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 مقدمة
ً كان عميدا للجالية مؤلف هذا الكتاب كوستى ساجاراداس أديب يوناين

 من بينها ،عدة كتب قصصية واجتامعيةإىل جانبه  فَّوقد أل ،اليونانية بأسيوط

 ودراسة اجتامعية ملشـاكل ، املرصينيمجموعة قصص قصرية عن حياة الفالحني

 مـن  مضـيًفا إليـه فصـوًال"يفتاح حتب الفيلسـوف املرص" وكتاب ،املتمرصين

 . القديمياألدب املرص

 وعارص الثورة  مرص حياته يفيوقد عاش كوستى ساجاراداس معظم سن

  أعقاب الحرب العظمـى وتـأثر مبـا يف يف1919 شبت نريانها سنة ياملرصية الت

 من كرم ي ومبا فطر عليه الشعب املرص، من بساطة وسذاجةيا املرصمجتمعن

 .ووفاء

 ـبـذر ـبـذورها يـكـام الـحـظ بـعـني الفـنـان اـملـدقق عواـمـل االنـحـالل الـتـ

 آفـات مروعـة بـني أفـراد  عـىل شـكلي أخـذت ترسي والتـ،االحتالل البغـيض

 .املجتمع لتعمل عىل تقويضه

  عـربت يصـة التـ فكانـت هـذه الق، فنان أخذ يسـجل مشـاهداتهيوكأ

ـاين ـه الـث ـو وطـن ـب نـح ـعوره الطـي ـن ـش ــع ـيحةي مرص والـت ـا ـص   وإن مل ، بعثـه
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 .إىل مواطن الخطر ورشاك االستعامرتكن مدوية إال أنها منبهة 

 فاستقبلتها الـدوائر األدبيـة 1924ولقد نرشت باللغة اليونانية عام سنة 
 تنتظـر الـنرش  وظلـت، مرص واليونان بالتقـدير العظـيم والثنـاء املسـتطابيف

 أمنية املسيو كوستى ساجاراداس العزيـزة إىل أن ي بل كانت هذه ه،بالعربية
قراء العربية بالنيابة عـن مؤلفهـا تحيـة منـه إىل  أقدمها  وإين، لهالـلـهحققها 

 جميـل مرص ،شعوره بالشكر وعرفان الجميـلًإعرابا منه عىل  و،ملرص والعروبة
 .ةالعزيز

عبد السميع املرصي
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 مة املؤلفمقد

 الحـب لرجـل والحـق يفإىل ا املجتمع ووجودها بالنسبة مكانة املرأة يف
ا محـل بحـث  كانـت دامئًـ،وحقوق الرجل كسيد لألرسة وغريها مـن املواضـيع

 مـن أسـيوط ذو ثقافـة ٍ وهـو محـام، بطل هذه القصـة،ستاذ كاملوحديث األ
 ومـا ،ن تقاليـد يتنازع نفسه عامالن أحدهام مـا أثقلتـه بـه الوراثـة مـ،غربية

 ي ومـا كـان هـذا الرصاع الـذ،مه التطور الحديث من مجاراة روح الـعرصِّحتُي
بـدأت تتفـتح ملدنيـة أن  إىل ،ال صورة من البيئـة فـيام حولـهإ نفسه يعمل يف

 .الغرب وتتلفت نحوها
ق إىل اكتشـاف روابـط ِّفُ أنه و،ستاذ كامل لفرتة من الزمنوقد حسب األ

 غري الروابط التـى تحـدد عالقـة ،د عالقتهن باملجتمع تحد،جديدة لبنات حواء
 معقـدة  لكنه وجد نفسه يواجه مشاكل عديدة،الزوجة أو الخليلة أو الجارية

هل الرجل مخلوق كامل؟ أم تـرى أن الطبيعـة قـد أعـدت : وأخذ يسأل نفسه
 يكمل وجوده مبـا يقدمـه مـن أسـباب الحركـة ياملرأة لتكون نصفه اآلخر الذ

 ؟نس اإلنساينوالبقاء للج
 ي تلـك الزهـرة اليافعـة التـ،بحاث نبيهةوكان وراء كل هذه األ
لكن الواقـع سـخر ..  عامها السابع عرشكانت تتفتح لربيع الحياة يف

  بعد، وأرغمه عىل االعرتاف بفشله الذريع، الشابيمن مثالية املحام
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حاثـه  غـامر تجاربـه وأب يف لقـد نيس،رةُأن استيقظ ذات صباح عىل حقيقة مـ
  نبيهـه حقوقهـا يفي أن يعطـ، الحيـاةومناداته باإلصالح والعدالـة وجهـاده يف

 .الحياة وأن يعرتف مبا لها من شخصية ووجود
 لكـن ،ا حـول نفسـه ونفعـهٍّلقد كان اهتاممه حتى تلك اللحظة منصـب

نبيهة وقفت لتذكره بأن األنانية لها حدود يجب أال تتعداها وبأنه ليس عليهـا 
 .تجاوبي بل يجب أن يكون لتضحيتها عطوحدها أن ت

 بـه الحيـاة مـن آالم ا كان كامل قد عقـد العـزم عـىل تقبـل مـا تـأيتَّومل
 فقـد انتهـى ، الباليـة نفسه أنه قد تخلص من تقاليد املايض وآمن يف،ومرسات

 . ال رضورة لهلإلنسان ٍإىل االعتقاد بأن الزواج مبعث شقاء
فس بحياة عرصية متحرضة يكون هـو  الني نفس الوقت مينا كان يفَّومل

منىشء قواعدها وقدوة لها فقد ترك متعة الحب وفرصه الذهبيـة تفلـت مـن 
 الحياة مبلبـل الخـاطر حـائر الـنفس يـخىش االسـتجابة بني يديه ومىض هو يف

 .لرغبات جسده ومتاع نفسه
مجموـعـة . ا أفـضـل ـمـام ـكـانًلـقـد ـحـاول أن يخـلـق ـمـن مجتمـعـه ـشـيئ

نها ما هو أكـرب مـن املصـلحة املاديـة البغيضـة إىل نفسـه ي ب،متفاهمة متحابة
 . فريسة آلمال فاشلة مل تتحقق،لكنه انتهى إىل الوحدة املوحشة

 تتفاعـل  مل تستطع أن،لقد كان عقلية ناضجة وشخصية نظيفة وال شك
 كـل  املجتمـع يفزلنا نرى الكثري منها يف نه شخصية ماإ.. مع الحياة فيام حولها

 .وقت
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 ورصاحة عنـدما أخـذت ترسد عليـه ٍ نفسَ أقل منه صفاءةن نبيهومل تك
 .مأساتها وحقيقة مشاعرها

 ةعـم نبيهـ..  القصـة اثنـني هـام النقـيض لهـاموبجانب بطلينـا نـرى يف
  املبـدأ ويف فكالهام يتفـق يف،وسيدها األول حسن بك حكمدار بوليس املدينة

 حـددت يال التـ فرضـتها حكمـة األجيـيخروجهام عـىل أوضـاع املجتمـع التـ
 فبيـنام األول ، طريقـة العمـل غري أنهام يختلفـان يف،العالقة بني املرأة والرجل

 ومـع ذلـك فـام . جـرأة ووقاحـة يرتكـب فجـوره يف ترى الثاين، مشاعرهييخف
 .كل ما عمالمن  سخرت يا من أقدارهام التًاستطاعا أن يغريا شيئ

الفالسـفة وف مـن كبـار  مـوطن فيلسـيأما أسـيوط مرسح القصـة فهـ
 أعرق ي بل ه، الحديثة األفالطونية كان من مؤسيس،القدماء يدعى أفالطونس

نها مدينة فرعونية قدمية تزين تاللها الغربية مقابر الفراعنة إ. اًمن ذلك تاريخ
  لجأت إىل حامها يفي املسيحية األوىل التار جبالها أدي كام انترشت يف،القدماء

 رشق املدينة فيهب لها وملا حولها الحيـاة لد يف النيل الخايعرصها األول ويجر
 .والجامل

 ام طـرأ عـىل أسـيوط ِ الصفحات األخرية من القصة تسجيل محايد لـويف
ــور يف ــن تـط ــديثـم ــد الـح ــ، العـه ــع يفِ وـل ــوادث ام وـق ــن ـح ــة ـم   املديـن

ـنة  ـة ـس ـان،1919دامـي ـاهد عـي ـا ـش ـت لـه ـاقض، كـن ـدى التـن ـه ـم ـيتبني مـن   ـس
ـذ ـب اـل ـىل ي العجـي ـيطر ـع ـان يـس ـزاب  ـك ـات واألـح ـاعر الجامـع ـري ومـش  تفـك
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 ذلك الوقت وكيفية اسـتجابة الجامهـري واألفـراد لهـذه  وجهت الحركة يفيالت
 .التوجيهات

ن َِمأ:  حتى ليتساءل الفرد، الوطنية بامليول الفطريةلقد اختلطت معاين
 م عندما تنطلق الجامهري ساعية وراء الحرية أن تنطلـق معهـا الرغبـة يفَّاملحت
 ريب والتدمري؟التخ

ً حركتهم مل يرتكبـوا شـيئا مـن نصاف أن أذكر أن املرصيني يفلكن من اإل
 اقرتنـت ي اشتهرت بها الثورة الفرنسية وال القسـوة البالغـة التـيالوحشية الت

 .دت صفحاتهاَّنجلرتا وسوإ بحركة كرومول يف
  الثـاينيًأخريا أرجو أن أكون قد أديت بهذا العمل بعض الجميـل لـوطن

 .مرص
 .س. ك
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الفداء

ً وقـد هـدأ أخـريا ، ظلمة الليلكانت أشعة الفجر الوليد تتسلل برفق يف
ليتهـا  ويـا..  ال يعرف السـكون إال بعـد منتصـف الليـل بكثـريي الذيهذا الح

 وتلقاهم فال تشـك ،لكنهم أناس يتحركون.. ضجة العمل النافع والفكر السليم

 ولعلـه يروعـك مـا يحـيط ،حرتام بل لعلك تنظر إىل مظهرهم بـا، أشخاصهميف

 . به من أرساريبهذا املظهر من غموض وما يوح

 وإذا ،اً أبـدي هـذا الحـإمنا ال تستطيع سيدة تحرتم نفسـها أن تظهـر يف

 . فقد انهارت سمعتها إىل غري رجعة، وضح النهارسارت هناك ولو يف

 داخـل ي تختفا متلصصةًويستطيع املتأمل أن يلمح وسط الظالم وجوه

قـد رفـع وأصـحابها  وتـرى ، ركن عربة يجرها جـواد واحـدارة مرسعة أو يفسي

 لكـن شخصـياتهم ال تخفـى ، من وضع طربوشـهَّ أو غريأحدهم بنيقة معطفه

 هاربني اً أو أزواج، ومعظمهم من الشباب الثائر عىل التقاليد،عىل أهل املدينة

 ..من جحيم حياتهم املنزلية أو أعزب يخىش أعباء الزوجية



 12

 يضم بني جوانبه تلك الفئـة املنبـوذة مـن املجتمـع يل لقد كان الحأج
ا ٍّ أو رش يعدها معظم الناس أعضاء فاسدة من مجتمعهميالت،  العصورِّرَعىل م

 .يقيها االنفجار القاطرة، يفالذي  بينام يراها بعضهم كصامم األمان ،ال بد منه
عـن املسـاس  عجـز الـزمن ٍ مجتمـعع يفِّوإنك لتعجب ألن يسمح املرش

 وجوده القائم  يف،الشاذام هذا العامل الصغري  بقي،بتقاليد األرسة فيه ومقوماتها
إن وجـوده وال ..  عالقاتـه الجنسـية وغريهـاعىل الرذيلة البعيد عـن الرشف يف

ـوس ـري للنـف ـك مـث ـافرة ٍ داع،ـش ـوة ـس ـدإىل ا دـع ـىل التقالـي ـروج ـع ـالق ،لـخ  ـخ
 . هذا املجتمعللمتناقضات العجيبة يف

ا كان الرجل بصحبة زوجه التعسة أو إحدى قريباته املحجبات ورأى فإذ
 لكـن ،ًا فإنه يشيح عنها بوجهه اشمئزاز، الطريقصدفة يفإحدى هاتيك البغايا 

 سدوله حتى يتخذ طريقـه إليهـا ليسـعد بصـحبتها سـاعة يما يكاد الليل يرخ
ا كان لهـا  بل رمب، ومن معسول القول أفضله،هَّرقَأويسمعها من حديث الغزل 

 .يا يركع عند قدميها ويقسم لها عىل حبه وإخالصه األبدعاشًق
ـ ـدهش ـل ـك لـت ـتِوإـن ـيدة البـي ـه ـس ـىل وـج ـال ـع ـن االنفـع ـراه ـم   ،ام ـت

 مـع األصـيل ووقـع نظرهـا ) املرشبيـة( إذا مـا جلسـت خلـف ،عريقة النسب
 .. ة مفتعـلـة عظـمــعـىل إـحـدى ـهـؤالء النـسـوة وـقـد جلـسـت داـخـل عرـبـة يف

 تنسـحب إىل داخـل البيـت عابسـة مسـتنكرة وقـد احتـدمتإنها رسعـان مـا 
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إىل  يـدعوها َّفصـاح عـام وال تسـتطيع اإل، مبعثـهي ال تـدرينفسها بالغيظ الذ
كلـام  فؤادها مـن خـوف  وما يختلج يف،النتفاض من رؤية هذه املرأة العابرةا

وفـوق كـل ..  حليها الكثـرية ومالبسـها الفـاخرة وجواهرهـا الالمعـةتخيلتها يف
ىل إهذا العدد العديد من املعجبني الذين يقدمون مالهم بغـري حسـاب .. لكذ

 ..هذه الخارجة الحقرية
 ..ولكن لنعد إىل عامل الظالم

 ،نحـاءهأرجائه واألنوار تعم أ فعندما يقبل املساء وتبدأ الحياة دبيبها يف
قيـة عىل مصاريعها فتبدو منها القطيفة الفاخرة أو الستائر الرشتفتح  النوافذف

 الرشفـات العليـا أو عـىل املقاعـد املصـفوفة بجانـب  بينام يجلـس يف،الجميلة
 . تلك اآلدمية املضيعةاألبواب هذه املخلوقات املحتقرة أو

 انتظار طالب اللذة الرخيصـة ليهـنب لهـم جـذوة نهن يجلسن هناك يفإ
 ..حياتهن املقدسة بأرخص األمثان

أضـناها السـهر واالنتظـار ا ًوإذا رأيتهن يف جلستهن تلـك رأيـت وجوهـ
 أو األصح قـد تعمـد ،ًاا بضة قد لفت يف ثياب فاخرة ال تكاد تسرت شيئًوأجساد

ا لألبصار حتى لتحـار أي أعضـاء الجسـم قـد ًصاحباتها أن يرتكن أجسامهن نهب
 .سرتة الثوب وأيها قد سها عنه

 كـام ينـترش ،وتنبعث من أرجاء الحي رائحة كريهة فـتمأل جـوه ومتيـزه
  لكـن رغـم ،اً أحـد بنظافتـه أبـدى وال يعنـ،ل واألتربـة يف أرجائـه وأزقتـهالوح
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ة ظـ أو أصـوات غلي،ق بالغنـاءل تنط أصوات مبحوحةِّارَكل هذا تصافح أذن امل
نكراء تردد األغاين املبتذلة الخليعة وتنبعث مـن الرشفـات الضـحكات املرحـة 

أو العـود ) القـانون(م  بينام ينساب من بعض النوافذ أنغا،املجلجلةواألصوات 
 أو صـاجات الـرقص التـي تنبـئ بـأن القـوم ميتعـون أنفسـهم مع الناي الحامل

 .مبشاهدة إحدى الرقصات البلدية
ا فإنـك تسـمع الطبلـة ال تكـف عـن العمـل أو ًأما يف األجزاء األقل شـأن

ا عـىل ًيردد أغاين املطربني واملطربـات، وإذا كنـت صـبور) الفونوغراف(تسمع 
ا بفضـل مـا ًفال شك أن محصولك اللغوي سيزداد كثري صغاء وحسن اإلاالستامع

ـواب ويف ،تـسـمع ـمـن الـحـوار العجـيـب ـذ وـعـىل األـب ـدور ـبـني النواـف ـذي ـي  اـل
ـقـد  و،منعطـفـات الطرـيـق يف رصاخ ـمـزعج وبكـلـامت كلـهـا الفـحـش والـبـذاءة

 بري بالكلامت إىل تعبري أبلغ باأليدي واألحذيـةينقلب هذا الحوار الصارخ والتع
والشباشب وجذب الشعر والعض باألسنان وقد ميتـد هـذا الشـجار إىل سـكان 

 ..الحي جميعهم
كم من .. الحياةا عىل حظها من ًإنها نفوس تغيل وقلوب قد ماتت حقد

ٍمآس ضمتها هذه الجدران وانطوت عليها أضلع صاحباتها من ضحايا املجتمـع 

 .ومواضعاته
ا ًا نـادرًخالصـإا تجـد بيـنهن ا مـً فكثـري،لكن رغم قسوة املجتمع عليهن

 مـن أرشاف ، مـام يعـز مثيلـه بـني قصـور السـادة،وتضحية تبلـغ حـد الفـداء
 . تزين ضفاف النيلي التِمقة السا،الباشوات والبكوات
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 هـذا الظلـم يأن تحمقطاع تريد إ كقلعة يإن هذا املجتمع ليبدو أمام

 .يه تعساءالجميع ف.. شقياء املبني بالدفاع عن سكانها األياالجتامع

 لكـن ، كان قد بدأ يسرتيح من عناء حيـاة الليـليذكرنا من قبل أن الح

..  األثاث الفاخر والعمالء املمتـازينوكان هناك مسكن الست نفيسة الشهري ذ

 ا ونـزوًالًا وصعودًا وإيابًفمنذ ساعة قبل الغسق وجميع سكانه منهمكون ذهاب

 . أنحاء املكان عىل غري عادةيف

 وهانم ذات العينني ،شقرقدرية ذات الشعر األالسمراء .. نًوأخريا تجمع

 النهـدين ي ذي بأرسه بصدرها املرمري الح اشتهرت يفي ورتيبة الت،الدعجاوين

 وأمينـة ذات ، وزكية ذات العيون الزرقـاء والـبرشة الناصـعة البيـاض،النافرين

 .رة املكانوقد ارتدين املالءات السوداء وتأهنب ملغاد..  الحنونيالصوت الذهب

 االنتظـار بيـنام كـان سـائقوها ينقلـون ووقفت ثالث عربات بالبـاب يف

بسطة مام كان ينبئ  وجميل األ، وفاخر الرشاب،إليها سالل الطعام من كل لون

 .عن يوم سعيد ورحلة موفقة

ًكان الغرض من الرحلة مثار الحديث بني أهـل البيـت جميعـا ومبعـث 

 البـوليس واملراسـلة الخـاص بـحرضة يندنهن يذكرن أن محمود جإ.. فضولهن

 قد حرض إىل البيت ونـادى السـت نفيسـة بالـذات وقـت الظهـرية ،الحكمدار

ثـره إ إحدى الحجرات حيث دار بينهام حديث قصري خـرج عـىل واختىل بها يف

 .ًرسيعا
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لححـن أفالتففن حول الست نفيسة وقد برح بهن الفضـول والخـوف و
 .هذا الرس الرهيب.. يارة غري املنتظرة حتى أنبأتهن برس هذه الزعليها

 ،هـابفتـاة جميلـة غضـة اإل..  جديـدةةلقد كان عليهن استقبال ضـيف
 حيـاة الليـل غـري عاملـة بخفاياهـا وال أرسار لكنها مع األسف ناقصة الخـربة يف

 .العمل فيها
 عـىل يرخى الليل سدوله حتى أقبل الجندأن إفام .. ومل يطل انتظارهن

نـارضة الشـباب ..  مـن عمرهـاةه فتاة ال تتجاوز السابعة عرشالبيت ثانية ومع
 .شديدة الحياء عذرية النظرات

 ء جيـدها وال ذراعيهـا بيشال ومل تحـلِّ.. ا أو قطيفةً حريريمل تكن ترتد
ن مل يـكـن عليـهـا ـسـوى جلـبـاب بـسـيط ـمـن القـطـ.. اسـملــمـن اـلـذهب أو األ

 وعىل ، سعيدٍعن ماض وينبئ الناظر بيها كع من الفضة يحيليريف) خلخال(و
 تاجهـا  ال يكـاد يـتحكم يف،برةرأسها منديل من الحرير قد نقشت أطرافه بـاإل

 العينني العسليتني اللتني ي يزين وجهها الحامل الجميل ذي األملس الذبنويساأل
 ..ا وفتنة رغم نظراتها الخجىل املرتددةًتشعان سحر

سحرهام كـل مـن ب لقد كانا كقطبني مغناطيسيني يجذبان.. أجل عيناها
حتى الحيوان كان يأنس بالقرب منها وال ميل مـن النظـر إىل .. وقع برصه عليها

 ..عينيها وهو جالس مطمنئ إىل جوارها مستسلم لحنانها وعطفها
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 تلك اللحظة ذابلتـني محمـرتني مـن لكن هاتني العينني الفاتنتني بدتا يف
 مل يرحمهـا منـه ييـل الـذ والسـهر الطو، مل تجد من يكفكفهايأثر الدموع الت

 .أحد وقد ارتسمت حولهام هالتان سوداوان واختفى بريقهام الساحر
 يلـقـد رحـبـت النـسـوة مبـقـدمها رـغـم اـسـتيائهن الـظـاهر وـغـريتهن الـتـ

 قد تصـبح منافسـة خطـرية ي الت،احتدمت نريانها ملرأى هذه الصغرية الجميلة
.. ست نفيسة وأعوانهـالكن ليس األمر لهن وعليهن أن يرضخن إلرادة ال.. لهن

نهن  ومل تكن أقل م،ولها يتحدثن إليهارادت لهن الرتحيب بها فالتففن حأوقد 
 وكان من اليسري عىل الناظر إليها أن يـدرك ،ًا بل وحزن، لوجودها بينهندهشة

 أقلهـا الحـزن العميـق واألمل املمـض ، نفسها من انفعاالت عنيفـةما يعتمل يف
 غيبوبة عن هذا اها فبدت بينهن وكأنها تحلم أو يفا عىل محيٍّ ارتسم جلييالذ

 انهالـت يا عـىل العديـد مـن األسـئلة التـٍّنها مل تنبس بكلمة ردأ حتى الوجود
 .عليها

 من أنها غريبـة ، أنبأتهن به الست نفيسةٍّومل تزدد معلوماتهن عنها عام
ىل ا عـً انتحر حـديثي منزل الحكمدار الذعن املكان وكانت من قبل تشتغل يف
 .أثر نوبة من الجنون كام يقول الناس

واسـتغرقت  عـدادهاإ  من الليـل يفينفقن ما بقأ يأما هذه الرحلة الت
 فقـد أعـدتها السـت نفسـية لتتـيح فرصـة لهـن ولهـا ، كل هـذا الجهـدمنهن

ـارف ـك،للتـع ـد ذـل ـدة بـع ـا الجدـي ـة لحياتـه ـداد نبيـه ـل .  وإلـع ـع الـك ـد تجـم  لـق
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 فصاحت الست نفيسـة وهـي تحـاول أن ،نهنأمام الباب لكن نبيهة مل تكن بي
" أين بـدرنا؟.. أين نبيهة: "ًاا كاذبًتكسب صوتها األجش نعومة مصطنعة وحنان

ًفسمعن صوتا خافت.." نبيهة.. نبيهة ":وتصايح الجمع ا مـن أعـىل السـلم يقـول ً
 ."أنذا آتيةه"

 لحظة حتى ظهـرت بيـنهن وهـي تحـاول جاهـدة أن تلقـاهن ِومل متض
" هل الكل حـارضات ومسـتعدات؟ ":وعادت نفيسة تسأل.. تضبةبابتسامة مق

 فتوجه الجمع إىل العربات بني الضحكات الصـاخبة . نعم:وتعالت األصوات أن
 مـن اًءت الفاحشة البذيئـة التـي أصـبحت جـز وصيحات املرح والنكا،املنغمة

 .حديثهن اليومي العادي مع ما يشبهها من مواضيع فجورهن
 ويف العـربتني ة العربـة األوىل مـع نبيهـة وأمينـمضت الست نفيسة إىل

ن من النوبة للقيام عـىل خـدمتهن االباقيتني ركب باقي النسوة ومعهن خادمت
 .أثناء رحلتهن وعند تناول الطعام

