذا في شي  

.عبادي:اوك هللا یعطیك العافیة  
.ثامر: هللا یوفقك سالم  

.عبادي: سالم  
 

عبادي یحدث نفسھ: وهللا إنك طیب یاثامر ومادریت عني ال مسیطر وال تمام بالمذاكرة 
ي اال أمي اال قلبھا واسع..وهللا إني ضایع شكلھا ماف  

 
.أمي أميعبادي:  

.أم عبادي: نعم  
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.ءعبادي: لو سمحتي تعالي غرفتي بأقول لك شي  
.أم عبادي:ھا إیش فیھ عسى خیر  

 أول توما كنعرفت طریقة الجامعة  اآلنعبادي: الال مافي شي ..شوفي یا أمي أنا 
 ينجلیزي إنتاإل بسفاھم لھا زین والریاضیات صعبة مرة وصراحة ماحاولت فیھا 

كیف وضعي فیھ وأنا عندي محاولة ثانیة في الفصل الثاني وفي الصیف آخذ عارفة 
بس ھذه الصراحة. أميالمواد الباقیة..معلیش یا   

أم عبادي: یا خیر وهللا ییسر لك بس أھم شي تكون في الفصل الثاني مھتم أكثر وأنا 
دراستھ.یاولدي ما أبغى اال التوفیق لك..وماجد كیف   

تي تعرفي كیف ھو ممتاز فأكید إن نجلیزيوهللا الریاضیات نفس حالتي بس اإلعبادي:
ینجح هللا یوفقھ.ب  

 أم عبادي: یا تصبح على خیر یاحبیبي.
 عبادي: وإنتي من أھل الخیر.

 
تخلص عبادي من الھم الذي كان یطغى علیھ..أخیرا صارح أمھ وأكید والدتھ ستوصل 

لكن بطریقة األمھات..عبادي عندما یحس بحنان أمھ تدمع عیناه ألنھ ھذا الخبر ألبیھ 
أصبح اآلن في حاجة لحنان أمھ فھو تائھ في حیاتھ كثیرا..وقد جفا علیھ 

الزمان..وخاصة بعد أن أنعزل عن البیت..أحس بالضیق وأصبح مثل الطفل یتمنى أن 
غیر بعین أمك مھما تحضنھ أمھ لیشعر باألمان الضائع..نعم یاعبادي أنت مازلت ص

 كبرت تبقى مدلل أمك الطیبة..
 
 

 ویفوق عبادي من سكرة تفكیره بحیاتھ مع أھلھ وحالھ الذي وصل لھ في ھذه األیام
 ویمسك جوالھ العادي..ویرسل مسج..

 
من عبادي إلى خالد: أبشرك یاخالد وضحت موضوع الدراسة ألمي بالكامل وخالص 

نجلیزي.ك وهللا یوفقك وشد حیلك باإلطمنوحبیت أ والحمد هللا الوضع تفھمت  
 

وهللا ییسر. من خالد الى عبادي: یا الحمد هللا  
 
 

طن تخطر فكرة في بال عبادي..ویحدث نفسھ: دام إنھ ھالملخصات المھمة ما أحتاجھا 
ھالفصل بأصورھا وأحتفظ بیھا والنسخة المصورة بأحطھا في ظرف وبآخذھا معي 

...سالم..خلھ یستفیدوبأحطھا على زجاج سیارة   
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"یتصل فیني عبادي قبل ھذه الحلقة ویقول تصدق الظرف للیوم ھذا أذكر لونھ أبیض 
 وكتبت علیھ من الخارج من صدیقك المجھول إلى سالم وأتمنى إنك ما تكون زعالن"

 
 

یصل عبادي لمواقف سكن الطالب ویخرج ویمشط المنطقة كعادتھ وبحذر یقترب من 
الظرف وبتحرك خفي یتحرك مسرعا من المنطقة....سیارة سالم ویضع   

 
 ویمسك جوالھ اآلخر..ویرسل

 
وعلى من عبادي الى سالم: أھال أنا عارف إنك زعالن وهللا یسامحك ألنك فاھمني خطأ 

 فكرة حطیت ظرف على سیارتك یمكن یفیدك في المذاكرة وهللا یوفقك یاغالي.
 
 

من الوجود.. كالعادة سالم ال یرد نھائیا وكأنھ أختفى  
 
 

الجمیع ومن  ختباراإلتمر أیام اإلختبارات مسرعة وھاھو یوم اإلثنین مر مسرعا ودخل 
 االمتحانجد وجد ومن زرع حصد فأما ماجد وخالد وثامر وعبادي فحالھم واحد في 

ونتیجتھم متوقعة والكل راضي بھا وھي إعادة المادة في الفصل الثاني وأما یوم 
عبادي.. باستثناءبسیط والنتیجة المتوقعة نجاح الجمیع الثالثاء مر بتخوف   

ادي بفارغ الصبر إلتقان األخیر إختبار الورشة..والذي ینتظره عب متحاناإلویبقى 
ولكي یستطیع رؤیة سالم.. عبادي لھ  

 
 
 

 األربعاء..یوم إختبار الورشة..
 

ن"كون ھناك إجازة أسبوع بین الفصلین الدراسیی"بعد إختبار الورشة سی  
 

یستیقظ عبادي مبكرا ویدیر محرك سیارتھ وینتظر لكي یسخن المحرك..وبعدھا یصل 
 القاعة..ویسقط نظره إلى...
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في القاعة..وھل سیودع عبادي سالم لسبعة أیام..ومالذي  یاترى أین سیجلس عبادي
 ینویھ عبادي في اإلجازة..ومالكلمات التي تمتم بھا لخالد...

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 

 
 
 

 
 الحلقة الخامسة عشر

 
 ((نھایة الفصل الدراسي األول))

 
 

 
ثمان كلمات یمكن توضح لك تفكیري لبدایة الفصل القادم,,وداع بدون  عبادي:

 أحزان,,تكتیك سري لعملیات قادمة,,الكابرس واللومنا للوكالة,,وماذا عن الفصل
 الثاني,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

 
عبادي على سالم..سالم غیر منتبھ مشغول بعد أقالمھ حتى ال یحتاج  نعم..تسقط عیناي

لغیره في اإلمتحان..عبادي یمشط المنطقة بسرعة ویختار مكان إستراتیجي لیبقى سالم 
 تحت نظره..

 
 

لحین لــ ب س م ...یبدأ اإلمتحان..وعبادي یبدع في الحل ویلتفت بین الحین وا  
 
 

"عبادي أخبرني بشيء لم نذكره في الحلقات األولى وھو أن الرقم الجامعي لسالم 
 أستطاع عبادي الحصول علیھ لكن أیضا أمتنع مثل خالد بإیضاح الكیفیة"

 
 

تبار ویخرج عبادي نحو سیارتھ منطلقا إلى بوابة العالم الصغیر لیودع سالم ینتھي اإلخ



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

63 

اكتراث.. یاترى لماذا لم یحزن عبادي كالسابق ھل یخفي القادم..لكن..بدون حزن و  
 

..ترن ترن ترن  
 

.خالد: ھال صباح الخیر  
.عبادي:یاھال  

.خالد: بشر كیف االختبار  
.عبادي: ماعلیك مبدع  

 خالد: أكید عشان سالم ھھھھھھھھھھھھ.
.عبادي:وقریب بأشوف درجاتھ عشان أحدد مستواه  

.خالد:وش بتستفید  
عشان روتیني وإمكن أرسل الدرجات لھ على الجوال  إجراءماعلیك مجرد  عبادي:

 یعرف بتواجدي في كل مكان.
ین وش عندك الحین.خالد: هللا یرجك زین ز  

 عبادي:سم.
نحط سیاراتنا بالوكالة.بخالد: أبیك الھنت تمرني على الوكالة عشان أنا وثامر   

حضرة الجنرال.یاعبادي: أبشر أبشر أوامر ثانیة   
 خالد: یا ال یكثر سالالالالالالالم.

 عبادي:ھھھھھھھھھھھھھھھھھ سالم.
 
 

 "ثامر یمتلك سیارة لومینا ذھبیة مودیل السنة"
 
 
 

 أسبوع جمیل..ترویحة بسیطة للطلبة بین الفصلین..وراحة بین الشوطین لعبادي
 ونزول الدرجات كما توقعتھا الشلة..ودرجات متمیزة لسالم وخاصة الریاضیات

وحال عبادي: هللا یوفقھ دوم.     B   وأما اإلنجلیزي A 
 

 
 
 

 عبادي یرسل مسج لخالد..
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 من عبادي الى خالد: ھذه كلمات حتكون التكتیك السري للفصل الدراسي الثاني 
 .. تكتیك..مراقبة..معرفة..مواجھة..خوف..عودة..غیاب..لقاء..

 
 
 
 
 
 

اني من مفاجآت خاصة وأن الكثیر من "یاترى مالذي یخبئھ لنا الفصل الدراسي الث
أننا وصلنا لسلك  أبدا..ھذا یعنيالشخصیات حتى ھذه اللحظة لم یخرجوا على الساحة 

"الغامضة واقتراب ساعة الصفر لھذه الروایة البدایة الحقیقي  
 
 
 

 مقاطع من الفصل الدراسي الثاني..
 

 
جمع خالد مع صدیق خالد وثامر وعبادي في صفوف مختلفة الفصل الثاني,,صدفة ت

مقرب لـــ ,,وعبادي بعد أسبوع ینتقل لفصل آخر إلحكام السیطرة على,,نظرات حادة 
ومحمد تنتھي بتمركز ماجد,, فھد یعلنھا أخیرا: وخوینا بدر راعي ال.. تفاھم معھ,,

فھد في الجاسوس المكشوف وما سر إخالصھ,, راحتنا,,ومن ھولعبادي: مشان نآخذ 
ألنھي عبادي وتراجع بعد ثواني,,عبادي یقف قریب من محمد لحظة شجاعة وهللا 

یدري مین إنت,,خالد حادث مروع ,,بدر: صدقني أنا حلفت ووعد محد بلحظة الحفل
,,ثامر قائد رحلة الریاض برا,,المجھر ھ وتواجد عبادي في الحال لكن...بسیارة أخی

ادي ووعود بالكشف عترافات محیرة من عببعد سالم..لكن كیف..وإلى متى..إ 3یضیف 
عن ھویتھ الحقیقیة.. فھد: یاخالد وشو جو عبادي,,وحنین بسیط لفھد من 
عبادي,,بدر:إمكن في شيء في قلبك تتذكره لما أحد یطالع فیك,,عبادي: أنا قلبي مافیھ 

فھد: وهللا ماجد بطل ھھھھ,,ماجد یصد بالكامل عن فھد,,ثامر من البحرین:تم إال الخیر,,
ید مكانھم,,وانتظروا مفاجآت الفصل الدراسي الثاني في الحلقة رصد الشلة وتحد

                                                                                                 القادمة..
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 الحلقة السادسة عشر

 
 ((صدفة..وخالد بأسلوب راقي))

 
 

تجدد ترتیب الصفوف,,دخول تكتیكي من خالد على أول مصیدة,,لماذا یصر عبادي على 
وحظ  حصة الریاضة,,وثنائي مرح ,, الحصول على الرقم,,ومالذي رآه في

,,((طالب تحت المجھر))...طیب  
 
 

یبدأ الیوم الفصل الدراسي الثاني والطالب یستلمون جداولھم والكل یرغب ویتمنى أن 
یكون مع فالن وعالن وفي األخیر القرار یرجع لضربة حظ من جھاز كمبیوتر ال یملك 

نتھى فتیلھا عال القنبلة التي أمالذي تسبب بھ ھذا الجھاز من إش عقل مثل اإلنسان..لكن
في الفصل األول والذي أقحم من جدید عبادي للتدخل والبدء في معركة نفسیة كبیرة 

ھم تحت المجھر الصارم لكن كیف ولماذا وھل تم رفع تآخرین ووضع 3أودت بحیاة 
الغطاء عن شخصیة عبادي السریة أم ھل ھناك رد تكتیكي من سالم وأصدقائھ ولماذا 

..ثر..سنعرف ذلكاللعب بالورق المكشوف أكیصر عبادي في األخیر على   
 

 السبت...



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

66 

 
یستیقظ خالد..مبكرا ویجھل  الصف الذي سیكون فیھ لھذا الفصل..وبعد وصول خالد 

كما ھو الحال في الفصل  بدأ بفتح ورقة جدولھ ویذھب لصف مادة االنجلیزيللمبنى..ی
..أو ماجد ھاألول لكن..یصاب باإلحباط بشكل بسیط لعدم تواجد إسم ثامر مع  

 
للفصل األول لذلك من المستحیل أن یكون في  "أما عبادي ففي نفس مادة االنجلیزي

"أو ماجدصف خالد أو ثامر  
 
 

ثامر..یدخل فصل آخر وطالب جدد..ویتفائل بالطالب..لكن كان یتمنى خالد معھ بعد 
 المغامرات التي قضوھا سویا..

 
د ..ویرحب بالصف الجدید..ویجلس ماجد..یدخل الصف وكعادتھ..یتصف بصفة الجمو

 في مكان بارز..وحال الطالب ینظرون لھ وكأنھ شخص مرموق..
 

 "محظوظ یاماجد"
 

عبادي:یمشي وفي فكره الكثیر من اآلمال لیحققھا..لكن بالدرجة األولى سالم..ھل 
سیلتقي بھ أم ال...یقف عبادي في نفس موقفھ للفصل األول قریب من سالم 

سالم..وخوفھ من إختالف جدولھ..ألن ذلك سیؤثر على دقة تواقیت  ویجھل..متى قدوم
عبادي..وبذلك یبدأ من الصفر..لوضع جدول زمني آخر..یفقد األمل عبادي..ویتوجھ 

لصفھ الجدید مع الطالب العائدین لنفس المستوى..یدخل الصف,,ویرى وجوھا 
 جدیدة..یااه أین ذھب ثامر وخالد..

 
 

 الساعة العاشرة صباحا..
 

 تبدأ المحاضرة األولى في الفصل الدراسي الثاني ألحبائنا..
 

خالد في فصلھ..یبدأ بطرح تواجده الجمیل والخفیف لدى الطالب..ویرسم عالقات جدیدة 
 ویبدأ بالذي یجلس جانبھ..

 سرعان مایكون خالد بذرة العالقة مع أكثر من فرد في الفصل..
الشخص یقطن بالریاض وخالد..یعشق  كمع طالب بسرعة كبیرة وذلك ألن ذلویدخل 
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 الریاض لتواجد أقاربھ فیھا..
ھنا وضع خالد اللبنة األولى في ھذه العالقة..نعم تعرف على فھد..وجھل تماما من ھو 

 فھد..
نھ التالي..وأیضا لم یعرف ذلك خالد..لم یعرف فھد أ  

 
ستراحة...وقت اإل  

 
 خالد وعبادي سویا وینتظران ماجد وثامر..

 
.ماغیره ھو نفسھ :أح أح وهللاخالد  

 عبادي:وشو تقول إنت.
خالد:تذكر واحد أسمر كان یمشي مع ب س م وأكثر من مرة شفناه یركب في الجیب 

 معھ.
زین..حتى كان ویاھم یوم إني طلعت تشلز مع حسام. ھھ أعرفعبادي:إیھ إی  

 خالد:تمام..ھذا بصفي.
 عبادي:الالال نصاب.

بدایة ھو طیب وعلى طول بدأ یتعرف.خالد:وهللا معي وحتى من ال  
ء.عبادي:زین زین خلك معھ أوك..وال تخسره ترى أبیك تآخذ منھ كل شي  

 خالد:ماعلیك. 
عبادي: با تكفى بس ال یحس بشيء خلك ثقیل وفي نفس الوقت ضبط عالقتك معاه 

 وانتبھ منھ.
 خالد:أوك..وهللا أجل الحظ معنا من أول یوم.

ینتظره. عبادي:ماعلیك والمجھر  
 خالد:وش قصدك.

سمھ.عبادي:خلك اآلن في المھمة وأھم شي اآلن أبي أعرف إ  
فھد.سمھ یعني با تتوقع ماعرفتھ یابطل إخالد:  

: فھد.اعبادي مبتسم  
 خالد:ایھ.

 
 لحظات ویأتي للكافتریا ماجد وثامر...

 
 ماجد: یا حیوا الربع وش أخباركم.

 خالد : وهللا تمام.
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.عبادي:الحمد هللا  
 

 ویبدأ األخوة بالكالم والفرحة تمأل عبادي حتى أنھا أصبحت ال تتسعھ..
 

یاترى مالذي ینویھ عبادي اآلن ھل ستتسع دائرة المعركة وتدخل شخصیة جدیدة 
 للمواجھة أم الكل سیسقط في شباك األسلوب النفسي الذي یمارسھ عبادي..

 
 

 األحد...
 

 الساعة الثانیة ظھرا...
 

لمبنى الریاضة..ویبدأ كل أستاذ بأخذ صفھ لمكانھ الدراسي..وبعدھا یلمح یدخل عبادي 
عبادي..سالم وفھد ألول مرة من بدایة الفصل...ویبتسم ..لكن الحظ لم یحالفھ فھو لیس 

 معھم في نفس الصف..
یبقى عبادي في أول حصة ریاضة صامت..لكن یاترى ھل صمتھ ھذا یدل على رضاه أم 

 أنھ سیفعل المستحیل.
 

 نھایة حصة الریاضة..
 

یخرج عبادي مسرعا نحو مواقف مبنى الریاضة أمال في أن یجد سیارة سالم 
 لكن..مالذي یحدث ال یوجد أي أثر  لسیارة سالم..لكن كیف..وأین سیارة سالم 

وین سیارتھ أجل  سھ: مو معقول سالم ما طلع من المحاضرة بعد..عبادي یحدث نف
د الزم أبدأ أتحرى..وهللا أحترت ووشو سیارة فھ  

 
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: الووو.
 خالد: ھال.

جنبي. أقول ترى فھد وسالم في الحصة إللي عبادي:  
 خالد: كیف مو فاھم.

جنبي سالم وفھد مع بعض عندھم  عندي حصة ریاضة وطلع في الفصل إلليعبادي:أنا 
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 حصة مثلي وأكید األربعاء بعد عندھم نفس الوقت.
ناوي. خالد: طیب وش  

 عبادي:ھھھھھھھھھ.ناوي أنقل.
یقولوا.خالد: كیف هللا یرجك ووش ب  

حق الفصل  أستاذيیقولوا أنا ي وش بعنییر بسھولة وبطریقتي..وعبادي: كل شي یص
األول ھو نفسھ مدرس سالم وفھد یعني لو أحد سأل أنا مو ملزم أجاوب ولو جاوبت 

ك.القدیم..وش رأی أستاذيبأقول أنھ أبي   
ھھھھھھھھھھھھ هللا یقطع شیاطینك وهللا مرتب كل حاجة.خالد:ھ  

 عبادي: ال.
 خالد: وشو.

 عبادي: بس بقى سیارة سالم ماعرفت وینھا مھي موجودة وفھد مدري وش عنده.
تشوفھ بخالد:یاذكي..وقف في نفس مكانك اال كنت توقف فیھ..وأكید آخر الدوام سالم 

.بیركب وبعد راقب فھدوراقب وین   
یك توقف دایما معي إنت وثامر.ین وش رأعبادي: ز  

 خالد: یاخي بعید وهللا.
 عبادي: یارجال مافیھا شي بس عشان تساعدني.

 خالد: أبشر وأنا بأكلم ثامر إبتداء من بكرة.
 
 
 

 الساعة الخامسة..نھایة الدوام..
 

 عبادي مسرعا لسیارتھ لبدأ المھمة األولى..ویتفاجأ بــ................
 

لذي یحدث..مستحیل ھل ستتغیر الشفرات...مبرووك یاسالم..وأھال بك یافھد یاترى ما
 في عالمي..لكن كیف..ومالذي ساند عبادي...وثامر في تمركز إستراتیجي..
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عشرالحلقة السابعة   

 
 ((أھال ,,و ا ر ,, مرحبا,, ب ح ر))

 
 

ستفھامیة من ثامر وخالد,,فھد ینظر بنظرة إ عبادي یتفاجأ بحضور شخصي
لعبادي,,عبادي ھل سالم أخبر فھد وغیره عن...,,خالد وھذا رقمھ..,,مستحیل ھل یسقط 

 مع علمھ الكامل بالخدعة,,((طالب تحت المجھر))...
 
 

ولحظات,,ویتفاجأ بتواجد ثامر وخالد بسیاراتھم بالقرب یركب عبادي سیارتھ وینتظر 
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 من عبادي..یبتسم عبادي..
 

 ترن ترن ترن..
 

 خالد: وش رأیك بالسیطرة.
ت وثامر..بس ھا ترى خالص أنشطب علیكم.دي: ماشاء هللا مطوقین المنطقة أنعبا  

 خالد: وشلون یعني.
ھ,,وھذه خطتي.عبادي: أي شخص یشوفني سالم أسولف ویاه یشطبھ من قائمت  

نت تتكلم بالرموز.یارجال بس كیف خطتك یعني وهللا إ خالد:  
یتفاجأ إني معاه بالریاضة ومثل ما قلت األسلوب كل شيء وفھد عبادي:یوم األربعاء ب

توقع إنھ فھد یعني بأخلیھ ورقة في یدي عشان سالم من المستحیل یشطب على فھد وأ
 لسالم الكثیر.

ماتوقعت األمور توصل لكذا الظاھر توه بدأ الشغل.خالد: هللا هللا وهللا   
 
 

لسان حالھ یقول..مستحیل ھل وبعد لحظات یظھر سالم في مواقف السیارات وعبادي 
شترى سیارة جدیدة..یتحرك عبادي بسیارتھ بحركة تمویھیة ویسجل اللوحة..سالم أ  

 
حروف "خالد أخبرني أن الخطوة األولى لدى عبادي في السیطرة على الشخص 

 اللوحة ألنھا الشفرة األولى لكل شيء"
 

 لكزس أسود  و  ا  ر  .......یبتسم عبادي لتحقیق الھدف األول من المھمة ولحظات..
 
 

 ترن ترن ترن..
 

 خالد: بسرعة طالع على یمین سالم شایف فھد ھناك.
 عبادي: بس بس شفتھ كامري فیراني..آه بس وش لوحتھ مھب واضحة.

ني أغیر موقعي..ھا سجل عندك    ب  ح  ر.خالد:ثواني بس خل  
.دقیقة وأرجع لك معي خط من ثامر.عبادي: طیب طیب.خالص سجلتھا.  

..... 
ثامر: أقول عبادي ترى في واحد سوداني یطالعك ھل تعرفھ من أول قاعد یشوف كل 

 حركة لك أنتبھ ال یصیدك في شيء.
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 عبادي مرتبك: وینھ.
خر موقف بالزاویة.بیض إال على آراعي المتسوبیشي األثامر: شوفھ   

نا وخالد بحصة الماث بس وش عنده مطول الوقفة.عبادي: لحظة ھذا ویاي أ  
 ثامر: المھم یبیلنا نشوف وضعھ تراه مایطمن.

عبادي: تمام على العموم خلنا نتحرك الحین ونتفاھم بعدین عشان مایتالحظ  طول 
مدري وش في رآسھ. ا لما أحركواجدنا ألن سالم مھب راضي یحرك إالت  
 
 

اآلن أستطیع أن أعلنھا لكم أعزائي القراء أتوقع بدأ الھجوم المضاد من سالم وھذا "
الشكوك واإلتھام تشیر فھد أول المغامرین..رغم أنھم یجھلون الخصم ..إال أن أصابع 

 إلى عبادي"
 
 

 ینھي عبادي المكالمة مع ثامر.. وینتقل للخط اآلخر..
 

علیك. عبادي: معلیش طولت  
 خالد: ال عادي.

 عبادي: أقول ما ال حظت واحد سوداني قاعد یطالعني.
 خالد: أل.

 عبادي: عارف إنت السوداني اال معنا بالریاضیات.
 خالد: إیھ أتوقع.

مھ بشيء أحسن خلني أصید علیھ عبادي: الظاھر لھ عالقة بسالم أو مدري ماودي أتھ
.خطأ  

لم.سجلت اللوح حقت فھد وساخالد: الحین   
 
 

 عبادي: أفا علیك سالم سجلھ كامل,, رقم جوالھ,,لوحة سیاراتھ,,درجاتھ,,شخصیتھ,,
وأھم شي أبیك تضبط ن فھد سجلھ أبیض مازال لكن قریب لكوتحركاتھ,,.....الخ 

 وضعك  معاه وخذ رقمھ وخلك أوك معاه.
 هیاءوأخو ي ودایما و یسولفلي عن سالمنا تمام معاه وھو یرتاح لخالد: ماعلیك وهللا أ

مھم بأعطیك خبر على طول. ءوإذا في شي  
.ءعبادي: تمام تمام یا على العموم توصي شي  

 خالد: سالمتك.
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 عبادي: یا سالم.
 
 

 االثنین...
 

بشكل تكتیكي یدخل إسم عبادي في  الد بفھد سریعا..وتتطور جدا..وخالدتزداد عالقة خ
بدأ عالقة جدیدة مع عبادي وذلك بعد أغلب سوالیفھ..حتى یتجھز فھد بدون أن یشعر ل

 أن یفاجئھم بتواجده في نفس فصل الریاضة..
 
 

 عبادي وسط الدوام..یمسك جوالھ اآلخر ویرسل..
 

من عبادي إلى سالم: مبروك السیارة   و   ا   ر  وهللا یعطیك خیرھا ویكفیك شرھا 
 وانتبھ لنفسك وال تسرع..واربط الحزام : ) یاسلوووم.

 
لممرات عبادي..یمشي في ا  

 
 خالد: عبادي عبادي.

 عبادي:ھال.
 خالد: أقول خذ رقم فھد خذیتھ منھ.

 عبادي: هللا یرجك بھذه السرعة خذیتھ.
تدق علیھ.خالد: إیھ بس إنت ب  

لیل إنھ أنا الرجل عبادي: ماعلیك أصال حتى لو دقیت الیوم محا یشك فیك ألنھ مافي د
 المجھول أبدا.

.خالد: یا بس أنتبھ  
 
 

ینتھي الدوام وعبادي یراقب كل حركة للسوداني أمال في أن یكشف سر نظراتھ 
 وبعدھا...

 
معنا  لد خالد إنتبھ عثمان السوداني إلليمالذي یراه عبادي من السوداني..عبادي:خا

بالماث تراه....... وهللا الموضوع كبر ..خالد: أكید سالم یشك فیك ویبي یصید أي زلة 
: ماعرفوا خصمھم زین أنا طابخھم طبخ.. وفھد متحمس لك..عبادي بتفاخر
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 بالمسج:مین إنتي..وتفاجأ بنفس الشخص المجھول..مستحیل ھل فھد تحت..
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الحلقة الثامنة عشر
 

شلتنا...فھد ثاني شخص یصبح تحت المجھر؟؟)) ((تعرف وش إسمك في  
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ل,,عبادي: شفت یاخالد أستغرب كیف یكلمون شخص فھد یسقط في موجة الرسائ

مایعرفونھ,,عبادي یضع أساس عالقتھ مع فھد في الحقیقة والمجھول,,سالم یستاء من 
)...تقبل فھد لعبادي الواضح,,خالد مستمر في العطاء مع فھد,,((طالب تحت المجھر)  

 
 

 
...عبادي غیر وبیشي صاحب المتس سالم وھو یكلم عثمانتسقط نظرات عبادي على 

 معقول ھل سالم یعلن التحدي ویختار جاسوس..وبسرعة..
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: خالد .
 خالد: ھال

وترى یا ةعبادي: شف بسرعة سالم قاعد یتكلم مع عثمان أتوقع وضحت الصور  
 وخاصة ناوأخذ منحنى جدید ومایتحمل خطأ م لموضوع كبر اآلننتبھ ترى اخالد أنتبھ أ

 وقت حصة الماث.
نت خلك حذر أكثر وخلنا بأسماء اللوح ال جبنا طاریھم أأمن.خالد: صحیح ماعلیك. وأ  

 عبادي بتفاخر: ماعلیك أنا طابخھم طبخ.
 
 

 یسجل خالد لوحة السوداني بسرعة ویرسلھا مسج لجوال عبادي..
 

بادي: ھذه لوحة الجاسوس  ھھھھھھ.    و  ك   رمن خالد إلى ع  
 

 
 
 
 
 
 

 الثالثاء مساء...
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 یمسك عبادي جوالھ اآلخر..ویبدأ بالمھمة..
 

 من عبادي الى فھد: أھال..
 

 من فھد الى عبادي: مین إنتي..
 

 من عبادي الى فھد: أول شي أنا واحد مو وحدة وصراحة ودي أتفاھم معك..
 

ت أجل وبعدین نتفاھم..من فھد الى عبادي: من أن  
 

مي بس أبیك توعدني الموضوع عبادي الى فھد: وهللا صراحة ما أقدر أقول إس من
 یبقى بیننا..

 
 لھ تراني عارفك إنت نفس الشخص إللي من فھد الى عبادي: إنت وش تبي تآصل

 ترسل لسالم إنت وش تبي..
 

 من عبادي الى فھد: طب لیھ معصب أنا بس بغیت أتفاھم..طیب..
 

 من فھد الى عبادي: ال بغیت تتفاھم تفاھم مثل الرجال ودق..
 

ویتصل عبادي..مبتسما ویضع الجوال على المسجل: راشد الماجد: أنا صاحي لھم 
 وعیني عنھم مش غافال دارس طبعھم..وفاھم قصدھم والجاھلة......

 فِجأة یقفل الخط فھد..
 

بس إنت معصب وقلت أھدي من عبادي الى فھد: وش فیك قفلت ترى مو قصدي شي 
 الموضوع شوي..

 
نت وش تبي على فكرة حنا في شلتنا نسمیك ال؟؟؟؟؟..من فھد الى عبادي: یاخي أ  

 
 

عبادي یراجع أفكاره ویحلل تحلیل منطقي ویعلم حینھا أن سالم وفھد أفراد من الشلة 
شلة  وأن الكثیر ینتظر عبادي وأن شخصیة عبادي المجھولة یدور حولھا النقاش في

 سالم..یتغاضى عبادي بذكاء عن آخر رسالة ویوھم فھد بقلة حیلتھ..
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ول لك بس أنا ودي أكون صدیق من عبادي الى فھد: وهللا صراحة مو عارف وش أق

نك زعالن بس ماقدرت أقول لك الشيء اال على الجوال..لك وأنا عارف إ  
 

 یحن قیلال فھد ویرسل.. بدھاء ومكر..
 

طیب خلنا نطلع نتعشى ونتفاھم مع بعض.. من فھد الى عبادي :  
 

"طبعا ال یخفى علینا تكرر أسلوب عبادي مع عدم العلم من المقصد اال أن فھد یجھل 
 الخصم تماما ویحاول بمحاوالت محسوبة عند عبادي"

 
قدر صراحة صعب أواجھك..من عبادي الى فھد: وهللا ما أ  

 
ار المكان..من فھد الى عبادي: صدقني أنا لوحدي وأنت أخت  

 
ل نتفاھم..فھد: وهللا آسف خلنا أحسن بالرسائمن عبادي الى   

 
 ینتظر عبادي وال یجد رد من فھد.. ویبتسم بعدھا ..

 
ما أحاول معرفة ماینوي فعلھ عبادي لكن أستغرب حتى عدم علم خالد "حقیقة دائ

یقرأھا اث اآلن ھو ببعض تحركات عبادي وكما صرح خالد لي بالقریب أن بعض األحد
السابق"ولم یعلم بھا في   

 
 
 
 

وتزداد عالقة خالد بفھد كثیرا..وخالد ینقل المستجدات باستمرار لعبادي..ومن ھذه 
ي و  ر  د  لكن صدفة وعن راع ة كالم فھد عن صدیق لھ اسمھ عبدهللالمستجدات..كثر

طلوب وفتح الم یبدأ عبادي وخالد بالبحث عن عبدهللاسمھ وھنا الدھر لم تشأ أن یذكر إ
سجل كامل لھ.. لكن ھل سینجح بذلك..ومن ھو راعي و ر د صاحب اللكزس ولماذا 

..ذلك أم أن ھذا بعفویة منھیتحاشى فھد ذكر إسمھ,,ھل یقصد   
 

 یوم األربعاء..
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 الساعة الثانیة ظھرا..