 ـفـانطلق الرـكـب يف ."إىل الجـبـل ": الـسـت نفيـسـة ـبـالعربجيوـصـاحت
ال يـا يـف الحـك: " بينام عادت هي تستأنف حديثها،الطريق إىل خارج املدينة

تيبـات  أال تعجبك هذه النزهة؟ لقد قمت بإعدادها وعمل كل هذه الرتنبيهة؟
 ."ولعلك تنسني ما يكدرك.. دخال الرسور إىل قلبكمن أجلك وإل

ا وهي ال تجرؤ عىل مواجهة نظرات سـيدتها ً وشكرطرقت نبيهة خجًالأف
 ." خريك يا سيديتالـلـهأكرث : "ٍ ثم همست بعد ألي،الجديدة
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 من عادتنا يف بيتي هذا أن نقوم مبثل هذه الرحلـة إن.. العفو يا بنيتي"
ففي مثل هذه الرحلة تتـاح الفرصـة  ، بكل ضيفة جديدة تنزل بساحتناًاحتفاء
 ويف نفس الوقـت تسـتطيع الوافـدة ،خالق والطباع واملعرفة الحقة باأل،للتآلف

 لهـا يأن تصـطف كـام تسـتطيع ،الجديدة أن تكشف لنا عن قيمتهـا ومفاتنهـا
ا يف حياتنـا الحـرة التـي ٍّ ألن الصـداقات هامـة جـد،صديقة أو حبيبـة أو أكـرث

إمنا متثيلية يشاركنا يف متثيلها الرجال الـذين .. وهي ليست حياة هينة.. نحياها
 فيتملقـون ويتـذللون حتـى إذا مـا ارتـوت ،يرشعون يف التمثيل من أول نظرة

 ."ويف صحبتنا زاهدين.. ينغريزتهم الجنسية انقلبوا مردة جبار
 حدجت فيها نبيهـة بنظـرة ،وتوقفت الست نفيسة عن الحديث لحظة

 كـام اطأمنـت إىل أن حـديثها قـد ،صـغائهاإعجبهـا منهـا حسـن أفاحصة وقد 
سنذهب إىل البندر لنلقـى ا ًغد: "استحوذ عىل اهتاممها فعادت تتابع الحديث
 يكـون ذلـك بـاألمر الهـني  ولـن،املأمور من أجل استخراج ترخيص لك بالعمل

 وـســأتعهد ـلــدى الـبــوليس باملحافـظــة علـيــك .. ـصــغر ـســنكإىل بالنـســبة 
 ومقابل هذا ،وبأنك ستعيشني معي وتحت إرشايف ورعايتي وبأين مسئولة عنك

ـب أن  ـكأيـج ـع زميالـت ـام ـم ـني يف وـئ ـك ستعيـش ـن أـن ـد ـم ـن يف،تأـك   إن مل يـك
ينيـك أن واجبـك ضـعي نصـب عتكـام يجـب أن ..  انسجام تام ومحبة وألفـة

 أي واحـدة مـن زميالتـك إذا املقدس يف حياتك الجديدة هو املبادرة إىل نجدة
ـة أو مســاعدة ـر أي معوـن ـتىض األـم ـة ســيكون ســلوكك ،اـق   ويف هــذه الرحـل
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ا أن ً فكوين عند حسن ظني بك وتـذكري جيـد،موضع االختبار وانتقاد الجميع

ف ويظـهـره ـعـىل حقيقـتـه خالـقـي املزـيـنـسـان ـمـن القـنـاع األالرشاب يـجـرد اإل

 ولعلك فهمـت اآلن الرس يف أين مل ،طريةويكشف عن طبعه األصيل وميوله الف

 .ركنا يف هذه الرحلةاا من الرجال ليشًدع أحدأ

غي إىل حديث هذه املرأة املحنكة وهـي ترسح الطـرف كانت نبيهة تص

عىل جانبي األطراف  تتأمل الحقول املرتامية ،إىل الشامل تارة وإىل الجنوب تارة

 .الطريق وقد اكتست بالخرضة الجميلة وأثقلت اشجارها مبختلف الثامر

 إىل تلـك أما الست نفيسة فقد اسرتسـلت يف حـديثها غـري ملقيـة بالهـا

 أو هـي قـد اسـتغرق اهتاممهـا واسـتحوذ عـىل ،املناظر الجميلة املحيطة بهـا

 فلـسـفة تلمـيـذتها الجدـيـدة ـمـنإىل  ـمـا تـحـاول جاـهـدة أن تقدـمـه ،تفكريـهـا

لقد عـاد .. نضجتها التجارب الطويلة يف هذا الحقل العجيب من حقول الحياةأ

إن مهنتنا غنية بأسـباب املتعـة واللـذة لكـن لهـا : "صوتها األجش املنكر يقول

املـال سـهل الحصـول عليـه .. ا مضايقاتها وآالمها الخفية وأخطارها الكثريةًأيض

 وإذا نجحت بعد طول مران ..يديناأ يف ا ما يبقىً لكنه نادر،من اللئيم والساذج

 لكن تـذكري ،ا يف حياتك من الليايل الحاملة والرثوة العريضةٍّا ذهبيً عرصفرتقبي

 .. ا أن كل يوم مييض يأخذ معـه رضيبتـه مـن جاملـك وشـبابك وجاذبيتـكدامئً
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 ـبـل انتـهـزي ـكـل فرـصـة للمكـسـب ،ـفـاحريص ـعـىل الوـقـت وال تـكـوين حمـقـاء

 ."هارتكواالنتفاع بفنك وم

وختـمـت الـسـت نفيـسـة ـحـديثها بتمنياتـهـا الطيـبـة لتابعتـهـا الجدـيـدة 
 بيـنام كانـت ،فر أعاملهـاِودعواتها الصـالحة وبعـض النصـائح الغاليـة مـن سـ

ا كثيفـة مـن ًالعربات ال تزال تغذ السـري يف اتجـاه الغـرب مثـرية خلفهـا سـحب
النيل مـن جنـوب شيئا عن هذا السهل املمتد غريب  والذين ال يعرفون ،األتربة

مدينة ديروط مـن أعـامل مديريـة أسـيوط ليعجبـون لوسـائل الـري البدائيـة 
 ..املتبعة هناك

زالت طريقة الحيـاض أي غمـر األرض بامليـاه وقـت الفيضـان هـي  فام
 ويتم غمر األرض بتقسيمها إىل أحواض ،طريقة الري األساسية يف هذه املنطقة

 ويفصـل األحـواض عـن ،ًوخمسـني يومـا باملياه ملدد ترتاوح بني أربعـني ىتغط
 من ثالثة إىل أربعة أمتـار ويف هـذه الجسـور عيـون ٍبعضها جسور عىل ارتفاع

 يف  الجنـوب إىل الشـامل وببقـاء امليـاهقىصأملرور املاء من حوض إىل آخر من 
 .أرض الحوض تتاح الفرصة لطمي النيل أن يكسب األرض خصوبة وقوة

 ،ية تصل القـرى واملـدن بعضـها بـبعضوهذه الجسور تستعمل كطرق زراع
 إال وبعض القرى تقع وسط أرض الحياض فال يستطاع الوصول إليها وقت الفيضـان

 باملراكب الرشاعية التي تصبح وسيلة املواصالت الوحيدة وقتئذ وسط هـذه الجـزر 
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 القرى الصغرية التي تبدو كمدن خيالية من مدن القرون األوىل ي أعن،السابحة
ر الناس يف الوصول إليها للتمتع بفتنتها وسحرها وما فيها من ثـروات التي يحا

 .مطمورة وكنوز يركب الناس املخاطر للحصول عليها

 إذ يرى املاء يف مكـان يقف مذهوًالَوإن الغريب إذا فاجأه هذا املنظر ل
 ويرى املراكب تبعـث بهـا ، رآها منذ شهر وقد غطتها سنابل القمحياألرض الت

 كانـت ي من تلـك السـنابل الـخرض التـا بدًالًا وغربًا ورشقً وجنوبًالالرياح شام
 .تداعبها ومتيل بها يف كل اتجاه

 يف ضوء القمر الذي يحيـل ًاإن هذا املنظر ليبدو أروع وأكرث فتنة وسحر
 .هذه املساحات الشاسعة إىل لجني فيض عجيب

  إىل سـفحًلجسور ميتـد مـن السـكة الحديـد رشقـاعىل جرس من هذه ا
وكـان الطريـق يف  بحمولتهـا ، كانت تختال العربـات الـثالثًاالتالل الليبية غرب

 .ا ال يرى فيه إنسانًتلك الساعة املبكرة مقفر
ًوأخريا عربت العربات قنطرة مقامة فوق مجـرى قنـاة جافـة فواجهـت 

رنكـة إحـدى ُ وأرشفت عىل طريقني أحدهام إىل الجنوب تجاه د،التالل مبارشة
 ،مدافن املسيحيني من جميع الطوائـفة التي تقع عىل مشارفها القرى الصغري

والتايل إىل الشامل تجاه هذه املباين املربعة الشهرية الخاصـة مبـدفن املسـلمني 
 .التي تبدو عىل البعد يف صمتها العميق كمدينة أثرية مهجورة
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أما تجاه الغرب فكانت املنحدرات املصعدة يف تالل أسيوط التي يطلـق 
 وهي تالل جرداء قاحلة ال يلفت النظـر فيهـا إال "الجبل" املواطنون اسم عليها

 مربعـة الشـكل يف خطـوط مسـتقيمة هـي بقايـا قبـور ،بضع فتحات بأعالها
 وعـىل ،ا هناك منذ مئات السنني قبـل املـيالدهاألجداد من الفراعني التي أقامو

غالل املحـاجر  الجنوب أقامت إحدى الرشكات آالتها السـتبعد بضعة أميال إىل
التي يصلها خط فرعي من السـكة الحديـد لتسـهيل نقـل األحجـار إىل مراكـز 

 .نحاء البالدأترصيف الرئيسية يف ال
 وقـد "السـلخانة"وقفت العربات عىل بعد خطوات من القنطرة بجوار 

ب الـذي أقامتـه رشكـة ميـاه  قليل فوق التالل خزان ميـاه الرشبدا عىل ارتفاع
 .ذت مقرها عىل شاطئ النيلالقاهرة بينام اتخ

 هقفزت الست نفسية مـن العربـة محاولـة أن تحـايك الشـباب يف مرحـ
 فتبعنها جذالت خفيفات تجاه الجبل "انزلن إىل األرض يا بنات" :وصاحت بهن

وأخذن يف صعود منحدر صغري ارتفع بعده التل فجأة فرصن يتلمسن طريقهن 
بيـنام كانـت املقـابر تختفـي يف حذر حتى وصلن إىل سفح من ناحية الجنوب 

 .اٍّنظارهن تدريجيأعن 
 نسـام أا أطل علـيهن قـرص الشـمس كـام هبـت عـىل املكـان ًأخري

  فشعرن كأمنا قد تخففن من أعباء الحياة وقيود املدنيـة ،الصباح الكرمية
ـة وأحسســن بســعادة التحــرر مــن  ـي خلفنهــا وراءهــن يف املديـن  الـت
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بـل إن الـنفس يف .. امل املحـيط بهـنعبودية الحيـاة وتفتحـت نفوسـهن للجـ
 .انطالقها تصطبغ أمامها األشياء حتى التافه منها بصبغة الجامل

واـسـتمر النـسـوة يف التـصـعيد يف الجـبـل بـيـنام أـخـذت املديـنـة النامـئـة 
 وكلـام أمعـن يف الصـعود كلـام ،ا من أيام الحياةًا جديدًتستيقظ لتستقبل يوم

 التـي ،بانيها املختلفة األشـكال واألحجـامتكشفت لهن أجزاء املدينة البعيدة مب
تتخللها الحقول الخرضاء يف أكرث من موضع ومآذن املسـاجد وأبـراج الكنـائس 
املختلفة ملختلف الطوائـف واملـذاهب مرتفعـة يف السـامء عـىل أهبـة إرسـال 

 ليهرعـوا ألداء حـق الخـالق علـيهم والتأمـل يف حيـاتهم الـلــهالنداء إىل عباد 
أن تلجـأ إىل حـق القلـب ..  الـروحِّها تذكر هؤالء الهـالكني بحـقإن.. ومعادهم

حمى خالقها لتفكر يف عالقتها بالعيل القدير ومصريها بني يديـه يـوم ال ينفـع 
 ،ولـو لحظـة مـن نهـار أو ليـل..  بقلـب سـليمالـلــهمال وال بنون إال مـن أىت 

 .تنتشلهم من سعار املادية وجحيمها الذي غرقوا فيه إىل اآلذان

 وـظـل النـسـوة يـصـعدون حـتـى ـبـدت لـهـم فـجـأة إىل الـشـامل الـغـريب
 من مدينة األحياء مدينة أخـرى هادئـة وادعـة متتـاز بـاللون األبـيض الغالـب 

ويطبـق عليهـا السـكون ويحـف .. أرضها ومبانيها وسكانها.. ء فيهاعىل كل يش
 فـال زرع وال رضع .. لكنهـا عاريـة مـن كـل صـور الحيـاة.. بها الجالل والروعة

ــاء غارقـــة يف صـــمت ترتفـــع يف  ــاب ألكنهـــا شـــوارع وأحـي ــا القـب  نحائـه
ــاء ــة البيـض ــ.. الجميـل ــا ـه ــلمني يإنـه ــن املـس ــوىت ـم ــدافن اـمل ــا ـم   بعينـه
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 مدينـة متتـد وتعظـم عـىل يوه..  بها من دقائق قليلة وخلفنها وراءهننمرر
 مل تخـرج مـن صـمتها ي بينام هـ، وال ترجع متيضيالتاأليام واختالف األجيال 

ا حتى أصبحت تضارع مدينة ًعميق وسكونها املطلق إال لتزداد عظمة واتساعال
 .األحياء

ا يرقـدون ًنهـم جميعـإ.. اً وال يخـافون أحـدءال يحفـل النـاس بيش.. هنا
 فالكـل يرقـدون عـىل  وفقـري وال عظـيم وال حقـرييمتجاورين ال فرق بني غنـ

 والجميـع ، األبـيضالرمال امللساء ال يسرتهم سوى قطعة من القطن أو الكتان
 صـرب  الحرام ينتظـرون يفالـلـه صوب بيت ..متجهون بوجوههم صوب الرشق

 . الجباريوا ليوم الحساب بني يدُّال ينفد صيحة الحق ونفخة الصور ليهب
وها هو النهر العظيم يبدو عـىل األفـق ..  الجبلزلن يصعدن يف إنهن ما

  ورأسه يف، أغوار الجنوب كوحش هائل داكن اللون قد اختفى ذنبه يفيالرشق
إنها ..  وظهرت عىل ظهره بقع صغرية تخدع البرص غري املدقق،غياهب الشامل

 ..تنقل املحاصيل إىل أنحاء البالدالسفن الرشاعية التى 
ـانب ـىل ـج ـر ـع ـد ظـه ـد يولـق ـاك وـق ـة هـن ـرى الـصـغرية القامـئ ـر الـق   النـه

 أوهاـبــه حـتــى ليـصــعب ـعــىل اـملــرء متييزـهــا إ لفـهــا ـضــباب الـصــباح يف
شـعة الذهبيـة تبعـث الرشق األ لكن رسعـان مـا انـترشت يف.. تحديد مواقعها

  واتضحت معـامل ،فلول الليل وتبدد عن الكون الضباب والحرارة وتطرد ءالدف
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أشعة الشمس عىل صفحة النيل لزاهية وانعسكت  بألوانه اياألشياء فبدا الواد
 يـل العاليـة وسـط مبـاينالنخأشجار ا عىل األفق وظهرت ًا متوهجفكانت بريًق

 عليـهـا بطولـهـا و ـكـام تزـهـا جـمـيًال رونقًــ عليـهـايالـلـنب ـبـالقرى تزينـهـا وتـضـف
 بجالل عظمتها وقوة بنيانها إىل جانب تلك ، وكأنها تحسالسامءوارتفاعها نحو 

 .. الهزيلة الحقريةاملباين
املزروعـة واآلن يبدو عىل ضـفة النيـل الغربيـة خـط رفيـع مـن األرض 

نام وقفـت الـتالل الليبيـة كسـد منيـع يحـول دون رمـال الصـحراء الخرضاء بي
 .يوالواد

 أسفل التالل فقد بدأت تتصاعد سحب الـدخان األسـود الكثيـف أما يف
،  تدار بـالفحم والبخـار لطحـن القمـح والـذرة للنـاسيمن طواحني الغالل الت
براهيميـة ظهـر قطـار للبضـائع يتهـادى نحـو ب قنـاة اإلوعىل بعد بسيط غـر

 سـتقف بعـد لحظـة أو ًشامل كلعبة من لعب األطفال يخيل إليك أنها حتامال
 .خرى بعد أن يفرغ وقودها أو الزنربكأ

 ـسـوداء ـئـة كمـسـطرةـفـق ظـهـرت قـنـاطر أـسـيوط بعيونـهـا املوـعـىل األ
 لصـالح ٍ لتتحكم فيه وترصفه بقـدريمستقيمة وضعت عىل صفحة املاء الجار

 .الزراعة والفالحني
تكشفت لهـن أسـيوط عـن  الجبل لنسوة يفوهكذا كلام صعدت ا

ـدة  ـاظر جدـي ـادر يفمـن ـامل الـن ـن الـج ـة ـم ـوان طريـف ـر أ وأـل ـاء القـط  نـح
ــن.. ياملرص ــام أمـع ــعيد  يفَّوكـل ــق  التـص ــة وانطـل ــا وبهـج  ًازددن مرـح
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ا فأخـذن يـرددن ً الطريق حتى عمتهن نشـوة الطـرب جميعـ يفيبعضهن يغن

 :مجتمعات تلك األغنية الشعبية الشهرية

ــا  الستارة إليل يف ريحناإرخى  ــا تلمحـن ــن جرياـن لحـس
 

 الغناء والكـل ة بصوتها الرائع وروحها املرحة تقود الجميع يفنيكانت أم

 .ًا الغناء وتقليدها عبثيحاولن الرتديد وراءها واالشرتاك معها يف

عـراىب ظهـر أقالهـا " رح والجاململ يحرسكن ويرعاكن يا سيدات االـلـه"

السـت ء إحدى الصخور يف قامة مديدة مهيبـة، فأجابـت من وراأمامهن فجأة 

ا سبق ًبل كان بادي..  ارتباك أو أثر لهذه املفاجأةينفيسة دون أن يبدو عليها أ

هـل معـك مفـاتيح .. يـك يـا شـيخ طالـب فالـلــهبـارك .. "معرفتها الوثيقة به

عينـه فأجابها حارس املقربة الفرعونية وهـو يغمـز لهـا مبـؤخر " صطبل عنرت؟إ

شري إىل أعىل التل ويخرج من جيبه ربطـة ضـخمة ملجموعـة مـن املفـاتيح يو

 فـوق القمـة يرقـب الطريـق يوهـا هـو ابنـ.. بكـل تأكيـد يـا سـيديت: الكبرية

ا ثقالء غـري مرغـوب ًا أو زوارً أن هناك زائريإذا سمعت صفريه فافهم.. كطلبك

 .. كام ترين عندئذ طريقهم إليك فترصيففيهم يف

ا شيخ طالـب عـىل خـدماتك ومعروفـك وكرمـك ألف شكر لك ي"
 ."ي يشكرنك ويقدرن جميلكأشكرك وكل من مع
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بعد هذا الحديث القصري انطلق الجميع يواصلون الصعود خلف الشيخ 
" صطبل عنـرتإ" الطريق إىل املقربة الفرعونية  أخذ يقود القافلة يفي الذ،طالب

 الجنوبيـة جـاه الناحيـةوبعد قليل انبسط السفح واتجه الجميـع إىل اليسـار ت
 أو ، هـذا املكـانلقفز فوق حفـر كثـرية يفإىل ا لكنهم كانوا مضطرين ،للمرتفع

 قامـت بهـا ي بقايـا أعـامل الحفـر والتنقيـب التـي وهـ،تفاديها باللف حولهـا
 ي التـ،مصلحة اآلثار املرصية للبحث عن قبور الفراعني من ملوك وأمراء وكهنة

 تحملها رياح الخامسني باألطنان ي هذه الرمال الت..ل ملئات السننياأخفتها الرم
 .ي إىل الوادي هبوبها ربيع كل عام من الصحاريف

وبفـضـل ـهـذه الرـيـاح املوـسـمية ظـلـت ـهـذه املـقـابر مجهوـلـة وظـلـت 
 صـحابها آمنـني مل يـزعجهم يفأ و، اللصـوص أيـديكنوزها سليمة مل تعبث بهـا
ً أخـريا بعـض علـامء اآلثـار لكـن حرض..  من السننيٍرقدتهم األبدية برش آلالف

 احتفظـت بكنوزهـا وبرسهـا لنفسـها يللكشف عن هذه املنطقة الهادئة التـ
  املـضـطربون يف،أتـوا هـؤالء املتشـككون الحـائرون بأفكـارهم.. مئـات السـنني

 .زعاج املوىت ورسموا خطتهم إل،حياتهم

وتواـلـت الحـفـائر وظـهـرت املـقـابر الواـحـدة تـلـو األـخـرى كاـشـفة ـعـن 
ا ـهـذه  نـهـب محتوياتـهـا تاركًــ أرسع يفينـسـان الرشه اـلـذا لـعـني اإلمقدـسـاته

 .كفانها عىل األرضأ أو ممزقة ، املحنطة عاريةتوااملوميا
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 خطـوهم هـذه األعضـاء  يتجنبـون يف، حـذرواآلن أخذ الجميع يسري يف
 أصـابها عبـث األحيـاء بـأرضار بالغـة بعـد ي عـىل األرض والتـةاآلدمية املنترش

نا قدم وهناك ساعد وعىل اليمني جمجمة أو جزع إنسان قد  فه،الكشف عنها
 وقد ترى ، كل مكان كام انترشت العظام البيضاء العارية يف،عت منه أطرافهنز

 ي كام لو أن الشق، فوىض رهيبة مفزعةا من أكفانها القدمية يفًعىل بعضها مزق
اء إىل داث هؤالء البؤسـجمأساة أوزيريس بتمزيق أزيفون قد مر هناك ليعيد 

  حرضة أخيـه القـايضآالف من القطع الصغرية حتى يستحيل عليهم املثـول يف
 .األكرب ليوم البعث

كيف يتخيـل أن أحفـاد هـؤالء الفـراعني .. إن املرء ال يكاد يصدق عينيه
 ا والـذين كانـت لهـم السـطوة والعـزة يفًالعظامء الذين دانت لهم األرض يوم

 القـرن العرشيـن هـم ذين يعيشـون يفكيف يتخيل أن أحفـادهم الـ.. حياتهم
 ..)1(لكنها الحقيقة املؤملة.. لوا بجثثهم هذا التمثيلَّالذين مث

 ا يفً مصـلحة اآلثـار وبعثـات االستكشـاف مـنحرصي موظفُّمَلقد كان ه
جمع األشياء املعدنية من ذهب وفضة ونحاس أو أحجار كرمية ومجوهرات أو 

 مصري مئـات  الكنوز ودون تفكري يفأصحاب هذهإىل  دون النظر يأوراق الربد
 .. هذه املقابر وجدت سليمة يفيت التوااملوميا

                                                            
 هـذه صدرت األوامر بعد صدور هـذه القصـة وبعـد صـيحات االسـتنكار املتعـددة بجمـع) 1(

 .الرفات ووضعها يف مكان أمني
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 ال يبالون من الجهالء الذين ال ميكن لومهم،لقد كان العامل ومعظمهم 
إنهم ال يعلمون أن مثـل .. ًاا أو ساقًا عن جسده أو ذراعًرأسفصل إذا ما الفأس 

 ،اٍّ لجاملها العظامء سـجدَّرَاحرة خهذا الرأس رمبا كان لفارس عظيم أو فاتنة س
 لكن من يبرصه بهـذه .. عروق هذا العامل يفيأو رمبا كانت دماء صاحبه تجر

 . كلام ارتكب حامقة كهذهٍالحقائق؟ إنه ليقهقه بصوت عال

 تسمع منها بني لحظة وأخـرى رصخـة ،ومضت القافلة بني هذه املناظر
إىل  حـزن ترنـو يفو جمجمـة عابثة أو صيحة رعب وهلع ملرأى جثـة ناقصـه أ