 
نضمام للفصل نقل الصعبة في لحظات..وأستطاع اإل"عبادي أجرى جمیع إجراءات ال

سالم وفھد,,نفتقر جمیعنا لمعرفة سالح عبادي في ھذا العالم الذي یعینھ على الذي فیھ 
معرفة جمیع المعلومات بعد أخذ اللوحة..والتنقل بحریة تامة في أماكن تواجد سالم 

 وفھد"
 

رتباك..ویرحب المعھودة..ویحاول الثبات وعدم اإلیدخل عبادي الفصل بشخصیتھ 
ل األول..ویصادف أن یمدح عبادي بذلك..المدرس بعبادي ألنھ یعرفھ في الفص  

 وتبدأ الحصة..
 

كیلوا  وفق  2المدرس لجمیع الطالب باللغة اإلنجلیزیة: الیوم سنركض مسافة 
 الخریطة ھذه ویشرحھا للطالب.

.الطالب: یووووه  
 

ولحظات ویقوم الطالب بعملیة التسخین ویبدأ الركض المستمر.. عبادي بلیاقتھ 
ن یبقى متأخرا في الخلف حتى یكون فھد تحت نظره قبل أن یلقي الممتازة یصر على أ

 علیھ شباكھ..وبعد نصف كیلوا یتوقف عبادي ویشیر إلى..
 
 

یاترى لماذا یشیر عبادي لـــ,,ولماذا سالم یتقدم الفریق وینظر بعصبیة ألفعال 
 عبادي,,ودخولھ السلس وبناءه أول لبنة في عالقتھ مع...,,وھل ستمضي خطة عبادي

 كما یرید..
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 الحلقة التاسعة عشر
 

 ((مواجھة..ینجو منھا عبادي بصدفة))
 
 

نجاح عبادي في التعرف على...,,وخالد بكل المحاوالت یفشل في معرفة عبدهللا 
د,,ولماذا یتحرك عبادي مسرعا..ھل علم مدى شكوك  المقصود..ویاترى من ھو.. و ر

فھد فیھ..أو كان إجراء إحترازي منھ..ولماذا خالد یستغرب إرتباك عبادي,,((طالب 
 تحت المجھر))...

 
 

وبعد توقف عبادي یشیر بیده لفھد لیحمسھ على عدم التوقف,,وسالم ینظر من بعید 
 یملك دلیل قاطع ضد عبادي وإنما لھذا الموقف ویستاء كثیرا..مع الرغم أن سالم ال

 فقط شكوك..
 

 عبادي: یا عجل ترى أستاذ الریاضة ھذا ما یحب الكسل ھھھھھھھ.
.  فھد: یا یا

 عبادي وھو یركض بجانب فھد وألول مرة یتكلم فیھا معھ: من أھل المنطقة.
 

المجھر  "یجید دور عدم المعرفة مع أن عبادي یملك كل معلومة عن فھد..ھل نسینا
,, وعن  ھل نسینا لوحة ب ح ر,,ھذا كافي بأن یمتلك عبادي الرقم الجامعي لفھد

......إلخ"شخصیتھ..وعن حیاتھ,,وتحركاتھ  
 

 فھد: ال من الریاض.
 عبادي:العاصمة والنعم.

 فھد: وإنت.
 عبادي: من المنطقة..ماتعرفنا على اإلسم الكریم.

 فھد: فھد ال......
 عبادي: والنعم فیك.

د: وإنت.فھ  
......ال.عبادي: عبادي   
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ویقول إنت صدیق خالد. :یسكت قلیال فھد  
 عبادي مبتسما: صحیح.

ما یتكلم عنك.فھد: وهللا ونعم فیك وخالد دائ  
 

 "مسكین مادرى إنھ تحت المجھر من زمان"
 

 عبادي بكل رسمیة وثقل : على العموم فرصة سعیدة وخلنا نشوفك. 
وأنا أسعد.فھد:  

 
وال حصة الریاضة یراقب تحركات عبادي ونظراتھ أمال أن یجد شیئا سیئا یبقى فھد ط

مما قد یحدثھ بھ سالم بالسابق أو دلیال بأنھ ھو الرجل المجھول..لكن عبادي ال یترك 
 للشك باب..ویخرج بصورة الئقة جدا..بل جذابة..

 
یلة..وذلك تطور عالقة عبادي مع فھد مع األیام ویبقى عبادي رسمیا مع فھد لفترة طو

 تسبب بشغف لفھد لمعرفة شخص غامض مثل عبادي..
 
 

 السبت..
 

 وفي وسط محاضرة الریاضیات...
 

ب ح ر خالد بصوت منخفض: عبادي ترى األسبوع الماضي كلھ قاعد أحاول أستدرج 
مو راضي یجیب سیرتھ فھد عشان أعرف من ھو عبدهللا بس یاخي ماعرفتھ وهللا و 

و ر د . ما حدد لنا سیارة  حدد وش عنده سیارة مثلاال في سوالیفھ یعني ما  
.؟عبادي: من ب  ح  ر  

 خالد: وش دعوى نسیت ال تفضحنا الجاسوس موجود,,, فھد.
بالي لوحتھ..طیب وراعي و ر د  ماعرفتھ یاخي ھذا كأنھ حاط لعنة  منعبادي: طار 

 للي یعرف إسمھ.
.الد:ھھھھھھھھھھھ..وهللا مدريخ  

أسكت خلنا بس نفھم من ھالمدرس التعبان كیف نحلل. عبادي: یا با  
 خالد: تكفى یادفرة.

 
نھایة حصة الماث..یفترق الثنائي..وعبادي یحاول النیل من الجاسوس بنظراتھ الغریبة 
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 التي عود سالم وفھد علیھا عندما ینظرون لھ...
 
 
 
 
 

 الساعة العاشرة صباحا...
 

سط..ویمسك جوالھ اآلخر..ویرسل..یدخل عبادي صف االنجلیزي ویجلس في الو  
 

..من عبادي الى فھد: صباح الخیر  
 

..من فھد الى عبادي: عساھا تصبح علیك مالئكة الموت  
 

من فھد الى عبادي: خالص مایحتاج ترسل عرفتك یاغبي خالص أطلع خلنا نتفاھم 
.أحسن لك ترى أنتھى أمرك.  

 
سھولة ولكن في الحقیقة لم "یستخدم أسلوب المعرفة عشان یظھر عبادي وینكشف ب

 یعرفھ"
 
 

"ھنا ألول مرة یفصح لي عبادي معلومة مھمة ویقول لي كانت ھذه الرسالة الرسالة 
الوحیدة التي أربكتني كثیر ولم یخطر على بالي أنھا خدعة ذكیة من فھد وفي تلك 

اللحظات كنت على بعد لحظات باالتصال بماجد إلنھاء األمر بالقوة لو لزم 
.ونترككم في الروایة مع تصرف عبادي"األمر.  

 
 

 یخرج عبادي من المحاضرة مسرعا نحو صف خالد..ویرسل رسالة لخالد..
 

 من عبادي الى خالد: بسرعة أطلع بغیتك ضروري
 

 ولحظات یخرج خالد..
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سمع.عبادي: إسمع إ  
 خالد: إنت اللي أسمعني ترى فھد شكلھ مخبوص في الصف مدري وش عنده

"ویقرأ عبادي على خالد دیتك عشان كذا..دوبھ أرسل لي الرسالةعبادي: أنا نا
 الرسالة"

 
 عبادي مرتبك جدا وفقد سیطرة التفكیر..

 
 خالد: یاخي لو عرفك كان قال إسمك.

 لحظات..من الصمت
 

 وتصل رسالة الى جوال عبادي اآلخر...
 

 من فھد الى عبادي: أخرج للحمام عشان ننتھي من الموضوع خالص عرفتك..
 

 ویقرأ الرسالة خالد..وعبادي..
 

عبادي: ترى طالع الحین من صفھ  معناتھ بسرعة أنا ماشي یا 
 سالالالالالالالالالالالم.

نت عادي خلك طبیعي عشان مایشك فیك.خالد: یا بس لیھ تروح أ  
 عبادي:خوفك یعرفني.
سمك یاذكي.خالد: یاخي كان قال إ  

یربط الشیئین ن لقاني قریب من الحمام أكید باآلعبادي: طیب أفرض كان شاك فیني و
 ویتأكد إنھ أنا ھذا وكمان أكید سالم شاحنھ كالم علي بعد ما تعرفت علیھ.

 خالد: یا أجل رح بسرعة.
 

وبینما یصعد الدرج عبادي وینظر خلفھ..یخرج فھد مسرع للحمام .. وال أعلم من أین 
.ألن مجھولھ ذھب متخفیا لألعلى....لكن لم یجد أحد.والجرأة أتى بھذه الشجاعة  

 
وتمر األیام سریعا وتزداد..عالقة عبادي بفھد كثیرا وتدخل مرحلة أقوى..وأیضا یصبح 

ھناك تجمع یومي لفھد وخالد وعبادي في المواقف..وبینما یمر سالم یستاء ویركب 
ء یدل سیارتھ ویمشي مسرعا..وكأنھ یشیر لفھد بالحذر مننا..بینما فھد لم یلحظ أي شي

..صیة المجھول التي یبحث عنھا على شخ  
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 األربعاء مساء..
 

ن للقھوة وبینما ھم على عتبة باب القھوة...عبادي وثامر سویا یذھبا  
 

ثنان اللذان تسم عبادي ویسلم على ..لكن من اإللحظة یاترى ماھذا الصوت وبعدھا یب
 مع فھد ولماذا تجاھال عبادي وثامر..

ن التفكیر یحدد واحد منھم واآلخر یجھلھ تماما..ولماذا...عبادي بعد جھد كبیر م  
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 الحلقة العشرین

 
 

 ((ماجد..لساحة المعركة مجددا))
 

 لقاء یومي بین خالد وعبادي..یبقى منبرا لإلخالص..وعبادي ینتظر كل یوم أحد
وأربعاء..لیزید عمق عالقتھ مع فھد,,وماجد..یعود للساحة ویلم بالمھمات السابقة 

 بشكل كبیر,,((طالب تحت المجھر))...
 
 

 
 یدخل ثامر وعبادي سویا..وفجأة..

 
 یبتسم عبادي: یاھال وهللا كیفك.

 فھد:ھال وهللا وهللا تمام.
 عبادي:یا في أمان هللا.

 فھد:سالم.
 

........ 
 

رت صدیق فھد..حلى یاخطیر صثامر: أ  
 عبادي:ھھھھھھھھھھھھھھھھ.
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..غریبة مشوا وال كأنھ قدامھم رجال.كانوا معھ ثامر: تعرف إللي  
 عبادي: وهللا ماعرفت األول بس الثاني راعي اللكزس و ر د.

 ثامر :أھا..
 

 ب أم أنھم ال یسلمون إال على من"ھل إعراض راعي و ر د یعني وجود سب
ه.."یعرفونھم..یآآآ  

 
 

ا ما حصل طة داخل العالم الصغیر.. لیتناقشیومیا بعد الدوام یلتقي عبادي وخالد في مح
للمستجدات..وأصبحت عادة آلخر الفصل الدراسي الثاني..وذكرى  اویستمع كل منھم

 جمیلة یتذكرھا كل منھما بعد أن أنتھت ھذه المعركة.....
 
 
 

 األحد...
 

 الساعة الثانیة ظھرا....
 

ادي لمبنى الریاضة ویدخل...برزانتھ .. وال یلتفت أبدا على من حولھ..لكن یصل عب
لحظات وسالم یجلس بالزاویة ویتكلم مع فھد..وفھد بعد ثواني یترك سالم..ویأتي 

 لعبادي..
 

 فھد: أھال كیفك.
نت.عبادي: یاھال الحمد هللا وأ  

 فھد: تمام..ھا كیف الدراسة.
 عبادي: تمام وهللا ییسر.

خي خلنا نشوفك برة الدوام.فھد: یا  
 عبادي: دق وحنا حاضرین.

 
 

سر عبادي  ویتحدث فھد كثیرا...ومسكین سالم ینظر من بعید..ولسان حالھ المقھور..ما
 لماذا یجذب فھد بھذه الطریقة..
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 وعبادي أثناء أداء التمارین الریاضیة یتعمد إدخال ماجد في كل قصصھ وسوالیفھ,,
وھل من فائدة من ذلك..ال أعرف مامقصد ذلك..  

 
 
 

 ومع مرور األیام یصبح فھد شغوفا بشخص یدعى ماجد...
 
 
 
 

..من بعد أن أظھر خالد قوة عبادي وحنكتھ "نعم..یقصد عبادي بذلك..إظھار قوة ماجد
أجل تحذیر فھد وشلتھ بعدم المساس بھ بأي مكروه عند إكتشافھم شخصیتھ..لكن 

ویصبح فھد..یترقب ماجد من بعید ویعتبره..جنتل تجري الریاح بما ال تشتھیھ السفن 
 مان"

 
 

 مساء..الساعة العاشرة..
 

 یتصل عبادي بماجد..لیتقابال خارج المنزل..
 

یبدأ عبادي بقص معركتھ من البدایة وحتى ماوصلنا لھ لماجد..ویبین سبب عدم إخبار 
دي بالوقوف تلك الفترة الماضیة..ویتقبل ماجد األمر بسالسة..ویعد عبا ذماجد من

 لجانبھ إن لزم األمر..ویتحادث الجاران سویا..وتدق الساعة لمنتصف اللیل..
 یودع كالھما اآلخر ویذھبا للنوم..

 
 "نوما ھنیئا أیھ الجاران وشكرا لصراحتك یاعبادي"

 
 
 
 

ثنین...صباحااإل  
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 عبادي: صباح الخیر.

 خالد: صباح النور.
 عبادي:ھا جاھز لإلختبار القصیر.

یا هللا ییسر. خالد:  
 عبادي: شكلك مضیع مثلي ھھھھھھ.

 
 
 
 

ھ وتنتھي حصة الماث...ویمضي الثنائي كل في دربھ...ویصعد عبادي الدرج ویشغل
من ھذا  بالدراسة في ھذا الفصل وماتبقىھتمام الوعد الذي قطعھ على أمھ في اإل

..ةالفصل..وخاصة أنھا الفرصة األخیر  
 

ع فھد..ویتكلم كثیرا عن عبادي ومایملك من قوة في ھذا خالد..یزداد عمق عالقتھ م
 العالم..

 
ھ بھذه الطریقة قد خبرني خالد أن عبادي یظن أن"حقیقة أجھل سبب ھذا ولكن أ

في لحظة من اللحظات...لم أفھم القصد لكن مازالت الروایة تمشي  یستعین بھ فھد
 مقتربة من المنتصف"

 
..جھ عبادي الى مواقفبعد الدوام..یت  

 
 
 

یاترى لماذا لم یتوقف عبادي عن جوالتھ في المواقف..ولماذا یبدأ فھد باإلندھاش التام 
في الصدف والتواقیت الزمنیة التي نظمھا عبادي من أجل مالقاة فھد في كل 

 مكان..وھل ستنقلب إندھاشاتھ لشكوك مثل سالم..
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 الحلقة الحادیة والعشرین
 

 ((أخیرا..عبدهللا: واحد صفر لمیالن؟؟))
 
 

أخیرا..ماجد وبسرعة إلى القھوة وتواجد خالد..في الحال..وقریب خالد..عمیل 
سري,,وعبادي نجاح آخر في معرفة سكن فھد,,وزیادة شكوك فھد نحو عبادي..وكثرة 

التي كان یواجھھا سالم,,((طالب تحت المجھر))... الصدف  
 

 
 

ویبدأ جولتھ الطبیعیة..لكن یدخل ضمن جولتھ سیارة فھد..الكامري الفیراني,,ولكن 
 یتفاجأ بنزول فھد منھا..

نعم..یستغرب فھد تواجد عبادي في المواقف بكثرة..وفي أوقات غریبة..بل في وقت 
..دخول وخروج فھد أو سالم من سیاراتھم  

 وھكذا تسیر األیام وتزداد األمر صعوبة وغموض..
وفھد یفكر..في شخصیة عبادي الجمیلة التي أمامھ والشخصیة التي یراھا بعد الدوام 
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من تحركات غامضة من عبادي في المواقف وغیرھا..وأیضا من كالم سالم الذي یتھم 
 فیھ عبادي بدون أي أدلة دامغة..
ي مرحلة لیس بإمكانھ الخروج منھا أم ماذا..ھل سیفقد التركیز فھد ویدخل ف  

 
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: ھال خالد.
 خالد: یاھال.

 عبادي: أقول وش رأیك نروح القھوة الیوم.
 خالد: مافي شكال أنا بأسوي شغلة ونتقابل ھناك.

حرك الحین.أتوك أنا بعبادي: أ  
 
 

جل الحصول في أسرع سیارتھ في الطریق من أ ویصل عبادي للقھوة وكعادتھ یتعب
 وقت على الشفطة األولى من المعسل..

في جلسة على  ..لكن... یلمح فھد ومعھ شخص جھ لمكانھ المعتادیدخل عبادي ویت
نتباه ویمر...لكن؟؟م اإلطریقھ..ویتظاھر بعد  

 
 فھد: عبادي عبادي.

.كووه أھال كیفیلتفت عبادي وینظر: أ  
ھذا رومیتي عبدهللا.یشیر: فھد  

و ال یكاد یصدق ھذه المصادفة: ونعم وهللا وش أخبارك یاعبدهللا.عبادي وھ  
 عبدهللا:وهللا تمام.

 عبادي یسأل عن نتیجة المباراة: بشروا كم النتیجة؟.
 عبدهللا بحماس: واحد صفر لمیالن.

 
 یستأذن عبادي ویغیر الخطة بسرعة ویجلس بالجلسة المالصقة لفھد...

 
 ترن ترن ترن..

 
ض:ماجد بسرعة تعال القھوة .. ب ح ر وعبدهللا موجودین.عبادي بصوت منخف  

 ماجد: یا مسافة الطریق..
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د بیتقطع.أسمع ال جیت خلك ثقیل مرة ترى فھعبادي:   
 ماجد:ھھھھھھھ.أجل جنتل مان ھا.

 عبادي: الیكثر بسرعة.
 

 ترن ترن ترن..
 

موجودینعرفتھ بسرعة تراھم خالص تصدق ب ح ر  وعبدهللا  عبادي:وینك بسرعة   
 خالد: یا یا أنا قریب.

 
 

یدخل ماجد أوال وبكل رزانة ورسمیة ویتجھ لجلسة عبادي...وفي ھذه األثناء فھد 
 یراقب بكل إعجاب لحظة وصول ماجد..یاترى مالذي یفكر بھ فھد..

 وبعدھا یدخل خالد ویتظاھر بعدم رؤیة فھد وعبدهللا..
.اصدین ذلكویجلس مع ماجد وعبادي وتعتلي أصواتھم ق  

 
 فھد..یتظاھر بالذھاب للحمام ویلتفت..

 
 فھد:أووه خالد..ھال..أجل جیت مع عبادي.

خبارك.یھ وهللا وش أخالد: أ  
.فھد: تمام  

 
ویتجھ فھد وھو في أعلى درجات الحیاء والخجل..ونجھل مالذي یدرو في خلده.. 

 ویسلم أخیرا على ماجد..
بة.. وبعدھا یختفي فھد للحظات لیوھم وماجد یشعلھا أكثر ویسلم بكل رزانة وھی

 الثالثي بذھابھ لحمام ویرجع لجلستھ..
 
 

 خالد: أجل كیف عرفت إنھ عبدهللا.
 عبادي: أفا علیك..ویقص السالفة..لخالد وماجد.

 
"ماجد بدأ یتفھم مایحدث حولھ من مغامرات شیقة..ومن تجاوب وفرح عبادي من أي 

 تطور".
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 األربعاء..
 

یة ظھرا..الساعة الثان  
 

وتسیر األمور على مایرام..ویستدرج عبادي في حصة الریاضة یتقابل عبادي بفھد 
 فھد.. بكل ذكاء..

 
 عبادي: فھد إنت آخذ شقة برة السكن.
 فھد باستغراب: أل أنا ساكن في السكن.

تمام طیب وشلون السكن حلو. عبادي:أھا  
یھ عمارتي زینة.فھد: أ  

  كیف.ت تختارھا والعبادي: وشلون أن
 

"عبادي یستخدم أسلوب الجھل حتى یستخرج المعلومة التي یھدف لھا وبعدھا 
 ینسحب إلضافتھا للسجل"

 
###تسكن في عمارة ###غرفة ایعني مثال أنا لما طلبت السكن ھم قالوفھد:  

 عبادي مبتسما: آھا أجل كذا النظام.
 
 

مة..وینسحب عبادي من السالفة بتدریج..ویحاول عدم نسیان المعلو  
ومسكین فھد یجھل ما یبحث عنھ عبادي..ومایرید أن یصل لھ عبادي في شخصیتھ 

 المجھولة..
ن یوفي المقابل..لم یستسلم خالد ویرید أن یقدم أفضل ھدیة لعبادي..وھي معرفة أ

 یسكن سالم..وما ھي أوصاف رومیتھ..
 

ستراحة الغداء..وقت إ  
 

ن یشعر وبعد أن وصل سالم لعمارتھ سأل یبدأ خالد مھمتھ ویلحق بخفیة سالم..وبدون أ
ستخدم خالد أسلوب ضربة الحظ وأتصل الطالب عن رقم العمارة###وبعدھا أخالد..أحد 

 بقریبھ..
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وصادف أنھا نفس عمارة سالم لكن.." "یقطن قریب خالد في سكن الطالب  
 
 

 خالد: ھال مساعد.
 مساعد: یاھال وهللا.

"ویعطي األوصاف بدقة متناھیة".خالد: أقول في أحد في عمارتكم ..  
 مساعد:طیب أجل شكل ھو إللي عنده جیب أبیض.
 خالد: علیك نور بس تمام عرفتھ ھذا وین غرفتھ.

 مساعد:لیھ.
 خالد: یاخي بسرعة بس خوي یبي یوصل لھ.

 مساعد: إذا ما خانتني الذاكرة ھو جنبي بغرفتین یعني غرفة ###.
 خالد: یعطیك العافیة.

 
 

ا الحظ یاخالد..یاترى مالذي سیحصل لعبادي مع ھذه المفاجأة وھنا سیفرح یاااه ماھذ
 عبادي كثیرا إلكتمال سجل سالم وفھد..

 
 
 
 
 
 
 

 وفي نھایة الدوام..
 

 ترن ترن ترن..
 

.إضافیةمساعد: أقول خالد إذا تبي الولد في شي خیر بأعطیك معلومة   
.اال الخیر ىیھ وهللا..خوي تراه طیب..وما بغخالد: أ  

فھد: زین أسمع .. رومیت ھذا الولد واحد عنده لكزس أبیض وأتوقع قبل كان عنده 
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لكزس فضي..وأنا أعرفھم شوي ألنھ في مرة تقابلت ویاھم في البقالة..وحدث موقف  
 غبي ما أذكره.

 خالد:زین زین هللا یعطیك العافیة.
 
 
 
 

..ویلتقي الثنائي خالد وعبادي..في ملتقاھم الیومي عند المحطة  
والكل یحمل معلومة جدیدة..وتنفجر المفاجآت بین الثنائي..وھنا عبادي بصوت عالي 

 من الحماس..
 
 
 
 
 

 عبادي: أخیرا یادبدوب كل شي عرفتھ عن سالم وفھد ما بقى أي شي ثاني..
..ءشي أي بس ھذا راعي اللكزس و ر د وهللا محیرنا وهللا عجزت أعرف عنھ  

 
عرفت عنھ معلومة بس یعني مو مھمة خالد بضحكة: ھھھھھھھھھھھ أنا  

 عبادي: قول..
عنده لكزس قدیم وطلع وحدة  هخالد: الیوم فھد جاب طاري إنھ واحد من أخو یاء

اللي یأكد صحة كالم فھد وإنھ مو جدیدة ومن حماس وخفة فھد قال إن لوحتھ و ن ر..و
مع معلومة السكن. ءحتمال مقلب منھ إنھ قریبي أكد ھذا الشيإ  

زین زین ..تصدق وهللا و ن ر یبیلھ..سجل عبادي:  
؟.ءخالد:وشو ال ما أصدق..ال تقول ناوي شي  

بالي..وأتوقع المجھر ینتظره..عبادي: وهللا..إنت إللي جبتھ على   
 
 

 یاترى ھل كان یمزح عبادي..وھل سیصبح و ن ر أو بالسابق و رد تحت.. وكیف,,
قي أحد ینتظر الدور,,یاترى متى أم ب 3مستحیل,, ولماذا,,وھل سینتھي األمر على 

 ستنتھي المعركة,,ومالذي سیحصل لو..
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 الحلقة الثانیة والعشرین

 
بس ماكنت أضحك لك...و ر د ثالث شخص تحت المجھر؟؟))((تسلم،  

 
ل سیكتفي عبادي بثالث شخص..ولماذا و ر د یرفض ذكر إسمھ,,وھل سیدخل ھ
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بسھولة لشباك عبادي,,وخالد متواجد ألول رسالة من و ر د,,((طالب تحت 
 المجھر))...

 
 

 الجمعة مساء...
 

راعي  "تذكیر..ترى ب ح ر ھو فھد... و ك ر ھو عثمان... و ن ر أو و ر د ھو
سالم..."ر ھو  اللكزس... ب س م أو و ا  

 
 
 

جھ عبادي إلى مواقف سكن الطالب..ویخرج من سیارتھ..لكن لیس كعادتھ بل یحمل یت
 ورقة صفراء..

 
 "یاترى ھل عدنا مجددا لحقبة سالم"

 
منھا یبدأ كالسابق بتمشیط  ھباقترویتجھ نحو سیارة راعي اللكزس و ن ر  وعند إ

سالم..ویلصق الورقة على المنطقة والتأكد من عدم وجود أي شخص یتبع أو الیتبع 
 الباب لكن مالذي كتب علیھا..

 
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: تمت المھمة بنجاح.
 خالد: هللا یرجك وشو.

صال وكتبت فیھا ((أرجوا اإلتن ر  عبادي: قبل ثواني لصقت ورقة على سیارة و
 ضروري ألني حكیت سیارتك)).وطبعا في األخیر حطیت رقمي.

قبل.من لك لفھد وسالم ازھق من رقمك من كثر رسائتتوقع م خالد: طیب ھل  
ق إنھ ینتقم من عبادي: وش یضمن إنھ حافظ الرقم..وسواء عرف وال أل أكید ھو متشو

...صحهیاءشخص لعب بحسبة أخو  
 خالد: وهللا أكید بس وش ناوي بالضبط.

ھین. أكون حذر منھ أكثر شكلھ..مبعبادي: أسلوبي نفسھ بس ح  
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 السبت صباحا..
 

مسك عبادي الجوال بیده طوال الوقت أمال في أن یجد أي اتصال من الورد لكن..ی  
تأخر اتصال الورد كثیرا..وخالد یتصل كل لحظة لمعرفة التطورات,,ویجیب عبادي 

 بإحباط..
 

بعد الدوام یلتقي األحبة في المحطة لتداول المعلومات المھمة والمواقف التي تحصل 
الم المحیرة..لإلثنین مع فھد أو نظرات س  

 ولحظات..
 

 ترن ترن ترن...نغمة غریبة..
 

 یصرخ عبادي فرحا وخالد متشوق...ویبدأ عبادي بدایة قویة..ویقفل الخط على الورد..
 

 خالد: لیھ كان ردیت.
ل.عبادي: خلھ أنا تعاملي بالرسائ  

 
ق.. ویحالفھم الحظ وتصل أول رسالة..ئینتظر الثنائي.. خمس دقا  

 
عبادي: إنت اللي حكیت سیارتي..من الورد الى   

 
 من عبادي الى الورد: مایحتاج نلعب على بعض ومرحبا بك في عالمي..

 
 من الورد الى عبادي: ممكن أعرف وش تبي..

 
 من عبادي الى الورد: طیب ممكن توعدني أنھ یبقى الموضوع بیني وبینك..

 
 من الورد الى عبادي: یاطیب..أصال أنا ما بیني وبینك شي..

 
 وبعدھا..

 
 ترن ترن ترن...جوال خالد..

 خالد: عبادي أنا استأذن أھلي یبغوني وعلمني بآخر التطورات آخر اللیل.
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 عبادي: هللا یستر علیك.
 

 ویرجع عبادي للجوال..
 

 من عبادي الى الورد: طیب لیھ معصب..طیب ممكن أسمعك شي..
 

یھ..نت وبعدھا سمعني إال تبالورد الى عبادي: قول مین إ من  
 

 من عبادي الى الورد: طیب بس دقیقة وبعدھا نكمل تفاھم..
 

 من الورد الى عبادي: طیب..
 

عبادي یتصل بالورد ویضحك من الفرح ,,ویشغل المسجل لكن ذوق آخر: خالد 
عبدالرحمن..لیش إنت مبعد عن عیوني ومجفني یانور عین(ن) بشوفتك كنت 

 تحلیھا..حتى إتصالك وصوتك منقطع عني....
 وبعد دقیقة كما وعد عبادي یقفل الخط..

 
ل..ویعود مجددا للرسائ  

 
سمك..الورد الى عبادي: طیب والحین وش إمن   

 
تعرفھ بعدین بس رجاء أبیك تفھمني..من عبادي الى الورد: ب  

 
 قبل من الورد الى عبادي: وشلون أفھمك وإنت مدري وش تبي مني ومن فھد ومن

 سالم..
 

طیب أول شي ممكن أعرف وش إسمك..من عبادي الى الورد:   
 

 من الورد الى عبادي: معلیش مثل ماتعبت ولصقت الورقة أتعب وجیب إسمي..
 

 "عبادي یقول لنفسھ: یاااه وهللا ھذا عنید مدري وشلون بأعرف اسمھ"
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 من عبادي الى الورد: ترى سھل ومثل ماجبت كل شي یخص سالم وفھد حتى 

بك إنت..بالریاض أقدر أجی مسوالیفھ  
 

 من الورد الى عبادي: أنا ماعندي مشكلة..یا یاذكي..
 

 من عبادي الى الورد: زین زین..األیام بیننا..
 

"أكید سمعتوا عن الشرطي الصالح والشرطي الطالح..فالشرطي الصالح یتكلم بطیبة 
ن شرطیین في آوتفاھم والشرطي الطالح یتكلم بقوة وتحدي.. مسكین الورد ینفذ دور ال

ولیس شخص واحد"... مختلفین فترض أن یكونا شخصینواحد وال یعلم أنھ من الم  
 

شرطي صالح؟؟@  
من الورد الى عبادي: ترى أنا بأتفاھم معك بس وش رأیك نتقابل لوحدنا ونحل 

 مشكلتك وصراحة ودي أتعرف علیك ألنك جريء..
 

ل أحسن..دي بس صعب..خلنا بالرسائمن عبادي الى الورد: وهللا و  
 

شرطي طالح؟؟@  
م ترى وهللا حركاتك من الورد الى عبادي: تراني عارفك وأحسن لك إنك تعترف ونتفاھ

ارت قدیمة...واضحة وخالص ص  
 
 

"حقیقة الورد یشك في عبادي كثیرا..بعد أن سمع عنھ الكثیر من سالم وفي المقابل 
رجل األول أیضا فھد..ومن ھذا المنطلق بنى خلفیة سوداء عن عبادي وأصبح ھو ال

 المشتبھ بھ"
 

 من عبادي الى الورد: زین أنا راضي بس إنت تعال وتفاھم معي إذا إنك تعرفني..
 
 

 ینتظر عبادي كثیرا..وال یجد أي رد یاترى أین ذھب  و  ن  ر....
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یعم مساء السبت على العالم الصغیر..وال یزال عبادي متمسكا بالجوال أمال أن یرسل 
 الورد..

 
 
 
 

ترن.. ترن ترن  
 

 خالد: ھال.
 عبادي: ھال وغال.

 خالد: بشر.
نھ عنید وصعب المراس.ادي: وهللا إعب  

ار.خالد: لیھ وش ص  
 

 یحكي القصة بالكامل لخالد ویقرأ لھ الرسایل كاملة..
 

 خالد: و غریبة فجأة أنسحب.
 عبادي: ماعلیك مرده بیرجع ألنھ ناوي یعرفني وأكید الزم یصبر علي شوي.