 . مدينة املوىت وبني سكان القبورا يفًكانمهؤالء املجانني الذين اختاروا لنزهتهم 

 بل كلهن جاهالت وكـل مـا حـولهن ال ،ومل يكن بني النسوة من تعلمت
 فكـرة أو عاطفـة أو انفعـال ي نفوسـهم أال تبعث يف" أنتيكة"يعدو أن يكون 

وحتـى هـذا الشـعور ال يسـتغرق .. نظر رهيـبم إال قشعريرة الخوف ملالـلـه
 .يعدن بعدها للهوهن وعبثهنسوى لحظات قصار 

 سـاعات ها عىل الحـدائق ملـا متتـاز بـه يفنلقد اخرتن هذه التالل وفضل
 واألهم من ذلك هو البعد ،ة جميلةيحأنسام صالصباح الباكر من هواء عليل و

ا بوجهتهن سوى الشيخ ًربن أحدنهن مل يخإ..  واألصدقاءعن الناس وأعني الرقباء
ا يقيهن حرارة القيظ إذا مـا ارتفعـت ًطالب حارس هذه القبور ليعد لهن مكان

 . السامءالشمس يف
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ا إىل فتحـة عظيمـة ًقالها الشيخ طالب وهو يخطو مشري.." ا وصلناًأخري"
 مدخلها سور من أعمدة الحديد يتوسـطه بـاب كبـري  سفح التل قد وضع يفيف

 .من األعمدة

ا عىل ًلقد وضعت مصلحة اآلثار هذه األبواب واألسوار عىل املقابر حرص
 بأصـحاب القبـور بـل تركـت َعنُما فيها من نقوش وكتابات تاريخية لكنها مل ت

 يللتحلل والضياع وكأنها اكتفت مبا حواه املتحف املرص العراء عرضة جثثهم يف
ء للفنـاء تحـت أشـعة  فرتكت هؤال،ت فرعونية متعددةوا القاهرة من موميايف

 .الشمس املحرقة وعصف رياح الصحراء

 بلغت فتحتها مـن االرتفـاع يوتقدم الشيخ طالب وفتح باب املقربة الت
عمـق ب الصخور امللسـاء ا ومن العرض خمسة وقد حفرت يفًعرشة أمتار تقريب

ا عىل األقل عىل هيئة بهو كبري زينت جدرانـه بالكتابـة الفرعونيـة ًعرشين مرت
 .مدة املرصية القدميةواألع

ة تشري إىل حاب زيفا ابن فييلوغبة بالهريوعىل ميني املدخل يرى املرء كتا
 ة عهـد األرسة الثانيـة عرشآنت آت األول الكاهن األعظم ومن حاشية امللك يف

ويقـول األسـتاذ  هذه املقربة قليم لكن مل يدفن يفاب زيفا كان حاكم اإلوأن ح
 . الجنوبية املديريةنه دفن يفإريزنر 

 ا  وصـًفيونقوش هـذه املقـربة عـىل جانـب مـن األهميـة إذ أنهـا تحـو
 اٍّ أربـعـة وـسـتني خـطـ للتـقـويم الـعـام وحـسـاب اـلـزمن بـيـنام كـتـب يفمفـصـًال
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 .)1(بعض طقوس كتاب املوىت وعىل الجانب اآلخر خرطوش أوزرتني األول

  بعدهم، صور رجال يحملون أشياء مختلفةوقد نقش عىل جدار داخيل

  عبري اللوتس كـام كانـت العـادة يفصورة جانبية ضخمة ثم عدة نساء ينشقن

 .األعياد املرصية القدمية

 أو يشـبهها يغريقا تشبه الفن اإلًأما السقف فكانت نقوشه ملونة ألوان

 . معروفيغريقإ فن ي التاريخ من أ أنها أقدم يفي إذغريقالفن اإل

تجمعـن ة كـان النسـوة قـد وبينام كان الشيخ الطالب يفتح باب املقـرب

 أحـاديثهن عند املدخل وأخذت ضحكاتهن الجذلة ترتفع وأصواتهن تخـتلط يف

 خطـوات متثاقلـة وقـد  بينام كانـت السـت نفيسـة تقـرتب مـنهن يف،املنوعة

لت إىل مكـانهن عياء التام ومـا إن وصـ الجبل وبدا عليها اإلرهقها التصعيد يفأ

 ."املوضوع الست نفيسة يفلنسأل ":  بقولهاحتى بادرتها أمينة

 "ماذا دهاكم؟ وما قصتكم؟: "نفسية

  يفتقـول قدريـه إن الرجـل يسـتهويه الجـامل الجسـامين: "أمينة

  بيـنام ،و مـن حـديثها ومواهبهـا الروحيـةأاملرأة أكرث مـن رجاحـة عقلهـا 

 

                                                            
  .الخرطوش شكل مستطيل يحوي داخله اسم امللك يف الكتابات الهريوغليفية) 1(
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ا، ولـو أنهـا أكرثنـا ٍّسن نا، لهذا لجأنا ألكربن األمر عىل العكس من ذلكإأقول أنا 

 . األمر لتبرصنا بحكمتها لنسألها يفرشاقة وبهاء،

 مثل هذه األقوال  ال تتشاجرن أيتها الحبيبات وتختلفن يف:نفيسة

 لكنـه سـالح ،إن الجامل وال شك هو السالح األول لغزو الحصـن.. الخيالية

عقيم ال قيمة له إن مل تحسن الحكمة استعامله ويوجهه العقـل التوجيـه 

 قهـرت هـذا يا هـو القـوة الوحيـدة التـ حواء دامئًـلقد كان فن.. الصائب

  رضاوة ووحشـية يفالـلـهلكنه أشد مخلوقات ..  ظاهرهاملخلوق الوديع يف

 ."الرجل.. حقيقته

 ." الحكمة والتجربة أيتها الجاهالتاسمعن اسمعن: "أمينة

 الواقع  نربة املنترص وكانت يفكانت أمينة ترفع صوتها بهذه الكلامت يف

 تقـرأ الجريـدة يوهـ" فـك الخـط"ازها عىل قريناتها ألنها تعلمت تحس بامتي

 . ىف محيطهاي الشهر وهو أمر غري طبيعاليومية مرة أو مرتني يف

ا فأمرتهام بوضع ًولقد رأت الست نفيسة الجاريتني السوداوين تتصببان عرق

 ال ": تقـوليعـداد األكـل والرشاب وهـن الطعام والفراش ثم أمرتهام بإأحاملهام م

الجو الجميل والهواء الصحو قد فتح شهيتكن لألكـل فلتـأكلن  هذا  يفشك أن امليش

 أرسلن النفس عىل سجيتها وكامل ،خشية حساب تكلف أو ي بدون أَُّنكام يحلو لك

  : واسـتأنفت الحـديثثـم التفتـت إىل نبيهـة" اً املنـزل متامـحريتها كام لو كنـنت يف
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 بكامـل  ولتتحـديثا وال تضـطريبً شـيئايف ال تخـ،وال سيام أنـت أيتهـا الصـغرية"

 موضوع يعجبك وستجدينهن ينصنت لرأيـك بكـل ي أحريتك مع صويحباتك يف

 لـك نعـم َّأنهن سـيكن واثقة بـ وكوين،اعتبار وتقدير وال يبخلن عليك بنصيحة

الصديقات واملعني وقت الشـدة وأنهـن عـىل اسـتعداد للـدفاع عنـك والقتـال 

 ." كارثةيو تصادفني أ صعوبة أيدونك يوم تجدين أ

 إىل هذا الكالم وقـد علـت شـفتيها ابتسـامة حـائرة ي تصغةكانت نبيه

لقـد كانـت ..  ماذا تقـول وال مـا تفعـليإنها ال تدر..  األفقورشدت نظراتها يف

 مرتددة بني االستمتاع بهذه الحريـة يأشبه بدجاجة صغرية فصلت عن أمها فه

 .. الحياةعاها وتقودها يف إىل أحضان أمها لرتالباسمة أو العودة

عامـان ..  هذه الفرتة األخرية زلزلت حياتها يفيات التثا ما أكرث الحادحقٍّ

 ، واجهتهـا مبفردهـايمن الرفاهية والخطيئة الكاملة ودنيـا النـاس املـاكرة التـ

ضحى لها عزمية جبـارة تسـتغرب أفكونت خاللهام شخصيتها وقويت إرادتها و

كيف ساقها القدر إىل بيت السـت ..  حريةا كانت يف مثل سنها لكنهمن فتاة يف

 ي ـهـ األـسـبوع اـملـايض وقـعـت يفينفيـسـة؟ ال ـشـك أن الحادـثـة الفاجـعـة الـتـ

 وتصـويره ولقد خدعها ذلك املحتال والـزنيم بكلامتـه الخداعـة.. السبب األول

لكنهـا كانـت مصـممة عـىل .. الكاذب واستغل ضـعفها وحريتهـا أثـر الحـادث

 .ند أول فرصة تسنح لهااسرتداد حريتها ع
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 طـوال الطريـق ةكانت األفكار الصاخبة املتضاربة تعصـف بـرأس نبيهـ
 ي باألحاديث التافهة والغناء واملرح كانت هوبينام كانت األخريات مشغوالت
 إذا ما أقبلت عـىل هـذه الحيـاة الجديـدة يفريسة لحرية ممضة مؤملة ال تدر

ً سـعيدا؟ إنهـا ًء جديـدا أم مسـتقبًالأتجـد شـقا..  تقف اليوم عىل أبوابهـايالت
 لقيتها به سـت ي كلام تأملت حولها وتذكرت الحنان الكاذب الذتبتسم تفاؤًال

  مشـاعرها اآلن وتشـارك الجمـع يفييجـب عليهـا ان تخفـ.. نفيسة لكـن أواه
  يحتـدم يفي أمـا هـذا الرصاع العنيـف الـذ،مرحهم وال تفسد عليهن رحلـتهن

 .اًأحدنفسها فلن تطلع عىل رسه 

  بهـو املقـربة، بـإذن كـريم مـن الشـيخ طالـب،عندما فرشت البسط يف
 حلقة كبـرية بيـنام انسـحب الحـارس ووضع الطعام والرشاب جلس النسوة يف

ًست نفيسة قدرا كبريا من الطعـام، وكـأن الجميـع قـد خلـت بعد أن ناولته ال ً
 .قلوبهم من الهموم واألحزان

وميـتـان متجهـتـني إىل الـحـائط وـعـىل بـعـد أمـتـار قليـلـة ـمـنهن رـقـدت م
  مقـربة بسـيطة بأكفان عاديـة ومـن املـرجح أنـه قـد عـرث علـيهام يفنيتمتدثر

ـاديني يف ـخاص الـع ـن األـش ـحابها ـم ـل أـص ـن ولـع ـم يـع ـام فـل ـانهام َعرصـه   بأكـف
ـرتف املشــاهد يف ـة امللحوظــة واـل ـمالعناـي ـراعني ووزرائـه ـان الـف  عــىل ..  أكـف

 رح ليعنـى بوجـودهام بـل إن هـذا حال مل يكن أحد مـن هـذا الجمـع املـ أية
 ا ـســوى مـجــانني الـســائحني األـمــريكيني أو ً أـحــديالوـجــود أـصــبح ال يعـنــ
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يني املرصيني الذين يعكفون عـىل مثـل هـذه صصاتغريهم من األجانب أو االخ
 .األكوام املسودة املتحللة بفعل الزمن

  احتسـائه أرسفوا يفيوارتفعت حرارة الصخب واملرح بفعل الرشاب الذ
لكـن .. اٍّإنـه لرائـع جـد":  نربة مخمورة ذلك الصباح الباكر وصاحت زكية يفيف

 ."ءنه أهم يشإ.. اٍّ هام جدءينقصنا يش

 ."إننا منقته وال نريده..  ال تذكريهالـلـهب" :الجميع
 بغضنا وكراهتنا ألنهم كل يوم يأتوننا سـكارى وإننا لعىل حق يف: "رتيبة

وكـل يـوم .. ون إنسانيتنا سكارى أو غري سـكارىوكل يوم يذلون كرامتنا وميتهن
ـا إال  ـا إىل وـحـوش ـضـارية ال يعنيـه ـن ـصـحتنا ويـسـتحيلون معـن يـسـتنزفون ـم

 ."ناالعدوان علي
 ."..أقبح العدوان وأنكره: "هانم
إنهم وحوش ضارية ال تقل وحشية عن حيـوان الغـاب املفـرتس " :رتيبة

 ."إنسانيتنا املهدرةوعدوانهم يقع عىل 
ا كالحيوان األليف لكنهم ًا ولو أن أحدهم يبدو أحيانحوش حقٍّو: "هانم

رسعان ما يستأسدون ويطلبون من اللذة ما ال ميكن االستجابة له ومـن املتـاع 
 .".. ما أتعس هذه الحياةيإله.. تيانهإله بما يخجل ذكره 

  مل تكــن تتوقعهــا والحقيقــة املــرة يذهلــت نبيهــه للمفاجــأة التــ
 إن ـصـويحباتها الجدـيـدات رـغـم ـكـل ـهـذه املـظـاهر. . تكـشـفت أمامـهـايالـتـ

 



 37

 عملهـن املحيطة بهن من أصدقاء ومرح ومال وترف ونعيم لسن سـعيدات يف

 .كام يدعني

.. ما أسعد حظنا اليوم":  معاندة مع زكيةوعادت رتيبة اللعوب تقول يف

 ."ي يقيدها حضورهمإننا ننعم بحريتنا الت

 ."بغريهم وال يقر لكن قرار حزينات نكن ضجراتإومع كل ف" :زكية

 ."إن معنا امرأة ال تسلو عبودية الرجل: "هانم

 يعرتف بالحقيقة وأقر بنصـيبأوما املانع أن .. إنها عبودية لذيذة: "كيةز

 ."اة والواقع الحييف

وهـل هـذا وقـت .. ءا عـىل ال يشًا وصـياحًكفى نباح.. لتسكنت: "نفيسة

 يخيـف ضـيفتنا ي النقـاش الـذدعـن هـذا.. الشجار عىل مثل هذه السخافات

 ييؤسـفن..  أيتهـا الحبيبـة ال تخايفن خالفكالعزيزة ويجعلها تظنكن جادات يف

لكـن ال .. ا وها قد أزعجك شجار هاتيك النسـوةً من طعامنا شيئأنك مل تتناويل

 معركتهن نهن مخلصات متحدات عاقالت ذوات صرب يفإيخدعنك هذا الصياح 

 ."التوحشع هذا املجتمع من النفاق وم

 جالسـة إىل جـوار ي ارتباك ظاهر وهـ الواقع كانت نبيهة مطرقة يفويف

الست نفيسة ومل تأكل إال القليل التافه من الطعام وكأن نفسها قد عافت كـل 

 .. أمامهايألوان الطعام الت
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 ا مـن عـوامل الظـالم أو رشيـدة يفًا جديـدًلقد أحست كأنها دخلت عاملـ

 وقـد ٍ غابة مجهولة بليـل ضالة يف أو كأنها،اال مبتدصحراء قاحلة ال نهاية لها و

فشـعرت بحنـني ممـض إىل حياتهـا .. وقعت فريسـة مخلوقـات غريبـة شـاذة

قنعتـهـا أ ي وتبـخـرت تـلـك الكـلـامت العذـبـة الـتـ..إىل بيئتـهـا.. إىل بيتـهـا.. األوىل

 ولو أنها كانـت تحـاول ،باألمس باالنضامم إىل هذه الفئة املنبوذة من املجتمع

 لحظات الضـعف ىش مجلسها ولتتحا نفسها بذكراها حتى تتامسك يفيتعزأن 

 ..غامء مجلسها حتى لتوشك عىل اإل تراودها يفيالت

 ي التـة مرح ولهو وحامس باستثناء نبيهلقد واصل الجميع مجلسهن يف

ـذر  ـا الـع ـن لـه ـاركتهن يفلالتمـس ـىل مـش ـدها ـع ـة عـه ـاجر حداـث ـزاحهن الـف  ـم

 .ذلةهن املبتهتكاوف

 رشبنهـا يرعبها الكمية الهائلـة مـن الخمـور التـأ بل وة نبيهلقد أذهل

ي  لكنهن كن يرشبنهـا كـام يرشب الفـرد العـاد،نها من املسكرات القويةأرغم 

 . إال أقل األثر للخمر_دةما عدا واح_ماء الرشب ومل يبد عليهن 

ت الست نفيسة صفق الفاكهة والحلوى ثم نا أديرت عليهًأخري

بيـنام .. َّاسـتمعن إيل.. يا بنايت: "لصمت ثم قالتبيدها طالبة إليهن ا

و أن تـتحن الفرصـة لـزميلتكن الجديـدة جـ أر،تعد الجاريتان القهوة

  فعىل كل واحدة منكن أن تصـف،لتتعلم أرسار ومتع حياتنا اليومية
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  غـري مـواراة أو اسـتكبار أو خجـل طريقتهـا املـثىل يفلها برصاحة ووضوح ويف
 رشاكهـا حتـى تسـتطيع حبيبتنـا الصـغرية أن تختـار اخضاع الرجل وإيقاعه يف

 زودنهـا باألسـلحة الالزمـة لهـا يف .. تتناسب مع طباعها وميولهـايطريقتها الت
 ." ستشقها للنجاحي التمستقبلها وطريقها

 يعلت الوجوه ابتسامة مشفقة واتجهت األنظار نحو هذه الصغرية التـ
نسـوة أن علـيهن واجـب حاميتهـا  وأحـس ال،لقت بها املقادير إىل هذا املكانأ

 . السعادة والشقاءي حالتوالوقوف إىل جانبها يف

مـا لكـن ال تسـتجنب لنـداء السـت نفيسـة إن مل يكـن : "وصاحت رتيبة
 ." غواية الشيطانلديكن مانع فسأبدأ أنا وأرشح لها طريقة فعالة يف

 ." علينا ما عندكهيا وقيص: "الجميع
هـذه .. ضـغاء يـا نبيهـة يـا عزيـزيت اإليحسـن وأَّلتفنت إيلاا ًحسن: "رتيبة

 الخربة باملتعة طريقة مضمونة النجاح قليلة املتاعب ال سيام مع عمالئنا قلييل
 أو ـمـن يـسـميهم اآلدمـيـون بالخـيـاليني وـمـن ، الخـيـال واألـحـالميالجنـسـية ذو

 نظراتك  أن ترسيلوما عليك مع مثل هذا الشخص إال.. السهل اكتشاف أمرهم
 ال  كأـنـكء ـسـاهمة إىل ال يشي أو تنـظـر،حزيـنـة إىل األـفـق البعـيـداـملـنكرسة ال

ـم تتـحـريك ـأمره ـث ـك ي جلـسـتك فتكـشـف يفتهتـمـني ـب ـب ـمـن جامـل   ـعـن جاـن
بقاء الساقني ملتصقني حتى ال تتيجى له إال أقل مـا إ مع ، تحت املشدياملختف

  َّ البحـث عـام نفس الوقت تثريين فيـه الرغبـة امللحـة يفشباع ويفميكن من اإل
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بعد هذا ابتسامة ضعيفة حزينة وبضع كلـامت رقيقـة عـن .. وراء ذلك

 .مزايا الفريسة املجهولة للناس ثم مزحة مهذبة فتكسبني املعركة

  رغـبـة يفي ـمـن إـحـداهن أُغني بانتـبـاه ـتـام ومل تـبـدـصــكـان الجمـيـع ي

 ، بعـد ذلـك الغـزل وفـن صـناعتنا يأيت:ما شجع رتيبة عىل االسرتسالاملقاطعة 

ا لديك أنـه ًكن معلوميول..  تحتاج إىل مهارة خاصة ومراني األمور الت منيوه

إعطاء أو تقبـل القبـل يف  من أول األمر وال من أول يوم من املحظور أن ترسيف

 وسـيعظم نجاحـك كلـام غـادر ، لوحشـية الرجـل وجشـعهأو االستسالم الكيل

 يرجـو مـن ما كـان الرجل غرفتك ثم تذكر وهو عىل درج البيت أنه مل ينل كل

إن هذا وال شك سـيدفعه إىل عـودة قريبـة .. معاملة ممتازة أو استلطاف كبري

واملرأة قديرة وال تخلو جعبتها _ اختالق األعذار سة عاقلة يفِّ كيفكوين.. مؤكدة

 مـن االسـتجابة لكـل حامقاتـه وال مينـع هـذا مـن  لتتهـريب_من أعـذار كثـرية

 يضـع بـني يـديك ي الـذ،ض غـرورهاستجابتك لبعض نزواته العابثة وإشباع بع

 . يخلو من الغروري الكتسابه ألنه ال يوجد آدما فعاًالًسالح

ـت صــيحات االستحســان  ـى عـل ـا حـت ـة مــن كالمـه ـت رتيـب  ومــا انتـه

  يـبـدو يف: " ـثـم اـنـربت قدرـيـة لتـقـول،ًعـجـاب وـصـفق اـلـزميالت لـهـا كـثـرياواإل

ـاد ـأ ياعتـق ـاك فـن ـنرص يفٍّن هـن ـا اـل ـيح لـن ـر يـت ـبا آـخ ـة الـح   ألبســة .. معرـك

ـــتعاملها  ـــن اـس ـــاخرة ميـك ـــاحيق الـف ـــروائح واملـس ـــة واـل ـــر الغالـي  الحرـي
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 ضوء النهار واملالبس واأللوان املنسجمة يف.. كأحسن ذخرية حربية لدى النساء

 تسـتطيع يتفصيل املالبـس عنـد الخياطـة املـاهرة التـ..  الليلالرباقة املثرية يف

س داخليـة مزركشـة ناعمـة ثم مالبـ.. براز كل مفاتن الجسد وخطوط جاملهإ

كـل هـذه ..  والجـواهر حتـى تبـدين كاألغنيـاء بعـض الحـيلامللمس وال تنيس

ًاألشياء مضافة إىل قبلة الحبيب كفيلة بسحر أشـد ضـحاياك رضاوة وخبثـا وال 

 .سيام إذا كان من أغنياء الريف

ا ـلـزميلتهن املرـحـة عـنـدما انتـهـت ـمـن ـهـذا ًـصـفق الجمـيـع استحـسـان

 طرق َّي ليس لديا صديقايت: " قالتيدور بعد ذلك ألمينة الت وكان ال،الحديث

 بـه مـن ميـزات ينصـ مـا خَّ عـيلالـلــه لكن من كرم ،مختلفة للتفضيل بينها

 العاطفة أغاين..  الحب والخمر فأنا أحفظ العرشات من أغاين،السرتقاق الرجال

.. هرياتكل ما غنتـه بالبـل مرص الشـ.. املقطوعات املرحة والحزينة.. والحامس

تباعهـا مبـا أتسـحر .. وإذا وجد الدف والصاجات فأنا راقصة ال يشق لهـا غبـار

 وخرص جميـل مطيـع  عليه أطـراف ال تعـرف التعـبي يعاونن،تعرض من فن

أمـا ..  وظهر لني كاملطاط ألعـب بـه كيـف أشـاءي،وبطن غري ممتلئ ال يخذلن

ى مرفأ جميل يقصده إنن.. ان بالحياةضيي البارزان فقطعتان من املرمر تفنهدا

 سواء كان هذا ،كل ظامىء للجامل كام تصوره أشعار الشعراء وصور املصورين

 كفيلـة يإننـ.. ا شـعريةًوزانـا موسـيقية أو أًنغامـأ وٍّأجنبيـا أ وا أٍّالجامل وطنيـ

 .هلل بإشباعه والحمد
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 ." مقدور كل النساءلكن هذه الطريقة الجميلة ليست يف: "رتيبة

 يال يجـب أن نقـدر أمينـة وقولهـا املخلـص الـذعـىل كـل حـ: "نفيسة

 .كشفت به عن صفحة أخرى من فنون حواء وغوايتها

لقـد جـاوزت الخامسـة .. اٍّ أكربكن سنيتعلمن أيتها األخوات أنن: "هانم

 ألنهـم يفضـلون الصـغريات مـن ذوات َّ مـا يلتفـت إيلوالثالثني والشباب قليًال

لكـن ثقـن أن مـن ..  إىل ألوانـهي اسـتمعنتالشباب الغض والفن الجميـل الـذ

ٍّي رسإن لـد.. ً أبـداي وال يرضـون هجـر ال يسلون عرشيتييقدرونن ا ال تعرفنـه َّ

 عركت معاركـه وخـربت أرساره وهـذه ي خبرية الحب املجربة التيإنن.. ًجميعا

  مجـالس السـمر والرشاب وال يف ال أبـارى يفيإننـ..  املعـروفيأسلحة نجـاح

  املفضـلني يف مقدرة عىل االحتفـاظ بأصـدقايئويل.. تنة الغزل وأرسار الفمجايل

ون ملتسإن الرجال ال يس..  أقىص حاالت النشوة والرسور واالنسجام يفمجليس

ورغم ذلك فـال أتـيح .. ا ذليًالً ال أترك منهم إال حطامبل إين..  فحسبيألسلحت

 شـوق  ويفي حبًخالصا يفإ أشد َّبل هو يعود إيل.. للرجل فرصة االرتواء والشبع

 . امللتهبة يبلغ به حد الجنون لقباليتٍ وتوقمتجدد ملجليس

 ً ألعرتف بأن عمـالء هـانم أكـرث بقـاءهذا عظيم وإين.. هذا حق: "أمينة

 .من عماليئ

 .نهم من املمتازين وأحسن من يرتدد عىل منزلنا من الشبابأو: "رتيبة
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 النفـوس  تعتقـدينها أفعـل يفيوأنت يا زكية مـا الطريقـة التـ: "نفيسة
 وأربح لك؟
إىل لفـن أو إىل ا  يـا سـت نفيسـة فـال حاجـة يبَّيلإأمـا بالنسـبة : "زكية

دراسة أساليب الحب فأول التقاء بـني النظـرات يحـدد مسـتقبل العالقـة بـني 
 وضـع بـذور هـذه العالقـة  يف العامل األسـايسيإن النظرة األوىل ه.. الطرفني

ـروائح العطرـيـة والـحـيلأـمـا املالطـفـة .. يالنامـيـة واملـيـل القلـبـ  واملالـبـس واـل
إذا مل .. كل ذلك ال أثـر لـه عـىل ميـل القلـب..  وفنون الغزلوالجواهر واألغاين

ـن النـظـرة األوىليـسـتج ـه ـم ـأ.. ب ألليـف ـه إذا مل ـت ـا نحاوـل ـا ـم ف األرواح لتًعبـث
 .وتنسجم النفوس

 ."أو قربه..  نبع الحبيإن العيون ه.. احقٍّ: "أمينة
، وتضـاحك الجميـع وهـن ب نخب العيـون الجميلـةإذن فلنرش: "رتيبة

 حتـى  ومـا لبـنث بعـد ذلـك إال قلـيًال،جـوافهنأ يقرعن الكـؤوس ويفرغنهـا يف
زال التحفظ وذهبـت  رشب الخمر  يفَّ وكلام أمعن،اختفت كل عالمات التعقل

 تبادل الشتائم والنكات الفاجرة والدغدغـة  من الحياء فأخذن يفالبقية الباقية
ـرية وا ـماملـث ـه والجـس ـد والوـج ـات الـي ـزل الفاـضـح املـصـحوب بحرـك ـى ،لـغ   حـت

ـ ـة الـت ـت نفيـس ـةيالـس ـر العاقـل ـور مبظـه ـا والظـه ـاظ باتزانـه ـت االحتـف   حاوـل
 ،املجنون واملجون الفاضح هذا العبث  املسيطرة عىل القافلة أخذت تشرتك يف

  املشـهورة بحرارة عاطفيـة عجيبـة إحـدى األغـاينيوفجأة انطلقت أمينة تغن
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  الصمت لحظة ثم أخذ الجميع يرددن خلفهـا بعـض فقـرات األغنيـة يففخيم
 :نشوة مخمورة

   لك ناس يا ليل بيشكولك مواجعهم

 تواجعهم.. بالـلـه يا ليل ما تبقاش 

   أجريت يا ليل عىل الخدين مواجعهم

 من الخوف يا ليل ليطول املدى معهم

 والتهـريج مـن قصـفي التن انتهت من تلك األغنية حتى أخـذن يفإوما 

 .ي تغن وطلنب منها أن تعاود الغناء ورشعت فعًال،جديد

 نشيج متقطع وتنهـد عميـق لكن عىل حني بغتة انفجرت زكية باكية يف

 بيـنام ، عىل أمينة فتوقفـت عـن الغنـاءَِجتُْر وأ، دهشةموجع فوجم الجميع يف

 وا يلحرضأ..  محسـنحرضوا يلأ"أخذت زكية تقول من بني أنفاسـها املتقطعـة 

 هـديئا.. " تقولي فتقدمت منها أمينة تالطفها وتربت عىل ظهرها وه"محسن

 طعندما نهب..  محسن إىل هذا املكان اآلنليس من املعقول أن يأيت.. يا عزيزيت

 أريـده حـاًال.. أريـده حـاًال: "لكن زكية عادت تقول" ًإىل املدينة ستجدينه فورا

ـجـرت  بكائـهـا بحرـقـة وت يف واـسـتغرب،"وـهـل ـسـأعيش حـتـى أـصـل إىل البـلـد

 كطفـل صـغري بـني تعجـب زميالتهـا  تـبيكييهـا وهـًدموعها غزارا عـىل وجنت

 . تفسري ما حدث لها وجعلها ترص عىل هذا الطلب العجيبوحريتهن يف
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خيم الحزن عىل الجميع لهذه املفاجأة بينام ذهبت ست نفيسـة لتنـام 

 جوفها ي غيبته يفخمر الذ رأسها بعد هذا القدر الكبري من العىل أثر صداع يف

 أحـد أركـان املكـان بيـنام أرسعـت رتيبـة إىل وتلتها قدرية وهانم فاسـتلقتا يف

 . تهدئة ثورة زكيةمعونة أمينة يف

 املستمر ألنها نلحاحهإأما نبيهة فقد رفضت أن ترشب الخمر وقاومت 

 .قدام عىل ذلككانت تعاف مذاقها ومل يشجعها ما رأت عىل اإل

 ولو أنها حاولت ،ً نادرا حديثها، منطوية عىل نفسهاي هولقد بقيت كام

 . محيطها الجديد وحياتها املستقبلةأن تتظاهر باالندماج يف

ـا  ـا إليـه ـا املصــطنعة وتوددـه ـامت الســت نفيســة وال رقتـه ـح كـل مل تفـل

 بـل لقـد زادت ، التخفيف من أحـزان فؤادهـا املكلـومواصطناعها الرفق معها يف

مـن ا حتـى لتوشـك أعصـابها أن تنفجـر منـذ أن سـمعت ًمثورتها النفسية احتدا

 الطريـق إىل الجبـل عـن رضورات هـذه الحيـاة الجديـدة الست نفيسة وهم يف

 إن هذه الفكـرة !رخصة؟.. البوليس ملزاولة عملهامن " رخصة"ووجوب استصدار 

وأن تحمـل ! حدى البغايـا؟إا ٍّهل قدر لها أن تعترب رسمي! لبها؟كادت أن تذهب ب

 ً وهل أصبح لزاما عليهـا أن تسـتجيب لنزعـات!؟ي الحكومة والناس لقب بغأمام

وأن تـسـلم جـسـدها ألداء ـهـذه الوظيـفـة الوـضـيعة ! ـكـل ـطـارق ـقـذر مجـهـول؟

 هـل قـدر لهـا أن تسـهر الليـل بطولـه وأن تتعـاطى املخـدر البغيضة لكل زائـر؟ 
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 كـل  يفهل عليها مـن اآلن أن تشـقى! ًشبابها وبهجتها رسيعا؟والخمر ليذوي 

 ة من نهار أو ليل بلقـاء وحـوش اآلدميـني وأن تلقـاهم وتـرتكهم عرايـا يفلحظ

 املزاد يف  بها األمر إىل بيع جسدها كل يوميأهكذا ينته! أوضاع كريهة منفرة؟

  االختـيـار أو حـتـى يفلـكـل ـصـاحب ـمـال ـيـدفع اـلـثمن دون متيـيـز أو ـحـق يف

 !االعرتاض؟

ا أفاقت من ذهولها لتجد نفسها إمن.. انها ال تكاد تذكر كيف حدث هذا

إن صور األحداث األخرية مـا زالـت ..  ست نفيسةيفريسة سهلة هشة بني يد

الصـباح ..  منـزل الحكمـداريف..  لكنهـا تـذكر ذلـك الصـباح، مخيلتهاتختلط يف

لكـن ..  املنزل لقد كانت تقابل بنظرات االحتقار من كل من يف.. النتحارهالتايل

 .مل يشفع للفتاة ما بدا عليها من تفجع وحزن. .أقساها نظرات أرملته

 يلقد اختفت زوجة الحكمـدار عـن نظرهـا برهـة ثـم عـادت تسـتدع

ً ثم أعطته نقـودا ليعـود بنبيهـة إىل قريتهـا ،املراسلة وتتحدث إليه عىل انفراد

 التوسل  ذهول وحزن وفكرت يفوسمعت نبيهة هذا األمر يف.. ويسلمها ألهلها

ها من القرية لكنها عدلت عن هذه الفكرة رغم أن القرية إىل سيدتها أن تنقذ

 املعدوم الضمري والكرامة ي الوحش اآلدميلقاء بها ثانية بني يدكان معناها اإل

ً هـذا املصـري املشـئوم والغربـة األليمـة بعيـدا عـن األهـل  تسبب لها يفيالذ

هـا وقـد  نفس الوقت كانت موقنة بأن األرملة لـن تغفـر للكنها يف.. واألحباب

 .تنتقم منها إذا أبقتها لديها وتذيقها ألوان الذل والهوان
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كانت لهجة األمر قاطعة جعلت نبيهة تحـس باليـأس واالسـتخذاء فلـم 

 .إىل جزائها املقدور" املراسلة "ي التنفيذ والطاعة وتبعت الجند يفترتدد طويًال

بـدوار نها بعد مسري خطوات قليلة من املنزل شعرت أوإنها لتذكر اآلن 

  أن يسـرتيحا قلـيًاليا أفاقـت طلبـت مـن الجنـدَّغـامء وملـشديد ثم أصابها اإل

 الحديقـة دار بيـنهام حـديث  الطريـق إىل املحطـة ويفداخل حديقة عامـة يف

 يطويل كانت تقطعه ببكائها املتواصل وشهقاتها املتقطعة ودموعها الغزار الت

ًعزيز لديه أال يكون صارما ته بكل ف ولقد توسلت إليه واستحل،مل تنقطع لحظة
القريـة ألن إىل  عليهـا وال يعـود بهـا ي تنفيذ أوامر األرملة الحاقدة وأن يبقـيف

 .ذلك معناه هالكها وتعاستها األبدية

 فعـرض ،ره بيت الست نفيسـةط لحالها ومر بخايًأخريا رق قلب الجند

هـا كـالفردوس  وزين لها الحياة هناك أبدع تزيني وصورها لاعليها االلتجاء إليه

 فرضيت بذلك عىل اعتبار أنـه ، جحيم هذا الوجود تبحث عنه يفياملفقود الذ

 .ملجأ ولو مؤقت خري من مصريها املحتوم ىف سعري قريتها

  جالـسـة ـبـني ـصـويحباتهايـمـرت ـكـل ـهـذه الـصـور مبخيـلـة نبيـهـة وـهـ

ـه ـمـن ـمـرح واستـسـالماَّا ـعـامًعراـضـإفأـبـت أن تـشـاركهن الخـمـر ال    ً ـهـن فـي

  ـعــىل وـشــك ي ـهــي ـبــل إلدراكـهــا عـمــق الهاوـيــة الـتــ،نـهــا وآالمـهــاألحزا
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ها أن أقـل تـأخري أو تـردد م ولعل، مثني التخلص منها بأ فيها ورغبتها يفيالرتد
 ، ال متحـىيكن النجاة من نتائجها والوصمة التـمي ال ي الطامة الكربى التييعن

أمـا الخمـر ..  وإرادة قاطعـة رسيعـةٍفال بد من التصميم والتنفيذ بذهن ماض
 يضيع الفرصة يفقد يجعل الخوف والرتدد يؤخرها ورمبا أدى بها إىل النوم الذ

 ..منها

ًأخريا قررت أن تعمل شيئا قبل أن تفيق املخمورات أو تصحوا النامئات ً ..
 .ًألنها إذا انتظرت فلن تستطيع شيئا

  تهدئـة زكيـةرأت رتيبة وأمينة عـىل بعـد خطـوات منهـا منشـغلتني يف
االكـرتاث واتجهـت إىل الخـارج كـام لـو  باقيات نيام فنهضت متصنعة عـدموال

 كانت تريد أن تتنسم بعض األنسام الصحوة فوجدت الجـاريتني منهمكتـني يف
 سـبات عميـق  والشيخ طالب قد ارتفع شـخريه وهـو يغـط يف،تنظيف األواين

دها  ي كانت تحملها يفي فغطت نبيهة نفسها باملالءة الت،خلف إحدى الصخور
وانطلقت تعدو كالسهم تجاه الجنوب وبعد فـرتة قصـرية كانـت قـد اختفـت 

صطبل عنـرت مبسـافة كبـرية أخـذت تنـزل إا ابتعدت عن َّ ومل،ًمتاما بني الصخور
  قـدميها وال يفها غـري مباليـة مبـا يصـيبها يفءالتل برسعة بعد أن خلعت حذا

 ..يةيدها من جراح بل كان همها الفرار من تلك العصبة الغاو

  ي ـبـل ترـكـت أمرـهـا ـبـني ـيـد، مـصـريها بـعـد ـهـذه اللحـظـةمل تفـكـر يف
ـخرة إىل ـن ـص ـز ـم ـارة وتقـف ـدو ـت ـذت تـع ـاء وأـخ ـف يـش ـا كـي ـا يوجهـه  خالقـه
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 الرعـب فلـم تشـعر بالـدماء  كعنزة برية مطاردة وقد متلكهـا،ثانية تارة أخرى

ا  تنزف من أصابع قدمها اليمنى بل كلام مرت بخاطرها فكرة اللحـاق بهـيالت

 حتـى ، عـىل جبينهـا ووجنتيهـاكانت تزيد من رسعتها ويتصبب العـرق البـارد

ًبلغت مقابر املسلمني بعد ربع ساعة تقريبا من العدو املتصل وانثنت إىل أول 
 انتظـار طرقات املقابر قبل أن يلمحها أحد من قواد عربات الركوب الواقفة يف

 .الست نفيسة ورهطها

 قابر غاصة بالناس ال سيام النسـاء الـاليئكان اليوم يوم جمعة وكانت امل

 ، ذلك اليوم لتوزيع أنواع الخبـز واملـأكوالت عـىل الفقـراء وللسـائلنييذهنب يف

وليأتني بأحد القراء املنترشين بني القبور ليقرأ ما تيرس من القرآن ويهب ثوابه 

 .ألرواح موتاهن

ى بـني  من االطمئنان عندما وجدت نفسها مرة أخـرءشعرت نبيهة بيش

 ا لكـن رسعـان مـ،الناس فسـارت عـىل مهـل حتـى هـدأت أنفاسـها وتفكريهـا

 يانهمرت الدموع من عينيها عنـدما مـرت بخاطرهـا ذكـرى قـرب كـالقبور التـ

لقد مىض عليه عامان مل يجلس قـارئ ..  قريتها النائيةلكن قرب بعيد يف.. حولها

إنه .. روح صاحبتهإىل   يرسل الرحمة والطأمنينةيإليه خاللهام ليقرأ القرآن الذ

وازدادت ..  حرـمـت ـمـن حنانـهـا وعطفـهـا وحاميتـهـايـقـرب أمـهـا املهـجـور والـتـ

 فيـه مـن حـرية وهـوان يًدموعها انهامرا وبكاؤها حرارة عندما ذكـرت مـا هـ

 .. منتاهام إالي ال تدريوحالتها املوئسة الت
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 كبد السامء وأخذ منها بعد أن ارتفعت الشمس يفواشتدت حرارة الجو 

 يالتعب كل مأخذ وشعرت بنفسها تنهار دفعة واحدة بعد هذا املجهود املضن

 فلجـأت إىل صـخرة ، كـل مكـانمع هذه اآلمال الذاوية واملوت املحيط بهـا يف

 .نائية إىل جوار بعض القبور لتسرتيح قليًال

 سـمعها فانتبهـت إىل صـوت مـؤذن ترددت يف.."  أكربالـلـه أكرب الـلـه"

 .رهفت السمع إىل هذا النداءأ بعد سحيق فيصل إىل سمعها من

ا رسـول ًأشـهد أن محمـد.. الـلــه إله إال ن الأشهد أ"وعاد الصوت يردد 

 لقد كان األذان لصالة الظهر وقد فرض عىل املسلم عند انتصاف النهار .."الـلـه

 ليذكر ربه وخالقه بضع دقائق تصل بينه وبني أسباب السـامء أن يتوقف قليًال

 الكـون  عن حأمة املادية وتتيح له الفرصـة للفكـر والتأمـل يفه قليًالوترتفع ب

 .ومدبر الكون ومقسم األقدار

 تيه من أفكارها حتـى نسـيت ومضت فرتة من الوقت ونبيهة شاردة يف

 الـلــهأسـعد  ": لكنها انتبهت مذعورة عىل صوت امرأة يقول لهـا،العامل حولها

 لكنهـا رسعـان ،لبها ومتلكها الفـزع وجيب قفانتفضت واقفة وقد عال" صباحك

ما استعادت هدوءها عندما تحققـت أن القادمـة ليسـت مـن مطارديهـا بـل 

 ردت التحية بعد أن استعادت أنفاسها ثم عاودها الذهول ،غريبة عنها وعنهم

 . تنظر إىل املرأة الواقفة أمامها كام كانت املرأة تتفحصها بنظراتهايوه
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قـد الخـامس مـن عمرهـا لكنهـا محتفظـة  أوائـل العكانت القادمـة يف

وجههـا ابتسـامة مشـفقة علـت  جميل متسق وقد ٍّبشبابها وحيويتها ذات قد

هن الحادثـات وال ع ال تزعزكانت من النساء الاليئ.. تسخر من الحياة وأحداثها

 . والتسليماغدر الزمن بل يتقبلن ما قدر عليهن بالرض

 ." هذه الناحية يا ابنتى؟ألك أحد مدفون يف: "لقد عادت تسأل نبيهة

 ." غريبةيإنن.. ال"

إنه ال يوجد هنـا مـا .. يبنت  هذه املقابر يالكن كيف عرفت سبيلك يف"

 ."يرس له كبري وال صغري

 مل يـضـايق الـسـؤال نبيـهـة ـبـل ـشـعرت باالئتـنـاس بالقادـمـة ورغـبـت يف

..  هذا العـاملحسه من وحدة يفتالتحدث إليها حتى تذهب عنها الوحشة وما 

لقـد رأت الحـزن يرتسـم عـىل وجـه هـذه ..  قلبهاغربة قاسية تحز يف.. وغربة

 قد جمـع ،فعًال هذه الحياة  متفاهمتان يف،اًاملرأة وأحست أنهام متآلفتان روح

 ..بينهام األىس وقرب ما بني قلبيهام

 إىل هـذا ي سـاقنيوالقـدر وحـده الـذ.. إنه القـدر: "أجابت نبيهة

 م غلبتها عواطفها فسالت الدموع تلهب خديهاث" الـلـهومشيئة .. املكان

 اهـديئ ":ونفسها فاقرتبت منها املرأة تالطفها وتواسيها بكلامتهـا الحنـون

  ـمــا أـنــت ِ وكـفــاكِ علـيــكهــوين..  الحـيــاة ـســواءا يفـنــ فكليبنـتــيــا 
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 كسـا وجهـك ي عن رس بكائك املتصل وهذا الحزن الـذيخربين.. فيه من غربة

 وعينـاك الجميلتـان تنبئـان ، مشفقة عليك فإينَّ إيلياطمئن.. الجميل؟ ال تخايف

حببت حديثك وخطبـت صـداقتك فلعلنـا أعن صفاء نفسك وطيبة قلبك ولذا 

 ."يخربين.. ا عىل الحياةَّنتعاون سوي

 عىل وجه ي لكن الحزن الباد، حرية وتساؤلرفعت نبيهة برصها إليها يف

تها أعـادت إليهـا الطأمنينـة  نـربات صـواملرأة واملشاركة الوجدانيـة الباديـة يف

 علها ،بخبيئة نفسها محدثتها حتى أنها عزمت عىل مصارحتها وجعلتها تثق يف

 : فقالت،ًا أو رجاءًتجد عندها عون

 هـذا  يفلقـد وجـدت نـفيس..  األزل يفَّلقاه من آالم مقدر عـيلأإن ما "

 بال نصري  اليوميإنن.. ي أجهله مبحض الصدفة ولعلها األقدار ساقتنياملكان الذ

 ."يوال مأوى ولقد خرجت أبحث عن مكان يؤوين

 ."لكن ملاذا اخرتت هذا املكان؟ وماذا كانت بغيتك؟"

 ."القامئقام حسن بك بيت لقد كنت حتى األمس خادمة يف"

 .!" انتحر؟يحكمدار البوليس الذ"

 ."نعم"

 ."وبعد ذلك؟"

 بـعــد أن ـمــات الحكـمــدار وقـعــت تـحــت اـضــطهاد فظـيــع وـلــوال "

 أرجـو ..  مـن هـالك محقـقكانـت نجـايتمـا  بـل ومبعجـزة منـه لـلــهالطف 
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لقد كنت قبل حضورك أفكر وأنـا جالسـة عـىل ..  أن أكون قد نجوتالـلـهمن 

 عذاب وضـيق متصـلني  أن أبقى يفيوهل تساو  جدوى حيايتهذه الصخرة يف

 حـفـرة أم ـمـن األفـضـل أن أـحـذو ـحـذو الحكـمـدار وأظـفـر بالراـحـة األبدـيـة يف

 أثار حديث نبيهة عطف املرأة واسـتدر شـفقتها ببسـاطته ورصاحتـه ..."كهذه

 عـادت ، الصمت بيـنهام برهـةفر من عينها وسادطحتى أوشكت الدموع أن ت

  إنـك بحاجـة إىل مـن".. األحـزان يفتيصـيف ووياه اتيا أخ ":املرأة بعدها تقول

َّي دوليس ل..  يعولكنيأسو جراحك ويأخذ بيدك ويرشدك سواء السبيل وإىل م
 يفو ،قليلـة أعمل طوال اليـوم وأشـقى مقابـل قـروش  بل إينِه عليكضيمال أف

  إياهـا حتـى الشـهر املـايض كان يشاطريني الحقرية الت أعود إىل حجريتاملساء

 طفولته  األزل أن يكرمه بالجنة يف القدير قد قدر يفالـلـه لكن ، الحبيبطفيل

 يلتقـأ أمامك حتى يواضعة الت هذه املقربة املتولقد دفنت جسده الطاهر يف

 هـذه ي إيـاك لتشـاطرين دعـويت وأرجـو أن تقـبيلِفـإذا قبلـت.. به يوم املعاد

 مـن أعيـان البلـدة يإن مخـدوم..  لـك بفـرج قريـب يأيتالـلـه ولعل ،الحجرة

ا ً خـريِ أراد بكالـلـه لعل ي ومن يدر،ولعله إذا سمع قصتك استطاع مساعدتك

 ..".ولشبابك أن يزدهر مرة أخرى

ـة تصــغ ـت نبيـه ـرأة يفيكاـن ـل  إىل اـمل ـا األـم ـد عاودـه ـام وـق ـاه ـت   انتـب

  حتـى خيـل،ًاا فشـيئًاء قلبهـا الثقـال تنجـاب عنـه شـيئبـعأ الخري وشعرت بيف

 إليهــا أنهــا تخلصــت مــن آالمهــا كلهــا ففاضــت عيناهــا بــدموع الفــرح 
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 ومل يكـن أمامهـا متسـع ،وارتسمت عىل وجهها آيات الشكر وعرفـان الجميـل

أشكرك يا أختـاه  ":دد أو التفكري الطويل بل كان عليها البت الرسيع فقالتللرت

.. منذ زمن بعيد حميمتني تفتح لك كام لو كنا صديقتني ي الذيمن أعامق قلب

صـبحت طـوع ميينـك وفـداء أ ي عن صدق ما تقولني وروحيإن نظراتك تنبئن

 ."ي ضعفي معك واحميملعروفك فخذين

 بادلتهـا العنـاق بحـرارة يحضـان املـرأة التـوألقت نبيهة بنفسها بـني أ

 ثـم انرصفتـا إىل املدينـة وإخالص ثم جلستا تتجاذبان أطـراف الحـديث قلـيًال

 حتى يتجنبا مفاجأة ست نفيسة ورهطها ا موحشة بني الحقولمتخذتني طريًق

 .واحتامل لقائها

وكانت دقائق الطريق فرصة أخرى لتوثيق عرى الصداقة الجديـدة بـني 

 أحـاديثهام وعلمـت نبيهـة أن صـاحبتها اسرتسـلتا يففقلبني البائسـني هذين ال

ا من أن تقص عـىل فاطمـة كـل تفاصـيل حياتهـا ً بأسيه َتدعى فاطمة ومل تر

 صـدق يف.. السابقة حتـى مغامرتهـا الجديـدة مـع السـت نفيسـة وصـاحباتها

بـه ام تخـتص ِ لـ، عالقتها الرسيعـة السـهلةخالص متتاز به الطبقات الدنيا يفإو

 يـزداد كلـام ازدادت ي عـن التعقيـد الـذٍطبيعتها من بساطة وسـذاجة وبعـد

 .ة والتثقيفين املد يفيغاًالإالنفس 
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 النجاة