نت.قصدك إنھ بتقول لھ مین أ خالد: وش  
أخلیھ یزید شك فیني بس مافي دلیل. أبدا بس ھو شاك فیني جدا وأنا بعبادي: أل  

 
 األحد..

 
یذھب عبادي لحصة الریاضة بشكل طبیعي وتقابل مع فھد ویدرو بینھما حوار عادي 

فھد غریبة.. تلكن نظرا  
ت وهللا حیرتنا فیك..إن للي تراسلنا وال مبیاعبادي إونظراتھ تقول أنھ:إنت   

 
 

 بعد الدوام..
 

 یصل مسج لجوال عبادي,, ویفتحھ في البیت..ویخرج مسرعا..
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یاترى ماذا كتب في المسج وأین یذھب عبادي مسرعا خارج منزلھ..وھل ھو الورد أم 
 أمر عاجل..سنعرف ذلك..

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 

 
 
 

 الحلقة الثالثة والعشرین
 

 ((حوار سري..وإعتذار مبكر جدا))
 

 
الورد: رجاء قول مین إنت خالص..وعبادي یعتذر وطلب عدم اإللحاح في 

كشف..ولماذا الورد یصر بكل قوة..وھل سیفي عبادي بوعده..ولماذا عبادي یستمع 
 للورد في كل كالمھ,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

ب السیارة عبادي ویتحرك مسرعا ألقرب مقھى إنترنت..ویتصل بسرعة على یرك
 خالد..

 
 ترن ترن ترن..

 
 عبادي: خالد خالد.

 خالد:ھال.
 عبادي: توه الورد أرسل لي إنھ وده یقابلني بالماسنجر.

یمیل سري.خالد: وعندك إ  
 عبادي:أفا علیك ونسیت أقول لك إنھ أنا مضیف فیھ من أول أیمیل فھد.

لد: ومن وین جبتھ.خا  
 عبادي: یاذكي فھد عطاني إیاه.

 خالد: بس عطاه لعبادي مو الشخصیة المجھولة.
 عبادي: ھھھھھھھھھھ.

 خالد: وطیب الحین وش بیسیر مني فاھم.
عبادي: علمي علمك بس خلني أضیف إیمیلھ اال أرسلھ لي وأعطیك آخر المستجدات 
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 بعدین.
یك.خالد: یا بس خلك صاحي ال یلعب عل  

 عبادي: یا هللا ییسر.
 

ساعات من الفرحة من صاحب المقھى ویدخل مسرعا  3یدخل عبادي المقھى..ویطلب 
 لماسنجره السري..

 
 یضیف الورد..

 
 
 

 محادثة الماسنجر..
 

 ورد: ھال.
 عبادي: أھلین.

 ورد: ممكن أسالك سؤال بس جاوب بصراحة.
 عبادي: سم.
وسالم. نت وش تبي مني ومن فھدورد: یاخي أ  

 عبادي:ما أبي لكم اال الخیر.
 ورد: یاخي وهللا حرام علیك كذا تسوي في سالم وفھد إذا تبي شي قول وهللا أعطیك.

وهللا. ءعبادي: أنا ماسویت شي..ومابي شي  
.ل مكانورد: ال كل ھذا وال شي..وش تفسر مالحقتك لھم وترصدھم في ك  

یر صدیق سالم.أصس صدقني نیتي زینة وأنا بس أبي ممم بعبادي:أ  
 ورد: طیب أجل وش جاب تراسل فھد.

مممم. عبادي: أ  
 ورد: یاخي طیب أنا أعرفك.

یھ تماما.عبادي: أ  
.نتورد: طیب مین أ  
قدر آسف.عبادي: وهللا ما أ  

 ورد: صدقني محد بیدري ھذا بیني وبینك.
 عبادي:وهللا صعبة یاخوي.

.ءومافیھا شيورد: ال با عادي قول وصدقني بأحترمك اذا قلت   
 عبادي: خالص یاخوي وهللا ال تحرجني أكثر.
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 ورد: تكفى.
 

ینحكر عبادي في كالم الورد المنطقي ویضع سبب غیر مقنع لكن..لیخرجھ من المعزق 
 وال یوجد فائدة..

 
سلت لھم عبادي: زین أسمع یاخوي أنا صراحة مابغیت من فھد وسالم شي أنا أر

درت فقلت أحسن عن طریقھم وھذا قك بس ماقیر صدیعشان كنت أبي أوصل لك وأص
عندي ورجاء سامحني یاخوي وخالص هللا یستر علیك.. إللي  

 
"عبادي یصرح لي أن عذره كان فقط من أجل الھروب من الموقف لكن اعتذاره كان 

 حقیقي,,ووعده أیضا حقیقي"
 

 ویواصل كالمھ..
 

دا وال سالم وال فھد..بس عبادي: وخالص وعد مني إني معد أراسلك وال أزعجك إنت أب
 رجاء یاخوي..سامحني عشان ربي یوفقني.

نت.یاخي دام إننا تصافینا قول مین أ مدري عنھم بس يیائورد: أنا مسامحك بس أخو  
 عبادي: أرجوك ال تعذبني أكثر خالص بروح..وبیجي یوم وتعرفني البد.

 ورد: على راحتك ویا سالم.
لیوم عند المصعد.عبادي: سالم..وترى ضحكتك حلوة ا  

 ورد.تسلم بس ماكنت أضحك لك.
 
 
 
 

"عبادي یتصل بي قبل ھذه الحلقة ویبلغني أن المحادثة الماسنجریة أستمرت ثالث 
 ساعات اال ربع..لكن لم یتذكرھا بالكامل وھذا ما كان یھم ذكره من المحادثة"

 
 
 

ا برضوخ عبادي یاترى ھل یصدق عبادي في أقوالھ ویفي بوعوده التي تفآجأنا جمیعن
 من كالم   و ر د    ودون أن یعرف إسمھ..
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یتصل عبادي بخالد..ویخبره بآخر التطورات وخالد یفرح قلیال..ألن عبادي بدأ یتعقل 
 في معركتھ ولم یتركھا حتى تنفجر..

 
 

 
الكثیر یتساءل ھل ماجد وثامر مع خالد و عبادي في آخر التطورات..نعم ھم كذلك لكن 

یكم في تكرار الحدث للثنائي الباقي..لن نطیل عل  
 
 
 
 
 

 یجن اللیل على عبادي..ویحس بضیق في قلبھ..وبعدھا یمسك الجوال السري ویكتب..
 

((و ن ر تبعھ صفر یرتقي بعده واحد فال مجال إال لتسعة فھي الورد بشكل آخر وھي 
الذوق من أمل خایف نعم ھنا عجزت عن وصف لبشر وحاشا إنھ لقمر الحسان 

سرور التحالق وأخاذ األفكار ویاحبذا حین یطلق العنان لبصر ویالباه نعم یسرق قلبي و
وینقلھ ھنا وھنا حتى خطواتھ لھا من وقع في خفایا قلبي الرقیق نعم ویاكثراه على نعم 

حتى إسمھ تعبت قواي عن معرفتھ فأكتفت بتجوال نظرھا نحوه لتنعم بتحسان ال 
زیادة الكالم خوفا من باب القصار وقلة حیلة الحیاة  یشوبھ أي إستھجان ھنا أعجز من

وسوء منقلب العشاق لكن لن أقف ھنا ویداي بال تحراك بل سأتابع خطف قلب فالن 
وفالن حتى أربح وأحتل روح الوراق وأتمرجح فیھا لیل نھار وأفرغ شحنات عشق 

ى أسقط في تلتھا سكرات الفراق وختاما لعیونھ ویاشقواه متمنیا طرفة المجھول حت
 شباكھ ویاوقتاه))...

 
 

دي وعد بأن ال یرسل ھنا نعجز حقیقة عن توقع المستقبل لھذه المعركة..وكیف أن عبا
كیف سیحصل ذلك..ومالذي سیحدث في القادم.. أبدا لھم..إذا  
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 یخرج عبادي في مھمة ال یعلم بھا إال خالد وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف..
ولماذا في ھذا الوقت..وھل ستنكشف لنا أمور جدیدة...لكن مالذي حدث.  

 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الحلقة الرابعة والعشرین
 

 ((إختفاء عبادي عن العالم..ومرض))
 
 

لكن..نعم ساعة الصفر یآآآه..یادنیا,,عبادي طریحا للفراش..وخالد یسعف عبادي و
الثانیة دقت..ووداعا للشریحة..ولكن..وعبادي یختفي لعشرة أیام ویودع العالم 

 الخارجي,,وحالة نفسیة صعبة..ماجد یستنكر ویذكر عبادي بقوتھ,,نعم عودة قویة بعد
باستمرار..ویبتسم((طالب تحت المجھر))... نتكاسة,,ولماذا الورد ینظر لعبادياإل  

 
   

ت ساعة الصفر التي تحدثنا عنھا بالماضي..الساعة التي عندما دقت..طرحت "نعم..حان
عبادي مریضا..وأتعبتھ نفسیا..وقصمت قواه حتى لم یعد یسیطر على أتفھ األمور لكن 
مالذي حدث وماذا فعل عبادي وھل توخى الخطوط الحمراء التي في خارج 

ابقة..ھل فعال تدمر عالمھ..ولماذا ماجد یذكر عبادي بقوتھ وإنتصاراتھ الس
عبادي..وأنتھى أمره..وخالد كما أخبرنا أنھ وقف مع عبادي وحاول إیقاف تدھور 
حالتھ..نعم لكل شخص یوم..وقد حان الیوم في تلك السنة لعبادي..نعم أین القوة 
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والقیادة والسیطرة التي أمتلكھا عبادي..ھل تفتت فجأة أم ماذا حدث لھا..ولماذا یفضل 
خروج لعشرة أیام من منزلھ إال لمقابلة خالد..أو جاره العزیز عبادي عدم ال

ماجد..یاترى مالذي أرتكبھ عبادي لینتھي بھذه الطریقة..واااه ومالذي سیحدث 
لمعركتھ.. نعم یعلن أخیرا عبادي الھدنة بدون علم خصمھ ویتوقف بالكامل عن إدارة 

ال ینساھا أبدا..نعم حقیقة  أي عمیلة في ھذه األیام العشرة..نعم یعیش عبادي لحظات
 تكشف..وتدبیر سري من أفراد في العالم الخارجي..وتعاون داخلي وحدوث خیانات..

ن التي أودت بھ في نعم ھذا ماقصدتھ في قولي عن ثقة عبادي بنفسھ..وھي اآل
ستطاعت أن تنھي شخصیة فكریة معقدة..وفكت شفرات معركتھ التي العمق..والتي أ

العالم الخارجي..یاترى ھل تساھلت یاعبادي أم یاترى ھل تكاسلت  قادھا مع خالد في
یاخالد عن مساعدة عبادي في معركتھ الخارجیة..أم أین ذھبت مساندتك یاماجد في 
الخارج..ولماذا یاثامر تصمت في ھذه اللحظات العصیبة..وھل شعرت الخصوم في 

كثیرة عن أحداث ھذه  المعركة الداخلیة بأي شيء..وماذا فسرت ذلك..نعم تساؤالت
..والتي حتى ھذه أن أتلقى الموافقة من عباديالمعركة والتي وعدناكم بطرحھا بعد 

                                                   روایتنا..ظات لم أنالھا لألسف""    نعود لاللح
 
 
 
 

 كما ذكرنا یتوقف عبادي عن أي تحرك لمدة عشرة أیام بالتمام..
 
 

قضي العشرة أیام..بمرھا وحلوھا..وماتخفیھ من أوجاع وأحزان یمر بھا كل من حول تن
 عبادي..

 
 لكن..یقول عبادي أن لكل جواد كبوة..

 
 ویعود عبادي إلستالم السیطرة بعد أن فقدھا..

 
 السبت..

 
یبدأ الدوام كما ھو معتاد ویحضر عبادي بنفسیة جدیدة..ویرجع كعادتھ في نظراتھ 

وزیادة الجولة لتضم سیارة الورد...وتحركاتھ..  
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ستراحة..وقت اإل  
 

 یلتقي عبادي بخالد ویبتسما سویا..
 

 عبادي: صباح الخیر.
 خالد: صباح النور والسرور.

 عبادي: أقول شف..
 

ویخرج عبادي شریحة جوال من جیبھ..ویكسرھا نصفین ویعطي أحد نصفیھا 
 لخالد..ویقول..

 
 عبادي: وداعا,,لكن بتواجد.

راسلت فیھا ب ح ر  و ن ر  و ا ر. لد: ال تقول ھذه الشریحة إلليخا  
ال ھي.عبادي: إ  

 خالد: طیب وكیف یعني خالص أنتھینا.
ستخدام أبدا وأنا مازلت على وعدي سما: أل..بس خالص الشریحة مالھا إعبادي مبت

سد الطریق علي.. ھللورد إني ما أرسل أبدا بالجوال,,والورد یفكر إن  
ون یعني.خالد: وشل  
ترجع المعركة ألوجھا مرة ثانیة..صدقني بأتخذ أسلوب جدید.عبادي: ب  

ثاني وهللا إنك غریب. ءخالد: وهللا غبت عشرة أیام ورجعت بشي  
 عبادي:ھھھھھھھھ.هللا یقطع ذیك األیام وسببھا.

 خالد: یارجل راحت خالص..عساھا ماترجع.وزین إننا خرجنا بنتیجة مرضیة.
الحمد هللا.عبادي:الحمدهللا   

 
 

 علیھ قاءات مع الورد..ویزید الشكوكلتمر األیام..ویزید عبادي مقدار الصدف وال
 كثیرا..

 وفي المقابل تزداد نظرات الورد حدة وحدة..
 
 

"تحلیل من الكاتب..أتوقع سكوت عبادي عن نظرات الورد قد تسبب لھ المشاكل ألن 
ي كأن عبادي یقول إیھ أنا ھو تأیید أالرضى أو عالمة ال السكوت كما ھو معروف

"أم ماذا ؟؟  ..یاترى ھل غفل عن ذلك عباديمجھولةالشخصیة ال  
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 اإلثنین..
 

 الساعة الحادیة عشر لیال..
 

جھا للكمبیوتر الخاص بھ..وبعدھا یفتح إیمیلھ السري..یدخل عبادي المنزل مت  
 ویبدأ بكتابة رسالة ویعتمد على أسلوب الــ....

 
 
 

ل عبادي وھل تھدف سلوب جدید..وماھي نوعیة رسائاألفي  ه عباديھل ھذا ماقصد
لشيء مھم..وماردة فعل الشلة..وھل مازالت عالقة عبادي بفھد مستمرة وأیضا 

 خالد..وماسر ھذه النظرات المتكررة من الورد یاترى..
 
 
 

Someman2005@hotmail.com تب:الكا  
 
 

 
 

 الحلقة الخامسة والعشرین
 

 ((عمیل سري خارج المملكة..))
 

ثامر یرصد...وعبادي وخالد لم یتكلما من شدة المفاجأة..ویاترى لماذا یذكر فھد 
الشخصیة المجھولة أمام..وھل ھذه خطة من الخصم,,یاااه أخیرا عرفنا إسمھ,, بدر بدر 

 بدر,, ((طالب تحت المجھر))...
 
 

 
 



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

107 

اوالت الكثیرة لنعرف مالذي یكتبھ عبادي في رسائل اإلیمیل..یفصح لنا خالد "بعد المح
ألنھ یعرف كل تطور یقوم بھ عبادي ..یقول خالد: كان عبادي یرسل لھم بشكل یومي 

نشرة عن تحرك كل شخص من شلتھم حتى أشخاص لم نذكرھم في األحداث وأعتقد أن 
م ولماذا.."عبادي سیوضح للكاتب من ھم الذین لم یتم ذكرھ  

 
 األربعاء..

 
..والنصف مساء 10الساعة   

 
 ترن ترن ترن..

 
 ثامر: ھال عبادي.

 عبادي: یاھال وغال.
 ثامر:أخبارك.
 عبادي: تمام.

ثامر: أقول تراني أكلمك من البحرین واآلن أمامي فھد وسالم وراعي الورد ومعاھم 
یرا عرفنا شيء جدید من .. أختعرف أشكالھم من یوم سالفة مطعم تشلز إثنین أظن إنك

 تحركاتھم.
عبادي: هللا یرجك وهللا انك خطیر تمام زین زین ترى ال یحسوا فیك أبدا أبیك تنسحب 

یمیل عشان صدق ینخبلوا من شان بأرسل لھم رسالة على اإلمن الموقع ع
 استخباراتي.

 ثامر: ماعلیك والحین أنا أصال راجع.
 عبادي: یا تمام توصل بالسالمة.

 ثامر: هللا یسلمك.
 

 "یااه ماھذه الصدف التي تحالف عبادي وأصدقائھ..حتى خارج المملكة یتم الرصد
"سريإلى سجلھ ال وأكید عبادي سیضیف ھذه المعلومة  

 
 

 ینطلق عبادي نحو كمبیوتره الخاص...ویرسل..
 

 ((أھال بالشباب..مرحبا بكم خارج المملكة..أتمنى لكم إقامة سعیدة..وال تتأخروا
 ...حتى ال تناموا بالطریق..ھھھھھھھھ...تحیات الرجل المجھول))
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 "یتعدد أسلوب عبادي كثیرا واألسباب تعود لطبیعة المكان والزمان"
 

 الجمعة...
 

یتوجھ عبادي إلى صالة الجمعة..ویجلس الستماع الخطبة..وعند إقامة الصالة یتفاجأ 
الصف الذي أمامھم ال یتقدم..نعم عبادي بالورد یقف جانبھ..وعندما یحدث فراغ في 

یقصد الورد ذلك..یاترى ھل یعلم الورد الكثیر عن عبادي حتى یواجھھ بھذا 
الشكل..لكن عبادي في قمة الفرحة..ویثیر الریب في قلب الورد..كثیرا.. وبعد الصالة 
یسبح عبادي..ویجلس وبكل سالسة یسلم على من بیمینھ ثم وبكل جرأة یلتفت على 

یقرأ السالم على الورد ..وكأنھ ال یعرفھ أبدا ولم یراسلھ ولم یحدث بینھم یساره و 
شيء..لكن نظرات الورد وإبتساماتھ..ترید أن تقول لماذا  ال تعترف یاعبادي..وننتھي 

 من ھذا المنوال..ویرید أن یبادلھ عبادي االبتسامات حتى تكون دلیال على اعترافھ..
 
 

 السبت...
 

بادي یخرج وال یرغب قى الحصة األخیرة من الدوام..عبعد صالة العصر..تب
ف جھ لسیارتھ..لكن في الممرات..فھد وخالد..أیضا خارج الصبالحضور..ویت

دثا..یقف عبادي ویسلم علیھم..یتح  
 

 عبادي:یاھال بالشباب.
 خالد: ھال وهللا.

ب.ناس حصة الریاضة حقت األربعاء غائفھد: وین ال  
نشغاالت.عبادي: وهللا عندي شویة  إ  

 
فھد وبعدھا ال یملك  ة تثیر بعد التساؤالت حتى یشك أجوباإلجابة ب"عبادي یتعمد 

 دلیل"
 

 فھد: أھا.
 عبادي: وین الناس ماعندكم حصص.

 فھد وخالد: تكفى وانت.
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 عبادي: ھھھھھھھھ.زین وش رأیكم نتمشى بالسیارة شوي ونشتري عصیر ونسولف.
 فھد فرحا: یا مشینا.

 
لعبادي بخفیة..ویعني فیھا إستدراج فھد بأي شكل ممكن لنیل أكبر عدد من  "یغمز خالد
 المعلومات"

 
ر والمفرحات وبعدھا یقف العصائ لشراء سوبر ماركتیركب الثالثي معا ویتجھا لل

جمیعا.. ن جمیل وتحت ظل شجرة كبیرة وینزلواعبادي بسیارتھ في مكا  
 فھدالبسطة..ولحظات ویتشجع وتبدأ السوالیف..ویضحك الجمیع..وفھد في قمة 

 ویتكلم..لكن ھذه المرة وثق في خالد وعبادي..المسكین بدأ یفضفض..
 

فھد: أقول یاشباب وهللا مو عارف في واحد مدري من ھو مزعجنا كثیر ویدقدق علي 
 وعلى أخویائي..ویعرف كل شيء عنا..

 
ألول مرة" فھد"عبادي في قمة الفرحة وإدعاء عدم المعرفة وكأنھ یسمع كالم   

 
 ویتابع فھد: وحاولنا كثیر معاه بس ماقدرنا نعرفھ.

 
.أدبھعبادي: طیب منو ھو منتب شاك بأحد تكلم وأبشر باللي ی  

 
 فھد وبفخر: ال بس خالص تفاھم معاه خوي بدر راعي اللكزس..

 
 

ییییییییییییییییییل "یاااااااااااااااااااااااااااااااااه أخیرا الالالالالالالالالالالالالال  مستحییییی
 ھل راعي الورد ھو بدر بدر بدر"

 
 یتجمد عن الحركة الثنائي خالد وعبادي..

 یستوعب خالد الموقف ویبدأ بالكالم مع فھد حتى ال یشعر..
وال یشعر بشيء واسم بدر یتردد في مسامعھ.. متجمداأما عبادي فما زال ب  

 
..وكیف سیبلغ الورد عن احدي أخیرأخیرا عرفنا إسمھ بدر نعم..ھل نجح عبادي في الت
 معرفة إسمھ..نعم االن أكتمل السجل الكامل لبدر..
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 یرجع عبادي للموجة من جدید.
 

 عبادي: طیب یافھد  یعني ھل شاك إنت بأحد وتراني حاضر وماعاش إال یلمسك.
 

"فھد فرح جدا ویعلم بقوة عبادي وأن ماجد صدیقھ وبدأ یشد الظھر بھما وال یخشى 
ي المنطقة"أحد ف  

 
 فھد: هللا یعطیك العافیة..بس وهللا مو شاكین صراحة بأحد.

 
"أل أكید سالم وبدر شاكین بعبادي لكن فھد أخفى ذلك ولم یعد یشك بعبادي ألن عبادي 
اآلن وبكل ثقة یمد ید المساعدة لفھد في أن یكشفوا شخصیة المجھول مع أن المجھول 

الھا من لحظات ال تنسى"اآلن یقف أمام فھد ھو عبادي یاااه ی  
 

حنا موجودین وترى عبادي مو مقصر معك.خالد: على العموم لو سار شيء   
 فھد: ماتقصرو..وھو ھذه الفترة بس یرسل لنا على االیمیل.

 عبادي:طیب إنت محتفظ برقم جوالھ یمكن أقدر أدق وأعرفھ.
 فھد: إیھ خذ.

 
تخلص  ادي ھو صاحب الشریحة  التي"یااااااااااااااااااااه مسكین فھد ال یعلم أن عب

عبادي بالسابق" منھا  
 

 وبعد لحظات..
 

 یتصل عبادي ویعرف الرد..ألن الشریحة أنقسمت نصفین..یعني الجوال مقفل..
 

 عبادي:غریبة الجوال مقفل.
بس بدر تفاھم معھ ووصلوا لنتیجة. فھد: ھو العادة على طول یرد ویرسل  

یاشباب وش رأیكم نرجع عشان كل واحد یآخذ  عبادي: زین زین على العموم یا
 سیارتھ ونحرك على البیت نرتاح.

 
ینتھي الدوام على ھذا الحال..عبادي وخالد في المحطة كالعادة..لتناقش الحدث الھام 

..تطوراتوباقي ال  
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 عبادي: أقول خالد في شي ببالي أكید بیسیر.
 خالد: وشو خالص مافي شيء مثل اللي سار الیوم.

ي:ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ.عباد  
م.خالد: ھا تكل  

 عبادي:ناوي أرسل رسالة مر..
 
 

یاترى مالجدید في المعركة..ومالذي یدرو في بال عبادي..ولماذا یجدد األسلوب كل یوم 
سریة..وخالد مازالت عالقتھ في ى وراء عدة شخصیات أم..كعادتھ احتیاطات ھل لیتخف

 تطور كبیر مع فھد..وھل یمكن أن یحدث..
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 الحلقة السادسة والعشرین
 

 ((ثقة..وعبادي متواجد في الساحة))
 

تزداد الثقة..وفھد یستنجد بعبادي كسند في مواجھتھ..وعبادي یتواجد في الوقت 
المجھول..وتخوف كبیر من سالم وعدم حضوره..وبدر  المناسب..وغیاب الرجل

المواجھة,,((طالب تحت المجھر))... فشلیعترض وجود عبادي..و  
 
 

 ویتابع عبادي الحدیث..
 

عبادي: ناوي أرسل رسالة مرعبة فیھا تھدید إلیمیل فھد.وأكتب فیھا إنھ أبي أواجھھ  
ني أنا فی على طوالرھو وأخویاءه وإني بأجیب معي شلة وغیره وأكید فھد بیفك

أساعده.وبیكلمني وب  
شاكین  هخالد: الال طرت بعید یاعبادي..وهللا ماظنتي یقول لك وخاصة إنھ أخو یاء

الرجال ألنك ھو ھب جاي فیك..وحتى لو قال.. طب وش بتسوي بتكون معاه وطبعا م
 ..فأیش الحل.

المواجھة وبأكون  ك اللحظة إني كنسلتفي تلعبادي: عادي أنا معاه وبأرسل بالجوال 
 جنبھ ومافي أمل یشك أحد فیني.

 خالد: هللا یرجك ..یا جرب حظك.
كتب الرسالة على إیمیلھم وبأحط نسخة من دي: ماعلیك..الیوم إن شاء هللا بأعبا

 الرسالة لكل سیارة من سیاراتھم.
 خالد: الال مجنون إنت.

م.عبادي: عشان لو مافتحوا االیمیل یالقونھا على سیاراتھ  
 خالد: طیب وإیش سار على إسم بدر.

یة بأرسل لھ على اإلیمیل إني اعبادي: الحین محا أبین إني عرفتھ وفي األیام الج
 نجحت بالتحدي وإنھ سجلھ خالص أكتمل.

 خالد: طیب لیھ ماترسل على جوالھ وتقول لھ كیف حالك یابدر.
بأكتب إسمھ وكل شي أبدا..واالیمیل أفضل  وعدي خلفعبادي: ال أنا وعدت ومانب م

 فیھ.
 خالد: هللا یرجك یا الزبدة توصینا شيء.

 عبادي: هللا یستر علیك.
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 یجن اللیل على العالم الصغیر..
یلھ السري ویبدأ بكتابة الرسالة.وعبادي یبدأ الخطة..ویفتح إیم  

 
 ((إلى فھد وسالم والورد..

 
یرا ستعرفوني..لكن استعدوا ترقبوا المواجھة..وأتمنى أن تكونوا رجال وتقابلوني أخ

الوعد  كل شيءأشخاص وأرجوا إنكم..ماتخافوا..ألني أعرف عنكم  8للمضاربة..ومعي 
مساء.. وداعا)).. 11:02یوم األحد الساعة   

 
 ویطبع عبادي ثالث نسخ..ویرسل المسج مباشرة..

 
واء یتجھ عبادي مباشرة إلى مواقف سكن الطالب..ویبدأ بتمشیط المنطقة..ولكن األج

لم تكن تساعد..فتوجد حركة كبیرة في المواقف..لكن وبفنیة كبیرة وتكتیك دقیق..یضع 
 عبادي األوراق على سیارة سالم وبدر وفھد..

 
 األحد..

 وقت الغداء..
 

 یتوجھ عبادي وخالد سویا إلى المواقف وبعد لحظات..ینادي فھد على عبادي فقط..
 یلتفت عبادي ویقول..

 
 عبادي: ھال.

بغیتك شوي.فھد:   
 

 یستأذن عبادي من خالد ویغمز لھ..ویذھب بالقرب من سیارة فھد..
 

یبي یقابلنا ویقرأ فھد طلع فھد مرتبكا: أسمع السالفة إال قلت لك عنھا وذاك الرجال 
 الرسالة بخوف أنا ودي إنك تكون موجود معنا.

 عبادي: مافي شكال أنا حاضر وبأجیب أكثر من عدده.
وك.ك بدون ما یحس وإذا صار شي تدخل أإنت خل فھد بتطمن: ال بس  

 عبادي: مافي مشاكل وانت ال تخاف صدقني ألضرب الولد لین تشفي غلیلك.
 

 "ینكسر خاطر عبادي كثیرا..یاااه وهللا فھد مسكین ولم یعلم مایجول بخاطر عبادي"



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

114 

 یرجع عبادي لسیارتھ ویقترب من جانبھ خالد..
 

 خالد: بشر وش سار.
ھھھھھھھ.ماقلت لك یاذكي وهللا جاني وكلمني یبیني أفزع لھ.عبادي:ھھھھ  

 خالد: هللا یرجك..وبتروح.
 عبادي: ماعلیك بأتمركز ھناك وبأحاول أحتك أكثر مع بدر.

 خالد: هللا یرجك وهللا انتبھ.
 عبادي: ماعلیك.

 
 ینتھي الدوام..

 
 فھد ینادي عبادي مثل وقت الغداء..

علیھ آثار الخوف واالرتباك..و  
 

 فھد: أقول عبادي مدري أحس نفسي مو متجھز للمواجھة الیوم.
 عبادي: أفا تراني موجود.

 فھد: ال بس مو عارف حتى أخوائي مو متجھزین.
 عبادي: على راحتك..

لیوم وماقدرنا فھد: وحتى لو عرفتھ مدري وش بأقول لھ ألننا جلسنا أنا وأخویائي ا
.علیھ یستحق إننا نضربھ نصید علیھ خطأ   

 عبادي: على العموم أنا بأكون ھناك فقط بأمر بالسیارة إحتیاطا.
 

 "مسكین فھد یوضح نوعا من القوة أمام عبادي حتى ال یخرج بصورة ضعیفة"
 

ف أم ماذا ..أم ئیرجع عبادي..فرحا ولكن..یاترى مالذي غیر رأي فھد ھل صدقا ھو خا
ألصدقاءه وأحتفظ  صح بھافأن بدر..لم یرضى أبدا ذلك..وكشف خطة عبادي..ولكن لم ی

 بھا بینھ وبین عبادي دون علم أحد...
 

 یتصل عبادي بخالد ویخبره بكل التطورات األخیرة..
 

جھ عبادي للمنزل..ویجلس على كمبیوتره الخاص..یت  
 

الخطة من  یاترى مالجدید یاعبادي.وھل ھناك رسالة أخرى..ھل ستتغیر سیر
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 جدید..ولكن لماذا..
 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 الحلقة السابعة والعشرین

 
 ((سالمات یاخالد..ووصول سریع))

 
تجیب,,وفاجعة یاترى ھل رجع الحنین,,ولماذا یرسل عبادي خارقا وعده,,وھل سالم یس
أمامھ,,((طالب خالد..ووصول سریع لعبادي خوفا على,,عبادي یخفي خوفھ على خالد 

 تحت المجھر))...
 
 

 ویفتح إیمیلھ السري.. ویرسل رسالتھ لبدر..
 

((أخیرا..كیف حالك یابدر..ھھھھھھھھ أجل إسمك بدر ما قلت لك ال تتحدى شخص 
 یعرف كل ماضیك وحاضرك..سجلك أكتمل..وخلك جاھز للمفاجئات))..

 
 

 االثنین مساء..
 
 
 

لذكریات فیتذكر لحظات جمیلة ولحظات مره یجلس عبادي على سریره..ویدخل عالم ا
 من حیاتھ..یتذكر سالم,,,ویقف في ذكریاتھ علیھ..نعم یضیق عبادي كثیرا..

 ویمسك جوالھ السري ویكتب..
 
 
 

(( و ا ر أربعت وأخمست وأصفرت وتألقت بجیم وسین خالفتا لغتھما ولحقت بھا 
ا إال عند مقدمھا فابتسمت تسلسال  أربعة وثالثة وأصفرت أخرى ولم أكن أعرف مرقبھ

لمولدھا في عالمي فأسرعت في أن أباركھا سرا حتى ال یكشف قناعي خوفا من ألم 
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الوجاه ھنا علمت لحظة وضع الكائن في طي النسیان لكن أستطعت خداع ضمیري 
وأصبحت أتمحور حول ممشاه وسكناه لكن لم أغفل عن وعد قطعتھ لنفسي ألن  خلفھ 

س فالن وفالن حتى أدخلتھم ت مھمتي ولعبت في نفاه وآه قد أنھییعني الضیاع وال قدر
لحظة صفاء تلتھا العسراء فتسابقت علیھا العداوة والبغضاء ولم أجد دواء لھذا الداء 

إال عند صدیق اإلعراض  فعللت استحالة شفائي على ید الغرباء وأمل ذلك من صدیقي 
أملي مقید ویاحبذا نسیانھ ومن ثم إذا تسللت الرحماء الى جوار قلبھ المعصاب لكن 

 البقاء دون العالج الى إنتظار طرفة ھذه الحیاة))..
 

 وبعدھا یمسك الجوال اآلخر عبادي دون سابق إنذار ویرسل رسالة إلى سالم..
 یاترى لماذا أخلف وعده فقط في ھذه الرسالة,,

 
 من عبادي الى سالم: سالم ممكن أقول شيء..

 
یب..لم یرد سالم ولم یستج  

 
 "یاترى مالذي أراد عبادي قولھ لسالم.."

 
 

 
 الثالثاء..

 
 

 بعد الدوام..
 
 

یرجع عبادي للمنزل..وقبل أن یدخل یتذكر أن محفظة خالد معھ بالسیارة..وبعد 
 لحظات..

 
 ترن ترن ترن..

 
 خالد: عبادي تعال ضروري على الشارع العام إال عند بیتنا.

معاي.عبادي: یا یا وترى محفظتك   
.ھ جبھا باخالد:إی  
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جھ عبادي مسرعا لمنزل خالد..وعند الشارع العام..یاااااااااااااااااااه یتفطر قلب یت

نعم خالد قدر هللا أن ینفجر إطار سیارة أخیھ التي أستعارھا منھ (رانج عبادي كثیرا..
خرج  لكن قدرة هللا عز وجل أكبر وألطف فقدویصدم في مجمع..حادث مروع..و روفر)

                                                                              .. خالد سلیما معافا منھا
                                                         
یعطي المحفظة عبادي لخالد..بصمت..عبادي یفكر لو فقد خالد.. مالذي سیحصل 

دون توأم روحھ..                                                  یاترى..كیف سیعیش عبادي   
من سیواسي عبادي في ھمومھ..من سیذكر عبادي بنجاحاتھ..من سیتفھم حال 

 عبادي..من سیخلص مثل خالد..من ومن ومن..
 
 
 

 كل ھذه التساؤالت تفكر بھا عبادي في ثانیة..ولكن حمد على كل شيء والحمد هللا
  یحمد على مكروه سواه..الذي ال

 یقترب عبادي من خالد..ویقول..
.عبادي:كل أمر المسلم خیر..والحمد هللا على سالمتك  

 
 
 

"نعم ثمان كلمات نطقھا عبادي فقط والباقي جلس متفرجا..ومساعدا لخالد..نعم یعاني 
عبادي قسوة في إظھار مشاعره أمام الشخص لكن خلف الستار..یملك عبادي مشاعر 

رة ویكن كل المعزة والتقدیر لقلب خالد الطیب والوفي"..كثی  
 
 

 عبادي..یقابل خالد في القھوة في نفس الیوم..
 
 

نعم ینقضي الكثیر من الفصل الدراسي الثاني..والدراسة واالجتھاد..تتفاوت بین ماجد 
..وخالد وعبادي وثامر  

 
 

لد وعبادي یاترى..ھل سینجح األحبة في ھذا الفصل...وما مدى إھتمام خا
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 بالدراسة..وھل أثرت األحداث على عبادي..وأین ثامر في ھذا الفصل..ولماذا..
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 

 
 

 
 

 الحلقة الثامنة والعشرین
 

 ((المستقبل الحقیقي))
 

ارتباطاتھ یحاول التعویض,,وخالد  ثامر یعتكف من أجل تحقیق النجاح,,ماجد رغم
وعبادي خطة إستثنائیة للسیطرة على المناھج,,وشمعة أمل تضيء على 
 األحبة,,وماجد وعبادي في مغامرة مقصودة,,((طالب تحت المجھر))...

 
 
 

نعم لم یتبقى إال أسابیع عدة على انقضاء ھذا الفصل..وثامر ینشغل كثیرا بدراستھ من 
تین,,ومن أجل أن یبقى في ھذا العالم المتمیز..أجل النجاح في الماد  

 
 

ماجد یحاول جاھدا التركیز في المذاكرة,,إال أن الریاضیات تقف عقبة أمامھ ولكن 
 مازالت المحاوالت مستمرة..

 
 

للمذاكرة,,لكن ھل سیستمر كالھما على ھذا  زمنيعبادي وخالد ینسقان جدول 
 المنوال..

 
من التركیز..مع أن المعركة بدأت تدخل مرحلة أخیرة نعم یحتاج ھذا الفصل للكثیر 

وخطیرة جدا..بینما األحبة یتنقلون بین جو المذاكرة وبین جو المرح الذي یتعایشونھ 
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 في ھذه الفترة..
 
 

 ترن ترن ترن..
 

 ماجد: ھال عبادي.
 عبادي: یاھال وهللا غال.

 ماجد: أقول ترى في راسي إستھبال الیوم.
ھ,,شي طبیعي یاطیب.عبادي:ھھھھھھھھھھھھ  

 ماجد:أقول شغل سیارتك خلنا نحرك على مواقف الطالب ونبدأ نستھبل.
 عبادي: قداااااااااااااام نضرب عصفورین بحجر نتطمن على الشباب ونستھبل.

 ماجد:هللا یقطع شیاطینك..
 

 ویذھب الثنائي معا..إلى سكن الطالب ویبدأ الجو الھستیري في السیارة..
في المواقف..یلتقط ماجد صیدة..لھوبعد الدوران   

 لكن كانت صیدة متمیزة إنھ أحد أفراد شلة سالم والبقیة..
 صاحب السیارة التیوتا األفلون العنابي ح ق ق وإسمھ متعب..

 
 عبادي: أقول متأكد ناوي علیھ..

 ماجد: وش علي منھ خالص ھو ھو..
 
 

جھ لغرفتھ..ومتسفر..من سیارتھ  وھو یحمل شنطة ویمر عبادي بجانب متعب  
 وفي تلك اللحظة یفتح ماجد النافذة..

 
 ماجد: یاطیب تبي توصیلة.

 متعب مستغربا منھم: ال شكرا.
 

"نعم متعب سمع الكثیر عن عبادي ویعرف سیارتھ تماما لكن لم یتوقع أن یحدث لھ 
 موقف معھم"
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 ماجد:نوصلك المطار بعشرة بعشرة.
 متعب: یعطیك العافیة.

مسة یا اركب.ماجد:بخمسة بخ  
 متعب یصمت.

 ماجد : بریال بریال..
 
 
 

 عبادي ینفجر ضحك:ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ..
 وأمام متعب..

ویقفل النافذة ویضحك.. ھسترةینتھي ماجد من ال  
 
 
 
 

 عبادي: هللا یرجك شكلھ حقد.
 ماجد: خلھ یحقد من الیوم لبكرة عادي.

.هللا یقطع شیاطینكعبادي:  
 
 
 

أول شخص لم یذكر عبادي لنا اسمھ اال في ھذه الحلقة لعدم تواجده الفعلي  "متعب
حالیا..لكن السؤال ھل یصمت متعب بعد ھذه اإلھانة..وماذا سیفعل..وھل فھد سیعلم 
 بذلك وماھي ردة فعلھ..وھل بدر سیتأكد تمام بأن عبادي والمجھول شخصیة واحد"

 
 
 

مستقصدة لعبادي كثیرا..وعبادي بدأ یتضایق تمر األیام مسرعة..وتزداد نظرات بدر ال
 منھا..وخالد..یحرض عبادي على اتخاذ إجراء رادع..

لكن لسان حال عبادي یقول خلھ یناظر ویشك مثل ما یبي لكن ماعمره بیلقى دلیل علي 
 أبدا..

 
لیل یلي لیل ونھار یلي نھار..وكل یوم یمر ال یوجد لھ تعویض ونجھل الحال الحقیقي 
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الدراسي الذي یقدمھ عبادي وھل سیفي بوعده مع أمھ الذي قطعھ,,وھل للمستوى 
في السنة الدراسیة الجدیدة.. حلمھ في إختیار التخصص والبدأ بھسینال خالد تحقیق   

 
 

 الجمعة..
 

 منتصف اللیل..
 

یجلس عبادي..لوحده ویحاول فھم الكثیر من األشیاء التي غفل عنھا أثناء الحصص 
قضى یوما طویال في المذاكرة.. الدراسیة..وبعد أن  

 
 
 
 

مسك جوالھ السري..نعم المشاعر ترواده فجأة ولن ییسترخي عبادي على الكنبة..و
 تزول ضیقھا إال باإلفصاح عنھا..

 
 ویكتب..

  
  وھل  ماذا یقصد عبادي من الدنوء للنفس..ھل ھو فعال بعید عن نفسھ التي ھي نفسھ؟؟

لذي سیحدث..فعال ستسیر الروایة بشكل آخر..وما  
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 الحلقة التاسعة والعشرین

 
 ((لماذا یابدر ھذه النظرات؟؟))

 
لماذا بدر یضع  نفسھ في,,وما سر النظرة الحادة التي أشعلت الفتیل,,وھل ینوي عبادي 
الردع بالقوة,,وماسبب تساھل عبادي في,,وماجد یتمركز ویتفاجأ بالنتیجة,,وھل خالد 

یتقبل ردة فعل عبادي,,وھل فھد یثمن معنى كالمھ,,وھل صعق فھد من ردة فعل 
 عبادي,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

 ویكتب..
 

فكارك ((عندما تخلو لوحدك وتقطع سلك الحیاة من حولك وتدنو لنفسك وتجمھر بنات أ
حولك ھنا تعلم حقیقة قدرة عقلك وطریقة سریان معلوماتك بأي شكل ممكن لكن تجد 
أن العقبة في مغزى الروح التي لطالما عودتنا على غیابھا في أصعب اللحظات لكن 
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حین نقف ونسیطر فباإلمكان العودة للمحة نحو الحقیقة والسیطرة بكل ثقة على ماھو 
سیشكل سدا عظیما نحو صداقة مثالیة مھما كانت مستصعب لكن من یملك ذلك نعم 

بقلة الكالم وداللة األلفاظ أنا أملك ضعف ھذه النظریة وال فخر ألنھا تحسن لي وقت 
الشدة وتسيء لي حین المعرفة وھذا ماحدث ریثما كنت أسایر خلیل الزمان وبھجة 

بعد الوقعة وإن   األسرار وال ندماه فھاھي الحیاة في استمرار وال اھتمام فلم الحسرة
 ورزن ثمن األخالل بالجوار))..

 
 

 "یاه مجددا یتحفنا عبادي بكلمات في الصمیم"
 
 

 السبت...
 

 الساعة العاشرة اال خمسة..
 

یتجھ عبادي من مواقف السیارات إلى المبنى..وعندما یصل لباب المبنى..یتقابل صدفة 
 مع بدر..

 
 

رات حادة جدا..لكن..ھنا یقف بدر أمام عبادي وینظر لھ نظ  
 لكن ھنا عبادي لم یصمت بل بادلھ النظرات لدقیقة..

.ببعض وتحرك بدر بعد أن تالمست كتوفھم سویا  
 
 

لك لھا دلیل فعلي ھذه العداوة الظاھرة والتي ال یمیاترى مالذي ینوي فعلھ بدر بعد 
 یفسر فعلتھ ھذه..وال یملك دلیل أن عبادي والمجھول شخص واحد..

 
 

ي مصعوقا من ھذه الحركة وال یعلم مالحل ھل یتخذ إجراء رادع..یتوجھ عباد  
 لحظات ویتقابل مع خالد..

 
 عبادي: خالد خالد.

 خالد: ھال.
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 عبادي: اسمع قبل شوي قابلت و"ویحكي القصة".
خالد: وهللا ھذه قویة وهللا اذا سكت یاعبادي ترى كذا بیتأكدو إنك خایف وإنھ ھذا 

ل.یاذكي أستغلھا فرصة.إعتراف بأنك الشخص المجھو  
 عبادي: طیب بس وش الحل..

 خالد: روح قابلھ وقول لھ وش فیك تطالع..
عبادي: ممتاز جبتھا..شوف أبیك الحین تكلم فھد في الصف وتقول لھ ترى عبادي 

ناوي نیة شینة على خویك راعي اللكزس بس ال تقول اسمھ كأننا مانعرفھ أبد ألنھ  لو 
على بدر ..وقول لھ إن الحركة إال سواھا قویة في حق تذكر ماعمره فھد عرفنا 

 عبادي,,
 خالد: زین زین وبعدین.

عبادي: نشوف الوضع وقت الغداء ونكلم ماجد والزم نجد خطة بدیلة.. ترى الموضوع 
.وصل لحده  

نا طالع الحین أكلمھ وخلك معصب لو جاك فھد.خالد: زین أ  
 
 

 تبدأ الحصة..
 
 
 

ایق..الساعة العاشرة وخمس دق  
 

 
 

 یدخل خالد الفصل..ویتحدث لفھد عن الموضوع بالكامل وبعدھا فھد یقول..
 

 فھد: أصال یاحبیبي عبادي یعرف بدر من أول..
 

"تن تن یاترى مالذي یقصده فھد بالمعرفة ھل یعني أن عبادي ھو الشخص المجھول 
 أم أنھ نقل بالخطأ كلمة من كلمات بدر في إجتماعات شلتھم"

 
بل..وفي المقا  
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 یدخل عبادي الفصل فاقد التركیز..
 

 وبعد دقائق معدودة.. یرسل خالد رسالة لعبادي..
 

 من خالد الى عبادي: أطلع من الصف وتعال تحت وفھد معي یبي یكلمك
..غیر مالمح وجھھجھ لألسفل..ویعبادي مستأذنا الى الحمام...ویت یخرج  

 
خطأ مایسیر وهللا.یاعبادي ترى  هفھد: وشو ھذا الكالم اال سمعنا  

 عبادي: وهللا تراه زودھا مرة وھذه مو أول مرة.
سمحلي طحت من عیني وأنا معروف بالمواقف ذي والحمد هللا رجال وانا أفھد: وهللا 

بأوقف مع بدر لو سار شي.. أنا عارف إني (بأنداس) بس بأوقف مع بدر وهللا بدر 
 عزیز علي.

سألة مو مسألة بنات طالع وطالعني أل ھو عبادي: وهللا معلیش الولد زودھا والم
نظراتھ حادة وواضحة.وأنا أبیك وقت الغداء تسألھ وترد على العموم أبي تفسیر ترى 

 أبي تفسر.
فھد: والمفروض تمسح ھذه بوجھي مثل ما أنا مسحت حقتك بوجھي..یوم إنك إنت 

حھا بوجھي.وماجد تستھبلون على خوینا وهللا كان ناوي یجیكم بس أنا قلت لھ أمس  
 عبادي: كان تركتھ یعني وشو بیسوي ھھھھ  وال تتمنن.

 
 ویمشي فھد مرتبكا الى الفصل..

 
خالد: سبحان مغیر األحوال توه فھد بالصف یقول وهللا لو یقرب بدر بأدوس عبادي 

 ویوم جاء قدامك وشافك صامل تغیرت علومھ.
..كسر خاطريتصدق   

 
وماجد عند مواقف سكن الطالب وبعدین انت بلغ عبادي: على العموم بنجتمع أنا وانت 

 ثامر بالتطورات.
 خالد: اوك یا انا راجع للحصة.

 
 یرجع عبادي للصف ویفكر في خطة..وكیف سیردع بدر..

 
 وفي المقابل..
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 فھد یتحدث لخالد بإستعطاف..
 

ع بالموضوع وخلھ ھو یتفاھم م دخلخالد: على العموم وهللا عبادي غلطان وأنا مالي 
 بدر.

 
 یرسل بسرعة خالد رسالة لعبادي..ویبلغھ بالمستجدات..

 
 تنھي الحصة..

 
یتجھ عبادي وخالد في الكامري وبعد لحظات تصل الى مواقف السكن الباترول 

 الكحلي..نعم وصل ماجد..وال یعلم بأي شي من الذي حصل..
 

..بكل تفاصیلھا یركب ماجد مع عبادي وخالد ..ویستمع لألحداث  
 

: أقول وین ھو ساكن بأنزل وأدوسھ خالص زودھا وهللا قویة یاعبادي.ماجد  
خلنا نحاول نخلیھ یغلط وعلى طول عبادي: یاخوي مانبي كذا ھو ماغلط غلط صریح 

ینداس ولو جاب أحد إنت وخالد متواجدین.ب  
 ماجد: الكل متواجد معك..زین دق على بدر الحین وقول لھ أبي أتقابل معك.

الھ الطبیعي ویضع الرقم من سجل بدر.عبادي: یخرج جو  
فسك بعدین یقولون دق أول شي دق على فھد وخذ الرقم ال تفضح نتخالد:ھي ھي الال 

وتنكشف أوراقك. من وین جبت رقم بدر  
 عبادي:اووه صح.

 
ویتصل عبادي بفھد وبكل احترام یأخذ رقم بدر..طبعا أكید فھد یوصل كل مستجد لبدر 

لذي ینوي فعلھ بدر..لیأخذ الحذر..یاترى ما  
 

خالص خذه وكلمھ على جنب واذا نافخ أو  3ماجد: ال تدق .. مو ماجد یطلع الساعة 
 شي خالص یالقي اال مایرضیھ منك واذا أحد طب ترانا موجودین.

 
 عبادي: اوك كذا عدل وزین.

 
ي یعود عبادي الى المنزل ویشغل بالھ موعد الثالثة..وفي المقابل یاترى مالذي یدور ف
أذھان تلك الشلة..ھل بدر یقول نعم عبادي ھو المجھول أم ھل بدر یخشى المواجھة 
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وھل سیقف سالم وفھد وعبدهللا بجانب بدر في لحظاتھ العصیبة..ولماذا یغامر بدر مع 
معرفة معارف خصمھ سواء عبادي أو المجھول..وھل تأكدت الشلة اآلن من توافق 

لحقیقي..الشخصیتین..أم مازال ینقص الدلیل ا  
 

 
 یتوجھ عبادي قبل الثالثة ویتمركز حولھ ماجد وخالد لحظات ویخرج...

 
 الساعة الثالثة..

 
یاترى ماذا سیحدث..ومالذي سینتھي المطاف علیھ..وھل ستنتھي المعركة بعد الساعة 

الثالثة..ومالذي یخطط لھ ماجد..وھل عبادي یعرف تبعات ھذا الموعد..وبدر ھل جھز 
عبادي بعد الثالثة مع أنھ ینتظر اتصال عبادي لكن لم یعلم بتغییر الخطة..نفسھ لمقابلة   

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحلقة الثالثون
 

 ((عبادي,,بدر,,وجھا لوجھ))
 

الخطة..ماجد یخطط في  بدر مسرعا وصدیقھ بانتظاره..عبادي یرتبك لعدم سیر
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ثواني..ثامر في تدخل مفاجأ إلیقاف..وخالد یتعاون مع ماجد ویؤید القوة,,عبادي بكل 
ھدوء أمام ما,,وتمركز خفي من ماجد وخالد..وثامر یفاجأ الجمیع من الخروج,,عبادي 

 یكشف تمركز عبدهللا..ویبتسم..بدر یمثل عدم معرفة,,((طالب تحت المجھر))...
 

ثالثة..الساعة ال  
 

ویخرج بدر.. وعبادي یقترب لكن..بدر یركب مع زمیلھ ولم یأتي بسیارتھ..ھل ھذا 
 ھروب تكتیكي منھ..ویتصل ثامر بعد أن علم بالتطورات..

 
 ترن ترن ترن..

 
 ثامر: ماجد ھل أوقفھ.

 ماجد: وقفھ.
 ثامر بعد لحظات: أفا فلت مني.

 
..... 

 
 ترن ترن ترن..

 
نت وعبادي وراھم لمواقف السكن وھناك بأكون موجود..ماجد: خالد یا حرك أ  

... 
 

 ثامر یختفي فجأة..الظاھر ذھب لحصتھ..
 

یصل عبادي وھو متشتت الفكر..وخالد یحاول تسھیل األمور..ولحظات ویركب ماجد 
..معھم  

 
 ماجد: أسمع یاعبادي دق على بدر وقول لھ أبي أقابلك..

 
 

..عاديلحظات ویتصل عبادي من جوالھ ال  
 

 بدر: ھال.
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 عبادي: السالم علیكم.
 بدر: وعلیكم السالم..مین معي.

 عبادي: معك عبادي.
 بدر: ماعرفتك وهللا.

 
"ھھھھھھھھ أضحكني كثیرا عندما أخبرني خالد عن المكالمة ھل بعد كل ھذا ینكر بدر 

 معرفتھ لعبادي..ھل ھذه خطة ناجحة"..
 

 عبادي: صدیق فھد اال كلمك عني الیوم.
والنعم فیك.بدر:   

 عبادي:ماعلیك زود..بدر ودي أقابلك بالمحطة.
 بدر بإرتباك: إذا تبیني تعال قدام عمارتي كلمني.

.عبادي:طیب طیب..كم رقم العمارة؟؟  
 بدر:###.

 
 ویقطع الخط...

 
وال قربنا من عمارتھ أنا وخالد  ماجد: أسمع یا خلنا نوقف السیارة ونطلع سوا

ء مثل ماقلت موجودین..بس ال تبدأ الھواش اال إذا غلط بشي ار شي حنابنختبي وإذا ص
وك.أ  
 

وك.عبادي: أ  
 

جھین لسیاراتھم..ویتقطع  قلب سالم من مت وبینما الثالثي یمشي.. یمر فھد وسالم
رأى ماجد متلثما بشماغھ وینوي الكثیر.. ماالخوف حین  

 
ه الدرجة یعرفون "یاترى ھل تخلى فھد وسالم عن الوقوف بجانب بدر....بااه الھذ

 مصیر المواجھة"
 
 

 یفترق الثالثي..
 

یصل عبادي الى المكان المحدد..ویمشط تمشیط سریع بعینھ في حال وجود خطأ..لكن 



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

130 

وبعد لحظات یبتسم..نعم رصد عبدهللا من النافذة ینظر..لیتأكد أن عبادي لوحده حتى 
د االرتباك منھ..یرتاح ینزل بدر لمقابلتھ..نعم إذن الخوف یتملكھم وعبادي یحاول طر

عبادي بتواجد سنده الكبیر ماجد وخالد..ومن حسن الحظ أن عبدهللا لم یتمكن من رصد 
 وجود ماجد وخالد الخفي..

 
 

یخرج بدر من باب العمارة..ویقف قریب من عبادي..ھھھ..یدعي عدم معرفة شكل 
و ینھي ھذه عبادي..ویدیر رأسھ في جمیع الجھات بحثا عن عبادي..وعبادي یقترب..

 المسخرة عبادي..ویقترب من بدر..
 
 

 عبادي یتشجع..
 

 عبادي: السالم علیكم.
 بدر: وعلیكم السالم.

 عبادي: باختصار الظاھر تبي مني شي یعني مدري وهللا وش سبب كل ھذه النظرات
بدر: أنا.. أنا عادي أناظر أي واحد وإذا ماتبیني أناظرك عادي ترى بأغمض عیني 

 وبأمشي.
نت فاھم قصدي وفي فرق بین النظرات ومایحتاج نلعب على بعض انت دي: أتوقع إعبا

 فاھمني زین.
 

 اللينت الوحید یابدر شكل خفي إني أنا المجھول وأ"تن تن تن ھنا یعلنھا عبادي ب
 متأكد یعني خلص وقول وش تبي"

..................... 
.لعبادي ءحصل أي شي في حال ه في المواقفیتصل ثامر..فجأة بماجد..ویخبره بتواجد  

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

"" إذن شلة عبادي لم تتخلى عن عبادي  
 
 

 بدر: وهللا أنا عادي ماطالعت..
بس وش تفسر وقوفك بوجھي الیوم ونظراتك ھذه عاد  ءعبادي: نفرض ما سار شي

 واضحة.
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 بدر: ھھھھھھھھھھھھ.."وینتظر ردة فعل عبادي"
تساؤالت بدر بدون أدلة أو صوت. على عبادي: یبتسم وكأنھ یجیب  

 
بدر: طیب الحین یعني انت وش اللي یضایقك..یعني أكید انت لما أنا أناظرك تحس شي 

 بقلبك.
 

"تن تن تن ھذه أول كلمة قویة یتلفظ بھا بدر ویقصد إنك الشخص المجھول إنھ لما 
 أطالعك تتذكر أفعالك"

 
 

 عبادي یتغاضى..
 

لك انھ ربعي مالحظین نظراتك ال الخیر..على العموم أحب أقول عبادي: أنا قلبي مافیھ ا
دة وهللا إنھم جایین بتفاھم ثاني بس أنا قلت خلني أشوف الرجال أول.الزائ  

 
.شيء ثاني بدر بكل ربكة وخوف وابتسامة باھتة: وش دعوى ماتوصل  

 
..وتفضل معنا.ةعبادي : على العموم فرصة سعید  

 
ل.بدر: ال إنت أقرب إنت تفض  

 
 عبادي یلمس كتف بدر وبنظرات محیرة: في أمان هللا.

 
 

 یعود عبادي لسیارتھ ولحظات ویتحلق حولھ ماجد وخالد وثامر..
 

 ماجد : ھا وش سار.
 كان محترم ومابغى عبادي: وهللا "ویحكي القصة بالكامل" وھذا اال سار والرجال

 یفتعل مشكلة.
 ماجد: أفا كان حرضتھ وأدبتھ.

ناوین علیك بس أنا قلت خلني أتفاھم معك.إنھ من ربعي لت لھ عبادي: أنا ق  
 ماجد: یعني درى إنھ بغى یروح فیھا.

 عبادي: مایحتاج واضحة .
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 الساعة الرابعة..
 

األخیرة.. محاضرتھمیرجع الرباعي ل  
 

 نعم فھد أمام المبنى..
 

 یمر ماجد وثامر وعبادي وخالد سویا..
 

وماجد فمروا بسرعة ولم یالحظوا فھد.. سلم فھد على خالد..أما ثامریو  
 أما عبادي فینظر لھ فھد لكن عبادي یطنش ویستمر في مشیھ..

 ولحظات..
 

 فھد:
 
 

یاترى مالذي سیصیب ھذه العالقة..ھل ستستمر,,وماذا ینوي عبادي بعد ھذا 
 اللقاء,,وھل خالد سیعامل فھد كما في السابق..ولكن ھل..

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الواحدة والثالثون
 

 ((اعتذار..وفراق غریب))
 
 

نك غالي وصراحھ,,خالد یحزن على فھد ویرجع,,عبادي یسامح,,وفھد فھد: وهللا إ
سیفعلھ عبادي,,فھد یتیقن بخطأ بدر,,ویجھل السبب,,لكن ماسبب حركة فھد,,ومالذي 

 یحترق,,ولماذا یابدر مرة أخرى,,ومن راعي القولف,,((طالب تحت المجھر))...
 
 
 

 فھد مخاطبا عبادي: السالم علیكم
 

 یلتفت عبادي برسمیة زائدة: وعلیكم السالم..
 نعم عبادي یمشي دون أن یلقي اھتمام لفھد..

 
الد یحزن تماما على فھد وترجع فھد یتكلم مع خالد..ویعتذر لھ ویبن لھ مقصده..نعم خ

 عالقتھم من جدید..
 

 یدخل عبادي للصف..
 

یجلس متضایق وغیر مركز بالدرس..یستأذن من األستاذ ویخرج..یمشي بالممرات 
 ویفكر ولحظات ویقابل..

 
 فھد: عبادي.
 عبادي: ھال.

 فھد: ال یكون زعالن وهللا معلیش أنا كنت معصب ومستغرب منك وهللا انت عزیز...
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 عبادي یقاطع فھد ویحن: الال تقول كذا وهللا انت غالي وال تعتذر أبدا وانت مثل أخوي.
زعالن. ومشاعره تھتز كثیرا: یعني خالص مبفھد یبتسم   
 عبادي: أل.

 
ویتحدث الثنائي سویا وتعود المیاه لمجاریھا..لكن یاترى مالذي سیدور في اجتماع 

سیؤجج بدر الجمیع على عبادي وھل  شلة بدر وماذا سیحدث فیھا من كالم..وھل
 سیتطلب من فھد التخلي عنھ وھل فھد سیفعل لو حصل..

 
تمر األیام..وینظر الجمیع لما تبقى من ھذا الفصل الدراسي..وھل سیحفظ الطالب 

العالقات التي بنوھا معا طوال ھذه السنة أم سینتھي المطاف..والكل یعرض وجھھ عن 
 الثاني..

 
 

 األحد..
 

الثانیة ظھرا.. الساعة  
 

..ویلتقي بفھد..لكن مالذي یحدث..فھد یعرض عن یدخل عبادي لمحاضرة الریاضة
 عبادي یاترى مالذي حدث لفھد..

 
یعرف مین أنا..طیب على راحتھ بس لو جاء وكلمني بعبادي یحدث نفسھ: طیب   

 
 تنتھي حصة الریاضة..

 
 ویتصل مباشرة بخالد..

 
 ترن ترن ترن..

 
لد.عبادي: ھال خا  
 خالد: ھال وهللا.

عبادي: أسمع وهللا الیوم دخلت حصة الریاضة وفھد مو طبیعي معرض عني مدري 
 شكلھ كل ھالفترة قاموا یشحنوه كالم عني.

 خالد: أفا طیب وش الحل.
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كأنك ماتعرف وجس النبض. ءعبادي: انت خلك  طبیعي مع فھد وال تبین شي  
وك.خالد: أ  

 
 
 
 
 
 
 

عصرا.. 4الساعة   
 

عبادي بسیارتھ في المواقف ویمشي للمبنى..لحظات وفھد یدق منبھ السیارة یقف 
ویضع النور العالي وینادي عبادي..عبادي یستغرب كثیرا..لكن یصر على خطتھ 

 ویمشي معرضا كما أعرض فھد عنھ بالحصة.
 
 

 یدخل الفصل جمیع الطالب..
 

 وفي صف خالد..
 

 فھد: أقول خالد.
 خالد: ھال.

أنادي عبادي وأكشح لھ بس مایرد ویطنش ویمشي..وش فیھ.فھد: قبل شوي   
 خالد: ما أدري روح أسألھ.

 فھد یسكت: مدري.
 
 

 نھایة الدوام یلتقي األحبة عند المحطة..
 

نت متأكد إنھ طنشك بحصة الریاضة.خالد: أقول أ  
 عبادي: ایھ لیھ.
نت طنشتھ الحین.الحصة الماضیة إنك إ خالد: یقول في  

قال ھو خلني أصحح نھ مالھا داعي یعرض عني قام واضحة حس إعبادي: یاخوي 
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ر علیھ خطأ.راح أشتكى لك عشان ماصیفوأنا طنشت وضعي فحاول یحتك فیني   
 خالد: وهللا مدري ھذا غریب فھد.
یاءه یأخذونھ بكلمتین ویرجعونھ بكلمتین.عبادي: مو غریب ھذا خفیف أخو  
 خالد:ھھھھھھھ. التحش یاخوي.

ال بغاني یجیني مثل ما تركني وصد عني.ب مكلمھ على العموم أنا م عبادي: یا  
 خالد: زین كذا عشان یعرف قیمتك ونعرف اذا كان یقدرك و أل.

 
 

وتمر األیام..ویزداد فھد حرقة لفراق عبادي وال یعلم كیف یرجع لعبادي..وكل یوم 
یحفظ لھ مكانة یزداد عبادي إعراضا عن فھد..لكن عبادي في داخلھ ال یكره فھد بل 

 خاصة..
 االثنین..

 
 الساعة التاسعة صباحا..

 
یجلس ثامر ومحمود أمام المبنى..یتكلمون سویا..ولحظات ویمر بدر وینظر بنظرة 

 حادة لثامر..وثامر یبادلھ النظرات وبكل حدة..
 

 ترن ترن ترن..
 

 ثامر: ھال عبادي.
 عبادي:ھال.

دة وأنا طالعتھ بنفس النظرات.ثامر:قبل شوي بدر مر وطالعني بنظراتھ الحا  
 عبادي:كان یاثامر قلت لھ وش فیك وكان تفاھمت معھ ونادیتني ذاك الوقت یتأدب.