أـسـيوط وـتـدعى عاـصـمة الـصـعيد تـكـاد أن تـكـون ـمـدينتني مختلفـتـني 

 يفأنت إذا ما تركت مدافن املسلمني املتسعة والت.. تفصلهام السكة الحديدية

 مررت خـالل رشيـط ضـيق ، عىل حافة الصحراء الليبيةتواصل امتدادها شامًال

ـاينـمـن األرايض ـني أول مـب ـا وـب ـة تفـصـل بينـه ـة القدمـيـة الزراعـي ـ، املديـن  ي الـت

 وقـد ،تستقبلك بشوارعها الضيقة وأسـواقها القامئـة كثـرية الضوضـاء والحركـة

غـصـت بالحوانـيـت الـصـغرية الـضـيقة حـيـث تـصـنع أدوات الزيـنـة ـمـن الـعـاج 

 كام ترى األنوال اليدوية لصـناعة األقمشـة ،بنوس والعاج باألوالخشب املطعم

 إىل جوار كل ذلك تجـد حوانيـت البقـول ،فرت عن الحركة والعملتاملختلفة ال 

 وفـارس ة إىل جانب الجنب والزيت والنقل توابـل الهنـد وجـاو تبيع للناسيالت

ضـفاء إبـداعها وإ  كـام تـرى صـناع الرسج يفتنـون يف،وعطور القاهرة النفاذة

النقوش الفنية عىل جلودها وحواشيها حتى ليبدو الرسج قطعة فنية فرعونية 

 الزجاج والخزف والفخار وأصناف اآلنيـة النحاسـية ي كام تلقى بائع،أو عربية

 ال تتعـدى مسـاحة الواحـدة ي البلدية التـيإىل جوار املطاعم الصغرية واملقاه

 .منها بضعة أمتار قليلة مربعة
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 وحركـة النـاس شوارع غري مرصوف تثـري عربـات النقـلومعظم هذه ال

 وإذا ما قام األهلون برشها باملـاء وأرسفـوا فيـه حتـى ، جوهااألتربة الخائفة يف

ا ً بيـنام إذا تقـدمت رشقـ،اً زلجـيلطفوا من حرارة الجو استحال الطريق موحًال

 الحديثـة وعربت خط السكة الحديديـة واتجهـت صـوب النيـل لقيـت املبـاين

 ورأيـت مدينـة ، ذات األشجار الباسـقة وامليـادين الفسـيحةتسعةوارع املوالش

 بقصـورها الجميلـة ذات الحـدائق الغنـاء وضخمة متتـد إىل كـل اتجـاه وتزهـ

 وإذا بلغـت شـاطئ ،واألسوار البديعة من أشجار الياسمني أو غريه من الزهـور

 ه املثيـل يفلـ ُّذهلتك القصور الفخمة ذات الهندسة البطلمية مـام يعـزأالنيل 

 .نه قد أحرض إلقامتها الفنانون من الخارجإ يقال يسكندرية والتالقاهرة أو اإل

 ممتـدة حتـى ي وهـ،براهيميـة مـن النيـلومن أسيوط تتفرع قنـاة اإل

 .ي املساحات الشاسعة من الوادي بالقرب من القاهرة فرتوالواسطى

 النيـل يت الهندسـية بـوادي حق من روائع املنشآأما قناطر أسيوط فه

 . جنيها وقد تكلفت أكرث من مليوينً وخمسة عرش مرتويبلغ طولها مثامنائة

سيوط حدائق متسعة انترشت فيهـا األشـجار أبراهيمية وقناطر وبني اإل

 تغمر ظاللهـا املكـان وتتخللهـا أحـواض الزهـور الجميلـة حتـى يالضخمة الت

ملدينـة الفرصـة لالسـتمتاع  اا وتتيح ألهايلًا رائعٍّا شاعريٍّ عىل البقعة جويلتضف

 .بجامل الطبيعة الكرمية والنيل العظيم
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 حـديث العهـد ٍ البلدية وهو ناديبراهيمية نادوقد أقيم عىل شاطئ اإل

 قنـاطر أسـيوط ي أما رشق، وأعيانهاة البلديفخم املبنى ال يؤمه إال كبار موظف

ي يؤمها هواة تسبورتنج الكبري بأراضيه الفسيحة ومالعبه الرحبة الإ يفيقع ناد

 . كبار أثرياء املدينة والجاليات األجنبية بهانمالرياضة 

 ومدرسـة  مستشفيات ومحكمة لالسـتئناف العـايلةويوجد باملدينة ثالث

 ي حتـى كأنهـا حـ،ثانوية أمريية والبعثة األمريكية مبدارسها ومبانيهـا الجميلـة

سيسكان بكنيستها قائم بذاته بحدائقه وساحاته ومالعبه كام توجد بعثة الفرن

 . املدينة)1(ومدارسها وكذلك متحف لآلثار ميلكه أحد وجهاء

 رشكـة يوتقوم رشكة ميـاه القـاهرة بعمليـة ميـاه الرشب باملدينـة وهـ

 . بتزويد املدينة بالتيار الكهربايئي كام يقوم املجلس البلد)2(فرنسية

 الحفريـات األثريـة الفرعونيـة وأسيوط بلـدة تاريخيـة قدميـة ويف

 وقـد سـميت "سـيوط" وكانت تسـمى ، غري مقربةا يفجد اسمها منقوًشو

 وكـان "الـذئب" مدينـة غريقيـة باإلي وتعن، عهد البطالسة ليكوبوليسيف

 ،الذئب من معبـوداتهم وظـل هـذا هـو اسـمها طـوال الحكـم الرومـاين

  ذـلـك العـهـد وعليـهـا نـقـش املعـبـود وكاـنـت النـقـود الذهبـيـة ترضب يف

 

                                                            
  .يوجد اآلن باملدينة عدد كبري من املدارس األمريية واملستشفيات الحكومية واألهلية) 1(
 .انتقل امتياز الرشكة إىل مجلس بلدي أسيوط فيام بعد) 2(
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ا تكـاثر عـدد القـبط كلـام َّ وملـ"ليكـو" باليونانيـة كلمـة  وتحته نقش"الذئب"

تكاثرت هجرتهم إىل املدينة أعادوا لها اسمها القديم مع تحريف بسـيط وهـو 

 .االسم املعروفة به إىل اليوم

ـد في ـيوط مبوـل ـتهرت أـس ـام اـش ـدعو ـسـوف األلـك ـة اـمل ـة الحديـث فالطونـي

حتـى _اشـتهرت  قبـل املـيالد وكـذلك 205 إىل 270فالطونس وقد عـاش مـن أ

 منـهـا اآلن ـسـوى َ مل يـبـقي بحامماتـهـا الرتكـيـة الـتـ_نهاـيـة الـقـرن التاـسـع عرش

أرضياتها الرخامية وبعض قواعد من الجرانيت ذات أشكال مختلفـة تـنم عـىل 

زالـت تجتـذب   مـاي ورغم ذلـك فهـ،أنها من مخلفات املعابد األثرية القدمية

 .الطبقات الدنيا وأصحاب الفضول من السائحني

 كام يوجد بهـا طبقـة ،وأغلب سكان املدينة من طبقة الزراع املتوسطني

 حتـى أن ي أنحاء القطر املرصمن كبار املالك الذين ميلكون الضياع الواسعة يف

 ويـتحكم ، الدولـةا بأن مـديريتهم أغنـى مديريـة يفأهل املدينة يفخرون دامئً

اء فـكم منافسـون أ، وهـ الجانب األعظم من تجارة وزراعـة املدينـةقباط يفاأل

 ، اـلـذين ال يـسـتطيعون الـصـمود أـمـام ـقـوة منافـسـيهم،للمـهـاجرين األجاـنـب

لجاليـات  أن ا يفورسعان ما يرحلون عـن املدينـة وذلـك هـو السـبب الـرئييس

 .رساليات الدينيةا باملدينة إذا استثنينا اإلٍّاألجنبية قليلة العدد جد

ــود ــذيوإن قـصــة اليـه ــنىس اٍّ زار أـســيوط مـشــهورة ـجــدي اـل   وال ـي
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 أنـه ذات يـوم  تتلخص يفي وه،سيوطيون أن يتندروا بها أمام زوار مدينتهماأل

 من التجار املتجولني إىل أسوار املدينة ومعه حـامره يمن أيام الربيع لجأ يهود

 . يحمل عليه تجارته الصغريةيالذ

ب أن بإمكانـه أن َ فحس،ه منظر املدينة واتساعها وعظمتهابوقد خلب ل

خوان له من قبـل ممـن أصـبحوا مـن أغنيـاء إلو أنه استقر بها كام فعل يرثى 

 أحـب قبـل أن يغـامر فيهـا أن  ولكن كرجل غريب عن املنطقـة،تجار القاهرة

 الطريـق حتـى وجـد بعـض الغلـامن يجمع املعلومات الكافية عنهـا فسـار يف

مـا أبـدع مـدينتكم .. اًسـعدت صـباح: يلعبون بكرة فاقرتب من أحدهم قـائًال

 !روع منظرهاأالعظيمة وما 

 ."إننا ال نقول عنها غري ذلك"

 ." مدينتكم العظيمة كثريون من األجانب؟ هل يوجد يفي يا بنخربين"

 ."د ممكن أن تتصورهأقل عد"

 وعىل فمه ابتسامة سـاخرة، بيـنام كـان يقالها الغالم وهو يرمق اليهود

وقـد ..  الـبالدا بقـرب تحقيـق حلمـه بعـد طـول تجوالـه يفًالرجل يبتسم فرح

 قريب سـيعود إىل القـاهرة ليغزوهـا كأحـد َّمن املنافسة وأنه عامأحسب أنه 

 .أعالم التجارة

 " هـل تكـاليف الحيـاة مرتفعـة هنـا؟: "وعاد يستأنف حديثه مع الغالم
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 الرجـل مـن  إليـهي استنكار كأنه مل يفهم مـا يرمـ الصغري يفيفنظر إليه الشق

ـ ": يـقـول ـلـهي فـعـاد اليـهـود،ـسـؤال ـاول ـغـدايئأ أن يبـكـم ميكنـن  ـهـذه  يفتـن

 ."املدينة؟

 ذلك الفاكهة  مبا يف،بربع قرش ال غري ميكنك أن تأكل أكلة شهية! ؟..كم"

 .وكذلك غذاء حيوانك

.. بد أن هـذه إحـدى العجائـب ال.. ا للرد وفغر فاه دهًشيذهل اليهود

 .. الغالم يسخر ىبأم ترى..  مكان آخري أإن هذا ال يعقل يف

 ."كيف ميكن أيها الفتى الكريم؟: " ارتياب يسأل يفي اليهودوعاد

 يبعرش بارات ميكنك من املدينة أن تشرت..  أيها الشيخ الفاضلَّ إيلِصغأ"

 حـامرك يبطيخة كبرية يزيد وزنها عىل خمسة أرطال فتأكل منها اللحم وتعط

 عنـد سـيام وال..  أوقات فراغك أما اللب فتحفتظ به لتتسىل يف،القرش فيشبعه

 .املقيل وقت حرارة الشمس

 هذه القصة حتى عاد أدراجـه مـن حيـث أىت ومل ين سمع اليهودإوما 

  يسـتطيع أطفالهـا تلقينـه هـذا الـدرس يفييجرؤ عىل دخول هذه املدينة الت

 .مبادئ االقتصاد

 النجـاح مبـدينتنا  يفيوميىض رواة القصة ليؤكدوا لك أنه ال أمـل ليهـود

 .ص من قوتناولن نسمح ألحد أن نتق
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 متتـد غـرب املدينـة فتشـتهر مبقابرهـا الكبـرية يأما الـتالل الليبيـة التـ

 من أبعد مكان ة تبدو فتحاتها للعني املجردي الصخور الجريية والتاملحفورة يف

 القـرن األول  املسيحية يفي وكانت هذه املقابر الجبلية ملجأ ملعتنقي، الواديف

ا مـن االضـطهاد ًون إليها هربئ يلج_ الرمليةقبل أن تدفنها العواصف_ي امليالد

  بالعـبـادةالــلــها إىل ًـبـراء حـيـاة الزـهـد وـسـالم اـلـروح وتقرً وـسـعيا والروـمـاين

إن هؤالء املؤمنني األوائـل كـانوا يـؤثرون االبتعـاد ..  الحياة األخرىليسعدوا يف

 ومالهيـه ويقبلـون بقلـوب ملؤهـا اإلميـان عـىل هـذه يعن املجتمـع الـدنيو

 سبيلها آالمها الجسامنية ينشدون من وراء هذا تعذبني يفسضة الروحية مالريا

 . من الذنوب والنجاةَالتأمل والتحنث الخالص

 آثار الدخان عىل جدران الكثـري مـن هـذه املقـابر وإن اإلنسان ليشاهد

 بعـد أن احتفظـت بأجسـاد األجـداد مام يدل عىل أن األحياء سـكنوها طـويًال

 . متعاقبةأجياًال

ىل جانب مقـربة هـب زيفـا الرئيسـية واملعروفـة بـني األهلـني باسـم وإ

 توجـد مقـابر أخـرى غنيـة ، الشـهري نسـبة إىل الفـارس العـريب"صطبل عنـرتإ"

 ومـن أشـهرها مقـربة ، تاريخ وحكم الفـراعني تحيكييفية التلوغبكتابتها الهري

 فسيحة األرجاء قد نقش عىل جدرانها صورة جـيش عظـيم وقـد ي وه،الجنود

 . درعه الضخم ووضع عدة القتال فيهيلبس كل جند
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وىف أـسـيوط ـشـارعان رئيـسـيان يـصـالن إىل النـهـر العـظـيم ـعـرب الـسـكة 

 يعـرف باسـم شـارع السـلطان ، منهام وهـو األحـدث الشارع الشاميل،الحديد

دان جانبـاه زبراهيمية ويـ فوق ترعة اإليا كوبرًحسني وميتد إىل القناطر مجتاز

 ويوجـد ، جـامل البنـاء والفخامـةً بعضها بعضـا يفي يبز الت"الفيالت"بالقصور 

  العظيمة حوض كبري من حياض الزراعة يزرع عدة مـرات يفخلف هذه املباين

 موسم الفيضان فتصل املياه إىل أسـوار املغـازل أو  وتغمره مياه النيل يف،مالعا

وال سيام  الوجود ًنسان عندئذ منظرا من أجمل املناظر يف ويشاهد اإل،الحدائق

 القمرية حينام تنعكس عىل صفحة املياه األضـواء املختلفـة العجيبـة  الليايليف

 ومـن مئـات املسـاكن املنـترشة حـول هـذه البحـرية ،من السامء ومـن األرض

مخرتقـة ة  ببعضها وتبلـغ حـدود الـتالل الغربيـ تصل املدينة كلهايالفضية الت

 .بأخيلة من فنيسيا ولياليهاتأمل م املنظر لليًكثريا من شوارعها حتى ليوح

 فيال منعزلة تحيطها حديقـة بشـارع السـلطان حسـني كـان يقطـن ويف

 ي السـنة التـي وهـ1919 سـنة  وكان ال يـزال أعـزب يفي،ستاذ كامل املحاماأل

 مبفرده بيـنام سـائر أهلـه وأقربائـه ًمقيام.. ا لحوادث هذه القصةًكانت مرسح

انعني بحيـاتهم الريفيـة البسـيطة ورعايـة  قريتهم النائيـة قـثروا البقاء يفآقد 

 مخلصني لهـا الـود كـام أخلصـت لهـم الوفـاء ،أرضهم وفالحتها والحدب عليها

 .وجادت عليهم بخرياتها العميمة وبركاتها الفياضة
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فكـاره الخاصـة وآرائـه أشـباع اذ كامل فقد اختار حياة العزلة إلستأما األ
 ،ه الوجود يتعدى أمجاد مهنت يفهموح ومليوله البوهيمية ومل يكن ط، الحياةيف
ا كان ينحدر من أرسة غنية فقد استطاع أن يسـتأنف دراسـته العليـا لعـدة َّومل

ة نجلـرتا فـورث عنـه ثـررإ د ولقد مـات أبـوه وهـو يفركسفوأ جامعة سنني يف
 يتفق وميوله ومـا حصـله مـن يانتهاج السبيل الذعىل ضخمة أعانته عظيمة 
 أسـيوط حيـث يسـهل عليـه  فآثر اإلقامة يف،ورباأ ه يفثناء دراستأنور ومعرفة 

 . يبتغيهايا ما أن يحيا الحياة العرصية التًنوع

 فنحـرابعلمـه كـام ظنـوا بـه االصدقاؤه باالستعالء علـيهم أوقد اتهمه 
ًصحابها مسـلام أ وكان هو يلقى هذه االتهامات بالحلم والصفح عن ،والشذوذ

ما يعتنقـه املجتمـع إىل امعية شاذة بالنسبة  العالقات االجتمعهم بأن آراءه يف
 ..القائم فيام حوله

ِّوكثريا ما كانت تواجهه مشكلة االختالف البني ً بـني مـا يـراه صـوابا ومـا ً
 ويحس الرصاع الجبار بني العقليتني حتى ليحسب أنه مـن عـامل ،تعتنقه البيئة

 . هذا املحيطغري هذا العامل أو أنه مل يخلق ليعيش يف

 ولقـد أورثـه ،ستاذ كامل االبن الوحيد لرجل مسـلم محـافظن األلقد كا
 ال تتفـق بحـال مـع مـا يهذا الوالد الكثري من األفكار الرجعية والخرافات التـ

 ومن العبث أن نقرر أنه كـان ، أورباى من علم وخربة أثناء أعوام إقامته يفتلقَّ
طع أن يتحـرر مـن كثـري  قرارة نفسه باآلراء الحديثة طاملا أنه مل يستًمقتنعا يف

 . واقع الحياةمن الجمود القديم يف
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ا أن يرسـم لنفسـه طريًقـا خاصـة بـني ًومع هذا فقد كان يحـاول أحيانـ
 ذلـك حكمـة ًمسـتوحيا يف_ عىل أسس مثالية أخالقية جديـدة الرشق والغرب

 تتفق وما بلغه من علم وما يحسـه _لعاملني القدماء منهم واملحدثنيالحكامء ا
 .ء الحياة وما آمن به من آرامن تطور

 قيمة هذه القوانني املفروضة عىل النـاس ًوكثريا ما كان يساوره الشك يف
 وقـت مـن نهـا كانـت الزمـة يفأاعتقـاده برغم _ي لحامية بناء املجتمع البرش

 عرصه  يفي والفسـاد املسـترش ملـا يـراه مـن فشـل التطبيـق العمـيل_األوقات
 .الحايل

 املوضـوع وكـل رتيه اليأس فيـرتك كـل جـدل يف أحيان أخرى كان يعويف
 ..." الحياة بسالمِلتمض" : استقصاء الحقيقة ويقولرغبة يف

ٍّا أكرث منه مفكرا حرٍّ هذه الفكرة حتى أصبح جربيبل إنه بلغ املدى يف .. اً
طغت عليه روح الشـك السـائدة . . وراء فكرتهي من السعا عن لذته بدًالًباحث

 نفس الوقـت  وهم يف،عبيدها إىل ارتياد أماكن العبادة تدفع بي العرص والتيف
تباعهـا مـن أا باملعبودات ويسخرون مام تفرضه الديانات عىل ًال يشعرون إميان

 .لحادهإ بر لكن مل يكن يجرؤ عىل الجه،طقوس وواجبات

 وقـت قصـري مـن مشـاهري غـدا يفا لعمله فًورغم ذلك فقد كان مخلص
 فلم تغلبه عـادة أو ،ذا إرادة قوية.. ء املمتازين العمالي املدينة ذواملحامني يف

 امليرس ومل يسمح المـرأة أن هشهوة عىل أمره فهو ال يحب الخمور وال يستهوي
 . عواطفهتستعبده أو تتحكم يف
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 موضوع الزواج كـان ال يشـرتك معهـم وعندما كان زمالؤه يتناقشون يف

 ،زيجات التعسة العديـدةأكرث من ابتسامة خفيفة ساخرة ملا يعلمه من أمر الب

 الرذيلـة ي مهاو الهم والعذاب والذين تردوا يفًواألزواج الذين عاشوا أعواما يف

 والذين انتهى بهم األمر إىل الطالق بعد أن أصبحت العرشة بيـنهم ،والفضيحة

 ..ال تطاق

يـربط املـرأة  ي الـذخفـاق إىل الربـاط القـانوينكان يعزو سبب هذا اإل

 ولو مل تكن بيـنهام األلفـة الروحيـة أو _كام هو مفروض _بالرجل مدى الحياة

لعـامل إىل ا  جديـد أو داعيـة يـأيتوكان يرتقب ظهور نبـي.. ياالنسجام العاطف

 ويضع قواعد جديـدة لهـؤالء األزواج ، أوارصهاي يقو"لألرسة"بتعريف حديث 

ر عـىل  التطو قانونيأال يرس! ومل ال؟..  ملدى الحياةاالرتباطالذين يرصون عىل 

 مـن اًءعالقـات الجنسـية خرجـت عـن كونهـا جـزوهل ال!  الحياة؟ يفءكل يش

 تحـررو يطبيعة البرش يجوز أن تتطور لتساير تقدم الحياة وما بلغته مـن رقـ

 ! الكون؟ األوضاع الجديدة يفا ملسئولية كل جنس وفقًلتضع حدودو

ا عـن ً بعيـد_لو له تسمية هذه الفيال األنيقةكام كان يح_معته  صوويف

 أمان من النقد كان يحس بأنه قد تحرر من قيود املجتمـع أعني الفضوليني ويف

 ما تريد وتحقق ما يصوره له  أن تأيت ويطلق لنفسه الحرية يف،شاءيفيفعل ما 

 .خياله وما يعتقد أنه الحق والصواب



66

ًوكان مسكه مؤثثا أثاث ًا فاخرا عظيامً ال يفتقر إىل حـالوة الـذوق ..  وأنيًقاً

ركها ا إىل جوارها بيانو يشـ،امل التنسيق كام كانت له مكتبة عامرة بالكتبوج

 البهو بعض اللوحات الزيتية لـبعض مشـاهري  ويف، عزلتها ويخلص لها الرفقةيف

 . من طراز لويس الرابع عرشالفنانني وسجاد مثني وأثاث

  يخصص لدراستها الكثـرييوكانت حافظة أوراقه مليئة دامئًا بالقضايا الت

ً كام كـان يبـارش عملـه مبكـرا ويسـتيقظ دامئًـا مـع رشوق ، البيتمن وقته يف
 .الشمس ليكون عىل استعداد للعمل

ي التـ_ وفاطمـة  يدعى الشيخ عـيلٍويرشف عىل شئون هذا البيت طاه

ا للقيام بأعامل النظافة والتنسيق مع الصباح منذ ٍّي تحرض يومي وه_مر ذكرها

إال السهر عىل و ال تكل منه وال تتعب ي العمل الذ لها إالَّ وال هم،عرشة أعوام

 أو ة سـبيل كلمـة طيبـ يفء خدمته والتضحية بكل يش يفصحة سيدها والتفاين

 ِ فلـم تبـال،ا يقـارب التقـديسٍّلقد أحبته حب..  تلمحها عىل وجههاابتسامة رض

 يشيعها الجريان ويرصون عـىل تكرارهـا واإلسـاءة يبتلك الشائعات الكاذبة الت

 ..ها إليهاب

  نـســاء محجـبــات مـســتخفيات خـلــف ـمــالءاتبإحـضــارا ـهــنـهــم يتهمونإ

ـة ـورها أو يفوأقنـع ـد حـض ـر عـن ـع الفـج ـة ـم ـل كثيـف ـة اللـي ـ، ظلـم ـك  وـم  ع ذـل

 أن _لـو طلبـت منـه أن يقسـم عـىل مـا يقـول_فال يستطيع أحد مـن النـاس 

  واـحـدة أو ـملـح ـمـن خـلـف ناـفـذة أو ـمـن وراء  يـقـرر أو ـيـذكر أـنـه رأى ـمـرة
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 هذه الصومعة الهادئة أو سـمع بـأن صـاحبها أقـام حفلـة ح امرأة يفستار شب

 . ليل أو نهارصاخبة بني جدرانها يف

ـق أو  ـص األحـم ـذا القـص ـل ـه ـتامع إىل مـث ـه لالـس ـل ليأـب ـن كاـم ومل يـك

ً مؤثرا مـا ،عراض عنها ويرتك لأليام دحضهاالشائعات املغرضة بل كان يفضل اإل
ادها وسـكنت روحـه إليهـا فلـم يعـد أخذ به نفسه من حياة هادئة رتيبة اعت

 . التشاؤم أو اليأس القاتله عىل تفكرييستهويه املرح الزائد وال يستويل

 إذ ، تسلمه منـذ قليـليصباح يطالع الربيد الذوبينام كان يجلس ذات 

ا لطيًفا عىل حجرته فرفع برصه عـن الـورق وأذن للطـارق بالـدخول ًسمع طرق

 .كان يجلس عليها ببيجامته يتدون أن يربح األريكة الرتكية ال

 وحذر ورفعت يدها إىل ء فتح ببطيظهرت فاطمة عىل عتبة الباب الذ

 ي وهـ، مرشقـةجبهتها محيية كام يفعل الرجـل وقـد علـت شـفتيها ابتسـامة

 ."ي وجعل يومه يوم رسور وسعادة صباح سيدالـلـهأسعد ": تقول

هـك بكـل هـذا  عـىل وج األمر رس طفـحبد يف ال..  صباحكالـلـهأسعد "

 ."البرش والرسور

 ."ي يا سيدالـلـهعليك إن شاء السعادة مقبلة "
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 ." فضوله وشوقه للنبأقالها وقد زاد حديثها يف.. " بالخربيهيا وحدثين

 ." خدمته يفِّ له وتفايني ال ينكر احرتاميإن سيد"

 ."ي قلق يفي وال تزيديلِّعج.. فاطمة"

 كـام أطلـب الصـفح ،نة جديـدةلتمس منك مأ  إينيباالختصار يا سيد"

  إنهـا صـبية آيـة يف،فتاة عرفتها بـاألمس فقـط..  بتقديم فتاة إليكعن اجرتايئ

إنهـا مخلـوق بـديع حلـو الحـديث ..  التعاسة والشقاءالجامل كام إنها عربة يف

 يمـع ذلـك فهـو ،لكنها غري خبرية بالحياة وما فيها من مـالذ الخمـر والجسـد

 َّ آمالها ووجـدت يفَّلقد وضعت يف.. ء لكل يشعاطفة فياضة وتستحق العطف

 بإحضـارها وسـيتحقق يليـأمر سـيد.. عزاءها ولقد وعدتها باملساعدة واملأوى

 ."ء يشعندئذ أن فاطمة مل تبالغ يف

 ."وأين تركت هذا الكنز الفريد؟"

 ."الـلـه رعاية  يومها يف املتواضعة لتميض حجريتلقد تركتها يف"

خترب مدى جامل ذوقك وحسن أا ألرى وًا وشوقً كبري فضوًالَّ يفِنك أثرتإ"

 أبدعت وصـفه وأحسـنت ي هذا املخلوق الصغري النادر الذ يفثلنٍيَمُاختيارك م

 ."لكن أين أرستها وزوجها؟.. الكالم عنه بحرارة وإخالص
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 أشـقى ي بل ه،" التعاسةإنها عربة يف ": إىل قويل باًالِ مل يلقيلعل سيد"

 ."بها أحد يقف إىل جان أسيوط والمخلوق يف

 ."وكم عمرها؟"

 ."ة عىل األكرث أو الثامنة عرشة السابعة عرشىلال يزيد ع"

 ."وكيف كان ذلك؟!  هذا السن وبهذا البؤس؟يف"

 أنهـا كانـت خادمـة عنـد املرحـوم حسـني بـك حكمـدار يلقد أخربتنـ"

 تكـن  أنهـا ملي أ، ذلـكيعلم أنها تـدعتً انتحر حديثا وأرجو أن يالبوليس الذ

  بأنها كانت تـنعم يفًمنا أنا قد علمت يقينا من إحدى جرياينإ ،أكرث من خادمة

 ."كنفه كام لو كانت سيدة البيت األوىل

 للصداقة ،تجهم وجه كامل عند ذكر حسني بك ووفاته املفاجئة املروعة

رجـى لـه مـن ُ ومـا كـان ي، كانت تربطه به وملا يعرفه عن ذكائه ونبوغـهيالت

 تتحـدث عنـه املجتمعـات ي أضاعه بهذا الحـادث الغـامض الـذمستقبل كبري

 ..وصالونات األندية

ولقد كان كامل يحب الحكمـدار الراحـل بـل ويقـدره رغـم الشـائعات 

 كـان يرجعهـا ي والتـي، كانت تتحدث دامئًا عن سوء سلوكه الخلقيالكثرية الت

 ، نابـه يحسها الناس نحـو كـل شـخصيروح الحقد والحسد التإىل كامل دامئًا 

لكن أيـن وكيـف .. عجيب ما تذكرين: "طراقة قصريةإوعاد يقول لفاطمة بعد 

 ."لقيتها؟
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 كام أنبأته وقصت فاطمة قصة ذلك اللقاء وكل ما علمته من أمر الفتاة
 .ً شانها أمرا يفالـلـه بأنها قبلت ضيافتها إىل أن يقيض

كان كامل ينصـت للقصـة وقـد اسـتولت عـىل مخيلتـه ذكـرى صـديقه 
 أكرم هذه املخلوقة البائسة حتـى خيـل إليـه كـام لـو كـان يـراه ي الذ،راحلال

 .ام من ود وصداقةهأمامه يسأله أن يساعدها من أجل ما كان بين

وما إن انتهت فاطمة من رسد القصة حتى كـان قـد صـمم عـىل إيـواء 
ا دون أن يشعر مبقـدمها أحـد إىل أن يجـد ملشـكلتها ٍّ بيته رسالفتاة اليتيمة يف

 بذل كل ما يستطيع من جهد من ً أمرها مستعينا به يف يفالـلـه ً مستلهام،حالٍّ
 .أجلها ومن أجل آدميتها املهدرة

َّ ورس، حققته بسهولة غري منتظـرةيابتهجت فاطمة لهذا النجاح الذ هـا َ
  إدخـال السـعادة يفصديقتها وإنها ستساهم بهذا العمـل يفإىل ًأن أسدت يدا 

 .هااملستقبل عىل قلب سيد

ن تعـود مـع فجـر اليـوم أن انتهى يومها حتى غادرت البيت عـىل إوما 
 . ومعها الفتاةالتايل

 ـكـان يزـمـع يأـمـا كاـمـل فحاـملـا اـخـتىل بنفـسـه أمـسـك باـملـذكرة الـتـ
 ، العمـلع تركيـز تفكـريه يف، لكن لدهشته مل يستطدراستها ليستأنف عمله

ـاف ـل مـط ـت ـك ـاره وطاـف ـددت أفـك ـه وتـب ـد رشد مـن ـه ـق ـد ذهـن ـل وـج   ـب
  خياـلـه طـيـف اـمـرأة ـقـد ـتـدثرتًورسـحـت ـكـل مرسح وأـخـريا جـسـمت يف

 ووـجـد نفـسـه يـحـاول التطـلـع إىل ـمـا تـحـت .. ً مـبـالءة مل تظـهـر منـهـا ـشـيئا
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هذا الغطاء الكثيف دون جدوى فأخذ يتصور هذا الجامل املحجوب عنه ومـا 
 ..ينتظره من ثروة فنية عظيمة بظهور هذا الشباب ىف بيته

إنـه رجـل يلـبس املالبـس العسـكرية ..  خيالهزت يفلكن صورة رجل بر

ويرتفـق ..  لريفق بهاي لكنه متخاذل عىل نفسه يتوسل إىل املحام، الرتكيبيقو

 ..بأمرها

ًا مـن نفسـه سـاخرا مـن خياالتـه ً وارتفع صـوته ضـاحكيعجب املحام
 فأخذ يقرأ مـا.. ثانية العمل مرة ً وعاد يحاول عبثا أن يركز انتباهه يف،العجيبة

ى ومل ً يده مرة وثانية وثالثة لكن الكلامت أمامه كانت قد فقـدت كـل معنـيف

 . ذهنه مدلوليعد لها يف

 غضب ظاهر وقد خيـل إليـه أن وقـت ودقت الساعة فانتفض واقًفا يف

 ومـع ذلـك فقـد غـادر البيـت قبـل ،العمل قد فاته وأنه قد تأخر عن ميعاده

 أحالمهـا لـت مسـتغرقة يفزا  مـايميعاده بنصف ساعة وعجب من نفسه التـ

 . ما برحت ترتدد عىل شفتيه بني حني وآخريومن االبتسامة الت

ـه ـن نفـس ـب ـم ـب عـج ـه باملكـت ـل إىل غرفـت ـه ودـخ ـغ مكتـب ـدما بـل  وعـن

  بـل لقـد اسـتطاع ء،قبالها عىل العمل وسـعة صـدره وعـدم تربمـه بيشإ ومن 

ـةء ـكـل يشأن يـجـد يف ـ، متـعـة ممكـن ـاد أن ـيـرتكي حـتـى املفـكـرة الـت   اعـت

  ، أمرها للكاتب قد أمسك بهـا اليـوم وأخـذ يـنظم فيهـا املواعيـد والقضـايا

ــرية ــري قـص ــل ـغ ــن العـم ــرتة ـم ــد ـف ــة،وبـع ــة إىل املحكـم ــب العرـب    رـك
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  عنـده يفهـم قضـيةأ  عندما طلبت النيابة التأجيـل يفًوكم كان رسوره عظيام

  يفا يفعـلٍّفوجد نفسـه حـر.. ع فيها عدة ساعاتذلك اليوم كان عليه أن يرتاف

براهيميـة وهنـاك  فانطلق إىل الحـدائق العامـة القامئـة عـىل اإل،وقته ما يشاء

 ذلك اليوم أن يتعجل العـودة  بحور من تأمالته وأفكاره ومل يشأ يفاستغرق يف

ًفأخذ سمته إىل البيت سريا عىل أقدامه ليتيح لنفسه أطـول فـرتة ممكنـة مـن 
 .الوحدة والتفكري

 شـهية ي بعد الثانيـة بقليـل مل يحـس أوعندما جلس إىل مائدة طعامه

 يفطاره وهذه الرياضة التـإللطعام أو رغبة فيه رغم هذا الوقت الطويل منذ 

 .قام بها طوال يومه

 إىل البيـانو  بـاًالِومىض بعد الغداء إىل مكتبته وفكره مشغول فلـم يلـق

عر ال ومل يشـ..  اعتاد أن يجلس إليه كل يوم ساعة بعد الفراغ من الطعاميالذ

 تقليـب صـفحاتها بـل اسـتوىل عليـه شـعور  عاطفة أو رغبـة يفينحو كتبه بأ

 : الدقائق حتى متلكه العجب من نفسه وأخذ يتسـاءلبالقلق أخذ يزداد مبيض

 ."أكل هذا من أثر حديث الصباح مع فاطمة؟"

إنه ينتظر مفاجأة سعيدة ولو أنه ال يسـتطيع تصـوير كنـه هـذه .. أجل

 ال حـد لهـا بفاطمـة واعتقـاده بأنهـا مل تخذلـه قـط ي الت إال أن ثقته،املفاجأة

 جعلتـه يـؤمن بـأن الواقـع سـيكون أبلـغ ،وليس من املحتمل أن تخذله اليـوم

 ..ً ألنها مل تكذبه أبدا..وأروع مام صورته بكلامتها
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 السـاعة  وهـو يرقـب عقـريبًوأخريا أقبل املساء ومضت الساعات ثقـاًال

وحلـت سـاعة النـوم ..  مكـانهام ال يرميـانا يف الكيد لـه فوقفـمعنا يفأاللذين 

ـفـنهض إىل فراـشـه واـسـتلقى علـيـه يـحـاول الـنـوم ـفـال تطاوـعـه عيـنـاه وـيـدعو 

 رفقتها بحلـم جميـل  عليه وتهبه النوم ليهنأ يفمورفيوس إلهة األحالم أن تقبل

ا ً وكـان نومـ، بالنوم إال بعد منتصف الليل بطويـلَفلم يحظ.. لكنها تتأىب عليه

 تداعب خياله منـذ صـباح اليـوم يا تتخلله األحالم والرؤى التً متقطعًامضطرب

ًا كان يخيل إليـه أنـه يسـمع طرقـا خفيًفـا عـىل البـاب ً حتى أنه أحيان،السابق

ً لكنه ال يجد أحدا فيدرك أن األمر كان من فعل ،فيهب من مرقده ليفتح الباب

 سـبات ا راح يفًعيـدا بًرهاقـإً وأخـريا بعـد أن أرهقـت أعصـابه ،خياله املكدود

عميق مل يفق منه إال بعد طلوع الشمس عىل صوت طرقات خفيفة عىل بـاب 

 .مخدعه

مل يصدق أذنيه أول األمر وحسبها خدعة من خياالت الليل لكن الطـرق 

 فقفز من الفـراش وهـو يصـيح ، كل مرة عن سابقتهاتكرر مرة ومرة واشتد يف

 ."ادخل.. دخلا"

مت عـىل فـة مرشقـة الوجـه وقـد ارتسـوظهرت فاطمة عىل عتبـة الغر

نفـسـها وإىل جوارـهـا اـمـرأة أـخـرى ارـتـدت ـمـالءة ب ـشـفتيها ابتـسـامة الواثـقـة

 انتظـار وقفتا يف..  مام تحتهاء كثيفة مل تفصح عن يش"ببيشة"وحجبت وجهها 

 .اإلذن لهام بالدخول
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فجـذبت فاطمـة " تفضـال.. تفضال"جلس كامل عىل األريكة وعاد يقول 

أنـا .. ها نحن: " تدفعها برفق إىل وسط الغرفة قائلةيها وهصاحبتها من خرص

 ."ًا سعيداًنتمنى لك صباح..  نبيهةيوأخت

 ." صباحكامالـلـه أسعد: "كامل

 نربات صوته ثم خيم الصمت بعد ذلـك  وقد بدا الفرح يفيقالها املحام

 . به القدر بعد ذلك خجل وكأنها ترقب ما سيقيضلحظة وأطرقت نبيهة يف

اكشفى "نقاذ هذا املوقف وتبديد الحرج قائلة لنبيهة إت فاطمة بوبادر

 ." حمى سيد كريملقد أصبحت يف.. ً بأساختاه وال تخايفأوجهك يا 

 نبيهة عن هذه الفتنة املحجوبة وقد أطرقـت توبعد تردد طويل كشف

 . وأرسلت عيناها العسليتان الساحرتان نظراتهام إىل األرضخجًال

 ي الـذي ونظـرات املحـامي كانـت نظراتهـا تلتقـلكن بني لحظة وأخرى

 بحـور مـن أحـالم السـعادة مـا كـان  فغـاب يف،أذهلته املفاجأة بقدر ما رسته

العـطىش بنظراته يفيق منها برهة إال ليلتهم هذا الجسد اللدن والوجه الفاتن 

 .املتوسلة

  يف أذنهـا تسـألها عـن رأيهـاواقرتبت فاطمة من صاحبتها وهمسـت يف

 ".كم هو جميل ": تختلس النظر إليهيديد فأجابتها وهسيدها الج



75

 غـري األمـر أصـبح يف: "ا الكـالم إىل فاطمـةً موجهـيًأخريا تحدث املحـام
 ضـامنة جديـدة بشـأن يحاجة إىل رشح جديـد منـك ولـيس مطلـوب منـك أ

ا بحسن أخالقها وأمانتها واآلن علينا أن نتفـق معهـا ًلقد اقتنعت متام.. ضيفتك
 ."عىل الرشوط

هـل تقبلـني البقـاء تحـت سـقف هـذا البيـت : "وتقدم من نبيهة قائًال
مبـحـض اختـيـارك وحريـتـك ـمـع الثـقـة التاـمـة بأـنـك ـسـتلقني االـحـرتام الكاـمـل 

 ."ا أنك ستعاملني هنا وفق عواطفك وميولك؟ًلشخصك؟ ثاني

 وعـىل ذلـك  وقبـوًالاًإىن اعتـرب سـكوتك رضـ"صمتت الفتاة فعاد كامـل يقـول 
ك وـحـدك مـسـئولية العناـيـة بنظاـفـة وترتـيـب ـهـذا البـيـت  أن علـيـيفلتعلـمـ

.. " أمـا األجـر فسـيكون كـام تطلبـني، وفاطمة العمل الشيخ عيلوسيعاونك يف
 الشـفقة  قـد بلـغ منتهـى الجـود والكـرم وقـد بـالغ يفيسـيد: "فقالت الفتاة

خنقتهـا متـام حـديثها وإ ومل تسـتطع نبيهـة ،"ًا عنا خـريالـلـهجزاك .. باملساكني
آللئ عىل خديها فبلغ التأثر بكامل أقىص املدى كام ات وانترثت دموعها كاالعرب

كفـى يـا .. كفـى: "وعـاد يقـول.. خالصـها وبؤسـهاإأعجب ببساطتها وظاهر 
..  هنا كل ما صادفك من أيام قاسية أو أحداث مؤسفةأرجو أن تنيس.. يبنيت

ـ ـة اذهـب ـبخ ويفاطـم ـا إىل املـط ـاأ معـه ـوب منـه ـو مطـل ـا ـه ـىل ـم ـا ـع  طلعيـه
وغادرت املرأتان الحجرة بينام قفز هو من مكانـه وقـد اسـتخفه " بالتفصيل

ًالطرب فعاد به أعواما وأعواما إىل الـوراء  ًرسيعـا" بيجامتـه" خلـع  وأخـذ يف،ً
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 وهـو يـرتنم بإحـدى ،ا عنه ثم اتجه إىل مالبـس الخـروج يلبسـهاًلقائها بعيدإو

 .. صوت خفيضاألغنيات يف

 بعـد ليلـة طويلـة مـن الشـك والقلـق يغـا لقد حصـل عـىل مـا يبحقٍّ

ـذاب ـة والرسور .. والـع ـال الجميـل ـا اآلـم ـت محلـه ـب وحـل ـرت املتاـع ـد تبـخ لـق

 .والتفاؤل

ً غمرة هـذا املـرح أخـذ يتحـدث إىل نفسـه همسـا أحيانـويف صـوت ا وبً

 أحسـها مـن أجـل يكل هذه السـعادة التـي أيا إله: " يقول،ًمرتفع أحيانا مرة

 ٍثم يعود فيقول وكأنـه يجيـب عـىل سـؤال" علينا؟قدوم هذه البائسة الغريبة 

 ."جميلة وصغرية ويبدو أنها مرحة وخفيفة الظل: "وجه إليه

ًلقد فرغ من ارتداء مالبسـه رسيعـا وعنـدما دخـل بهـو الطعـام كانـت 

.. ًما اغتسلت وارتدت جلبابا نظيًفايقطر من يديها املاء بعدنبيهة واقفة هناك 

 . مينعان جالل جاملها من الظهور بكل قوتهمل يكن هناك مالءة وال نقاب

 تناسـق أعضـائها غريقيـة يفلقد كانت هنـاك كأحـد متاثيـل الجـامل اإل

 ..جزائهأوجامل جسدها وانسجام 

 محـراب راعه ما رأى من جـامل فأخـذ يتأملـه تأمـل العابـد املتبتـل يف

ك تلـ.. فصحت عنهـا نظراتـه الفاحصـةأ يينشد األناشيد الصامتة الت.. معبوده

ـالنظــرات  ـرتك جــزءيالـت  ا مــن هــذا الجــامل دون أن تتوقــف أمامــه ً مل ـت
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ني ت الرأس حتى أسفل الكعبـني إىل القـدمني العـاريمن أعىل..  خشوعلحظة يف
 .ني من تحت الجلباب القصريتني البارزتوالساقني الجميل

 أيـام عاودته أحالم األمس الجميلة وأخيلته السعيدة وآماله العـذاب يف
 اللذيـذ يغمـر مشـاعره فاستسـلم لتلـك األخيلـة  وأحس بالخـدر،بلةنرضة مق

 التحـرر مـن كـل قيـد  وسيطرت عليه رغبة عجيبـة يف، نشوة ولذةواألحالم يف
 ذلـك اليـوم ليـنعم  البيت يفحتى قيود العمل، ثار عليها وصمم عىل البقاء يف

 تنظيـف تني يفأ لنفسه بأنه سيساعد املـرَّباالنطالق الكامل من كل قيد واحتج
 .وترتيب املنزل

وبدأت أفكار الشباب البـاكر ورعونتـه تعـاوده وأخـذت أخيلـة شـباب 
العرشين وأفكاره غري الناضجة ترتدد عىل تفكـريه رغـم أنـه تخطـى الخامسـة 

 .والثالثني
 أمـام االمتحـان إذ رسعـان مـا تـذكر لكن هذه األوهام مل تصمد طـويًال

والتزاماتـه أمـام عمالئـه وواجبـه إزاء  ،مركزه واحرتامه ووقاره وما يجب عليـه
 لكنـه كـان ، حياتـهً وصله متأخرا للمرة األوىل يفيعمله فانطلق إىل مكتبه الذ

 .ا مام عرفه موظفوهًا مام اعتاده عمالؤه وألني جانبًأكرث مرح
ـنفس  ـامء اـل ـة يرجــع يفإيقــول بعــض عـل   معظــم ن الشــعور بالكآـب

  أحـداث اليـوم ورسعـان  إال أن نسـتعرض وما علينـا،اٍّالحاالت إىل أمر تافه جد
  لـكــن ـمــا ،اٍّي نحـســه وـهــو تاـفــه ـجــدنكتـشــف مـصــدر األمل اـلــذسـمــا 
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 إثـارة األعصـاب حتـى يعرتض املرء بعده مام يغضب أو يثـري الـنفس يزيـد يف
 . تعليلها عىل املرء كآبة شديدة يحار يفتصل الحالة إىل أوجها وعندئذ تستويل

 عـىل ي فهـل مـن املمكـن أن ترس، الكآبـةوإذا كانت القاعدة كـذلك يف

ل رة وال نقـول تافهـة بـومل ال يكون الرسور مبعثه فكـ! حاالت املرح والرسور؟

 موحية بآمال وتفاؤل؟

 تنظيـف  وجـد املـرأتني منهمكتـني يفًعندما عاد كامل ظهـرا إىل البيـت

لهـام هامإنز كانتا قـد أوشـكتا عـىل التلـف مـن طـول وتلميع زهريتني من الرب

وحـق الـرحمن إن فاطمـة ال تتصـور أن : " فهمـس لنفسـه،دم اسـتعاملهاموع

.. وليست الفكرة فكرتها بكل تأكيد.. للزهريات عناية خاصة وطريقة لتنظيفها

 ." خارج مطبخهء يجهل كل يشي الذ فكرة الشيخ عيليوال ه

 بيته وقد اكتىس حلة قشيبة كـام لـو كـان اليـوم يـوم ثم أخذ يتأمل يف

 قديم بـل ء ال ومل يغب يش،اًا من األثاث جديدً مل يجد فيه شيئ ولدهشته،عيد

 وأشياء أخرى أصبحت ذات بريق ، أماكن األشياءكل ما هنالك تغيري طفيف يف

 .جذاب

 ألن يـرى وأحس كامل برسوره يتزايد وأغمض عينيـه وقـد شـعر برغبـة

 .بعني خياله بعض ما داعب فكره من أحالم وصور

ًالقهوة قفل راجعا إىل مكتبه لينجز ما عنده من وبعد أن تناول الغداء و

ـص ـمـن هـمـس  ـة وتخـل ـار الخبيـث ـه األفـك ـد أبـعـد ـعـن عقـل ـرية وـق  أـعـامل كـث
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قـر عليـه رأيـه مـن تـرك   ووسوسته األثيمة وأحس بسعادة كبرية ملـاالشيطان