 ثامر:قلت ماودي مشاكل خفت انك ودك ما یسیر لھ شي.
 عبادي: أنا معي عادي بس ناس غالین مثلكم وهللا مایھمني من ھو.

 ثامر: هللا یسلمك.
ھھھھھھھھھ. 007وال شي ترانا موجودین یاعمیل  عبادي: یا خیر واذا سار شي  

 ثامر:ھھھھھھھھھھھھھ.یا سالم.
 عبادي: سالم.

 
 

 وقت الغداء..
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یخرج عبادي للمواقف..ویالحظ طالب ینظر لھ.. ویراقب تحركاتھ..یسكت عبادي 

ویمشي..ولكن یصر الطالب على المرور من أمام عبادي.والنظر لھ بابتسامة..عبادي 
المرور بطبیعتھ..دعي تھ ..ویقف لكن..یمشي الطالب وییغیر نظرا  

لم تنطلي ھذه الخدعة على عبادي..بل تذكر عبادي ھذا الشخص وأنھ كان ضمن 
 أصدقاء فھد وسالم وقد كان ضمن الغداء الذي كان في مطعم تشلز..

 
 

یسرع عبادي ویشغل السیارة...ویحاول اللحاق بھ من أجل تسجیل لوحتھ..لحظات 
بادي بعد أن تجاوز العدید من السیارت..نعم یسجل عبادي..ویصل ع  

 قولف فضي ھـ د م,,,
 
 

 یتصل عبادي: بسرعة على خالد..
 

 عبادي: ھال خالد.
 خالد: ھال وغال.

 عبادي: قبل شوي"ویحكي عبادي الموقف".
 خالد: طیب ماعرفت اسمھ.

 عبادي:أل بس سجلت لوحتھ وھو أكید من شلتھم.
.خالد: طیب وش ناوي  

 عبادي:خلني أسال عنھ وأجیب اسمھ.
 خالد: بس وش بتستفید ..واه ال تقول مجھر..

 عبادي: ھھھھھھھھ.شي من ھذا القبیل.
 خالد: هللا یرجك.

 عبادي: تصدق قد شفتھ من أول یسلم على محمود.
 خالد: طیب اسأل محمود.

 عبادي:خوفك یسأل لیھ وبعدین یقول لھ وتنكشف األمور.
ومحمود یثق فیك. ما ظنتي خالد:أل  

 عبادي: خالص بأتأكد من نظراتھ وبعدین بـأسأل محمود.
 خالد: یا علمنا بالجدید.

 
 "یاترى مالذي ینوي عبادي فعلھ وھل ھو الرابع تحت المجھر..مستحیل..ال أظن"
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 الثالثاء..

 
 بعد الدوام مباشرة...

 
 یتصل فھد بخالد..

 
 فھد: ھال خالد.

 خالد: ھال.
وهللا مایسیر وش جو....فھد: یاخوي   

 
اتصال غریب من فھد..وماذا یقصد بجو..وھل لھ عالقة بعبادي..ومتى سترجع المیاه 

 لمجاریھا..وھل عبادي یتنازل عن كلمتھ ویكلم فھد..ولماذا..
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
ثونالحلقة الثانیة والثال  

 
 ((ثامر..قائد الرحلة البریة))

 
عبادي أھال مجددا بفھد..فھد یتكلم عن األخوة,,ورحلة مفاجأة بقیادة ثامر,,وعبادي 

یصعق من معلومات خالد..وخالد یمتنع عن طریقة المعرفة,,وأھال باستراحة 
الشلة,,وما قصة الھواتف الثابتة..واستمرار عبادي في المعركة,,((طالب تحت 

)..المجھر)  
 
 

 فھد یتابع..
 

فھد: یاخوي وهللا مایسیر وش جو عبادي وهللا كافي.. با كلمھ قول لھ وش سالفتھ 
 وهللا مو داري وش جوه.

 خالد: أبشر والحین أدق علیھ وأخلیھ یكلمك.
 فھد: هللا یعطیك العافیة.

 خالد: حنا حاضرین.
...... 
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 ترن ترن ترن..

 
 خالد: ھال عبادي.

 عبادي: أھلین.
 خالد: وهللا مسكین توه أتصل فھد وقطع قلبي ویقول وش جو عبادي..وهللا مسكین.

 عبادي: زین زین أنا بأدق علیھ..تصدق أشتقت لھ.
 خالد: أحلى یاحنون.

 عبادي: ال یكثر یا سالالالالالالالالم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبادي یفكر قلیال ویتصل بفھد..
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: السالم علیكم.
بنبرة شوق: وعلیكم السالم. فھد  

طلع ویاك شوي نتمشى.عبادي: فھد أنا عند سیارتك ودي أ  
 فھد:زین زین أنا جاي.

 
 

سلم على عبادي بابتسامة..ویركبا سویا في سیارة فھد..یلحظات ویصل فھد و  
 

ھذا الكالم یاعبادي وهللا أعزك لیھ تسوي كذا. فھد: وهللا ما یصیر  
ھد إنت ذاك الیوم في حصة الریاضة دخلت وأعرضت عني عبادي: رجاء أفھمني یا ف

 وأنا صراحة أنقھرت وقلت ماني مكلمك أبد..
فھد: وهللا أنا ذاك الیوم كنت متضایق شوي من شي وبعدھا حاولت أكلمك بس انت 
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 رفضت یعني أنا وانت غلطانین.
 عبادي: المھم ماسار اال الخیر

رى أنا أعتبرك صدیقي یاخوي هللا تفھد بحرقة: عبادي انت تعرف معنى الصدیق و
فھمني انا أعززك.تكفى أ  

نت علیك غلط علي وما سار اال الخیر إخوي واللي یغلط افھد إنك مثل أعبادي: وهللا ی
 بشرنا عنك وكیف دراستك.

 فھد: تمام والدراسة ماشیة أوضاعھا.
 

لت في یستمر النقاش طویال..وأخبر فھد عبادي عن الكثیر من األشیاء التي حصو
ضوع األسبوعین الماضیة أسبوعین الفراق..ویتكلم فھد بسرعة ویدخل من مو

نك تحزن..ولكن عبادي كان جدا مرح مع فھد وأخذ وأعطى آلخر..یآآآآه یافھد وهللا إ
 معھ على غیر العادة وتخلى عن رسمیاتھ من أجل طیبة فھد.

 
 

 یتصل عبادي بخالد..
 
 
 
 

 ترن ترن ترن..
 

.عبادي: ھال خالد  
 خالد: بشر .

 عبادي: وهللا "ویحكي القصة".
نھ یستاھل وهللا طیب ومسكین وعلى نیاتھ.خالد: تمام یا وهللا إ  

 
مازال عبادي مھتما بموضوع ھـ د م ویالحظ كل نظراتھ..وتیقن أنھ یستھدفھ 

سر سكوت عبادي في ھذه الفترة.. شخصیا..لكن یاترى ما  
 

 األربعاء...
 

..الساعة العاشرة لیال  
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 یجتمع عبادي وخالد وثامر معا في القھوة وفي مكانھم المعتاد..
 

 ثامر: أقول یا شباب تعزموا بكرة الریاض.
 خالد: ھھھھھھ.قدام.

 
 "ماذا تخبىء لنا ضحكة خالد"

 
 عبادي:امممم وهللا ماعندي مانع.

 
 ثامر: أجل یا خلنا نضبط جدول.

یر ھو ثامر.خالد: ماعلیكم الجدول عندي والقیادة واألم  
 عبادي: موافق یا هللا ییسر أجل خلنا ما نطول ونضبط وضعنا.

 
 "تذكرت أیام الھبقات الكثیرة"..

 
 یوم الخمیس..

 
ظھرا.. 12الساعة   

 
 یتحرك الشباب على اللومینا بقیادة ثامر.

كیلومتر بالساعة. 210الى  200یمشي ثامر بمعدل   
لسكاكر..والصوت العالي للمسجل..والطرب وداخل السیارة الكثیر من المشروبات وا

 بجمیع أنواعھ..
 
 
 

 عبادي: یا خالد عطنا الجدول.
 

 خالد: خلوه مفاجأة بس أول شي بنروح نتغدى في المندي السعودي.
 

 ثامر: یا شھیتنا.
 

 خالد: وبعدھا أستأذن من ثامر إني أستلم الطارة في البدایة عشان المفاجأة.
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ھبال وش الجدول.عبادي: یاخوي بال است  
 خالد: وهللا أتكلم من جد.

 
 

 یصل الثالثي في حفظ هللا بعد ساعتین وربع الى أرض العاصمة..
 یتذكر عبادي في خلده الذكریات الماضیة..

 
 ویتوجھا سریعا للمطعم والمندي في انتظارھم..

 وبعد ذلك یصلي الثالثي جمیعا,,ومن ثم..
 

شعر ثامر أو خالد وبعدھا یتوقف..الم  دون أن یارة ویتجھ الى بیت سیستلم خالد الط  
 

: أقول عبادي.خالد  
 عبادي: ھال.

: ھذا بیت و ا ر.خالد  
 

من وین عرفت.. وتظھر على وجھ عبادي  یقطع شیاطینكعبادي یبتسم ویذھل:هللا 
 الفرحة بكاملھا ویضیف بسرعة المعلومة لسجلھ الخاص والذي ال یفارقھ أبدا..

 
في حسبة عبادي. ثامر: وهللا لعبت  

 
 ویمشي قلیال خالد ویتوقف..عند بیت فھد أیضا بحي معروف بالریاض ..

 
 

 عبادي: ال كذا لحستني.
 خالد: وھذا بیت  ب  ح  ر.

 
 یجن جنون عبادي كثیرا ویفرح كثیرا..

 
 خالد: وبقى شي أخیر..وقدامكم بیسیر.

 
 یتصل خالد بفھد..
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 خالد: ھال فھد.

 فھد: ھال وهللا.
وین مكان االستراحات أبي استراحة آخذ. خالد:  

فھد: شوف حنا آخذین مثل ماقلت لك من أول عند استراحتنا وھناك في استراحات 
 كثیرة جنبھا أكید بتالقي شي زین.

 
 وبسرعة یتوجھ خالد للمنطقة ویحدد استراحة سالم وبدر والباقین..

 عبادي یتجمد من الذھول..وثامر یضحك على عبادي..
 

یاخوي وشلون عرفت. عبادي:  
 

 خالد: دقیقة صبرك علي.
 

 وھذه الورقة فیھا أرقام بیوت سالم وبدر وفھد...
 

جبتھا. أقول یالساحر وشلون عبادي:ھھھھھھھھھھھھھھ. وهللا بأسیر مجنون  
 

 خالد: الساحر ال یدلي بأسراره على قولة ثامر.
 

 ویرفض خالد اإلفصاح عن كیفیة أخذه لكل ھذه المعلومات..
 

"أتصلت بعبادي لسؤالھ وأوضح لي عدم معرفتھ..یاترى من أین أتى خالد بكل ھذه 
المعلومات الثمینة التي ستفتح السجل السري لعبادي مجددا..وتضع النقاط على 

الحروف..نعم خالد یملك الكثیر من األسالیب لكن..نجھل سبب عدم استخدامھا 
ضا وكاتبھا أوال بھذه المفاجأة التي دوما..واآلن ھاھو یصعق عبادي وثامر والقراء أی

قادت عبادي للجنون..اآلن عبادي یملك الكثیر من المعلومات یاترى مالذي ینوي فعلھ 
 عبادي.."

أین ذھب الثالثي في الریاض..وكیف أستمرت رحلتھم..ومتى سیعودوا لدیارھم..وھل 
 أشتاق عبادي للرجوع لعالمھ..سنعرف ذلك..

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الثالثة والثالثون
 

 ((شریحة..وشكرا لمحمود))
 

خالد والبقیة في المملكة والفیصلیة,,ومالذي كتبھ عبادي في العودة,,خالد: ال خالص 
ي یشتري شریحة سریة جدیدة,,ومن قررت,,وماذا حدث بین عبادي ووالدتھ,,وعباد
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سیكون تحت,,ومحمود عمیل بدون أن یشعر,,ومعلومات ذھبیة منھ,,وثقة كاملة 
 بعبادي,,((طالب تحت المجھر))...

 
 

وبعد أن جن جنون عبادي من ھذه المفآجات وثامر یضحك على عبادي..ذھب الثالثي 
توجھوا الى الفیصلیة  الى المملكة ودخلوا فیھا بعد تكتیك بسیط من خالد..وأیضا

 وأخذوا الكثیر من الصور التذكاریة فیما بینھم..
 

لحظة  شخص..وحین تغمر اللھا معنى نعم صور ال تعني اآلن الكثیر لكن في الكبر
 الذكریات ستعني لھ ھذه الصور الكثیر والكثیر..

 
..القلیلتمضي اآلن ولن یحفظھا اال  زماننعم حقبة من ال  

 
 

مغرب في الریاض..ویتوجھوا الى التحلیة..ھناك الفلة..ھناك یصلي الثالثي ال
 المرح..ھناك السوالیف..ھناك الكل في الكل..

 نعم تمضي الساعات دون أن یشعر المرء..
 

 تدق الساعة معلنة عن منتصف اللیل..
 

 عبادي: یا یاشباب خالص تأخرنا.
ر.خالد: إیھ وهللا الوقت مر بسرعة یا یاثامر شغل الموت  

.  ثامر: یا یا
 
 

یركب األحبة سویا..والقائد ثامر في أھبة االستعداد وینطلق بسرعتھ 
بالمشروبات والسكاكر.. ن جدید یعود للصخب..والسیارة تمتلئالمعھودة..والمسجل م  

 
 

 یمسك عبادي الجوال في لحظة تفكر..وأمل ضائع ..ویكتب..
 

ي اآلھات تعود دون سابق ھھر یقظا آآه ھا((نبعد خطوات لكن یبقى الوصل حینا من الد
إنذار لماذا یادھر أعود من حیث بدأت ھل تخلیت عن میثاقنا أم أنك بدأت في رحلة مع 
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شخص مجھول آخر ھھ إنك لن تجد صاحبا مثلي یقدر میزان العھود ویعني باألدلة 
طلقا مقصد األمور اذھب لكن تذكر أن العودة أصعب من السابق نعم سئمت التفكیر م

فلن أجد حسابا لھذا ووقتا لھذا ال زاد الحمل یادھر أما حان أن ترحم خلیلك فقد أتعبتھ 
ھذه األیام وأصبح عاجزا عن الصمود للحظة نعم تغیر الزمان وتغیرت نفوس األخالل 

نعم نعیش اآلن بال عھدة نخشى غدر فالن وفالن  لم یعد ھناك صدیق بعد مھاجري نعم 
دتي أنتظر فجر اآلمال واألمنیات یزیح ستار الھموم فلعلي أرجع فقدت األمل لكن كعا

مثلما كنت بالسابق..عبادي یبتسم..عبادي یترك قلما یحكي روایة مأساة مضت..ھھ أنا 
 بانتظار رجوع ھذا الزمان ألنسى تفاھة ھذه الحیاة))...

 
 

 یصل األحبة سالمین غانمین..ویصل عبادي لمنزلھ..
 

ظره عند الباب..یآآه ماھذا القلب الرحیم..نعم عبادي لم یختفي یجد أمھ بكل شغف تنت
ساعة واآلن أمھ تستقبلھ وكأنھ غاب دھرا كامال.. 14أكثر من   

 
 
 

 أم عبادي: الحمدهللا على السالمة.
 عبادي متعبا:هللا یسلمك.

 أم عبادي: عبادي حبیبي.
 عبادي: نعم.

ك.أم عبادي: الدراسة كیفھا یاولدي ھذه آخر فرصة ل  
 عبادي: هللا یعین وال تشیلي ھم بس أدعي لي أنا محتاج دعواتك في كل شي.

 أم عبادي: عبادي في شي سایر.
 عبادي: ال بس تائھ شوي.

 أم عبادي: وهللا دایما ادعي لك روح هللا یوفقك.
 عبادي مبتسم بأمل: یا تصبحي على خیر.

 أم عبادي: وأنت من أھلھ.
 
 

طر أم عبادي ھل حست بضیق عبادي في حیاتھ,,ھل علمت "یاترى مالذي یجول في خا
أن عبادي واقع في الكثیر من مصاعب ھذه الحیاة,,ولماذا عبادي یطلب بصدق دعوات 

أمھ ھل فعال تائھ..أم شعر بعد التوفیق عنھ الذي كان یشعر بھ في حقبة من 
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یر من ا الكثھحیاتھ..وفي شخصیة عظیمة عرفھا الناس عن عبادي..شخصیة لم یعلم
ھذه الدفعة لعدم معرفتھم بعبادي جیدا..نعم كانت مفتاح لكل شيء یطلبھ عبادي..واآلن 

شعر بزوالھا یاترى لماذا ھل من أفعال عبادي الغیر مبررة أم من معركتھ المنصرمة 
 ومعركتھ الحالیة التي مازلنا نجھل نھایتھا"...

 
 الجمعة...

 
 الساعة الثالثة..عصرا..

 
مود..یتصل عبادي بمح  

 
 عبادي: السالم علیكم.

 محمود:وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ.
 عبادي: كیف الحال وأخبارك.

 محمود:وهللا تمام الحمدهللا وانت علومك.
 عبادي: الحمدهللا ماشیة..أقول محمود بغیتك في خدمة..

 محمود:سم.
 عبادي: ھي مو خدمة سؤال عن واحد بس ماودي یعرف إني سألت عنھ.

ود:سم یاعبادي.محم  
 عبادي: في شخص شفتھ یسلم علیك من أول عنده قولف فضي ودي أعرف مین ھو.

محمود:آھا عرفت ھذا واحد في نفس مدرستي بالریاض..الفیصلیة..وعالقتي معاه بس 
 سالم إسمھ محمد..

 عبادي: وش تعرف بعد عنھ.
 محمود: عندي لھ صورة وإسمھ بالكامل ونسبتھ حقت الثانویة.

: كیف مافھمت.عبادي  
محمود:المدرسة معطیة لنا صورة الطالب ونسبھم وأسماءھم الكاملة في مطویة 

.كذكرى یحتفظ بھا كل واحد خاصة بالمدرسة  
 عبادي:آھا.

.شيء محمود:طیب بغیت تعرف عن خویھ  
 عبادي: وهللا یاریت كذا تسوي خیر وخیر.

 محمود: وخویھ اسمھ أحمد عنده سیفك ذھبي.. ل ب ر.
صور المطویة.م تمام طیب..وخالص بأمرك الحین وأ: تماعبادي  

 محمود: أوك بس عبادي تبي شي منھم وال شي.
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 عبادي:مجرد سؤال شغلة عادیة.
 محمود: على راحتك واذا بغیت شي كلمني.

 
 

 لحظات ویستلم عبادي المطویة بشكل سلس وسري ویصورھا ویعیدھا..
سیضع ھذه المعلومات..وتحركاتھ ھذه تدل  الكثیر لنا..ونجھل أین نعم إذا عبادي یخبئ

 أن محمد مازال ینظر لھ كثیرا..
 

 عبادي یتصل بسرعة بخالد..
 

 عبادي:خالد.
 خالد:ھال.

 عبادي: دوبي كلمت محمود وعطاني كل شي "ویحكي القصة لھ".
 خالد: تمام وایش الخطوة الجایة.

ك تخاویني.عبادي: إنك تتجھز الساعة سبعة ونصف عشان عندي شغلة وبغیت  
 خالد:أوك هللا یستر منك.

 
 

 "یاترى ماسر الساعة السابعة والنصف"
 

عبادي یسجل معلومات محمود في ورقة خارجیة ألن السجل السري ال ینفتح إال 
 بتواجد المجھر الصارم..

 
 

 الساعة السابعة والنصف..
 

 عبادي أما بیت خالد ینتظر خروج خالد..
 

 خالد: معلیش على التأخیر.
بادي: ال عادي.ع  

 خالد: ھا وین رایحین.
 عبادي: نسوي الشغلة وبعدھا نكلم ثامر نتعشى بالقھوة.

 خالد: أوك الثانیة فھمتھا بس األولى وش الشغلة.
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 عبادي:بتعرفھا.
یصل عبادي لشارع الجواالت..وخالد مندھش ال یعلم مالذي ینوي فعلھ 

دي سیشتري جوال أمعبادي..وتتراود أشیاء كثیرة لذھن خالد....ھل عبا  
سیبیع ال أعلم..   
 

 یدخل عبادي لوحده أحد األماكن..
 

 عبادي: السالم علیكم.
 البائع:وعلیكم السالم.

 عبادي: یاطیب عندك شریحة موبایلي بدون اسم.
 البائع: أرقام ممیزة وال عادي.

 عبادي:عادي.
 البائع. تفضل.

 عبادي: بكم سعرھا.
لایر. 85البائع:   

 عبادي: سم.
 

البائع یسلم الشریحة في ید عبادي..عبادي یآخذھا ویقف لدقیقة..نعم تذكر كل لحظة 
في الشریحة الماضیة..تذكر ردود سالم وردود فھد المسكین..وتذكر أیضا بدر 

أخیرا..نعم وأبحرت بھ سفینة الذكریات نحو..معركتھ الماضیة والتي خسرھا وقت 
ن أجل مساعدة عبادي..وتذكر ماجد ساعة الصفر..وتذكر وقفات خالد الخیالیة م

وكالمھ..وتذكر الماضي بمره وحلوه..نعم لحظات ال تنسى ومشاعر كثیرة ال ندري من 
 سیحملھا غیر عبادي...

 
 

 یعود عبادي للسیارة ویضع الشریحة في ید خالد ویبتسم..
 

 خالد: یامجنون هللا یرجك ال تقول نویت على محمد خالص.
رب حظھ والمجھر ینتظره بحرارة.عبادي: وهللا ھو یبي یج  

 خالد: وهللا هللا یقطع شیاطینك أنا راح بالي بعید قلت بتشتري جوال.
 عبادي:ھھھھھھھ.یاخوي وش فیك قلت لك بأشتري في الصیف.

 خالد: طیب وكیف بتجیب رقمھ.
 عبادي: نفس األسلوب ویخرج من درج سیارتھ الورقة الصفراء.



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

150 

 خالد:ھھھھھھھھھھھھ.ما قطیتھا.
 عبادي:أفا وكیف أقطھا وباقي محمد.

 
بالخطة بالكامل.. ویرجع األحبة بعد القھوة لبیوتھم.. لكن  وثامر ویخبر عبادي خالد

 عبادي قبل ذلك..یتوجھ لمحمد..نعم سیارتھ..ویمشط المنطقة وبعدھا یلصق الورقة..
 ((أرجوا االتصال بي ضروري  یامحمد أنا صدیقك))..ویكتب رقمھ..

 
رعة إلى البیت ویركب الشریحة في جوالھ الذي یستخدمھ لھذه المغامرات..ویرجع بس  

 ویمسك بھ لساعات..لكن النوم أسبق وینام عبادي..
 
 

 السبت..
 

 صباحا..الساعة العاشرة..
 
 

یاترى ھل سیتصل محمد ویسقط بالشباك برغبتھ..أم أنھ وعد الشلة بمعرفة المجھول 
المجھول شخصیة واحد لكن بدون دلیل مثل بدلیل حقیقي..أم سیعرف أن عبادي و

 بدر,,وھل سیصمد فعال محمد,,ولماذا عبادي یطیل الطریق علیھ..سنعرف ذلك..
 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الرابعة والثالثون

 
رابع شخص تحت المجھر؟؟))((أنا بالحفل اآلن...محمد   

 
عبادي یشغل المجھر من جدید للمرة األخیر,,وخالد یتابع أول بأول,,وثامر مستمع 

فقط,,محمد: مافي وعود,,وعبادي یتابع بكل قوة,,نعم محمد یتیقن شخصیة عبادي لكن 
بدون,,وھل محمد سیصمد أما صرامة المجھر,,ولماذا عبادي یفرح من لكنة محمد,,من 

,,ومتى سننتھي ونخرج بالنتیجة,,((طالب تحت المجھر))...أصل شامي  
 
 

 
 یدق جوال عبادي اآلخر في الحصة..

 
 ترن ترن ترن..

 
 عبادي یترك الجوال یدق حتى یفصل..

 
 ویبدأ المھمة..ویرسل..

 
 من عبادي الى محمد: یاھال بمحمد..

 
 من محمد الى عبادي: مین انت..

 
ي منك وعد إنك ما تقول ألحد..من عبادي الى محمد :قبل أي شي أب  

 
 من محمد الى عبادي: مافي وعوود..
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 یتصل من جدید محمد مؤمال أن یرد عبادي ویتكلم..
 لكن عبادي یقفل الخط..مباشرة..

 
 من محمد الى عبادي: اسمع یا تتكلم على الجوال زي الناس أو خالص روح ال ترسل..

 
أتفاھم معك..من عبادي الى محمد: طیب لیھ معصب أنا ودي   

 
 من محمد الى عبادي: وش تبي..

 
 من عبادي الى محمد : وهللا مو عارف كیف أبدأ..

 
 من محمد الى عبادي: قول اال تبي..

 
"یبدأ بعد ھذه الرسالة عبادي أسلوب جدید وھو الشعور بالذنب..حتى یكسب محمد في 

فھ..أسلوب محیر صفھ دون أن یعلم..وبالفعل خدع محمد كثیرا..لكن لم یكسبھ في ص
 جدا.."

 
من عبادي الى محمد: طیب شوف یا محمد أول شي قال لك فھد أو سالم أو بدر عني 

 أي شيء..
 

 من محمد الى عبادي: ال وهللا محد آل لي شي..
 

ودي ومن عبادي الى محمد: أنا صراحة باختصار أحس بالذنب.ألني أزعجتھم كثیر..
معترف بخطأي وأبي أتصالح ویاھم..وأنا إنك تساعدني وتخلیھم یسامحوني..وأنا 

 صراحة قلت مافي غیرك یساعدني..
 

من محمد الى عبادي: أنا مستعد اساعدك بس الزم تعرف إنو أنا متزاعل مع فھد ھذه 
 األیام بس أنا أقدر أساعدك..

 
Can we meet and talk alone meshan na5od ra7tna:من محمد الى عبادي 

 
وهللا صعبة..أقابلك یامحمد..من عبادي الى محمد:   
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 ویتصل مرة أخرى محمد..

 لكن عبادي یرفض الرد..وبفضل الرسائل..
 

 من محمد الى عبادي: لیھ ما ترد خلنا نتكلم ونتفاھم..
 

 من عبادي الى محمد :طیب ممكن أسمع أغنیة (إھداء)..
 

..Its ok:من محمد الى عبادي 
 

المسجل..یارا..((صدفة ومن بین كل الناس ضع الجوال على یویتصل عبادي مبتسما..و
لخ))وبعد النھایة یضحك محمد..ویقفل وم شفتھ وعیني جات في عینھ.....إعلقني..من ی

 الخط عبادي..
 

من األغنیة..من عبادي الى محمد: ال یكون زعلت  
 

 من محمد الى عبادي: ال عادي بس الحین ممكن نتكلم شوي على الجوال..
 

وهللا صعبة یامحمد صعب أقابلك وأتكلم معاك.. من عبادي الى محمد:  
 

من محمد الى عبادي: طیب بس نتكلم على الجوال وعلى فكرة أنا لین الحین ما عرفت 
 اسمك..

 
 من عبادي الى محمد: شوف یامحمد أكید بتعرفني بس صدقني صعب الحین..

 
 من محمد الى عبادي:طیب الحین ایش المطلوب مني..

 
د: أنا قلت لك مشكلتي وأبیك تساعدني..من عبادي الى محم  

 
 من محمد الى عبادي: شو الحل..

 
 من عبادي الى محمد:؟؟؟؟..
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من محمد الى عبادي: فھد أقدر أصالحھ في أي وقت بس انتا قول ایش المطلوب مني 
 و أنا حسویھ..

 
م من عبادي الى محمد :طیب أنا ابیك تتفاھم معاھم نیابة عني وبعدین إذا تأكد إنھ

خالص رضوا وسامحوني أبیك تقول لي عشان أقول لك اسمي ویعرفوا وانت قبلھم 
 تعرف..

 
 من محمد الى عبادي: طیب شو اسمك بلییز..

 
 من عبادي الى محمد: محمد أرجوك ال تعذبني با خالص وهللا بأقول لك بعدین..

دى مو حكي من محمد الى عبادي: اسمع یا تقول اسمك و تكلمني على الجوال وال ھا
 وماني مرسلك أبدا..

 
 من عبادي الى محمد : ال با ال تسوي كذا وبلییز ال تتركني لوحدي یامحمد..

 
 

 ینتظر عبادي محمد لكن..لألسف ال یوجد أي رد..
 
 

ل على مدار األیام ولیست فقط في یوم واحد فقط "أحب أن أنوه للقراء أن ھذه الرسائ
 نعم ستستمر كثیرا"...

 
 

مالذي سینتھي المطاف بھ..وھل سیصمد محمد من ردود عبادي,,ولماذا اآلن نجھل 
محمد ال یرد,,وھل عبادي ینوي إیقاف المعركة..لكن المجھر ال یقف إال باستكمال باقي 

 السجل,,نعم ستطول األمور..ومازلنا نجھل ما نھایة ھذه المعركة..
 
 

 Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الخامسة والثالثون
 

 ((محمد..یحاول مجددا؟؟))
 

عبادي,,یرفض اإلستسالم ویتعامل بدقة في الرسائل,,ومحمد ردود طیبة 
الستدراج,,ومحاوالت كبیرة,,وتنوع أسلوب عبادي,,وخالد فقط متابع للتطور 

ر))...السریع,,((طالب تحت المجھ  
 
 

 
تمر األیام بسرعة..ولم یتبقى على الفصل الدراسي الثاني سوى القلیل..ومازال الھدوء 

 یعم ما بین محمد وعبادي..اال أن عبادي یحاول لكن..
 
 

 من عبادي الى محمد: صباح الخیر..
 

 من محمد الى عبادي: صباح النور..
 

فقول وأنا بأقول لك إذا من عبادي الى محمد: أقول یا محمد إذا إنت شاكك بأحد 
 عرفتني كذا سرنا متعادلین..
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 من محمد الى عبادي:وهللا مو شاكك بأحد..
 

 من عبادي الى محمد: أنا ودي أقابلك صراحة..
 

 من محمد الى عبادي: وین ما تبغى وبسرعة أنا متحمس..
 

 من عبادي الى محمد :وهللا بس مو داري خوفي تنادي معك فھد..
 

بادي: ال وهللا ویا بسرعة ماعندي وقت..من محمد الى ع  
 

 من عبادي الى محمد: خالص غیرت رأي وآسف ال تزعل..
 

من محمد الى عبادي: وأنا خالص راحت علیك وآسف ال تكلمني تاني أبدا وترى أنا 
 أتكلم من جد فاھم..

 وینقطع محمد عن الرسائل إلى اللیل..
 

اللیل..آخر وفي   
 

مع یاخي ایش رایك نتقابل الیوم عشان أساعدك النو بصراحة من محمد الى عبادي:اس
 أنا عندي مذاكرة ولو تبي الحین عادي.

 
من عبادي الى محمد: لیھ أنا ألھیك عن مذاكرتك آسف بس وش جدولك عشان ما 

 أزعجك..
 

من محمد الى عبادي: أنا أنام من بعد الدوام الى الساعة ثمانیة وبعدین أذاكر,,یاطیب 
ھي الموضوع بالطریقة اال تبیھا عشان وهللا انا مررررررة مضغووط..خلینا نن  

 
من عبادي الى محمد: وهللا ماكنت أقصد یاحمادة وهللا آسف ومعلیش یعني أنا مؤثر 

 علیك..
 

من محمد الى عبادي: یعني انتا زدت اآلھات علي ..الحین جاوب على طلبي تبي 
 تقابلني وال أل..
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مد..معلیش سؤال..أنا وش أعني لك..من عبادي الى محمد: مح  
 

I cant trust you until I see you than I will you friend and that’s over.:من محمد الى عبادي 
 

 من عبادي الى محمد: شكرا..یعني أنا وال شي..
 

من محمد الى عبادي: بس أنا أبغى أشوفك الیوم و غیر كذا آل ووعد مني إنو حنكون 
أنا مبسوط منك إنك ندمان على كل شي عشان كدة بساعدك بس الزم أصحاب أصال 
 أشوفك الیوم..

 
 

لم یتوقع تمثیلھ بالشعور بالذنب..یغیر من نفسیة محمد ویجعلھ طیب لھذه  "عبادي..
 الدرجة"

 
 
 

 من محمد الى عبادي: وین ردك..
 

ھ..من عبادي الى محمد: صراحة كالمك حلو..بس صدقني مستحي أقابلك مالي وج  
 

من محمد الى عبادي: یاخي مافي شي تستحي منھ وأنا حابب أتعرف علیك..مدري 
لیش..بعدین إنتا خربت جدولي الیوم مرة والیوم اال یروح مایطلع لھ تعویض..خالص 

 بأشوفك الیوم یعني بأشوفك ال تخلیني أغیر رأي بعدین..
 
 

لم ماقالھ عبادي لي عنك مد لو تع"نعم یصمت عبادي مجددا من طیبة محمد..یااه یامح
 ..نعم لقد غیرت شیئا من نظراتھ"

 
 
من محمد الى عبادي: ترى أنا مرررة جوعان خلینا نتطلع نتغدى سوا على الكورنیش 

 عشان نتمشى على البحر و نتكلم أو إنتا أختار المكان اال تبغاه..
 

..محمد یحاول "یااه یامحمد یكفي..عبادي یصمت ال یعرف ماذا یفعل..نعم كالم منطقي



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

158 

 بصدق أن یساعد عبادي"
 

 من محمد الى عبادي: یاخي  فین ردك مھي عادتك..
 

من عبادي الى محمد: خالص یامحمد یكفي وهللا ال تعذبني بكالمك أكثر..وهللا خالص 
 ما أقدر أرجوك..

 
من محمد الى عبادي: خالص أنا عطیتك فرصتك وإنتا حر بس ال تندم بعدین ..یا 

 سالم..
 

 من عبادي الى محمد: ألووو ال ال تروح یا محمد..وهللا أرجوك ال تزعل..
 

 "محمد..یفقد صبره..وال یرد على عبادي وعبادي یحس بالندم وبعد یوم كامل"
 

 من عبادي الى محمد: محمد..صاحي إنت..
 

 من محمد الى عبادي: أنا صاحي..
 

 من عبادي الى محمد: زین ممكن أھدیك شي..
 

ى عبادي: أل وأنا زعالن..من محمد ال  
 

أیام" 3"ومرة أخرى یقرر محمد..حرمان عبادي من ردوده..وعبادي یفقد األمل وبعد   
 

من محمد الى عبادي: ھھھھھ. خالص ال تحاول..طلع اسمك راشد بكل الحاالت أنا 
 عرفتك و خالص راحت علیك وال تراسلني أبدا فاھم.

 
اشد ..وأصال لو تعرف أحد من من عبادي الى محمد: مستحیل..وأنا مو ر

..أبشرك شریحتي بدون إسم..موبایلي  
 

ال وهللا یاذكي من جد  موبایليمن محمد الى عبادي: ھھھھ. محسب جبت اسمك من 
انك غبي خالص مالك فرصة و مافي بینك وبیني شي ولو انك صدق صادق كنت حكیت 

 مثل الناس المھم حل عني عشان مو فاضي لك..
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محمد: شكرا. على الكالم وھذا شي متوقع منك وأنا أعتبرتك مثل أخوي  من عبادي الى

 على العموم فرصة سعیدة..
 

 "یاترى ھل أنتھى األمر بینھما..أم ماذا"
 

على العالم الصغیر..أشرقت الشمس وعندما   
 

یتصل محمد على عبادي..ویضع سماعتھ على المسجل..نعم محمد أخیرا یھدي أغنیة 
..یرفض عبادي التحدث لنا إلعتبارھا أمر شخصي..وبعدھا..لعبادي..لكن ماھي  

 
من محمد الى عبادي: ھذه أعتبرھا..اعتذار على كالمي وأنا ماكنت أقصد بس إنت 

 رفعت ضغطي..
 

 من عبادي الى محمد : ال عادي بس..أنا مازلت أظن إنك بتساعدني..
 

ل انت وال أل وإذا من محمد الى عبادي: أنا صالحت فھد عشانك بس مدري ھل تستاھ
 ما قابلتني الیوم خالص وهللا محا أكلمك ثاني..

 
أطلع للمحطة وأنا بأجیك بعد شوي..: زین من عبادي الى محمد  

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي: ھال ثامر وینك.
 ثامر: ھال وغال موجود في الغرفة مع الشباب.

  أل.عبادي: زین ال ھنت أبیك تروح المحطة وتشوف ھل محمد لوحده وال
 ثامر: لیھ تبي تقابلھ.

 عبادي: ال مافي أمل بس أبي أعرف ھل ھو صادق وال أل.
 ثامر: طیب ماتتوقع یعرفني.

ما معي.س خالد أكید یعرفونھ زین ألنھ دائعبادي: ما أتوقع ب  
 ثامر: طیب طیب أنا بأروح الحین.

 
..... 
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ئق.. وإذا ماجیت أعتبر من محمد الى عبادي: أنا في المحطة یا تعال معك عشرة دقا
 كل شي أنتھى..

 
 من عبادي الى محمد: أوك بأحاول أتشجع وأجي..

 
 " عبادي ینتظر رد ثامر.."

 
 ترن ترن ترن..

 
 ثامر: موجود لحالھ.

 عبادي: تمام.
 ثامر: شكلھ ینتظرك بكل حماس وواقف عند باب سیارتھ.

 عبادي: اوك تعبناك معنى هللا یعطیك العافیة.
بدا..یا سالم.ثامر: ال أ  

 
 من محمد الى عبادي: تعال یا  ال تخلیني أنتظر بالشمس..

 
من عبادي الى محمد: أنا مریت وإنت اال واقف عند الباب بس وهللا ماقدرت أواجھك 

 ورجعت..
 

من محمد الى عبادي: إنت أثبت حاجتین انك كززاااب وجبان..والزم تكفر عن اللي 
ي مكان یناسبك حتى لو أجیك على غرفتك..الیوم وتشوف أ اعملتوا فی  

 
 " عبادي ال یستطیع الرد..أبدا ..كالم حقیقة صعب الرد علیھ..أو التھرب منھ"

 
 الساعة التاسعة مساء..

 
 ترن ترن ترن..

 
 عبادي: السالم علیكم.

.....:إنت عبادي.0389  
 عبادي: منو معي یاطیب.

.....:إنت عبادي.0389  
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 عبادي: من معي.
فاھم. نا واسمع ال تدق علینا والترسل.....:انت عبادي ..0389  

 عبادي: وش تقول مین انت.
 

 توت توت توت....أنقطع الخط..
 

 عبادي مسرعا..
 

 ترن ترن ترن..
 

 عبادي:ألو.
 خالد: ھال.

 عبادي: قبل شوي"ویحكي القصة لھ".
 خالد: زین أرجع دق على الرقم.

 عبادي: دقیقت جاني إنھ الرقم خطأ.
: أجل ھذا الرقم من كابینة إتصال شكلھم ھم بس خایفین مساكین ھھھھھ.خالد  

عبادي:ھھھھھ.أنا بأروح دحین ألقرب كابینة أتوقع انھم دقوا منھا بس عشان أعرف 
عشان لو عاودوا اإلتصال أجي على طول لھم ألنھ ھذا رقمي العادي یعني أكید ھم 

 شاكین فیني تماما.
تھم بالجریمة خلك عادي انك مستغرب لیھ یدقون یعني خالد: تمام تمام یسیر لو صد

 كأنك مو فاھم الوضع عرفت كیف.
 عبادي: ماعلیك أوك.یا سالم

 خالد: سالم.
 

یاترى ماذا سیحدث وأین ستسیر ھذه العالقة..وھل سینجح محمد في كشف حقیقة 
 عبادي بدلیل بعد أن تأكد أن عبادي والمجھول شخص واحد أم سیبقى على ھذا

ل الصعبة..وھل سیعرف عبادي مصدر فادي الرسائالحال..وھل ھناك نیة عند عبادي لت
 الرقم الغریب..سنعرف ذلك..

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة السادسة والثالثون

 
حمد))((حقیقة..وجرأة من م  

 
محمد یعلنھا أخیرا بمعرفة,,ولكن ھل عبادي أصبح یستقصد مالقاة,,ولماذا لم یتخذ 
عبادي نفس الردع الذي فعلھ مع بدر,,وخالد متشوق لما بعد ذلك,,أما ماجد فھل لھ 
نصیب,,وھل سیقضي على محمد,,ویاترى مالذي یفعلھ محمد ھل یتحدى علنا,,وھل 
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نقطاع,,((طالب تحت المجھر))...ھذا یعني اللعب بالمكشوف بعد اال  
 
 

 االثنین..
 

غفل عن إحضاره..لكن  وفي أثناء الدوام..یخرج عبادي الى سیارتھ إلحضار كتاب
الصدفة تقدر..تواجد محمد بالخارج..نعم ینظر االثنان سویا لبعض ..نظرات محیرة 

ذا ال تعترف لیست نظرات حقد..نظرات محمد تقول لماذا االختفاء الكثیر یاعبادي..ولما
وفي ساؤالت فینظر بنظرات ترحیب لمحمد یكفي..أما نظرات عبادي فتثیر الكثیر من الت

 األخیر یبتسم..
 
 

"یاترى ھل ینوي عبادي اإلعتراف..ویخبرني عبادي أن محمد تماما یعرفھ وأن 
إبتسامتھ الماضیة یفھم معناھا محمد لكن من ذكاءه أن إعترافھ فقط بالحركات..حتى ال 

بت دلیل یدین عبادي"یث  
 
 

 وبعد الدوام..
 

یتجھ عبادي نحو أقرب كابینة إتصال..ویبحث في كل غرفة حتى وجد الرقم الذي اتصل 
 علیھ وحدد مكانھ لكي یعود لھ بسرعة في حالة اتصل علیھ مجددا..

 
حتى "یااه یاعبادي الحظ  یقودك في ھذه المعركة نعم لم تفلح أي ضربة من خصمك 

"اآلن  
 
 
 
 

 ویجرب عبادي حظھ مجددا ویرسل..
 

 من عبادي الى محمد: ھا وش جدولك الیوم..
 

ومو طالع الیوم مكان والیوم فرصتك األخیرة اننا  صاحيمن محمد الى عبادي: دوبي 
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 نتقابل ألني بعدھا أبي أذاكر خالص..
 

 من عبادي الى محمد: وهللا مدري..
 

الیوم آخر یوم..وھذه آخر رسالة.. من محمد الى عبادي: أنا قلت اال عندي وتذكر  
 

"نعم..لم یرسل بعدھا محمد أي رسالة..یاترى ھل ھذا انسحاب نھائي منھ أم ھذا إعالن 
 لنھایة ھذه الرسائل المحیرة..أم خطة من محمد"

 
 الثالثاء..

 
 وقت الغداء..

 
 یقف عبادي وماجد وخالد سویا عند المواقف لتسخین سیاراتھم..ویتكلمون

ویقترب محمد بسیارتھ,,ویوقفھا بجانب ماجد..نعم یالحظ ذلك الثالثي.. ولحظات..
وماجد ینظر لعبادي..ولكن عبادي یشیر لماجد بالتریث قلیال..لكن فجأة یحرك محمد 

 سیارتھ..و (یقرص في وجھ الثالثي ویتحرك بسرعة جنونیة من المواقف)..
 

 عبادي: وراه یاماجد وراه.
وهللا ألجیب راسھ.ماجد:  

 
ركب ماجد جیبھ الباترول ویقلع بھا خلف محمد البعید..وعبادي یقرص بالكامري ی

 مسرعا ویجھل ردة فعل ماجد..ویركب بجانبھ..خالد..
 

 خالد: ھا وش بیسیر.
عبادي: خل ماجد یتفاھم معھ..كأننا ما نعرفھ ألن ھذه الظاھر حركة منھ إنھ عارفني 

ماجد عصب وأعتبرھا إھانة.زین وبیشوف ردة فعلي بس المجنون مادرى إنھ   
 
 

تستمر المطاردة لنصف دقیقة..وفنیات ماجد تحاصر سرعة محمد..وفي األخیر یرغم 
ماجد محمد باالنعطاف للیمین ولحظات ویسقط ماجد أمام محمد ضاربا المكابح 

بقوة..ولحظات وعبادي یضغط على المكابح بقوة وبذلك تم حصر سیارة محمد بین 
 ماجد وعبادي..
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ھل محمد قوة سیطرة ماجد في شوارع ھذا العالم وأنھ ال یخشى أحدا مطلقا..""یج  

 
 ینزل محمد مرتبكا..وماجد یقترب منھ..

 ومازال عبادي وخالد في السیارة..
 

 ماجد: سالمات یالحبیب.
 محمد: شو أنا عملت لك شي.
 ماجد: وهللا إنت وش شایف.

 
 وینزل عبادي وخالد..

 
یاخوي..(ویمسك كتف محمد).. عبادي: ماسار إال الخیر  

قصد.مماجد: مو مشكلة بس الرجال من قبل ساقط علي مدري یعني وش ال  
 محمد: وهللا ما أذكر شي ومعلیش.

 
 یتحرك ماجد من المنطقة نحو بیتھ..وعبادي خلف محمد ویتحرك أیضا..لكن؟؟ 

 
 

 خالد: عبادي وش فیھ ذا یالحق ماجد داخل..وش السالفة.
المجنون ناوي یضرب ماجد وهللا ماعرف الظاھر ماجد.عبادي: الیكون   

 
"أستغرب حقیقة ردة فعل محمد..وأعتقد أن لھ إرتباط مع عدم مراسلتھ لعبادي 

 وتفضیلھ اللعب على المكشوف أمام عبادي"
 
 
 

محمد..یستوقف ماجد مرة أخرى في وسط الشارع..وماجد ینزل غاضبا..وعبادي 
زا من وجود أي خطأ في المعادلة..وخالد في تحرك سریع نحوھما تحر  

 
 وبعدھا وبكل ....
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ماذا سیحدث..ھل فعال محمد ال یعلم حقیقة ماجد..وھل تحرك خالد وعبادي السریع 
یعني مواجھة من نوع آخر..ولماذا یفعل ذلك محمد..ألم یتعظ من حادثة بدر..وكیف 

ھت بسالم..ولماذا ھذا الجنون یا..أنھا أنت  
 
 
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة السابعة والثالثون

 
 ((ماجد..ولحظة غریبة؟؟))

 
لماذا محمد یضع نفسھ في موقف ال یحسد علیھ أبدا,,وماجد یستغرب استیقافھ لكن 

ه العزیز,,وخالد متجھز ألي مستعد للصعب,,وعبادي لن یرحم من یمس جار
تغیر..,,ومرحبا بسیارة أخو,,وخالد یتذكر,,وھل فعال یتقابل المجھول مجددا مع فھد 

,,وھل سیستمع فھد للنصیحة,,نعم,,وما قصة الحفل وإرتباطھا بفكرة عبادي,,((طالب 
 تحت المجھر))...

 
 

 وبكل خوف وارتباك..محمد یقول لماجد..
 

الماضیة وأنا حبیت أعتذر لك.محمد:أنا تذكرت  الحركة   
 ماجد یھدأ من غضبھ: أبدا ماسار اال الخیر.وأنتبھ لحركاتك.

 
یرجع محمد لسیارتھ محبط..وحتى أنھ ال یكاد یرى طریق العودة أمامھ من شدة ھول 

 الموقف..ولوال لطف هللا لكان تسبب في حادث مع إحدى السیارات..
 

جد الرجال.خالد: وهللا تمام علیك یاماجد وهللا ھ  
 ماجد: وهللا یحزن ضاعت علومھ..وھو خاف لما شافك جاي مقلع إنت وعبادي.

 عبادي: وهللا كسر خاطري..ھھھھھھھھھھ.
 
 

لحظات,,ویفترق األخوة وعبادي یعود للمواقف لیأخذ سیارتھ خالد..وماجد یذھب 
 لبیتھ..

 
 بعد نصف ساعة من الحدث..

 
 من محمد الى عبادي:            : )

 
 من عبادي الى محمد:            : )
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 "یاترى ھل ھذا ثاني إعتراف من عبادي لمحمد أنھ نعم ھو الشخص المجھول" 
   

 األربعاء..
 

 بعد الدوام..
 

 وبالتحدید عند ملتقى األحبة..
 

 خالد: أبشرك یاعبادي طلعت سیارة أخوي من الورشة.
.عبادي: یا الحمدهللا بس نسیت ھي وش نوعھا قلت  

 خالد: رانج روفر.
 عبادي: یا هللا یحفظھا لكم..وإنت عاد ال أشوفك تمسك سیارات مھي في مستواك.

 خالد: وأخوي یعني في مستواه.
 عبادي: إیھ.وال تنافخ یادبدوب.

 خالد: ال تنافخ وتقول دبدوب هللا یعلم مین اللي یزعط دایما.
 عبادي:ھھھھھھھھھھھھھھھ.

توصي شي.خالد: یا على العموم   
في أمان هللا. أبدعبادي:  

 
 

نعم..یتذكر خالد ذلك الحادث بجمیع تفاصیلھ..لكن سرعان مایطرد ذلك من ذھنھ 
 فالحمدهللا الذي ال یحمد على مكروه سواه..

 
 

یرجع عبادي إلى المنزل..ویفتح الماسنجر السري فقط من أجل التأكد من عدم وجود 
فھد..أي رسائل جدیدة..لكن یتفآجأ بوجود   

لكن عبادي یرفض أن یبدأ المحادثة لتذكره وعد بدر الماضي.. ولحظات ویندھش 
م فھد یتشجع ویعود لمحادثة الشخص..عبادي ویبتسم..نع  
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 محادثة الماسنجر..
 

 فھد: أقول یاطیب.
 عبادي: ھال.

 فھد:إنت ما تتركك من ھبلك ذا.
 
 

شيء عن فھد ویتكلم برموز  "عبادي یستخدم سالح سري في أسلوبھ ویدعي معرفة
 ویحدد ھنا ذكاء فھد من غباءه"

 
 

 عبادي:أقول ال یكثر بس كیف حال الشيء ذاك السري وعالمة الجودة.
 

 "عبادي لم یقصد شيء أبدا لكن ضربة حظ"
 

 فھد:مافي شي أبدا.
 عبادي: زین زین.أجل بأقول ألخویاك.

 
نخدع بكلمات عبادي "مسكین فھد یفضح نفسھ خوفا من أن یعلم أصدقاءه وی

 ویسترسل في الحدیث"
 

فھد: زین أسمع إن كان قصدك على سالفتي مع الھیئة یوم صادوني مع البنات فعادي 
قول ألخویائي وأصال أبوي طلعني من الموضوع..وبالنسبة للشیشة أصال أخویائي 

 یدرون..وصراحة ماعرفت وش قصدك بعالمة الجودة.
 

ئك ھل تخشاھم یافھد قبل أي شي"" یاه ھل كل شي یعني لك أخویا  
 

 یضحك عبادي من خفة ذكاء فھد..
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 عبادي: أصال أنا دراي إنھ أبوك طلعك من السالفة یاحبیبي.
 فھد: كیف دریت.

 
"أتصلت بعبادي قبل أن أرسل الحلقة للقراء ألتأكد من جنون ضربة الحظ ھذه و ألتأكد 

عبادي یحلف أنھ فقط ضربة  من أنھ ھل یعلم بشيء بالسابق عن ماحدث لفھد  لكن
 حظ"

 
 عبادي: سر المھنة.

 
 فھد: طیب تكلم وش عالمة الجودة.

 
عبادي یصمت وال یرد..لحظات..ویحزن عبادي على حال فھد المسكین ویقرر إسداء 

 نصیحة لفھد وإخباره أن عالمة الجودة ھي وھم فقط..
 

 عبادي: زین زین بأقول لك كل شيء بس إفھم زین.
.  فھد: یا

عبادي: شوف یافھد أنا عارف انك ما تطیقني أبدا على كل شي سویتھ لكم وأنا 
صراحة ندمان خاصة على اللي سویتھ فیك بس أنا أعتذر لك اآلن وإنت اال یرجع لك 
القرار إذا تصفح أو أل..وبالنسبة لسؤالك كیف عرفت عن سالفتك أو وش ھي عالمة 

أنا قطیت كلمتین وانت أنخدعت وفضحت  الجودة..صدقني وهللا ما أدري بأي شيء بس
نفسك وأنا ما كنت أدري وال بشيء وحتى كذبت علیك یوم قلت اني أعرف أنھ أبوك 

طلعك من الموضوع..الزم تفتح عینك أكثر وتذكر إن الدنیا مھي سھلة ومو دایما معك 
 على طول امكن محد قال لك ھذا الكالم قبل وبغض النظر من مین جاك بس تأكد إنھا

لط إنك كلمتني في البدایة نصیحة مخلصة بدون تجریح فھد صحصح لنفسك وأكبر غ
أبدا وعلى العموم فرصة  ءبي منك شيأل دون أنك تعرفني..وأنا من حظك مابالرسائ

 سعیدة وتشرفت بمعرفتك وهللا یوفقك ویحفظك.
 

 فھد: ما أقدر أسامحك أبدا ..وعلى العموم  مشكور على النصیحة وسالم.
 

ھنا نجد أن ھذا ثاني اعتذار من عبادي وضمیر عبادي بدأ بالنعش من جدید  "نعم
فاألول كان لبدر واآلن ھذا لفھد مع نصیحة توزن بالذھب..ھل سیعتذر في المستقبل 
عبادي لسالم..وما مصیر عالقتھ مع محمد..ھل فعال بدأ عبادي بالشعور بتبعات ھذه 

زائدة"المعركة أم الذي جعلھ یعتذر طیبة فھد ال  
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..مغربیوم السبت سیقام حفل كبیر في ھذا العالم..لتكریم عالم كبیر..بعد صالة ال  
 

"لكن یاترى لماذا یخبرني خالد بذلك..حقیقة أستغربت ذلك وما عالقتھ بكل ما یدور في 
 صلب ھذه الروایة"

 
 عبادي یمسك جوالھ ویفكر قلیال..

 
ا التوقیت من عبادي,,وھل سیكون المكان ماذا یحدث ھل محمد لھ عالقة بال..ولماذا ھذ

 المناسب,,وھل سینفذ كالمھ عبادي ویكشف,,نعم الحفل..
 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة الثامنة والثالثون
 

 ((الحفل..وشخصیة مختلفة؟؟))
 

محمد في التوقیت المحدد,,وخالد وثامر یتمركزا في الموقع,,وشخصیة غریبة  حضور
ندھاش محمد وإعادة ترتیب ورقاتھ,,وخالد ینوه ویخبر تصف بھا عبادي,,وای

 ویرصد,,وماجد یعتذر الحضور,,وسر التوازي عن المجھر,,((طالب تحت المجھر))...
 
 

 السبت بعد الدوام..
 

.یمسك عبادي الجوال..ویرسل.  
 

من عبادي الى محمد:أنا بأكون الیوم بالحفل اال سمعت عنھ وأبیك تحضر وبأكلمك 
 ھناك..

 
 

 محمد ال یرد على عبادي..
 
 

 یاترى مالذي ینوي فعلھ عبادي..
 

 وبعد صالة العشاء..
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یحضر خالد وثامر ویجلسون في مكان یساعدھم على تمشیط المنطقة بالكامل لعلمھم 

.وماجد یعتذر إلنشغالھ مع أھلھ..ولحظات.. ویصل عبادي برسالة عبادي األخیرة.
للحفل..لكن بزي مختلف وشخصیة مختلفة ومكان ممیز..نعم ینصعق محمد ویستغرب 
ھذا المنظر..وترواده األفكار بأن عبادي ھو الشخص الخطأ وأن المجھول موجود في 

 الحفل..ویرجع مرة أخرى ویقول..مستحیل ھو عبادي..لكن بعد لحظات..
 
 
 
 
 
 

 من محمد الى عبادي: أنا بالحفل..
 

 من عبادي الى محمد: وأنا بعد موجود..
 

 من محمد الى عبادي: وینك یا تعال كلمني ترى ما راح أنتظر مثل یوم المحطة..
 

 یصمت عبادي..
 

من محمد الى عبادي: وینك..یا ..مستحي كالعادة  یا خلینا ننھي الموضوع على 
على طریقتي.. ھاما أنھیطریقتك أحسن   

 
 من عبادي الى محمد: أممم طیب عطني شوي فرصة..

 
 

 خالد یتصل بعبادي..
 

 ترن ترن ترن..
 

 خالد: ھال.
 عبادي:ھا.

 خالد: أنتبھ ترى الظاھر محمد معاه أحد جنبھ ویبي یستدرجك.
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عبادي:أصال مافي أمل أروح لھ بس ھو یتحرك قریب مني في كل مكان أروحھ ویفكر 
ي مو داري.إن  

 خالد: طیب ال یشوف الجوال عشان ال یمسك دلیل..
 عبادي: ماعلیك.بس كیف صعبة.

 خالد: خذ ثامر.
 ثامر: أقول عبادي أحسن عطنا الجوال عشان ما یبان معك.

على جوالي  وأتصل بي الرسائل الجدیدة بس أقرأ  اعبادي: أوك صح أحسن وال تردو
لھ.العادي وقول لي آخر رسائ  

أوك.ثامر:   
 
 

 وبانسحاب تكتیكي من عبادي یصل لثامر ویسلمھ الجوال بحركة سریعة وفنیة..
 
 
 
 
 

 من محمد الى عبادي: على العموم أنا جالس عند باب عمارتي..
 

 من محمد الى عبادي: ترى إذا ماجیت وكلمتني راح أقول كل شيء لفھد وسالم وبدر..
 

ن محمد قد أخبر ومازال یخطط مع "ھھھھھھھ..المسكین یعتقد أن عبادي ال یعلم أ
 باقي شلتھ على كیفیة كشف المجھول وعبادي بدلیل قاطع"

 
 وبعد إنتھاء الحفل..یركب عبادي وخالد وثامر سویا..ویذھبا للعشاء..وفي الطریق..

 
 من عبادي الى محمد: ھا ماعرفتني..

 
 من عبادي الى محمد: ال ماعرفتك یاجبان..

 
حل عني إنت إنسان مارد.. من محمد الى عبادي: خالص  

 
من عبادي الى محمد: لیھ كذا حرام علیك وهللا إني طیب..بس قول لي إنت شاكك في 
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 مین عطني أسماء وأنا بأقول لك لو قلت إسمي..
 

من محمد الى عبادي: اسمع أنا مو شاكك بأحد و ماقلت ألحد كنت بس أبغاك تجي 
ذا تبغاني أساعدك بس تعال قابلني..وتكلمني لكن صراحة أنا قلت لرومیتي وبس..وإ  

 
 من عبادي الى محمد: أتوقع رومیتك أحمد راعي ل ب ر   : )   .. 

 
 من محمد الى عبادي: صحیح بس كیف عرفت..

 
 من عبادي الى محمد: الساحر ال یدلي بأسراره..

 
من محمد الى عبادي: شوف أنا شاكك بواحد إسمھ سلطان وأحمد وناصر..ھادا إال أنا 

ندي ھا إنت واحد منھم..یا یاراجل خالص وهللا االختبارات قربت..ع  
 

 من عبادي الى محمد: أبي أتعشى ممكن..
 

 من محمد الى عبادي: صحتین..
 
 

 وبعد العشاء..
 

 من عبادي الى محمد: ؟؟؟؟
 

 من محمد الى عبادي: ترى خالص أنا طفشت یاتقول مین انت یا ال تراسلني أبدا..
 

ى محمد: الال تعصب..من عبادي ال  
 
 

 وبعدھا یرفض محمد الرد أبدا..
 
 

تمر األیام سریعا..وتقترب أبواب االختبارات النھائیة..والمجھر قد نستطیع أن نقول 
 أنتھى عملھ..
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"تساءل الكثیر من القراء في الحلقات الماضیة عن سبب عدم ذكر أحمد كثیرا أو 

لذي دعم الشلة فقط دعم لوجستي..نعم عبدهللا أو متعب وأزید علیھم ناصر أیضا ا
طرح ھذه التساؤالت ویجب: فبالنسبة لعبدهللا كان منشغال بیخبرني خالد,,بتوقعھ 

بدراستھ كثیر ولم یظھر أبدا في الساحة لطبیعة جدولھ الدراسي ومواد تخصصھ التي 
وأن  سبق فیھا الطلبة إلیجاده اللغة اإلنجلیزیة..أما متعب فیكفیھ ما أتاه من ماجد

عبادي ال یضع أي شخص تحت المجھر إال بمواصفات وقواعد ممیزة..أما أحمد فھو 
بعید جدا عن المعركة وصدیق مقرب لمحمد فیكفیھ ماحدث لمحمد من أحداث..وناصر 

لم یقدم أي شيء جوھري یستحق أن یتعقبھ عبادي لذلك لم یكن متواجدا حتى في 
سم"الروایة سوى في اال  

 
 

لھذه المعركة..بدأت باإلقتراب جدا..ومصیر مجھول لنھایة ھذه  نعم ساعة الصفر
المعركة..وھدنة یفرضھا عبادي ألیام االختبارات القادمة..من أجل التركیز في المھمة 

 الصعبة من أجل النجاح..
 
 

یاترى ماذا تخبىء علینا أیام اإلختبارات وھل ستمضي بسرعة..وھل من الممكن أن 
األیام..یحدث شيء في خضام ھذه   

 
 

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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 الحلقة التاسعة والثالثون

 
 ((الفصل الثاني وداعا..راحة))

 
تركیز شدید على المذاكرة,,وتمیز ثامر كثیرا,,وجدول مكثف في األیام المقبلة 

وعبادي وماجد في تعاون دراسي كبیر,,نعم یرحل الطالب..فرح وحزن,,وراحة لخالد,,
واستجمام قبل الصیفي,,وكشف مؤامرة كبیرة,,وبدایة الترم الصیفي,,وعبادي لم 

 یسجل,,((طالب تحت المجھر))...
 
 

یومین وتبدأ اإلختبارات النھائیة..وثامر في كامل االستعداد وحصیلة درجاتھ تؤھلھ من 
بتفوق في ھذا الفصل..أما عبادي وخالد فیحتاج كالھما لجھد كبیر من أجل النجاح 

الوصول للنجاح المطلوب..ماجد رغم ارتباطاتھ مع أھلھ إال أنھ یحاول جاھدا التعاون 
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 مع جاره للسیطرة على المنھج..
 
 

 یوم اختبار الریاضیات..(االثنین)...
 

 یصل الرباعي معا الى قاعة االمتحان..
 

ا بشروا یالربع كیف الوضع.ماجد: ھ  
 خالد: هللا ییسر وهللا ویوفق الجمیع.

نجح.یثامر: یا شدوا حیلكم یاشباب مالھا داعي نفرح وواحد فینا ما  
 عبادي: هللا یوفقنا جمیعا وحنا سوینا اال علینا وبإذن هللا النجاح.

 
 

دأ جموح یعلن الدكتور عن بدایة االمتحان..نعم من جد وجد ومن زرع حصد..وتب
في اإلجابات.. ءالطالب في البد  

 تمر ساعات االمتحان سریعة..وبعد االمتحان..
 

 عبادي: ھا یاشباب بشروا.
 ماجد: الحمدهللا ویا هللا یعین باالنجلیزي.

 خالد: ھا ثامر خالص نجاح إن شاء هللا.
.بإذن هللاثامر:   

 
 الثالثاء..لیلة اختبار االنجلیزي..

 
 ترن ترن ترن..

 
الد: ھال عبادي.خ  

 عبادي: ھال وهللا.
 خالد: یاخوي تصدق خایف من الریاضیات.

ربك یعین.وعبادي: یارجال اآلن ركز في االنجلیزي   
 خالد: بس یاخوي لو مانجحنا وهللا وش بنسوي بعدھا.

.ربكعبادي: اآلن خلنا في الجاي ویاخالد بعدین یحلھا   
ي شي.خالد: وهللا مدري بس یا على العموم توص  
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 عبادي:سالمتك وركز في االنجلیزي وهللا یحفظك.
 خالد: سالم.

 عبادي: سالم.
 
 

 األربعاء..
 

 یوم اختبار االنجلیزي..
 