 سـالم ليفرغـا مـن عملهـام دون أن يـزعجهام وجـوده أو يشـعرهام املرأتني يف

 . العمل من الحرج أثناءءبيش

 قد نظـم ونسـق كـام وجـد ء الليل إىل البيت كان كل يشعندما عاد يف

 ،أغطية الفراش قد غسلت وكويت وخشب األثاث قد نظف بالطالء الخاص به

 ،والسرت املمزقة قد أعيد خياطتها وإصالحها وأرض البيت جميعهـا قـد نظفـت

ايـة قـد مسـته  البيت فيه رائحة النظافة ويشهد بأن يد العنوكان كل مكان يف

 . يوم واحدكل هذا قد تم يف.. وعنيت به

ألحسـن يشـهد إىل اال شك أن حالة املنزل قد تغـريت وأن التغيـري كـان 

 . من األيامًبذلك حتى األعمى فلعل ذلك يكون بشريا للخري والنظام فيام سيأيت

ن وافت إوكان هناك حجرة صغرية بجوار الحامم أعدت لنوم نبيهة وما 

ا ملـا ً حتى سمعها كامل تغلق باب غرفتها باملفتـاح فتبسـم ضـاحكساعة النوم

 النوم ففتح الرشفـة البحريـة  ومل يحس هو حتى تلك اللحظة برغبة يف،فعلت

 تأمالته وسـط ا جلس عليه وسبح يفٍّة املتصلة بغرفة نومه وأحرض كرسيالصغري

 رشة يف وكان بني لحظة وأخرى يرسـل طرفـه يرعـى النجـوم املنـت،الليل البهيم

 .صفحة السامء وقد زاد تألقها بعد غروب القمر
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 عليه ومبـاهج اليـوم وأحس وسط هذا السكون الشامل بالكآبة تستويل

وصـورة  يعـذب فكـره ي نفسه ليحل محلها شعور بالقلق الـذتخبو يفالكثرية 

 وحـدة وفـراغ حتـى تلـك  عـاش يفيالطويل تثقل عـىل قلبـه الـذمن ماضيه 

 .اللحظة

 مثـرة ي أجنـيإنن ":ً حتى أصبح همسا يخرج من بني شفتيهوعال تفكريه

 نجاحـه ركه يفاا فلم يكن هنـاك أحـد يشـوكان هذا حقٍّ. "ما زرعت من أنانية

 حياتـه مـن عنـاء  عنـه مـا يلقـاه يفي مهنتـه وال يرس حققـه يفيالعظيم الـذ

  لثقتـه ألنـه ملكام مل يكن هناك أحد يستطيع االدعاء بأنه كان أهًال.. ومتاعب

 . نفسه من مرسة أو أمل إىل أحد مام يعتمل يفءفضاء بيش اإلا يفًيفكر يوم

لـق والسـلوك بينـه وبـني الحكمـدار  الخ نقيض وتفـاوت عجيـب يفيأ

 ! صورة مفجعة غري مرشفة؟ قطع حبل حياته يفي الذ_سيد نبيهة السابق_

 ذكر الحكمدار بخياله مل يستطع أن مينع يده مـن أن ترتفـع َّوعندما مر

 إشـارة دالـة عـىل حركة ال شـعورية إىل أعـىل ثـم تـنحط إىل جانبـه ثانيـة يفب

 .العصبية واليأس

ـد ـل تأكـي ـن الح.. بـك ـو ـع ـف ـه ـم يختـل ــك ـدار الراـح ـان ! ل؟كـم ـد ـك  لـق

 وله عينان زرقـاوان اعتـاد أن يـزينهام بنظـارات ذلك الضابط من أصل رشكيس

  الـلــون وبرشـتــه ناعـمــة بيـضــاء وـكــانيذهبـيــة ـكــام ـكــان ـشــعره ذهـبــ
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ا لركـوب ًقصري القامة وال يفارق سوطه القصري يده كـام لـو كـان دامئًـا متأهبـ

 ..جواده

 كانـت تـقـوم بـه للحكمـدار ـهـذه يلكـن مـا هـو اـلـدور الغـامض الـذ

 ! تلك الغرفة املتواضعة من هذا البيت؟ ترقد اآلن يفياملخلوقة الصغرية الت

قامتـه إ حسـني بالشخصـية العاديـة بـل لقـد تـرك يفمل يكن القامئقـام 

لكن املوت عاجله ليعاون مع الـزمن .. القصرية بأسيوط ذكريات كثرية ال تنىس

 كـان نـادر املثـال بـني العسـكريني يًعىل القضاء رسيعا عىل كل أثر للرجل الذ

 يحاطة تامة بعدة لغات أجنبيه وعلمه الواسع الـذإ مبا امتاز به من ،املرصيني

 التعصـب ي تسامت عىليته املتسعة التاكتسبه بكرثة رحالته إىل الخارج وعقل

 .وأكسبته االحرتام والتقدير بني الجاليات األجنبية

ولو أن هذه الصـداقة الوثيقـة بـني حسـني واألجانـب كـل ينظـر إليهـا 

 إىل عـداء  ولقد استحال هذا الشك،مواطنوه من املحافظني بعني الشك والريبة

 يمغامراتـه النسـائية التـاملدينـة حقيقـة يف  الـدين عندما اتضح لبعض رجال

 .كسبته شهرة غري حميدةأ

 جلسته عند ذكر مغامرات الضابط الفقيد وتذكر كيف وابتسم كامل يف

ا للقيـل والقـال والتنـدر ً عمله ومثاركانت حياته الخاصة وسيلة للتشهري به يف

 .بني األسيوطيني
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ـة يف ـدار آراء بالـغ ـان للحكـم ـة ـك ـذه الناحـي ـب ـه ـن بجاـن ـذوذ لـك  الـش

 املدينـة ي التقـى بـه فيهـا بنـاديبل إن كامل ال ينىس تلك الليلة الت.. رأةوالج

 الشـواطئ ال  مـن كـرايس الرشفة عـىل كـريسوكان الحكمدار يجلس بجانبه يف

 بـني لحظـة وأخـرى ولقـد  النويبي بها الساقيء يجيالت) املزة( عن التهام يين

تحاشـاهن أولـذلك خشـاهن أ إين: " فقـال كامـل،دار النقاش بينهام عن النساء

 ."وأعاف االقرتاب منهن كام يعاف املرء الخمرة الرديئة

ربيـع نحـل العسـل  زهـور اليا كام تغـر دامئًنيبالعكس إن حواء تفتن"

 ي نظـر تصـبح يف بعد أن أتـذوق جاملهـا وأعـترصه بقـوةلكن فينوس نفسها،

 ."ًي شيئامضجرة مملة كثوب خلق ال يساو

 ."ًحسنا.. اًحسن"

 ءحـتفظ بيشأا  بـل دامئًـ،ا مـع النسـاء حـد التخمـةًلـغ أبـد ال أبيلكن"

 أقبل عليهـا بـنفس األمـل والحـامس كـام لـو كنـت ي التملغامرات اليوم التايل

 ."ا إىل حرب مقدسةًذاهب

 ." حالة حرب هجوميةوهكذا أنت دامئًا يف"

 ."وما قيمة الحياة بغري حرب وكفاح؟"

..  تلـك الليلـة البعيـدةل يف لهـذا السـؤاٍّولكن كامل مل يسعفه فكره برد

  الحياة بغري حرب أو كفاح؟ي تساوا كمحقٍّ
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إن أسيوط كلها كانت تتحدث عن ذلك الضابط حتـى آخـر لحظـة مـن 
 تلـك املـرأة ،حياته ولعل أهم ما أجمع عليه الناس أنه كان غري جـدير بزوجـه

ا مل تشـأ  لفرط نبلهـي البالد والتأرسة عريقة محرتمة يفإىل  ي تنتميالوقور الت
 غيه ينشد التغيـري كـل يـوم أن تثري فضيحة بطلب الطالق من رجل مرسف يف

 دون نظر أو متييز بني من يصطفيهن من النساء سـواء كـن مـن ،لذات التغيري
 .أرس محرتمة أو من الرعاع

 ألنـه كـان  نظرته إىل النساء عن ذلك الضـابطلقد كان كامل يختلف يف
 وال يـرى أن العالقـات الجنسـية ،ستقبل الرجل سبيل م النساء عقبة يفيرى يف

 بل يعتقد أنها مسألة ثانوية من توافـه ي، وجود الجنس البرشحجر الزاوية يف
 املكانـة األوىل  ويجب أن يوجه التعليم بحيث تصبح الحياة العقليـة يف،الحياة

عطائهـا إ أو ،إشـباعهاكـرث مـن أ مرتبـة ال تتطلـب معهـا والغريزة الجنسـية يف
 .ً ال أن تستعبد الروح والجسد جميعا،ها وكفىكفايت

ًلكن القدر الساخر يتدخل اآلن ليقلب نظرياته رأسا عىل عقب ويرتكـه 
 .. محنة ما بعدها محنةيف

  ال يسـتطيع الـتحكم يف املشـهود لـه بـالربود وضـبط الـنفس،إنه وهـو
أعصابه وعواطفه منذ يومني وقد وقع تحت تأثري عاطفة خفية أو قوة سحرية 

 .ال يدرك كنهها

 ال خـربة لهـا يا أن هذه القرويـة البائسـة والغـرة الصـغرية التـهل حقٍّ
ـ ـاة والـت ـليبالحـي ـامت قالـئ ـع كـل ـوى بـض ـا ـس ـادل معـه ـادم ، مل يتـب ـذه الـخ   ـه
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 هامتها أمامه قـد اسـتطاعت أن تحطـم ي تسعى بني يديه وتحنيالبسيطة الت
 !عقيدة السنني ومثرة دراسته الطويلة؟

 أتت إليـه مـن قريتهـا البعيـدة قـد يه الخادم الضعيفة الت أن هذاأحقٍّ
 عقر داره وتسـخر مـن  وأن تهزمه يفاستطاعت أن تسبب له كل هذا العذاب

 !آرائه؟
 به؟ وكيف سـمح لنفسـه بهـذا االنتقـال لكن كيف تم ذلك؟ وملاذ ريض
 بكـل آرائـه ونظرياتـه ي يـوم وليلـة يلقـالعجيب من النقيض إىل النقيض؟ أيف

 ا ويسلم نفسه ألفكار وأحالم طائشة عجيبة؟ٍّظهري
وبعد ساعات من التفكري العميق والسبحات الحاملة أثقل الكرى عينيـه 

 اغفاءة مل يفـق منهـا إال عنـدما هبـت ومالت رأسه عىل كتفه اليمنى وراح يف
 ووصل سمعه صوت شـخص ،نسمة رطبة منعشة أبردت جبهته املبللة بالعرق

 وحـاول أن يـنهض ،وقع خطوات حذرة تقرتب منهيحاول فتح باب حجرته ثم 
ًمن مكانه لكنه كان عاجزا متام  .ا عن الحركةً

  ، الـجــاملوظـهــرت فـجــأة أماـمــه اـمــرأة رائـعــة الحـســن مرسـفــة يف
ـد ـا ليتـبـني مالمحـهـا جـي  ا ًبـهـره منظرـهـا ومل يـسـتطع أن يطـيـل التـحـديق إليـه

 ..  لـك الحـظ أتاحهـايال تضـع الفرصـة التـ ": أذنـهًوانحنت رسيعـا تهمـس يف
ــني يف ــت الثـم ــدد الوـق ــثوال تـب ــري والرتـي ــه يف،" التفـك ــم قبلـت ــه  ـث   جبهـت

  يـفـامتألت خياـشـيمه برائـحـة العـطـر الجمـيـل املنبـعـث ـمـن جـسـدها الـشـه
ــى  ــارق يفأحـت ــه ـغ ــبح وكأـن ــه وأـص ــكر حواـس ــعادةـس ــن الـس ــر ـم   ، بـح
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 ًه أكرث أن تحقق من مالمح وجهها جيدا وأخذ يتذكر متى وأيـن رآهـا مـنَّورس
 . أمامهيقبل ألنه عرف الوجه الذ

ًال لن أضيع وقتا أكرث مـن .. ال ": هذه السعادة صاح بكل قوتهة غمرويف
 ."ذلك

ًواستيقظ عىل صياحه وفتح عينيـه املجهـدتني ليجـد نفسـه وحيـدا وال 
 عـن ي ال ينـي حوله سوى الفراغ والباعوض املتكاثف حـول املكـان والـذءيش

 وكـان ال يـزال ، مكان وخز البـاعوضته يفعضه ووخزه وقد أخذ يتحسس جبه
 ال يستطيع الجزم أكان ما رآه حقيقة أم هو الخيـال قـد ،ًمأخوذا بسحر ما رأى

 !خدعه عن نفسه؟

نتصب واقًفا وانـدفع إىل داخـل الحجـرة فلـم يجـد ا ،وبعد لحظة تردد
 ال يقطعـه ءًشيئا فتجارس وفتح باب البهو فوجد السـكون يخـيم عـىل كـل يش

 فابتسم من نفسه وعـزى مـا رأى ، املنبعث من املطبخ الشيخ عيلسوى شخري
إىل أضغاث األحالم وأغلق باب الرشفـة وألقـى بجسـده املرهـق عـىل الفـراش 

 . سبات عميقورسعان ما راح يف

لعـذاب ً وجد نفسـه ال يـزال نهبـا لألفكـار ولهـذا ا اليوم التايلويف
ـنفيس ـد زادت ـشـكوكه وأواـل ـه ومل  وـق ـان إىل رأى يـسـتطع االطمهاـم ئـن

 حتى خيل إليه أن بداخلـه شخصـيتني مختلفتـني متـام االخـتالف ،بذاته
األوىل فهي شخصية املحـافظ الـذي يرعـى التقاليـد والـذي ا َّ أم،تقتتالن

 كاـنـت ـلـه الـسـلطة املطلـقـة حـتـى أـتـت إلـيـه فاطـمـة وـصـاحبتها، أـمـا
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أقل سلطة  حقه ولو أنه مل يكن الشخصية الثانية فكانت شخصية املتساهل يف
  يرفض وضـع حـدود مللذاتـه الحسـية ويفء عىل كل يشا حانًقًاثائر.. اًواستبداد

 بحيث ال تعـدو األخـرية ،نفس الوقت يأىب االعرتاف باستقالل الرجل عن املرأة
 املخلوق املتمم للرجـل عـىل أن يحـتفظ يعن أن تكون من سقط املتاع بل ه

 املجتمـع أو بعبـارة  الكامـل يف بحريته الكاملة وبـذلك يتحقـق االنسـجامكلٌّ
 .أخرى بني الجنسني

ٍّحسنا جد: "ور املحافظ يعود فيقوللكن الديكتات  ي أال تـرى معـ لكـن،اً
ا إال إذا تغلب وأن الرجل ال يقرتب من الكامل حقٍّ الـلـهأن الكامل من صفات 

فيجيبه الرجـل !" غرائها؟إعىل شهوات الجسد وقهرها واستطاع أن يتغلب عىل 
 ً واحـدا مـن النـابهني يف رجـًال وإال فلتذكر يل،هذا هراء.. هذا كذب: "يرصالع

إن القـواد ..  قـد اشـتهر بكراهيتـه للنسـاء،التاريخ الذين خلد ذكـرهم للنـاس
كل هـؤالء قـد تحملـوا تسـلط .. املنترصين والفالسفة الكبار ومشاهري الشعراء

.. وجود املوحـد املتسـقاملرأة ورمبا استبدادها كرضورة من رضورات الحياة وال
 املـاء أال تذكر كيف عاقبت اآللهة تانتـالوس بـالعطش الـدائم فكـان يقـف يف

 لكـنـه ال يـسـتطيع أن يرشب مـنـه وذـلـك بـعـد أن ، يغطـيـه حـتـى عنـقـهياـلـذ
 ..."استسلم لشهواته

 الـلــهوانقضت الليلة التالية دون أن متتد يده ليتذوق مـا أرسـل عليـه 
اليـوم الثالـث مل يسـتطع أن يقـاوم هـذه النـريان   لكـن يف،من املن والسـلوى

ــد ااملضـــطرمة ــت بـع ــه فانفـل ــني جنبـي ــة الشـــاملية ـب  لعشـــاء إىل الرشـف
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 ، الفضاء أمامه والحقـول مـن تحتـه كرسيه املريح يسبح ببرصه يفوجلس عىل
 البهـو بينام كان يصل إىل سمعه املرهف صوت نبيهة وهى تنظـف املائـدة يف

 عىل استحياء فأقبلت الفتاة متيش.." ةنبيه ": يهتف ووجد نفسه فجأةيالخارج
 زال  فـام ودعينـا نتحـدث قلـيًاليا منـً قريبـياجلىس يا بنيتـ ":فعاد يقول لها

ٍّالوقت مبكرا جد  ."ا للنومً

 ،اٍّوجمت الفتاة للمفاجأة ومل تستطع أن تتبني مرمى كلامت سيدها جلي

! حادثات؟ تتمخض عنه امل أم تنتظر ما، أتهرب من هذا املكان،فوقفت مرتددة

 لهجـة شـابها  يـدها أن يسـقط عـىل األرض فقـال لهـا يف يفيالـذوكاد الطبق 

 ."ي إىل جوار قليًالي لتسرتيح هذا الطبق عىل املائدة وتعايليضع ":الحنان

ها تحتـهـا ادت ـلـتجلس عـىل األرض وـقـد ثنـت ـسـاقوأطاعـت األـمـر وعـ

ا مـن أن تحظـى ًصـغر شـأن خضوع ذليل وكأنها ترى نفسـها أوأحنت رأسها يف

 .مبثل هذا الرشف العظيم

ا ً نفس الوقت كان كامل قد أخذ يؤنب نفسه بعد أن استشعر نـدمويف

ً هاوية كان ينحدر رسيعـا يإىل أ..  اعتربه ضعًفا غري كريميًمفاجئا لترسعه الذ

.. ًحتى أباح لنفسه أن يجرؤ عىل دعوة خادمة حقرية التحقت بخدمتـه حـديثا

نه امتهان غـري إ! يا له من انحطاط شنيع..  لهٍّصحبته كرفيق أو نديدعوها إىل 

 ..ستاذ كامل ذو الثقافة العالية والوقار البارد العاطفةأين األ.. محتمل للكرامة
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 نفسه ثورة عارمة مغضبة عىل هذا الفعل وثارت الشخصية املحافظة يف

 .ًالشائن وأرص عىل طرد الفتاة من حرضته فورا

 يلتفت إليهـا ويـرى هـذا املخلـوق الضـعيف الـرابض عنـد لكنه ما كاد

 أو اميـاءة رضـإقدميه كحيوان أليـف أو هـرة صـغرية تنتظـر كلمـة عطـف أو 

 املوقف  حتى أحس بقلبه يتحكم يف،مداعبة رقيقة عىل ظهرها أو نظرة ارتياح

 فتنفـرج ، وتزمـت الغـابرين املـايضءا وأذنيه تصم عن نـداًويذوب رقة وحنان

 نفسه روح من املحبـة واإليثـار لكـل مـن ابتسامة عذبة ويشيع يفشفتاه عن 

 نفسه قد انجـاب عـن  كان قامئًا يفيحوله ويشعر كأن وقر الرصاع القديم الذ

 : كل ما حوله فيقول بعد لحظة صمت قصريةكاهله وشاعت البهجة يف

 ."كيف وجدت عملك الجديد يا نبيهة؟ هل هو مريح؟"

 ."د نبيلفيه سيإنه بيت كريم يقيم "

 ."لكن كيف اكتشفت أن مضيفك رجل نبيل؟.. ًحسنا"

ًيوائـه عـابرة سـبيل ال يعـرف عنهـا شـيئا إ  هذا شك؟ أليس يفوهل يف"
 ."أكرب دليل عىل نبله؟

 تـدعو ي الـدوافع التـي لكن أال تتصور،ا هذا الكالمٍّجميل جد.. جميل"

 ." للعطف عىل فتاة جميلة؟رجًال

د زهريـة ي تدعوه ألن يزين بالورلدوافع التإنها نفس ا.. يأجل يا سيد"

 ." غرفة استقبالهنادرة يف
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 ."ستطيع أن أفهم ما تعنني؟أال "

يكـون لنـا أزهـار موضـوعة بعنايـة وتنسـيق أننا نشـتاق ألن .. أال ترى"

 زهرية دقيقة الصنع لتزين حجرتنا ولنتيح ألنفسنا فرصـة االسـتمتاع جميل يف

 لكـن تقـوم يف.. لـة وأشـكالها الفنيـة اللطيفـةبشذاها املعطـر وألوانهـا الجمي

ا للمس أوراقها ٍّ خفي تذوق هذه الرائحة كام نحس ميًاليأنفسنا رغبة أخرى ه

 ."..بأصابعنا

 أتحـدث ستطيع الجزم بـأينأ اليوم يإنن..  مرحى أيتها الصغرية..مرحى"

 ." حيايت عرفتها يفيإىل روح من أخف األرواح الت

 كان كامل خاللها يتأمل محاسـنها ، بعد ذلكوخيم الصمت عليها لحظة

 ومـا ،ويتفحص نظراتها وبوده لو عرف ما يدور بهذا الرأس الصغري مـن أفكـار

طراقهـا إىل األرض كأنهـا إ  يفي بيـنام اسـتمرت هـ،ثل عليـاُيسيطر عليه من م

 وقد زادتها روح الحـزن الباديـة ،تدرس السجادة املفروشة وما عليها من رسوم

 . نظراتها الرباءة والعفةفتنة وإغراء وبدت يفعىل وجهها 

 عىل سور الحديقـة نسامه محملة برائحة الياسمني املتديلأوأرسل الليل 

بيـنام كـان ..  متجيـد جاملـه السـاهرين يف، محـراب ظالمـهتحية للعابـدين يف

ا ٍّ املكان جـو من أعىل الرشفة يشيع يف األحمر الصغري املتديلاملصباح الكهربايئ

 ..رهبة والغموض مبا يغريه من ألوان األثاث واألشياء من حولهاممن ال
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 ي لسهل علينا أن نتخيـل أ، تلك الليلة الجو يفءوإذا أضفنا إىل ذلك دف

 ال سـيام بعـد أن ، املكـانأحالم صيف كانت تجـول بـرأس الرجـل الجـالس يف

 مـن  كبلتـه إىل عـامليانترص اليوم عىل كل أفكـاره القدميـة ومثلـه العليـا التـ

جديـد إىل ال جديـدة كـام ينطلـق املـؤمن  وانطلق إىل دنيـا،األوهام والخياالت

 يقـدس مثالياتهـا ليثبـت أركـان ثورتـه ، عقيدته الجديدة املستحدثة يفالتفاين

 .ويقيم أسس حياته عىل قواعدها الحديثة

.. ة بهذا التشبيه اللطيـفإذن أنت تعنني املرأ: " مرحعاد كامل يقول يف

 ."األزهار

 أيامنا هذه  أقرر لكم أن الرجل يفي مع اعتذار وإينيبغري شك يا سيد"

  شـوق ونصـب يف فهـو يف،يود أن يستفيد من املرأة كام يسـتفيد مـن الزهـرة

 بها ال يريـد رؤيتهـا إذا ٌ لكنه برم، طاملا كانت غضة نرضة،تتبعها واإلبقاء عليها

  شـكر القضـاء يف،حـه منهـا وإذا ما تدخل القضاء وأرا،ما ذبل شبابها ونضارتها

 ."قرارة نفسه

لكن أين تعلمت كل هذه الحكمة وكيف حصلت عىل كل هذا العلـم "

 ."!بأحوال الجنسني وخربة الحياة؟

 ." حييت فيهاي تعاسة اليتم ووحشته وبؤس البيئة التيف"

 ."لكنك فيام أعلم ليس لك أهل أو أقرباء يهتمون لشأنك"
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 رغم أنه كـان ، بل عدو ورش عدو،ري له سوى وحش ال ضما ليس يلحقٍّ"

 ."اً أخأليب

 ."ملاذا؟"

 وقـد ضـم بـني دفتيـه قصـة ، القصري كان سلسلة من الشـقاءإن مايض"

 ."ا ماًمحزنة ستعرفها يوم

 لكنهـا غالبتهـا حتـى ، مقلتيها الـدموعت يف أمل وتحريوتنهدت الفتاة يف

ى لـه وخـال مـن كـل  ال معن ممالٍّكمنعتها من النزول وأصبح الحديث بعد ذل

 فحـاول أن ،روح بينام كان كامل ينشد من جلسـته السـمر والضـحك والرسور

هل أحببـت  ": لها وهو يحاول مشاركتها أحزانهايغري مجرى هذا الحديث قائًال

 سيدها ا يرأسها والذت بالصمت وعادًطراقإفزادت الفتاة " ًشخصا ما من قبل؟

ستطيع أن أحـل محـل أحـد مـن أ؟ أال يلسؤاعىل ملاذا ال تجيبني : يقول بإلحاح

 أـصـبحت أـهـتم مبـسـألتك ـبـل أخـصـها ـبـأكرب  ألين يبيأحباـبـك املخلـصـني؟ ثـقـ

 ."يعنايت

ن الحكمـدار إا حقٍّ.. ًلك أن شيئا من هذا مل يحدثأؤكد .. يسيد"