 یدخل عبادي اإلختبار مرتبكا..نعم یواجھ عبادي المصاعب في ھذه المادة..
یعلن األستاذ عن بدایة اإلمتحان..یمسك الطالب أقالمھم في منظر یدل على رقي 

..شھادةجتمع..وحب التمیز والتفوق من أجل النجاح في نیل الالم  
 

 وبعد اإلمتحان..
 

یخرج الطالب في منظر جماعي كبیر جدا..البعض یبتسم..البعض حزین..والبعض 
حیران..نعم من ھذه اللحظة بدأت اإلجازة السنویة التي ینتظرھا الطالب جمیعا..نعم 

 عطلة الصیف..
 

زة یالربع.عبادي: على البركة اإلجا  
 ماجد: هللا یستر بس من النتائج.

 ثامر وخالد سویا: هللا یعین.
 
 

وبعد أن تعشى الرباعي سویا..یرجع الجمیع لبیوتھم..إلنتظار یوم السبت یوم النتائج 
 والتسجیل للترم الصیفي..

 
عبادي یتجھ سریعا نحو مواقف سكن الطالب لیودع أخیرا..سالم وبدر وفھد 

ر..لكن یاترى ھل تسرع في وداعھ أم سیخبئ لھ الدھر الكثیر في ومحمد..وداع أخی
 ھذه اإلجازة..

 
 

 السبت؟؟
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 ترن ترن ترن..

 
 ثامر: عبادي صباح الخیر.

 عبادي: ھال.
 ثامر: ھا بشر.
 عبادي: وشو.

 ثامر: نزلت النتائج.
 عبادي: ال طیب زین انت فاتح النت وال أل.

 ثامر :إیھ عطني رقمك الجامعي.
  یستر خذ یا ######.عبادي:هللا

ویا عقبال الصیفي. مادتینعلى البركة یاعبادي ناجح في ال ثامر: وااااااااو  
 عبادي: هللا یبارك فیك یاثامر. 

 ثامر: یا خلني أدق على ماجد وخالد.
 عبادي: یا یا مشكور یاخوي یا سالم.

 ثامر: سالم.
 
 

عي جمیعا..نعم توفیق رباني عظیم..تجتمع األفراح سویا..وینجح الربا  
 

 عبادي یذھب للكمبیوتر الشخصي لھ ویفتح اإلنترنت..
 نعم ویمسك سجلھ السري,,ویبدأ بالتسجیل..

 
 "مبروك یاسالم,,مبروك یافھد,,مبروك یابدر,,مبروك یامحمد"

 
نعم یستخرج عبادي نتائج خصمھ المفرحة ویحتفظ بھا في سجلھ الخاص نعم شيء 

.عبادي فرح بأنھ لم یشكل عائقا على مستواھم الدراسي..جمیل ھذا.  
 
 

 الساعة السادسة مساء..
 

التسجیل للترم الصیفي..والرباعي مجتمعون في منزل ماجد.. تأكید ینفتح باب  
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بقت لنا عشان على الفصل  على باقي المواد اللي سجلالت نأكد ماجد: یا یاشباب خلنا
.یة نتخصصاالجدید من السنة الج  

 خالد: یا أفتح الموقع وسجلنا كلنا.
 عبادي: ال أنا ما یحتاج ماني آخذ صیفي.

 خالد وثامر: لیھ یاخوي ال تتأخر على دفعتك.
 عبادي: ماھي مدرسة والجامعة تختلف وكلھا فصل.

 ماجد: وهللا ما یسیر طیب أھلك یدرون.
م.عبادي: إیھ وأنا صراحة تعبان جدا ومحتاج راحة كبیرة واستجما  

 
 

..یاترى ھل عبادي یحتاج لھذه الراحة صعق الثالثي من رد عبادي المفاجئ"نعم..ی
الطویلة..بنظري نعم یكفي ھذا على عبادي نعم عبادي بشر..ولو أستمر الحال على 

ماھو علیھ سینتھي المطاف..ونجد عبادي في حالة ال یحمد علیھا..نم عبادي مرتاحا 
 وعش حیاة بال معارك"

 
 

ساء من أیام اإلجازة..السبت..م  
 

رغم عدم  یخرج عبادي من المنزل ویقوم بجولتھ المعتادة في مواقف سكن الطالب
ولحظات ویستوقف أحد األشخاص عبادي.. تواجد سالم وشلتھ  

 ینزل عبادي من السیارة و...
 
 

مالذي یحدث..ومن ھذا الشخص الغریب..وھل لھ عالقة بما یحصل في معركة 
ك..ى سننتھي من ھذه المعركة..سنعرف ذلعبادي,,ویاترى مت  

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 

 الحلقة األربعین
 

  ((مؤامرة..وعبادي خارج المملكة))
  

الترم الصیفي یشرق على العالم,,وعبادي یرصد المتواجدین,,وخالد وثامر وماجد في 
,وبدر یلتقي عبادي لكن التوجد تفاصیل,,یحمل شنطتھ ویرحل جو دراسي مكثف,
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لخارج المملكة,,ھل ھو ھروب,,الشبح األسود في البحرین,,وبعد الراحة عبادي في 
  تفكیر عمیق,,تأنیب,,((طالب تحت المجھر))...

  
  

  ویضع سالحھ في جیبھ احتیاطا..ویلتقي بشخص غریب..
  

  عبادي:سم.
  كاتك مع متعب وناصر.الشخص: على العموم انتبھ لحر

  ایر ومن ناصر ومتعب.عبادي: لیھ وش ص
  . ھو ناصر إذا منت تتناسى راعي الوانیت د ا م ھالشخص:انت عارف

  عبادي: أقول أحفظ لسانك وأنا عارف نفسي وواثق  ورایتي بیضاء.
  الشخص: على العموم تراه ناوي یصدم سیارتك ویحدك خارج ھالعالم الصغیر.

  سیارتي..حلو الظاھر ما عرف واحد اسمھ عبادي. عبادي:ال ..یصدم
  الشخص: على العموم اذا لي حق أو لھ حق ترانا  نعرف نآخذه.

عبادي: األیام بیننا..وانتبھ ترى مازلت تجھلني زین..أحفظ نفسك ومكانتك وال تقحم 
  نفسك في أشیاء تضرك في امان هللا.

  
  

صل األمر لھذا الحد نعم تحرك جريء ویرجع عبادي لسیارتھ..یاااه لم یكن یتوقع أن ت
من سالم وشلتھ..ھل ھذه مؤامرة تلبس على عبادي من أجل أن ینتقموا منھ..یاااه ال 

عبادي..لكن  في موقفھم معیملكون دلیل..لكن مصرین على أن یتخذوا إجراء حازم 
كشفت أوراق شلتك..ھھ توقع الكثیر من عبادي..فعبادي اآلن  ؟؟لماذا یاغریب یاذكي

  یعلم كیفیة التصرف في مثل ھذه المواقف ویعني بكالمھ األخیر الكثیر..
  
  

یوقف ھذه المؤامرة مع علم ذلك الشخص لھا  جدا"للتنویھ..یتخذ عبادي إجراء سري 
 دیحسونجھل إذا أخبر بھا باقي شلتھ..نعم إجراء نظامي كبیر یدخلھ في معمعة ال 

ذھا عبادي ولماذا لم یردع ذلك بنفسھ أو لكن یاترى ماھذه اإلجراءات التي اتخ علیھا
  بمساعدة ماجد ..نعم یرفض عبادي التعلیق" 

  السبت..
  

  یبدأ الترم الصیفي بعد إجازة ترویحیة لطالب الصیف دامت ثالث أسابیع..
  وثامر وخالد وماجد في حضور مبكر واستعداد حماسي من أجل التفوق في 
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  ھذا الترم الصیفي المكثف..
  

  
قظ صباحا ویتوجھ لمواقف سكن الطالب..لیرصد من جدید باقي الشلة عبادي یستی

  ..نعم یرحب في داخلھ من جدید بتواجد بدر وسالم وأحمد..في فترة الصیف المتواجدة
بدر وأحمد یكملون باقي المواد مثل الثالثي المتحمس أما سالم فقد بدأ في مواد 

  التخصص..
  
  

  وقت الغداء..
  

  ترن ترن ترن..
  

  م.ئھال عبادي صاحي وال ناثامر: 
  عبادي: ال صاحي.

  ثامر: أنا وخالد قبل شوي شفنا الورد.
 عبادي:ھھھھھھھھھ.بدري أنا من الصبح رصدت المتواجدین وأبشرك سالم من الدفرة

  الزائدة نزل من مواد التخصص.
  جلس عند أھلھ. ثامر: غریبة ما

  توقع كذا.رومیتھ بدر أ یجلس مععبادي:یاذكي..ھو نزل مواد عشان 
ثامر: هللا یقطع شیاطینك وقائم من الصباح عشان ھذول المعلومات خالص خلھا علینا 

  حنا صاحین صاحین الصبح.
عبادي: ال وهللا بس قلت على الطریق وما أوصیك عطونا أي مستجد تراني منقطع عن 

  عالم الدراسة.
  ثامر: ماعلیك بس وین انت كنت رایح بالصباح یاداج.

   حجزت وأشتریت التذكرة.عبادي: وهللا
  ثامر: ال زین زین وهللا أحسن روح روق ارتاح بس وین.

  عبادي: استرالیا.
  ثامر: مع أھلك.

  .قریب منھمعبادي: ال ھناك أقاربي مجتمعین وأنا آخذ فندق 
  رت معھم.صثامر: وش دعوى كان 

أبي عبادي: ثامر أنا محتاج أغیر بس جو ماودي أنزعج ھناك من جمعات األقارب 
  أرتاح كثیییییییر وأقرر أشیاء كثیرة تخصني.
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  ثامر: یا هللا یوفقك وعاد خلنا نشوفك قبل ما تسافر.
  عبادي: أكید ان شاء هللا.

  ثامر: یا توصي شي.
  عبادي: هللا یحفظك في امان هللا.

  ثامر: امان الكریم یا سالم.
  
  

  األربعاء..
  

  الساعة الرابعة والنصف..
  

  ر كاملة""معلومة غی
  

بدر في مبنى من المباني..نعم عبادي یساعد بدر أمامھ یاترى مالذي بـیلتقي عبادي 
حدث في ھذا اللقاء..مع أن عالقة عبادي ببدر لم تتحرك ساكنا بعد ھذه المساعدة..لكن 

  ھل ھناك شيء نجھلھ..
  
  

  یومین ویرحل عبادي..
  

  ترن ترن ترن..
  

  ماجد: ھال عبادي.
  عبادي: ھال.

  : ھا متى السفرة.ماجد
  عبادي: السبت الصبح.

  ماجد: ترى أنا بأوصلك المطار.
عبادي:هللا یعطیك العافیة بس أنا بأروح بالكامري عشان رحلتي عن طریق البحرین 

  .في المطار وبأوقف ھناك
  ماجد: أجل خلنا نتقابل أنا وانت وخالد وثامر یوم الجمعة باللیل.

  .عبادي: اوك مافي شكال
  ل عبادي انت لیھ ماخذیت صیفي.ماجد: أقو

عبادي: شوف یاماجد یاخوي ھذا بیني وبینك أنا وهللا شوي تائھ وأحتاج إني أفكر كثیر 
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صیفي وأنا تعبان ومنشغل وعندي ملیون الوكثیر في مستقبلي وماودي أتسرع وآخذ 
شغلة..ودي ذھني یكون صافي من كل الخرابیط والمشاكل..ماجد ودي أعیش مثل 

ة خالص یكفي مراقبات میعندي ارتباطات كثیرة ودي أعیش حیاة سلالناس ما
وتمركزات كثیرة وهللا الكامري حقتي تعبت فكیف بشخص ضعیف مثلي وهللا أنا خالص 

  أكثر من طاقتي. تحملت
  

ماجد في لحظة مصارحة: وهللا فاھمك ویاعبادي أنا كنت عارف وین بتسیر كل ھذه 
ك في دراستك بس یا حصل خیر..وهللا یوفقك یاخوي األمور وقلت لك بالبدایة خل بال

  جلسة عندي.وال تنسى موعدنا یوم الجمعة باللیل إن شاء هللا ال
  

  عبادي : بإذن هللا یا سالم.
  ماجد: هللا یستر علیك.

  
  

  الجمعة مساء..
  

  ترن ترن ترن..
  

  عبادي: ھال خالد.
  خالد: ھال وغال.

  عبادي: وینك.
  .خالد: عند بیت ماجد

  عبادي: زین ال تدخل خلنا نسولف شوي وندخل سوا.
  خالد: اوك.

  
ولحظات ویركب عبادي مع خالد..ویسترسال في الحدیث كثیرا نعم یتذكرا الكثیر 

  ویضحكا معا..ویعد عبادي بتغیر األمور بعد عودتھ من السفر ونحو ذلك..
  

  یدخل األحبة سویا بیت ماجد..وھناك موجود ثامر..
  
  

سویا..رباعي جمیل..تمر الساعات والحدیث ال ینتھي ..نعم حس عبادي  یسمر األحبة
  باھتمام أصدقائھ بھ كثیرا..
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ثامر: یا یاشباب وهللا الساعة وحدة الصبح خالص خلو عبادي یروح یرتاح بكرة 

  وراه سفر طویل.
  ماجد: صحیح وهللا یا یاعبادي سلم علینا ویا رح نام هللا یوفقك..

  ا یاشباب..عبادي: ی
  

نعم یودع عبادي ثامر وخالد وماجد بحرارة..سیغیب عبادي تقریبا الترم الصیفي 
  بكاملھ..راحة طویلة وتفكیر طویل..

  
  السب صباحا..

  
  یصل عبادي للبحرین ویوقف سیارتھ في مطار البحرین ویستعد لركوب الطائرة..

  
  األحد فجرا..

  
لتحدید استرالیا..وبعد ساعة یطأ عتبة الفندق یصل عبادي بحفظ هللا خارج المملكة وبا

  الذي حجزه لھ والده..یتصل عبادي لیطمأن أھلھ..ویدخل وینام من تعب طول الرحلة..
  

  األحد مساء..
  

یستیقظ عبادي نشیطا..یبدأ بترتیب أغراضھ..ویسلم على أقاربھ في الفندق 
یجلس ھناك المجاور..ویخرج لحدیقة جمیلة سمع عنھا من قریبھ الصغیر..و

  بالساعات..
  

تمر األیام..وعبادي على نفس الحال..یذھب یومیا لھذه الحدیقة..یتأمل ویفكر 
كثیرا..وضمیره غیر راضي عن ما أقترفھ في السنة المنصرمة..من معارك كثیرة 

..نعم یستیقظ ضمیر عبادي المیت من جدید ویشعر واضح لنا وأفعال لیس لھا مبرر
  بالذنب وبالضیق..لكن,,

  
  یقرر عبادي أخیرا في خطوة جریئة ویتصل بــ...

  
یاااه أخیرا تحرك عبادي وقرر بعد ھذه التأمالت..ویاترى مالذي خرج بھ 

  عبادي..وماھي الخطوة الجریئة..ھل ھو إعتراف..سنعرف ذلك..
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Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
  الواحدة واألربعینالحلقة 

  
  ((أخیرا..سالم لحظة اعتراف))

  
یفقد الرقم عبادي ویستعین بــ,,وسالم في لحظة مشاعر صادقة,,وعبادي یفقد األمل 
من,,خاطرة:نعم وصلت لعنق الزجاجة,,یالھا من حدیقة تبتلع مشاعر عبادي,,وھل 

ي الجوال عبادي بعد كل ھذا یعتذر,,ولماذا وماھي ردة فعل البقیة,,عبادي یرم
  معلنا,,((طالب تحت المجھر))...

  
  

  ویتصل بي قریبھ أسامة..ویطلب منھ الحضور لغرفتھ بسرعة..
  

  لحظات..
  

  عبادي: یاھال.
  أسامة: ھال بعبادي.

  عبادي: أقول أسامة بغیتك في شغلة صغیرة.
  أسامة: ھا وشو.

ول لھ إنك عبادي: بأعطیك الجوال وبأدق على رقم أبیك تسولف معاه بشكل طبیعي وق
ضیعت رقم محمد ولو سمحت عطني إیاه..عاد انت صیغ  إنك لھ قریب محمد وقول

  الكالم.
  أسامة: ابشر..بس وشو السالفة ھي.

  عبادي: معلیش وهللا ماودي أحد یعرفھا.
  
  
  
  

"یااه..غریبة یفقد عبادي رقم محمد یاترى ھل نسي تسجیلھ في سجلھ السري واآلن 
  لحصول على الرقم سنعرف ذلك"في حركة غریبة جدا یرید ا

  



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

188 

  
  

  ویتصل عبادي من جوالھ اآلخر بــ سالم..
  ویعطي الھاتف لقریبھ ویغمز لھ بإتمام الدور ویحذره بعدم  ذكر إسمھ مطلقا..

  
  ترن ترن ترن..

  
  أسامة: ھال سالم.

  سالم: نعم,مین معي.
  أسامة مخادعا: أنا قریب محمد.

  سالم:ھال وهللا.
  أسامة: كیف حالك.

  لم:وهللا بخیر.سا
  أسامة:معلیش یاسالم بس یغیت رقم محمد ألني ضیعتھ.

  سالم:طیب دقیقة وأدق علیك.
  

  "یااه مسكین سالم ھل خدع أم ماذا"
  

  ترن ترن ترن..
  

  سالم: خذ الرقم##########.
  أسامة : هللا یعطیك العافیة.

  سالم: طیب.ممكن أسألك سؤال.
  أسامة:ھال.

  سالم:انت تعرفني.
  

  یأخذ عبادي الجوال من قریبھ أسامة ویقفل الخط..وبسرعة 
  

یفرح عبادي كثیرا لھذا اإلنجاز لكن یاترى ماذا یرید مجددا من رقم محمد وھل ھناك 
  شيء آخر..

  
  وبعد لحظات..
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  ok ..من سالم الى عبادي: 
 

من سالم الى عبادي: أنا عرفتك إنت نفس الشخص اال كان یراسلني من أول وش 
 تبي..

  
بادي الى سالم: إیھ أنا..بس ترى أبي رقم محمد وهللا لشيء خیر..وبعد بغیتك في من ع

  شيء ضروري یخصك..
  

  من سالم الى عبادي: قول..
  

  نك سالم عشان الموضوع یخصھ شخصیا..إمن عبادي الى سالم: بس أبي أتأكد 
  

  من سالم الى عبادي: أنا سالم..بتقول وال أل..
  

  لیت من حركاتك ھذي..من سالم الى عبادي:انت مام
  

  من عبادي الى سالم:طیب خلني أتكلم أول یاخوي..
  

  من سالم الى عبادي: وشو اللي بغیت تكون فیھ معي صریح والكالم اللي یخصني..
  

من عبادي الى سالم:شوف یا سالم أبیك تفھم كالمي زین وترد علي عشان أتأكد انك 
أشیاء كثیرة فیك مایفعلھا شخص عنده معي الین ما أخلص..أنا وهللا عارف إني سویت 

ضمیر وأنا صراحة عندي ضمیر وحسیت بكل شي سویتھ فیك واألشیاء اللي أنا فعلتھا 
  كثیرة وأتوقع انھا آذتك..

  
  من سالم الى عبادي: یعني معلیش ھذي مایبیلھا جواب..

  
 من عبادي الى سالم:وأنا صراحة یاسالم أعتذرت في السابق لبدر وبدر كان عاقل

وحكیم و صفح عني وسامحني رغم إني سویت فیھ الكثیر ولكن في المقابل لألسف 
فھد أعتذرت لھ لكن مارضى وأبدا لم یسامحني واآلن بقى إنت ومحمد لكن أنا ضیعت 
رقم محمد فأخذتھ منك بھذه الطریقة وقلت أكلمھ بعدك..بس اآلن أنا أطلب منك الحل 

غیر موفق وأبي منك انك تصفح وتسامحني وتسامحني وهللا یاسالم أحس نفسي اني 
  على كل شيء وماتطالبني في شيء یوم القیامة وانتظر ردك..
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  .sorryمن سالم الى عبادي:

  
  من عبادي الى سالم:أرجوك یاسالم خلك كریم مثل بدر وسامحني المسامح كریم..

  
ول والقلق من سالم الى عبادي: أنا عمري ماراح أنسى اللي سویتھ فیني بالسمستر األ

  اللي عیشتني فیھ..وما أظن إني بأسامح بالسھولة اللي انت متوقعھا..
  

  من عبادي الى سالم: أرجوك یاسالم,,أطلب اللي تبیھ بس سامحني..
  

  من سالم الى عبادي: ما أقول اال حسبي هللا علیك..حسبي هللا علیك..
  

معنى الكلمة لم ینال الحل من "یرمي عبادي الجوال لألرض یااااااااااااه..نعم لقد تحطم ب
سالم..وسالم زاد علیھ ذلك..وقال حسبي هللا....نعم كلمات ثقیلة عند الرحمن كلمات 

ھزت جبروت عبادي وأفعال عبادي الماضیة..نعم كلمة أثقلت الكاھل على كل شي فعلھ 
  عبادي خلف شخصیتھ المجھولة التي ال یملك أحد الدلیل الفعلي علیھا..

  
  
  

عبادي بسرعة للحدیقة لیتنفس الصعداء وبذلك تحسم النتیجة فبدر سامحھ  نعم یخرج
  لكن فھد وسالم لم یسامحوه..لكن بقي محمد..

  
  
  

وبعد عدة ساعات یرجع عبادي لغرفتھ بالفندق..ویمسك الجوال ویتصل على محمد لكن 
أن الحظ لم یحالفھ..فجوال محمد مفصول مؤقتا..یزداد عبادي ھما على ھم فھو یرید 

  یرتاح قلیال إذا سامحھ محمد لتتعادل النتیجة..
  
  
  

"یاترى ھل فعال شعر اآلن عبادي بكل تبعات أفعالھ..وھل توقع أن یقرأ كالم سالم 
برسالتھ األخیرة..وھل توقع أن یؤثر فعال على حیاتھم..یاترى ھل ھذا ماخطط لھ 

  "ناك شيء نجھلھأم أن ھ عبادي من قبل أم لم یتوقع أن األمور ستصل لھذا الحد
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  ترن ترن ترن..
  

  عبادي: ھال خالد.
  خالد: یاھال وهللا ھا كیف استرالیا.

  عبادي: تمام أقول خالد.
  خالد: ھال.

  عبادي:وهللا قبل شوي ((ویحكي القصة بالكامل والحزن یمأل صوت عبادي))..
ك خالد: یارجال ماعلیك وانت أعتذرت وسویت اال علیك وخلك مرتاح وال تشغل بال

  فیھم.
عبادي: وهللا ضمیري صدق یأنبني بس تصدق بأعتذر لمحمد بعد وانتھي منھم بس 

  في شيء ببالي خلني أدرسھ زین.
  .؟خالد: وشو

  .إنھ مناسب؟؟وال أقول خالص بعدینعبادي: خلني أول أشوف أبعاده وإذا شفت 
  خالد: على راحتك یا مانطول علیك في امان هللا.

  م.مان الكریأعبادي: في 
  
  
  

نعم اآلن كیف یصل عبادي لمحمد وجوالھ مفصول كیف..یصل لھ..كیف یعتذر..تخنق 
  المشاعر عبادي كثیرا..فیمسك جوالھ ویكتب..

  
((وذھبت مسافرا أمال في نسیان الماضي والتغاضي عن أفعال لم أعرف تبعاتھا اال في 

ضمیر المجروح آآه ھذه األیام إما عذاب القلب واشتیاق العین أو ماعظم من تأنیب ال
ل ولم ود للحظات لھ فبدأت كحالي بالرسائكعادتي أتتني الوحشة والوحدة فھممت أن أع

ألبث للحظات من الجنون حتى أصدم من شخص أشغل حالي في حلي وترحالي في 
سكوني وجنوني في صحتي ومرضي في فراغي وعملي في دیني ودنیاي في كل شيء 

لعصیب أخترقھ بدون شفرات وال مفاتیح ھھ أستطیع أقتحم عالمي حتى قلبي ومزاجي ا
أن أقول أني أنتھیت نعم صدمني بكلمات ھزت كیاني فأسرعت مھاتفا خلیال صادقا 

وفیا..صدیق أجده في سرائي وضرائي(خالد) أھاتفھ ألكشف لھ حالي وما وصلني من 
وبا من مذكوري(سالم) نعم وصلت لعنق الزجاجة فلم أنعم بسفري ھذا بل أعتبرتھ ھر

الواقع األلیم..ھروب لم أعھده طیلة حیاتي..نعم تحركت ھواجسي فخلطت الماضي 
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بالحاضر وخلطت األماني باألحالم فأنطلت الصفحة بالسواد تعبیرا عن شؤم المستقبل 
المجھول لكن ھنا جمیعنا یعلم مابعد عنق الزجاجة الھواء العلیل الحیاة من جدید 

  ع خالد))...ونسیان الماضي وعیش الحاضر م
  
  

"یاه على المشاعر یاعبادي كم أتحفتنا في ھذه الروایة من مشاعرك الكثیرة یااه من 
  سیستطیع تحمل ھذا..نعم تذكرنا جمیعا بأشیاء كثیرة نعم حركت مشاعرنا معك"..

  
  

وبعد أن صلى الفجر عبادي في غرفتھ..یتجھ لكمبیوتره الخاص..ویشبك اإلنترنت 
  السري.. ح الماسنجروبعدھا یفت

  
  

  لحظات وتخرج في شاشتھ طلب محادثة من..
  
  

یاترى من ھذا الشخص الذي یرغب بالتحدث مع عبادي..ال یوجد في ھذا اإلیمیل سوى 
بدر وفھد..ھل فعال یراجع نفسھ أخیرا فھد ویرغب بالتحدث لعبادي..أم بدر لم یستسلم 

أن عبادي یحاول ویرفض الخروج دون نتیجة..ویصر على البقاء في المعركة مع 
  إنھائھا بطریقة اإلعتذار فھل سینجح أم سیفشل ویتجھ لعامل القوة..

  
  
  

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
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  الحلقة الثانیة واألربعین
  

  ((محمد أخیرا..وعبادي یتخذ القوة حال))
  

بدر في الجوال ھل عاد مجددا,,وأخیرا محمد یسدد,,واعتذار موفق,,ورسالة وماقصة 
نھائیة,,وخاطرة من قلب,,أما القوة فماجد في أتم االستعداد,,وعبادي یوجھ من خارج 

  المملكة,,وماقصة طالب تحت المجھر,,((طالب تحت المجھر))...
  

  
  نعم بالفعل بدر یتحدث برغبتھ في الماسنجر..

  
  سنجر..محادثة الما

  
  بدر: انت المجھول صح..

  عبادي:نعم..
  بدر:یاخي بأسألك انت وش قصتك معنا..

  عبادي: مني فاھم أبدا..
بدر:أرجوك جاوبني وش تبي مني ومن فھد ومن قبلنا سالم ووشو اللي طمرك 
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  لمحمد..
عبادي: یاخوي ماأبي اال الخیر ومو تفاھمنا بالسابق خالص واعتذرت لك یعني تبي 

  كثر خالص یابدر یكفي..تعذبني أ
  بدر: طیب بس ماعطیتني جواب صریح حتى من أول..

  عبادي: خالص تعبت من الشرح وآسف للمرة الثانیة خالص یابدر..
  بدر: طیب أنا أعرفك..
  عبادي: أكید تعرفني..

  قول وهللا عادي.. ءبدر: طیب أسمع إذا تبي شي
  ..ءعبادي: وهللا مابي منك شي

  سویتھا وهللا لو یدرون قبیلتي عنھا فیھا دم..بدر:ترى أفعالك اال 
  عبادي: هللا هللا..كلنا أوالد قبایل..

  بدر: تراني ولد قبیلة معروفة بالجنوب ومھي من علومنا ھالحركات..
  عبادي:ونعم فیك یاولد القبیلة وهللا یحفظك..

  بدر: قول اال تبیھ وماني رادك..
  ن ما أبي منك اال الخیر..عبادي: على العموم أنا أعید للمرة الملیو

  بدر: یا سالم..
  عبادي: یا سالم وآسف على كل شيء حصل..

  
  

  وبعد لحظات من ھذا اللقاء الغریب على اإلنترنت یصل مسج لجوال عبادي اآلخر..
  
  

سم بتقول انھ انت وال أل..وهللا أبیك تقوللي بصراحة..إذا قلت لك إمن بدر الى عبادي: 
  يء لو قلت الجد أنا حلفتلك..محد بیدري بھالش

  
  من عبادي الى بدر: بأحاول أقول لو أنا..

  
  سمك عبادي انت؟؟إمن بدر الى عبادي: 

  
"یااااااااااااااااه أخیرا أعترف بدر بمعرفتھ لعبادي لكن دون دلیل..لكن عبادي یرفض 

  كشف ھویتھ حالیا"
  

  أقول..بنھم من عبادي الى بدر: أل..بس قول عندك ثالث فرص وإذا أنا م
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من بدر الى عبادي: شوف أنا ما أتوقع أي أحد بصراحة بس أبیك تقول لي انت تعرف 

  مین فینا من الشلة ووشلون تعرفھ..
  

من عبادي الى بدر: شوف أنا أعرف سالم أول واحد بس معرفة عادیة لكن فھد عرفتھ 
  زین..وأكثر من كذا ما أقدر أوضح بس حاول وامكن تعرفني..

  
الى عبادي:شوف خالص مابي أعرف شي اذا ودك تقول انا حلفت محد یدري  من بدر

وكیفك..وطیب ھل ھم یعرفونك كلھم زین یعني سالم وفھد..وطیب أنا تعرفني شلون 
  ..كعلی أسلموھل اذا شفتك 

  
من عبادي الى بدر: ایھ یعرفوني زین..وبالنسبة لك أنا سلمت علیك مرتین..بدر تراك 

  ول اسمي..تعرفني..بس صعب أق
  
  

من بدر الى عبادي: طیب من اآلخر ممكن تقول لو اسمك األول وأنا حلفت لك محد 
  یدري..

  
  من عبادي الى بدر: بدر ممكن سؤال ھل انا أثرت على مستواك الدراسي..

  
من بدر الى عبادي: ممكن ما نطول كالم وطبعا أل أنا ما كنت مھتم أصال..والحمد هللا 

  ا..یالیت تقول اسمك لو سمحت..مستواي ما أنخفض أبد
  

  سماء اال انت شاك فیھم..ألمن عبادي الى بدر: قول ا
  

من بدر الى عبادي: أنا مو شاك بأحد قلت لك وأنا قلت لك االسم الوحید اال انا شاك فیھ 
بس أنا شاك بعبادي وانت على حسب كالمك قلت أل.. یعني خالص أنا مو شاك بأحد 

وأنا أشوف لو تعترف أحسن من إني أكشفك یوم من األیام  بس یالیت تقول لي الحین
  أحترمك أكثر..بوكذا 

  
نت تعرفني وبعد محمد یعرفني وصدقني بیجي من عبادي الى بدر: یابدر صدقني إ

  الیوم اال تعرفوني فیھ..
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من بدر الى عبادي: أنا ما أعرفك وش تقول إذا تبي تقول اسمك قول أو خالص ماأبي 
  ك وآخر سؤال إنت وین درست الثانویة في أي منطقة..أقرأ رسالة من

  
وأنا معك ل ئمن عبادي الى بدر: إنت اال قاعد تسألني وأنا أرد وال أنا ما بدأت  الرسا

  درست الثانویة في الشرقیة..
  

من بدر الى عبادي: شوف یاخوي قول مین انت وخلصنا قول بالرسائل أو بالجوال أو 
  سیارتك..باإلیمیل بس قول..طیب وش 

  
  

"یااه مصر جدا بدر على معرفة المجھول بل باألحرى یرید إعتراف عبادي فقط 
  وعبادي یرفض ذلك..ھل ھذا ماقصد بالخروج المتأخر لبدر"

  
من عبادي الى بدر: آسف السیارة تدل على الشخص أسأل أي شي غیر سیارتي انت 

  سؤالك عن السیارة مثل سؤالك عن اسمي..
  

ي:خالص وهللا تعبت ویاك بس بذمتك سیارتك ھي یا باترول كحلي من بدر الى عباد
  یاكامري أسود..

  
  من عبادي الى بدر: أل..وأنا سیارتي مثل سیارة واحد من شلتكم..

  
  "یااه بدر یصر على أن یعترف عبادي لكن عبادي یرفض ذلك "

  
  من بدر الى عبادي: یعني كامري؟؟..

  
یارات شلتكم..مدري یمكن مثل سیارتك لكزس من عبادي الى  بدر : أل..وحدة من س

  أبیض..
  

من بدر الى عبادي: شوف اذا انت مو عبادي معناتو انا مو شاك بأحد ثاني وأنا حلفت 
مو قایل ألحد وإذا عشان نظرات أجل یمكن أنا شایف منك شي تبي الصدق المفروض 

  تقرب لي وتقول لي موقف حصل بیننا..
  

حصل لي معك موقفین إنت  در ما أقدر أقرب أكثر بس أنامن عبادي الى بدر: شوف یاب
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  تعرفني..تذكرھم وب
  

تعرفني صدق وامكن تعرف بمن عبادي الى بدر: شوف یابدر تأكد إنھ یوم من األیام 
 كل أسباب أفعالي ھذه ولكن حبیت أقول لك شيء دام انك انت بدأت ھذه المحادثة..تأكد

بكم أو یقریقدر و سالم أو فھد أو محمد انھ محد نت أإنھ طوال فترة دراستك بالجامعة إ
عالي وھذا أقدمھ لكم عشان أنا أسامح نفسي على أفبال أنا یضركم نھائیا وھذا الشيء إ

  ني ما أقدر أقول اسمي ووداعا لألبد یابدر..آخر شي عندي والمعذرة إ
  

أي شيء أنا  من بدر الى عبادي:خالص أجل أنا ما أقدر أكمل معك تعبت وهللا وإذا بغیت
  حاضر وفي أمان هللا..

  
  

نعم أخیرا قرر بدر االستسالم والخروج من أرض المعركة دون أن یجد نتیجة 
مرضیة..أما عبادي فھو فرح وحزین في نفس الوقت فقد انتھى من ثالث اآلن ومازال 

یأمل أن یسدد محمد فاتورتھ لیراسلھ ویعتذر لھ وبذلك ینتھي منھم جمیعا ویفرغ 
  الموضوع الذي أخفاه حالیا عن خالد.. لدراسة

  
  ترن ترن ترن..

  
  عبادي: ھال خالد.
  خالد: ھال وغال.

  عبادي: وهللا "ویحكي القصة لخالد".
  خالد: یعني ما قدر یثبت شيء علیك.

  عبادي: أل بس تصدق مسكین حاول كثیر.
  خالد: وطیب وش سار على محمد.

  لة امكن یكون سدد فاتورتھ.عبادي: ال وهللا بس بأحاول اللیلة آخر محاو
  خالد: یا عطنا آخر األخبار.

یوصلك الموضوع عن طریق ماجد رات وماجد أیضا..وقریبا بعبادي: بلغ ثامر بالتطو
  على ما أظن.

  خالد: هللا یرجك..
  عبادي: یا في امان هللا وانتظر الجدید.

  خالد: یا سالالالالالالالم.
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لیا..أرض الخضار والطبیعة الخالبة..أرض الھدوء والبعد أسترا یعم المساء في أراض

  عن حروب العالم..
  

یجرب عبادي حظھ األخیر..ویتصل بمحمد..یااه فعال سدد محمد فاتورتھ ورد..لكن 
  عبادي یقفل السماعة..ویرسل..

  
ني لقیتك عنك كثیر بس مالقیتك واآلن زین إ من عبادي الى محمد: محمد وهللا بحثت

ي وأبیك تفھمني زین..محمد أنا غلطت في حقك كثیرا وضمیري صراحة بأقول لك ش
یأنبني كثیر وصراحة أنا أعتبرك أخ لي تعلمت منك أشیاء ال تحضرني اآلن..صدق كنت 

صادق معي وأنا ماأستحق..محمد أنا أعتذرت بالسابق لبدر وسامحني ألنھ عاقل لكن 
منك وأتمنى منك یاخوي انك  لألسف فھد وسالم ماسامحوني..وأنا اآلن أطلب الحل

  تسامحني..
  

من محمد الى عبادي: أنا الحین محتار وهللا مستعد أسامحك ونسیر أصحاب كمان ألنو 
حنضل إخوة ومحترمین بس حابب أتعرف علیك وعلى كل حال أنا مسامحك دنیا 

  وآخره..
  
  
  

  "یاه ما أطیبك یامحمد..ال تصدق شعور عبادي الذي وصفھ لي"
  
  
  
  
  

تعرفني فیھ وامكن تعذر حركاتي ھذه بدي الى محمد: وصدقني بیجي الیوم اال من عبا
وبتعرف كیف وصلت وتوصلت لكل معلومة تخصكم من حیاتكم في الریاض وغیرھا 

یضرك أبدا بوصدقني عشان برضوا أنا أسامح نفسي حأكون مثل ظلك وتأكد إنھ محد 
..وفي حفظ هللا..ووداعا طوال مسیرتك الدراسیة و عش محمد عزیزا وبنفسك افخر

  لألبد یاصدیقي..وفرصة سعیدة..
  

 As you with and tanks for your offers goodbayمن محمد الى عبادي: 
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for ever,, by the way I already know you…  
 

 "أخیرا..أنتھى محمد وخرج من ساحة المعركة..یاترى ماذا اآلن"
  
  

  نقھ المشاعر مجددا فیكتب..نعم یتذكر عبادي كل لحظة مع محمد وتخ
  

(( ھاء أخذت وقتي ودال آثارت آھاتي فما بقي سوى میم أكف بھا عن أشواقي فھي 
السبع في أولھا وآخرھا وأوسطھا تسع حارت بھا تعابیري فآآه على قلمي فھاھو یعجز 

عن االستمرار وھا ھو قلبي یرجف مرة أخرى وتنساب منھ أشواقي نعم للحظة أثار 
طفقت  حتى أدخلتھ عالمي نعم حرك سكوني وسیطر على حالي وأفقدني  فضولي فما

دقتي وھا أنا أكشف لكن بال شماتة  ومازلت على الفضول تواق لفتة تعني جمال الكون 
آخر أتمشى بھ بین مملكتي وأرتقب بكل ونظرة تطرب لھا كل ھواجسي فھو عمر 

دھور في أوراقي وأنتظر ألرجع بالماضي الجمیل وأنشد صمت ال حسرة موعد الرحیل
  كعادتي شھورا لرؤیة قمر القدوم))...

  
وتمر األیام ویبقى على عودة عبادي  ثمانیة أیام فقط..ویقترب الترم الصیفي من 

  االنتھاء..
  

  ترن ترن ترن..
  عبادي: ھال ماجد.
  ماجد: ھال عبادي.

  عبادي: كیفك.
  ماجد: وهللا تمام ھا بشرنا عساك مرتاح یاخوي.

  وهللا الحمد هللا أقول ماجد.عبادي: 
  ماجد: سم یاخوي.

عبادي: تذكر یوم قلت لي إنھ موضوعي أوال وأخیرا الزم ینتھي بالقوة وأنا أعتذرت 
لھم وأختلفت ردودھم بس مازال عندھم تساؤالت كثیرة وأنا أبي أنھي الموضوع لكن 

  .أرضي فالن إللي بالي بالك مو عارف كیف
غیر إننا نواجھم وننھي الموضوع بالقوة وانت تكون ماجد: أقول یاعبادي مافي 
  موجود أربع في وجھ أربع.

  عبادي: وبعدین.
ماجد: كذا خالص تنتھي المعركة ونحسم النتیجة لنا وفي نفس الوقت یعرفون 
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وذاك  نسان ضعیف تختفي منھمإشخصیتك مثل ماوعدتھم ویعرفون قوتك وانك مو 
  .لوضعالوقت تعطي الرجال خبر إنھ أنھینا ا

  عبادي: خالص أنا موافق ونتفق على الوقت لما أرجع.
  ماجد: أتوقع بقى لك أسبوع.

  عبادي: ایھ.
ماجد: على العموم أنا وثامر وخالد بنجیك على المطار نستقبلك ونخلي ثامر أو خالد 

  یسوق الكامري حقتك ألنك بتوصل تعبان.
  الشباب بالتطورات. عبادي: وهللا تسوي خیر هللا یعطیك العافیة یاخوي وبلغ

  ماجد: یا توصي شيء.
  عبادي: في حفظ هللا ورعایتھ یاغالي.

  ماجد: سالم.
  عبادي: یا سالم.

  
ومن ھو ذلك الرجل الذي ستبلغھ "یاترى مالذي عرفناه االن ھل ستعلن الحرب قریبا..

 صمھ ھل القوة ھي الحلھل سیؤذي عبادي خشلة عبادي بعد إنھاء الموضوع بالقوة..
العالم في اتخاذ الحرب الحل األخیر في أي قضیة یاترى متى  األنسب..إذا لم یخطئ

وكیف وماھي نفسیة عبادي في تلك اللحظة وھل سیصعق فھد بعد معرفتھ الطیبة 
بخالد وعبادي..وماھي ردة فعل محمد وسالم وأخیرا ماذا سیقول بدر..سنعرف ذلك في 

  الحلقة األخیرة.."
  

اك حلقة قبل األخیرة منفصلة عن الحلقات حلقة توضیحیة @مالحظة@ سیكون ھن
  ترقبوھا وال تدخل في ترقیم الحلقات...بعنوان (طالب تحت المجھر)...

 
Someman2005@hotmail.com :الكاتب 

  @طالب تحت المجھر@
  
  
في ھذه الروایة الحقیقة,التي جسدت لنا  نعم أعزائي القراء فرحت كثیرا لتفاعلكم معي

معاني كثیرة,وأوضحت أشیاء أصبحت غیر مستحیلة,نعم فرحت كثیرا من اقتراحاتكم 
فمنھا ما طبقناه ومنھا ما أعتذر عنھ ألسباب روائیة,وأما تساؤالتكم حول عدم وضوح 

ألحداث بعد النقاط في الروایة,فإني أضع اللوم على خالد أو عبادي إلخفائھم بعض ا
ألسباب شخصیة تعود إلیھم والشكر واصل لھم,شخصیات كثیرة في الروایة تقابلھا في 

  الحقیقة,شخصیات ظلمت,شخصیات سیطرت,شخصیات,نجحت,,شخصیات رحلت......
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قبل أن أنسى أتقدم بخالص الشكر لعبادي وخالد على إمدادھم لي بالكثیر من األحداث 
ت بالحادثة بعد وقوعھا.وأعتذر لمن تفاجأ إضافة إلى ماوصلني من طرق أخرى علم

على عدم  قیةمن باقي الشخصیات مثل ثامر وبدر وسالم وماجد وفھد و محمد والب
استئذانھم في ذكر مغامرتھم التي خاضوھا سواء كانت شیقة أو كانت غریبة أو مخیفة 

ال تمد  بشكل ما,بالنسبة لألسماء والسیارات واللوح والعناوین واألرقام كلھا وھمیة
وذلك لحفظ أسرار ھذه الطبقة وحفظ أسرار أشخاصھا واحترام  بصلة للحقیقة

شخصیاتھم مھما حصل منھم,روایة فعال تفاعلت معھا أنا شخصیا وكل منا خرج بفائدة 
  أو شيء یخصھ تذكره بھا.

  
  

الجدیر بالذكر أن فكرة كتابة ھذه الروایة لم تكن مني مطلقا بل كانت من اقتراح خالد 
لذلك كثیرا وبدأت بجمع المعلومات وكتابتھا ومن معجزات ھذه الروایة أني  تحمستو

عشرة أیام فقط بمعدل خمس ساعات یومیا واآلن ال أعرف كیف سأقضي  أتممتھا في
وقتي بدون االستمتاع بكتابة ھذه الروایة نعم عشت دور جمیع الشخصیات وشعرت 

  شیقة.بكل ما یشعر بھ أي فرد في ھذه المغامرة ال
  
  

وأحببت أن أزف لكم خبر نجاح خالد بتفوق وثامر وماجد  )063(انتھى الترم الصیفي
وسالم في تخصصھ الجدید, الكل یسافر إلى أھلھ بعد ،وأیضا في المقابل بدر وأحمد

عناء الدراسة والصیف لالستمتاع بما تبقى من عطلة الصیف والبعض یسافر بدون 
أحبابھ,عبادي لم یتبقى لھ سوى یومان خارج المملكة أھلھ لقضاء الكثیر من وقتھ مع 

واآلن ھو یستعد لحزم حقائبھ والعودة ألرض الوطن وأتمنى لھ التوفیق في حیاتھ 
  الدراسیة.

  
  
  

إلى جمیع من قرأ ھذه الروایة ووصل معنا لھذه اللحظات وھو في انتظار الحلقة األخیر 
التسرع في فھم الكثیر من المواقف أو  أحب أن أنوه بالتماس العذر ألخیك المسلم وعدم

لكن علینا أن نعلم ھذه لیست دفاعا عن عبادي أو خالد الخواطر بشكل خاطئ وكلماتي 
مرح المصاحب أن عبادي وخالد كان المقصد األول واألخیر من ھذه األحداث ھو ال

لي لكن لم یحالفھم القدر نوعا ما فأصبحت حقیقة ومأساة لذلك اعترافھم  لإلنتقام
بأفعالھم وتسجیلھا في الروایة ال یعني اإلنقاص من قدرھم إن تم معرفتھم في الحقیقة 
من قبل الشخصیات األخرى فھم حرصوا كثیر الحرص على عدم اإلساءة أو الھمز 
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على خصومھم أو كشف شخصیاتھم بأي حدث بل أن بعض األحداث تم إلغائھا من 
یلھا أیضا من أجل ذلك والھدف من ھذه الروایة من أجل ذلك وبعضھا لم تعرض تفاص

الروایة متنوع ومختلف من قارئ لقارئ آخر بل أیضا من نفس الشخصیات في 
 عن أي الروایة ونترك ذلك لكل شخص نعم لم تخلوا الروایة من األخطاء فلذلك أعتذر 

  خطأ لغوي أو تجسیدي ألي حدث.
  

ن أجلھ فعل عبادي كل ھذه نعم..ھنا المحك فالكثیر یسأل ماھو سر الكاتب الذي م
أي  األفعال من متابعة ومالحقة ومالحظة لجمیع األفراد..قرائي األعزاء قبل سنة وأكثر

في أیام الثالث ثانوي وبالتحدید الفصل الدراسي األول أخطأ  م2006 أواخر في عام
ب الذي بإمكان سالم فعلھ اتجاھي أنا الكاتا سالم في حقي كثیرا نعم جمیعنا یتسائل م

فالجواب أنھ تعرض بشيء من المضایقة ألھلي في إحدى أماكن التسوق ولم یشأ القدر 
فعبادي وشلتھ ..أن أحرك ساكنا ومرت األیام والشھور وسردت قصتي لصدیقي عبادي

بعد أن  من المقربین لي كثیرا فمنذ سنوات عدة أنتقلت إلى نجد وبالتحدید العاصمة
یخطر أبدا ببال سالم أنھ سیتكبد عناء خطأ ..فلم عشت وترعرعت معھم في الصغر

ارتكبھ بل تكبد ذلك أیضا زمالئھ..نعم عندما قصصت قصتي على عبادي وعدني برد 
األمل ألني لم أسمع حرفا واحدا في ذلك الموضوع طیلة  تذلك لكن في الحقیقة فقد

ركتھ السنة والنصف وبعدھا فآجأني عبادي وأخبرني بكامل قصتھ معھم بل باألحرى مع
ضھا باسمھ من أجل أن ینتقم لي أنا الكاتب وأخبرني أن الصدفة ھي العامل االتي خ

الذي ساد على ھذه المعركة..نعم مخلص أنت یاعبادي نعم مخلصون أنتم یا أصدقاء 
عبادي..لقد أثلجتم قلبا مشتعال..وبعدھا شدتني فكرة خالد المذھلة بأن أنتقم بطریقتي 

لروایة وأنشرھا في كل المعمورة وھا أنا كتبتھا ھذه االخاصة وھي أن أخط 
  ونشرتھا..ال أعلم ھل كنت أستحق كل ھذا من عبادي وھل إذا كنت مخلصا مثلھم.

  
  
  

في األخیر وقبل أن نعود سویا لجو الروایة وماتبقى فیھا من الفصل األخیر من 
  المعركة.أقول نعم اآلن سامحتك یاسالم اآلن اآلن.

  
  
  
  

خیرة فجمیعنا ینتظرھا بشوق لمعرفة نھایة ھذه المعركة التي أستمرت أما الحلقة األ
لسنة دراسیة كاملة بدأت بسالم وانتھت بمحمد..فھل سیكشف القناع أخیرا عن 
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عبادي..وما طبیعة النھایة لھذه األحداث..وأي العاملین سیسیطر على المعركة ھل 
ال سینسى عبادي حقبة من عامل الطیب والتفاھم أم عامل القوة والسیطرة..وھل فع

  .سنعرف ذلك ماضیھ بھذه الطریقة
  
  
  

  تحیات:@@@@@    
  

  
  
  

Someman2005@hotmail.com :الكاتب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحلقة الثالثة واألربعین
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  @األخیرة@
  

  ))نظرة أخیرة..وداعا وداعا((
  

كة تحتدم,,ماجد یبدأ أوال,,وبدر یرتكب خطأ أدى,,ورسالة توجھ عبادي یصل والمعر
عبادي,,وبدر ینتظر بكل ثقة,,مستحیل ھل سیكشف عبادي,,وسیطرة كاملة على 

المعركة,,وماجد یلبي رغبة عبادي,,وخالد ینظر نظرات,,وعبادي یتذكر الكثیر في 
  عا وداعا.ثانیة,,نعم أخیرا یقف عبادي وقفة,,وما حال البقیة,,وداعا ودا

  
  

  االثنین..یوم وصول عبادي للوطن..
  

  مساء.. 7الساعة 
  

  ترن ترن ترن..
  

  ماجد: مساك هللا بالخیر.
  خالد: مساك هللا بالنور والسرور.

  الجسر.  ماجد: یا ترى نص ساعة وأكون عندك عشان نحرك على
  خالد:أوك أنا جاھز..یعني بنقابل عبادي على الجسر.

وبعدھا نحرك على  اح شوي ونآكل اسكر یم في ماكدونالدماجد:أل بس ودي نرت
  .المطار

  خالد: إیھ وأنا أقول لیھ مستعجل ھا ھا.
  ماجد: أقول ال یكثر یا جایك.

  
  

  ق یصل ماجد الى بیت خالد..وبعد عشر دقائ
  

  خالد: ھال.
  ماجد: ھال وهللا.

  خالد: دقیت على ثامر.
  ماجد: یا ھذاني قاعد أدق.
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  ترن..ترن ترن 

  
  ماجد: ھال وهللا.
  ثامر: ھال وغال.

  ماجد: ھا جاھز حنا في الطریق علیك.
  ثامر: یا ثواني وأكون جاھز.

.   ماجد: یا یا
  

  یجتمع الثالثي في سیارة ماجد ویتوجھون الى جسر البحرین..
  

  الساعة ثمانیة اال ربع..
  

  یصل الثالثي الى جسر البحرین..
  

  ي في ماكدونالد.نجلس شوبماجد: یا 
  ثامر: لیھ محا نتعشى مع عبادي.

  یم.أفا علیك كیف بس قلنا نآكل اسكر ماجد:
  صاحي یاماجد. خالد: وهللا شكلك مب

  ماجد: ھھھھھھھھھھ.
  

یدخل الثالثي إلى ماكدونالد..لكن ھنا المفاجأة ..نعم صدفة لقاء آخر..نعم یلتقي الثالثي 
  بخصومھم..سالم,,بدر,,فھد,,محمد..

  عرف علیھم ماجد تماما ویتذكر كالم عبادي ورغبتھ في إنھاء الموضوع بالقوة..یت
  

  ماجد:عرفتوھم یالربع.
  خالد: أكید الرباعي المرح.

  ثامر:ھھھھھھھ.
  

  وینسى األحبة الموضوع..ولكن ماجد تعاد في ذاكرتھ مكالمة عبادي من استرالیا..
  

وثامر.. نعم بدر یحسم الموضوع وفي المقابل یجلس الرباعي مع علمھم بماجد وخالد 
  ویرتكب خطأ فادح.
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  وبینما األحبة یتكلمون یبدأ بدر في رفع صوتھ ویتكلم..
  

بدر: تدرون یاشباب إنھ عبادي ھو نفسھ الرجل المجھول وهللا إنھ غبي على بالھ محد 
  صایده,,أقول وش رأیكم نحكره ونعلمھ مین ھو.....إلخ.

  
  م یتجرأ..ویھمز ویلمز بدر بشكل واضح..نع

  
  وفي المقابل..

  
ماجد: أتوقع زاد الوضع یاشباب وأحب أذكركم برغبة عبادي وإنھ جاء وقتھا ھذه 

  .اللحظة المناسبة یاشباب
  خالد: وهللا صح بس وشلون نستدرجھم برة.

علوم رجال  وش فیك تتكلم على عبادي وھذه مھب ماجد: ماعلیك أنا بأقول لبدر :نعم
أبیكم برة في كالم وي وجھ وأبشرك ھو عبادي ھو ذاك المجھول.وبأقول لھ كان قلتھا ف

  .الھنتم رجال
ثامر: قدام یا كلمھم واآلن بأرسل رسالة لعبادي إنھ یجي بسرعة للجسر عشان 

  یدخل معنا بأسرع وقت ألنھ أكید ینتظرھا وتعني لھ الكثیر.
  
  

ي إجراءات الوصول في المقابل یصل عبادي إلى البحرین وینزل من الطائرة ویبدأ ف
  ..والمعقدة ومازال جوالھ مغلقا الطویلة

  
  ولحظات ویرسل ثامر..

  
من ثامر الى عبادي: عبادي الحمد هللا على سالمتك,وبسرعة تعال للجسر أخیرا 

رغبتك تحققت (أخیرا حنواجھ سالم والباقین)..یا عجل في الساحة اال قدام 
  ماكدونالد..

  
وبا أقفلوا جواالتكم عشان ال یدق عبادي ونتشتت خلونا في ماجد: یا أنا بأكلمھم 

  موضوعنا وننھي الیوم كل شيء وعشان یجي عبادي بسرعة ومایرتبك..
  

وفي ھذه اللحظات  یفتح عبادي جوالھ في سیارتھ بعد إنھاء جمیع إجرائاتھ ولحظة 
  وتصل الرسالة لجوالھ..
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جھ بسرعة قاتلة رة دون أن یسخنھا ویتیركب السیا نعم تصل الرسالة لعبادي..عبادي
 220في الجسر أمال في الوصول في الوقت المناسب..نعم تصل سرعة عبادي إلى 

والرسالة تعني لھ الكثیر تعني لھ  تشتتعبادي م عقلوھدفھ األساسي أن یصل..نعم 
  التخلص من ھذه المعركة كحل أخیر بالقوة.

  
  

  ماجد أمامھم.. وبعد أن أنتھى الرباعي من األكل..یتقدم
  

  ماجد: السالم علیكم أتوقع معروف أنا والباقین وبغیتكم برة.
  بدر بكل جرأة: مافي مشاكل وأكید موضوعنا معروف.

  
  یصمت ماجدا ماسكا غضبھ للخارج..

  
وتجتمع أخیرا الخصوم في منظر غریب جدا وفي أرض فوق البحر..على حدود الوطن 

  ھ ثالثي وعبادي في الطریق نحوھم..وحدود البحرین الشقیقة..رباعي یواج
  

ماجد: كالم یوصلكم ویتعداكم..وإنت خاصة (ویشیر لبدر) الكالم اال طلع منكم ماظنتي 
ھ وأحب ھیخرج من رجال أمثالكم وإن كان بیغتوا من الرجال شي قولوه في وج

أبشركم إنھ عبادي ھو المجھول اال تبحثون عنھ واللي عنده أي مانع تراني موجود 
  معي وعبادي أبشركم في الطریق وبتعرفونھ زین الیوم. بعلروا
  

بدر: حنا ما قلنا شيء خطأ والحق معنا ونقدر حنا نآخذ حقنا ال بغینا وأخویائنا 
  موجودین.

  
  ..حدودكمنعم یشتعل ماجد ویفقد أعصابھ ..ماجد في عقلھ یقول : ال تعدیتوا 

  
عم لن یقف أیضا خالد ویتوجھ لكن نحو سالم ویبدأ بضربھ..ن بسرعة وینطلق ماجد

  لمحمد أیضا في تشابك عنیف جدا..أما ثامر فیوجھ نظره نحو فھد ویبدأ أیضا..
  

"یااااااااااااه ھل وصلت األمور لھذا الحد نعم اآلن بدأت المعركة اآلن القوة تحكم بین 
  الخصمین اآلن تخرج األضغان اآلن تحتدم المعركة بمعناھا الحقیقي"



االولالجزء  –روایة : طالب تحت المجھز   
 Someman2005 : للكاتب

 

تحمیل ھذه الروایة من شبكة أبو نواف تم   http://www.AbuNawaf.com 
 

208 

  
ا الزحام والتشابك العظیم الذي یحصل..یقف على بعد قریب منھم بدر وفي خضام ھذ

یاترى لماذا لم یبدأ بھ ماجد ھل فعال علم مافي داخل عبادي ھل ترك القوي للقوي ھل 
  ترك عبادي في عراك عنیف نھائي..

  
وبعد ثواني من بدایة ھذا الحدث األلیم..یصل عبادي بسرعة جنونیة..ویفتح الباب وفي 

لحظة یتذكر في ثانیة واحد..كل ماحصل بالماضي سالم ورسائلھ ومحمد األخ ھذا ال
الصادق وفھد المسكین ویتذكر كیف أضاع الكثیر من وقتھ وكیف أشغل نفسھ ..أما بدر 

فینظر بكل ثقة وعبادي یقترب نعم الكل یتذكر الماضي الكل یعلم اآلن من ھو عبادي 
ة وبدر مازال صامتا یوقت المواجھة الحقیقنعم اآلن كشفت قناعك یاعبادي اآلن حان 

  ینتظر..
  

یتقدم عبادي بشكل سریع نحو بدر خصمھ الذي یرفض الخروج من المعركة ویصر 
على البقاء حتى الرمق األخیر..وفي لحظة مفاجأة یسدد بدر ضربة قویة یتصدى لھا 

ادي بألم عبادي بكل قوتھ ویقلب موازین السیطرة على بدر نعم بدر یتلقى ضربات عب
وحسرة نعم عبادي في لحظة ال تحمل معنى كلمة رحمة أو عاطفة ویستمر في التشابك 

وبدر یفقد كلیا السیطرة ال یستیطع تسدید أي ضربة فقد أنھاه عبادي من قوة األلم 
الذي عاشھ ومازال یشعر بھ في ھذه اللحظات الحاسمة..بدر یتراجع للوراء ولكن 

  عبادي یرفض التوقف..
  

یتدخل بعد أن تخلص من محمد وطرحھ بعیدا إلیقاف عبادي..نعم لم یستطع إیقاف  خالد
عبادي فھدفھ أمامھ فكیف یقف ویتركھ..ماجد یقترب ویمسك عبادي بقوة ویوقف 

  ..فھدالمعركة المحسومة لعبادي وثامر ینتھي من 
  

  نعم معركة حاسمة رباعي في وجھ رباعي شرس..
  

  س لما حصل لبدر والبقیة..تتوقف المعركة بعد تدخل النا
  

داخلھ بالنتیجة بیتراجع ماجد وثامر للخلف متوجھین لسیارة ماجد.. وماجد یشید 
ویرتاح بعد أن ثأر لجاره العزیز وبعد أن حقق رغبة عبادي وثامر الذي وقف وقفة لم 

  یقفھا الكثیر من أصدقاء عبادي في السابق..
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نظر لفھد..فھد صدیقھ في حصص وأما خالد یقف قلیال في لحظة تفكر وی
اإلنجلیزي..فھد الذي بنى معھ عالقة كبیرة واآلن تفتت في لحظة..وفھد في نظرات 

  محزنة جدا,,وتحرك بكل ھدوء لسیارة عبادي ویقف لینتظر عبادي..
  
  
  
  
  

أما عبادي فیرفض التحرك من موقعھ وینقل نظراتھ بین سالم الذي عاش معھ دھرا 
ي جھل عبادي كثیرا..سالم الذي ساعده عبادي بكل فرح في بمره وحلوه سالم الذ

إحدى المحاضرات..وفھد الذي عرفھ من أجل سالم فھد الصدیق الطیب الذي ال یخبئ 
  شيء في قلبھ فھد الذي أستند على عبادي وأعتبره أخ فھد الذي أشتاق كثیرا لعبادي 

  
  
  
  

نتصاره وتذكر كل لحظة بعد تفرقھم..وعندما سقطت نظراتھ عمدا على بدر أحس با
  وكل وعد قطعھ لبدر وتذكر في األخیر رسائل بدر وإصراره على الوصول للحقیقة,,

نعم یقترب عبادي من سیارتھ ویلتفت أخیرا نحو محمد یااااه محمد صدیقھ,,محمد الذي 
أخلص كثیرا من أجل عبادي وعرفھ في وقت قصیر بدون أي دلیل نعم لم یستطع 

ي النظر نحوه.. نعم عبادي یضعف في ھذه اللحظات وتسقط دمعة عبادي االستمرار ف
یخفیھا بعد أن رفع رأسھ لألعلى بشموخ مزیف وكبریاء غیر مكتمل,,یاه یامحمد كم 
حرقت قلب عبادي واآلن تزیده حرقة وعذاب..یركب عبادي سیارتھ في منظر غریب 

فیھا  والنھایة  أن المعركة كانت شرسةجدا والناس ینظرون ویجھلون السبب رغم 
  ر..یالكثیر من الرحمة والعاطفة والتفك

  
"نعم ثأران في معركة واحدة حقان في وقعة واحدة نعم ثأر عبادي وشلتھ لي أنا 
الكاتب أوال ولھم ھم أخیرا..نعم ضربة أخیرة أثلجت صدري أخیرا تشفیت أخیرا 

من أجلي جمیعھم رضیت..نعم عبادي،خالد،ماجد،ثامر الذي لم أراه قط جمیعھم أخلص 
  انتقموا من أجلي معركة سبقھا تخطیط محكم وفرید من عبادي.
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سالم,,بدر,,فھد,,محمد یرجعون للوطن بعد أن كانوا متجھین للبحرین في تحطم كبیر 
  وخسارة كاملة..

  
  
  

  جھین نحو بیت ماجد..وأما الرباعي فھم في حالة صمت مت
  

السجن أخیرا لكن ما تتصور كیف قلبي  عبادي:آه یاخالد أخیرا حسیت إني خرجت من
  یوجع یوجع..

خالد: أنا وهللا حزنت على فھد بس الزم الواحد یقسى في بعض المواقف حتى تحسب 
  ..ویكون كذا وفینا لخوینا وأخذنا حقھ وزیادة لھ
  
  
  

تحمل معاني  معركةنعم ھذه آخر الكلمات التي وصلتي منھم..نعم نھایة غیر متوقعة..
یخرج عبادي من عقدتھ..یاترى ھل سینفذ عبادي عرضھ في المستقبل  كثیرة..ماجد

  لمحمد وبدر والبقیة بحمایتھم والوقوف بجانبھم دون أن یشعروا أبدا..
  

  $  خالد إلى الشالھیات مع أھلھ.
  بأسرتھ. لحاق$  ماجد إلى خارج المملكة ل

  $  سالم إلى الریاض لزیارة أھلھ قبل بدایة السنة الجدیدة.
  ھد إلى أمریكا لزیارة صدیقھ العزیز.$  ف

  $  بدر إلى الجنوب للحاق بأھلھ وأقاربھ.
  $  ثامر إلى المدینة المنورة لزیارة أقاربھ.

  $  محمد إلى الریاض إلكمال اإلجازة مع أھلھ.
  .یفاجئ الجمیع بتغییر ویتجھز لبدأ حیاة دراسیة جدیدة في استرالیا (بعثة)$  عبادي 

    ود لدیاره في الریاض استعدادا للسنة الجامعیة الجدیدة.$ كاتب الروایة یع
  
  
  

  @النھایة@
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  $وعند هللا تجتمع الخصوم$
 
 
 

 
 