  بعطفــه فأحببتــه بعاطفــة الخــادم الســابق حســني بــك قــد أرسين

 ؟ .. بسـؤالكيمـا تعنـحـب الخـادم لسـيده هـو ، وما أظـن أن املخلص

 لحظات أحس فيها ببغض هائل واحتقـار يومع ذلك فقد كانت تعرتين

  لإللقـاء رغـم هـذه اللحظـات كنـت عـىل اسـتعداد ي لكن، منهيملكانت
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لقد كنت أطيعه طاعة عمياء ألنه كـان لـه .  بذلك من النافذة إذا أمرينبنفيس

 ."ي مرةنقاذإفضل 

يف مبسم، بينام كان يضع سيجارة جئ لقى عليها بسؤال مفاألكن كامل 

 .. عصبية ظاهرة بعد أن سـمع منهـا هـذا الحـديث يف، من الكهرباءن مسمك

َّحسنا يا نبيهة لكن ما رأيك يف"  ." بعد يومني قضيتهام معنا؟ً

 عليهـا أغلـظ ًجابة مقسـاما فعاد هو يطلب منها اإلًومل تحر الفتاة جواب

 مـا يسـيد: "نتاها بحمـرة الخجـلً فقالت له همسا وقد اصطبغت وج،مياناأل

..  وما أحسسته هنـا فإليـك مـا أرىي السؤال عن شعور وتلح يفيدمت تسألن

 ، تشبه صندوق نشوق صغري من األبنوس مغلق وال ميكـن فتحـهيإنك يا سيد

 تحفة نـادرة لكنهـا وقعـت يه..  من كل جوانبه بالجواهر الثمينةلكنه محًىل

 إنـه معجـب بالصـندوق ،اإلنسـانيةلنفس  يد متسول فقري ليس له خـربة بـايف

ًويرى فيه شيئا عظيام  . لكنه ال يستطيع فتحه وال تخيل ما يحويه بالداخلً

الصـندوق املغلـق أواجـه نفـس ..  أنـا نـفيسيإننـ.. اٍّبديع جـد.. بديع"

 ."إدراك فوائده عن ًا عاجزاملشكل وأجدين

 ما وفـجـأة ـسـقط املبـسـم ـمـع الـسـيجارة ـعـىل الـسـجادة الـصـغرية عـنـد

ــه دون قصـــد يفيتحـــرك املحـــام ــاة إىل التقاطـــه ، مكاـن   وأرسعـــت الفـت

ـه  ـامإىل اوتقدمـي ـدًالي،ملـح ـه ـب ـن أن يأخــذ املبســم يف لكـن ـالم أمســك  ـم   ـس
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 فارتبكت الفتاة وأخذت ،"ي مناقرتيب ":باألصابع الرقيقة املمتدة نحوه وهمس

كنها كانت  ل، تقاوم قبضتهنترتعد من قمة الرأس إىل أخمص القدم وحاولت أ

ًتزداد تشبثا بيدها وضغط ا عليها حتى ندت عنها رصخة خافتة ووجدت نفسها ً

ا مام تخبئه لها الحياة لو ً وآثرت األخري خوف،ه أو مرضاتهغضابإبني .. بني أمرين

قرتبـة مـن أرجـل وزحفـت عـىل األرض م..  آواهـايمتردت عىل هذا الوكر الذ

ثم انحنى عليهـا وحملهـا بـني " هناليس .. ليس هنا ": لكنه عاد يهمسالكريس

 .يديه وأجلس ذلك القد الضامر فوق ركبتيه

ـاة للتطــور غــري املنتظــر وازدادت الرعــدة يف  أوصــالها دهشــت الفـت

 وغطـت ،ضـالعهاأوارتفعت رضبات قلبها حتى خيل إليها أنه سيقفز من بـني 

مها  جعلت تقاو، الصياحخفاء آالمها وأحست برغبة يفإ  وجهها مجتهدة يفيه

 . استسالم الفأر املذعور للقط الغادروتتوسل إليه وقد أغمضت عينيها يف

 ."ي ارحم ضعفيسيد.. يسيد"

 ..." يوم رأيتكالـلـها َّحي.. يا أيتها الحبيبة.. نبيهة"

بهـذه الكلـامت وهـو يطوقهـا بذراعيـه ويضـمها إىل يهمـس  كامل كان

 ت مـــن وحاولـــت نبيهـــة أن تفلـــ..  نهـــم الجـــائع املســـعورصـــدره يف

 بني يديه وقاومت مـا اسـتطاعت أن تقـاوم لكنهـا كانـت مقاومـة فاشـلة بـني 

ــادلتني ــري متـع ــوتني ـغ ــعاره وأنســـته.. ـق ــد زادت ـس ــة ـق ــل إن املقاوـم  ـب
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بني جنبيه فاستجمع كـل قوتـه وحملهـا  كل وقار وعقل وزادت جنون الشهوة
كيـة ذات بني ذراعيه وانطلق بها كام ينطلق الـوحش بغنيمتـه إىل األريكـة الرت

 ..األغطية الحريرية

بـل ..  تغيـري بعـد هـذه العالقـة الجديـدةيمل يلحظ أحد عـىل نبيهـة أ
 ، شـئون املنـزل واجباتها كام كانت من قبل باذلة كل عنايتها يفياستمرت تؤد

ًوعندما كان يتناول سيدها الطعام كانت تقف قريبا من املائدة عىل اسـتعداد 
 عـىل اسـتحياء  متيشي الطعـام القهـوة وهـلتلبية طلباته ثم تحرض لـه عقـب

 تلك الغرفة الصغرية املجاورة ووجل كأملوف عادتها كام مل تغري مكان نومها يف
 .للحامم

 طرأ أنها مل تعد تدعوه إذا خـال املكـان لهـام يولعل التغيري الوحيد الذ
 .م عذب ورقة مستحبةغ نتنطلق من شفتيها يف".. يبحبيب" بل يبسيد

 أمر هذه الكلمة وظنت أنها بهذا ة أيام راجعت نفسها يفلكنها بعد عد
 . غري الئقالنداء تتطاول عىل مقام سيدها تطاوًال

ا ومتتعه بكـل ًإن األيام اآلن مقبلة عىل كامل تسقيه كأس السعادة رصف
..  الحيـاة وأخـذ كامـل يراجـع آراءه يف، يحلم به من رضوب اللذة والهناءما مل

 هذه الظروف الجديدة ويحاول أن يحـل ألغـاز تنقها يف اعيآراءه الجديدة الت
 مـن بحـث الحياة وعالئق املجتمـع عـىل ضـوء هـذه اآلراء لكنـه كـان يهـرب

 ..النظريات اململة العقيم إىل الواقع السعيد
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 ..إنها أبحاث ال طائل وراءها

فمن املسلم به أن العالقـة بينـه وبينهـا مل تكـن عالقـة الـزوج طاملـا مل 

 يقـوم بصـياغته ي ترتتب عـىل العقـد الـذيها التزامات قانونية كالتترتتب علي

 ارتبـاط يبل لـيس هنـاك أ..  املتكفل مبراسيم الزواج القانونيةياملأذون الرشع

 . نوع كاني بينهام من أيزوج

 مكانـة أعـىل مـن كام أنها ليسـت خليلتـه ألن الخليلـة تكـون عـادة يف

 لكن هل من املعقول أن تـرىض هـذه ..مرتبة الزوجةإىل مكانة الخادم وأقرب 

 من كنوز الجامل مبرتبة الخادم الحقرية؟ الـلـهالفتاة الصغرية مع كل ما وهبها 

وهل من العدل أن يقابل كل ما حبته به مـن متـاع وجـامل وعطـف ومحبـة 

هـل .. سـتأرست بلبـهاكثرية غزت قلبـه وميزات ك من وغري ذل.. ورقة وتواضع

 ! بأكرث من مكانة الخادم الذليلة؟من العدل أال يجود عليها

 ي أيف:  لحظات يستجمع شتات أفكاره ويسـائل نفسـهقد كان كامل يف

وضع عادل سيكون مكان هذه الفتـاة مـن حياتـه؟ لكنـه ال يجـرؤ أن يصـارح 

 .نفسه بجواب معقول ينقذه من حريته

نها مل تخطئ قط بـل كانـت أ تحسن مستمر ويشهد لقد كان سلوكها يف

ًصا عىل مر األيام وتزداد عنايتها بـه وبشـئونه عنايـة مل تعـد خافيـة خالإتزداد 

 .عىل أحد
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 حياتها من أحـداث ولقد سألها مرة أو مرتني عن ماضيها وما واجهته يف
 تـرى أن الوقـت مل يحـن جابة بلباقة وكأنهـا كانـتلكنها كانت تتخلص من اإل

 الحـديث مـرده  يف بينام كان يظن كامل أن ترددهايءبعد لتعرتف له بكل شى
 .لحياء والخجلإىل ا

وذات مساء وكان البدر يحيط الكون بسحره الغـامر وقـد توسـط كبـد 
جلـس .. رك العاشقني نجواهم ويستمع من البائسـني إىل شـكواهماالسامء يش

 الرشفة البحرية كعادته وجلست نبيهة عـىل السـجادة الصـغرية عنـد كامل يف
 إىل سـاقيه ي واستندت ه، عىل بعضهامقدميه وقد أخذا بسحر حديثهام فامال

لكـن كامـل .. بجسمها البض الصغري ورفعت طرفها إىل القمر مأخوذة بجاملـه
 بـه يفجأة أخذ يربت عىل خدها بكفه ينبههـا إىل حـديث عـام يريـد أن يلقـ

 ،إليها فالتفتت إليه متسائلة فذكرها بوعدها املتكرر له بالحـديث عـن نفسـها
 أنت أيهـا ٌّأمرص: "نها وتثلجت أطرافها واضطرب كيانهافقالت له وقد امتقع لو

 ." األليم؟ عىل نبش هذا املايضٌّأمرص.. الحبيب

.. ي تهمنـي لهفة ملعرفـة هـذه القصـة التـ يفيننإأجل .. أجل يا نبيهة"
 ."عىل ذلك بتحريرك من الخوف واالضطراب؟.. وسأساعدك

نبعـث مـن داخـل  كامل واقًفا ثم أطفأ النـور األحمـر الضـئيل املَّوهب
 هنا ي؟ سأختف..أرأيت ":الرشفة قائًالمن  ركن مظلم  ثم عاد وجلس يف،الغرفة

 أعوامـك القصـار مـن آالم  الحقيقة عام قاسـيته يفُِّيص وقيفتشجع..  الظالميف
 ."وأحداث دون تحوير أو تنميق
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 بيـنام ، بعد ذلك سوى نور القمر الهادئ يرسل أشعته عىل الكونَمل يبق

 مظلم ال سيام بعد أن تعرت من كل حقول أسفل الرشفة كبحر ال نهايئبدت ال

انتهـى وقـارب وقـت الفيضـان حـني  إذ أن موسم الحصاد كان قـد ،أثر للحياة

 أواخـر الصـيف بعـد أن  وال يـتم هـذا إال يف،تعمر كل هذه الحقول مباء النيل

 .تكون كل املحاصيل قد جمعت ونقلت إىل أسواقها أو مخازن الفالحني

 نغـم كريـه ثقيـل عـىل  املكـان يفوكان صوت الضفادع الرتيب يطن يف

 املكان من ناحية املدينة القدمية فيعكر  يفياآلذان بينام أخذ صوت كلب يدو

 .صفو الليل الساكن

 يًشيئا من هذا مل يكن ليستحوذ عىل جزء مـن انتبـاه كامـل الـذ.. لكن

 . فتاته املسكينةاعرتافإىل مع تتحول بكليته إىل آذان صاغية ليس

 يىل ركبتـإ ذراعهـا الـبض وأسـندتواقرتبت نبيهة من مكانها املـألوف 

 كأنها تطـالع يء الحديث بصوت هادئ ورسد بط ثم رشعت يف،سيدها الكريم

ًأقصوصة تاريخية من قصص حكامء التاريخ وكان صوتها يخفـت أحيانـا حتـى 

نـهـا تبتـسـم فـجـأة  ـصـفحة الـسـامء لك بـيـنام ترشد نظراتـهـا يف، الهـمـسليـحـايك

 تتكـون ي تتأمل تلك األوضاع الهندسية الجميلـة التـي وهويرتفع صوتها قليًال

 .منها نقوش السجادة العجمية الصغرية الفاخرة املفروشة تحتها
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 االعرتاف

ـا  قرـيـة ـصـغرية  ألـشـعة الـشـمس ودفء الحـيـاة يفيلـقـد تفتـحـت عيـن

ا عـن ًد أذكـر شـيئ وال أكا، أسيوطمتواضعة تبعد مسافة خمس ساعات جنويب

 مل تحـاول يا أن أمـً أذكـر جيـدي لكنـ، فقدته وأنا بعد طفلـة صـغريةي الذأيب

الزواج من بعده وقنعنا من الوجـود بقـروش قليلـة كانـت تكتسـبها بخياطـة 

 ولقـد ،املالبس للناس ورضينا من الحياة بالوحدة واالبتعاد عن الناس ما أمكن

ة وخـداع النـاس ونفـاق الرجـال ت الحيـاا عـن سـوآًعشت معها ال أعرف شيئ

 أن _ا عـىل مسـتقبيلً وخوفَّا منها عيلًحرص_ي قد اعتادت  ألن أم،ووحشيتهم

بـل .. ى للمجتمـعًشببت ال أعرف معنـ ف،ن املكان كلام حل به ذكورع تبعدين

 اللعب  مجالسة األطفال الذكور أو الجلوس إىل جوارهم يفَّقد كانت تحرم عيل

 هـذا  ألن عـبء العمـل يف، بباب كوخنا الحقـريتتاح يل ي الفرص النادرة التيف

  يفي لعملهـا الشـاق املضـني منـذ أن تفرغـت أمـيالكوخ وقد وقع عىل عاتق

 .سبيل لقمة العيش

 هدوء وسـالم ومل نفقـد خـالل أعوامهـا الطويلـة  يفيولقد مرت طفولت

 .. يوم ما مستقبل أكرم وحياة أسعد ترشق علينا يفاألمل يف

 ن يقـف لنـا باملرصـاد ال يسـمح لنـا بتحقيـق حلـم مـن لكن القـدر كـا
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وال تستطيع  ، تصبح مريضة ذات صباح شديد الربودةيأحالم سعادتنا وإذا بأم

ا ً استدعيناه أن يفعل شـيئيع الطبيب الذلحراك أو مغادرة الفراش ومل يستطا

 ِ فلم يـنقض، بها نزول القدر املحظوري وعنايتي وسهريمن أجلها ومل مينع حب

 الغزيـرة وال ي العزيزة غري آبهـة بـدموعي أميسبوع عىل مرضها حتى فارقتنأ

 . املتصلة عند قدميهاتوساليت

 دعائها  آخر ما متنته يف وسعاديت، وكان اسمى آخر ما هتفت بهيفارقتن

 هـذه  عاشـتها يفي حيـاة أسـعد مـن حياتهـا التـ أن يتيح يلالـلـه تسأل يوه

 .لةتالدنيا املخا

 خديها غزيرة  انثالت عىلينبيهة قليًال لتمسح دموعها التوهنا توقفت 

 اضطربت للذكرى ثم استأنفت الحـديث بعـد برهـة يوحتى تهدأ أنفاسها الت

 :قائلة

 الحياة إال بعد أن ووريت الـرتاب ووجـدت  يفيمل أتصور خطورة موقف

 . املسكن املنعزل القائم مبفرده وحيدة يفنفيس

 فيـهـا املـعـارف يالـئـل ـكـان يحيطـنـلـقـد مـكـث الـعـزاء بـضـع ـسـاعات ق

 كن يطلقـن ،واألقارب من النساء وكذا بعض نساء للتعديد غريبات عن القرية

 َّ املكان وقد لطخن وجوههن ومالبسـهن بالوحـل وال هـمرصخاتهن املريعة يف

لهن إال إثارة الحارضات واستنهاضـهن للبكـاء والعويـل ال العمـل عـىل العـزاء 

 . املحزونيبوإدخال الطأمنينة إىل قل
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ـصـبحت تجتـهـد أن ترـفـع ـصـوتها أ املـكـان  أن ـكـل اـمـرأة يفَّوخـيـل إيل

بالعويل والرصاخ إىل أقىص مداه بينام كانت النساء الغريبات يرددن مواويلهن 

 .يالحزينة مرتلة عىل نغم رتيب من التصفيق باأليد

 ، ال تـرحمي عىل فعالهن القبيحة ونفوسهن القاسية التلقد ثارت نفيس

 أكـاد أجـن  أينَّ حتى خيل إيلت بهن ليخرجن من املكان وهاجت نفيسوصح

 . من الناس لقذفت بهن الواحدة إثر األخرى إىل خارج البيتولوال حيايئ

  العزيـزة يفي أمـ ألبـيك وحيدة وسنحت الفرصـة يلًأخريا وجدت نفيس

 .. بقسوةي وتعاستها لكن الواقع األليم أخذ يهاجمن نفيسوأبيك.. سالم

  أن أصـنع يفيومـاذا ميكننـ!  العزاء الصـادق؟َّيلإ الوجود سيقدم من يف

 ي ويذود عنيا وال أجد من يحمينً الناس جميع وقد هجرينيهذه الدنيا مبفرد

ومـن ذا !  كلمـة عطـف أو حنـان أو مـودة؟يسمعنُ ييومن ذا الذ! ؟يالعواد

 ! يسعى ليحمل عبء يتيم ال مال له؟يالذ

ا يسعى نحو البيت عرفت فيـه ً ملحت شبحلكن عندما تقدم الليل قليًال

 . قد قارب الخمسني من عمره وكان رجًال، عندما دخل إىل املنزليعم

 ِ مل يـأت، من بعـدهيل مدة حياة أما وطوهذا العم مل أره بعد وفاة أيب

  ة،ا ليسأل عن حالنا وال عـن حاجتنـا ولـو مـن بـاب املجاملـة املحضـًإلينا يوم
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 صـدفة أسـمعها يا وإذا رأى أمـً الطريق عرض يف أراه مرة العام فالوكان مييض
 وإذا ألحت عليه ليـدخل ، يجيدها املنافقون أمثالهيبعض عبارات االعتذار الت

هـا ء ووفاي أمـيل الـدعوة ومكـث ريـثام يرشب القهـوة وهـو يطـرِبَالبيت ق
 ثـم ، الـزواج مـن بعـده قـط وآية هـذا الوفـاء عـدم تفكريهـا يف،لذكرى أخيه

عطـاء هـذه اليتيمـة ابنـة إ بعد رشب القهوة مبارشة دون أن يفكـر يف ييختف
 .ا وكأنها ال حق لها عليهً به لنفسها شيئي لتشرتًخيه مليامأ

 هذه املرة دخل البيت وقد ارتسمت عىل وجهه عالمـات حـزن لكنه يف
 ، قريـة بعيـدة بغيابـه يفةعميق وأخذ يعتذر عن تخلفـه عـن حضـور الجنـاز

 ال سيام وقد كنت موقنة ، نواياه يف صمت عميق لشيك يف لكالمهيوكنت أصغ
سمع منه بعد حوار أ عجيبة أن ي ولذا كم كانت دهشت،ا لن يرجى منهًأن خري

 منتهـى األمل  يفي وزوجتـ بـأيني ثقـييـا بنتـ: " نربة كلها حنـان ورقـةقصري يف
 ، هـذه الـدنيا لـك يفيقربـاؤك أو نحـن كـل مـن بقـأونحن .. ملصابك الفظيع

ال  هذا الشباب البـاكر إنك يف.. ب علينا أن نأخذك عندنا ونرعاك بأنفسناوواج
إن ..  املوحشـة الليـايلويف..  املنعـزل هذا املسـكن النـايئميكن تركك وحيدة يف

 يومـن يحمـ..  بل هذا واجـب مقـدس علينـااًبيتنا مفتوح لك وليس هذا كرم
 ." ولعل فرج ربك قريبي مع وتعايليقوم.. ي سوايعرض أخ

ـهـل كـنـت أـسـتطيع أن أرـفـض ـهـذا ..  برـبـك أيـهـا العزـيـزل يلـقـ
ـل يف! الـعـرض؟ ـر عـمـومـهـام قـي ـهي أـم   املجتـمـع والإن يف..  وثـقـل ظـل
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ا اشتهروا بثقل الظل وبشخصياتهم املنفرة ولو ملكوا كل مقدرة عـىل ًشك أناس

 .. التودد إىل الناسالبالغة وحلو الحديث واجتهدوا يف

..  بابنته ويدعوينيمن الناس رغم أنه عم من هذه الفئة يلقد كان عم

 وعاممتـه الضـخمة ومركوبـه ني املـاكرتنيه الضـيقتيـلكن لحيته البيضـاء وعين

ي ومـا كـل هـذه كانـت تخيفنـ.. اً ال تفارق أصابعه أبدياألحمر ومسبحته الت

 لـون ي بـأَّ إيلي وما كانت شخصيته توح،كلامته لحظةكنت أستطيع أن أثق ب

 بعـد وفـاه أخيـه يا أذكر موقفه مـن أمـيام وقد كنت دامئًمن االطمئنان ال س

 إىل عرض الطريـق مبـا ناءوإلقاا االستيالء عىل هذا الكوخ الحقري ًومحاولته مرار

 . مرياث أيبله من حق يف

ومـع ..  حاميتـه واملـأوىَّ كرم وشهامة يعـرض عـيللكنه اليوم يتقدم يف

  الرجـاء وتجمـع يفه ألـح يف إال أن، الرفضباء وألححت يفإ ذلك فقد رفضت يف

 وعـاونوه عـىل تحقيـق أمـره كـام يتلك اللحظة بعض الجريان وأنكـروا مـوقف

 ورضـيت الـلــه إىل ي فأسـلمت أمـر، من الوحدة ومـن املسـتقبلنه خويفعاو

 قطعة خلقة من القـامش مـا  يفيبالخروج معه بعد جدال طويل وحملت مع

إىل ارة لنا مبراقبته من وقت أملك من مالبس قليلة وأغلقت الكوخ وأوصيت ج

 .. إىل الطرف اآلخر من القريةيآخر ثم تبعت عم

  ، كلتــا ذراعيهــاَّ مــادة إيلي زوجتــه مرحبــة فرحــة مبقــدميولقــد لقيتنــ

 وكانــت امــرأة مريضــة قــد أصــاب الشــلل نصــف جســمها وال تســتطيع 
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 الفـراش  ولـذا كـان معظـم وقتهـا تقضـيه يف،الحركة إال برجل واحدة سـليمة

  وال أخفيـك أين، وعـزاءًها بلسـامإلي بالنسبة يزة عن الحركة وأصبح وجودعاج

 أول لقاء شعرت بـالعطف والحـب نحـو هـذه املخلوقـة بعد النظرة األوىل يف

 ألنها تحرمها مـن ،لحياةإىل ا أقرب إىل املوت منها ي تحيا حياة هيالبائسة الت

لبيـت واالخـتالط  كثري مـن أمـورهم وتحرمهـا مـن مغـادرة امشاركة الناس يف

 .َّأواه لقد ألف البؤس بني قلبينا.. بالناس

 لطحن القمح وعجن العجني وخبز الخبز وكانت هناك امرأة عجوز تأيت

 . فرن املنزل وغسل املالبس وإعداد الطعاميف

 حيـث يجتمـع ي كل صباح إىل بيت أم يفت سبعة أيام أذهبللقد ظل

 ي كـام هـ"والتعديـد"اء والبكـاء النسوة من أصدقائها ومعارفنا وغـريهن للعـز

 . مع املساءي قريتنا وكنت أعود إىل بيت عمالعادة يف

 مل تكن تنثـال بغـزارة إال ي مل يكن يعلو ودموعيومن العجيب أن نحيب

 فقـد كانـت كفيلـة بإشـاعة ، صـورة هـذا العـم العجيـبيكلام مـرت مبخيلتـ

 يبلـغ أقىص ايب وكان عـذوكانت مواجهته مبعث جزع يل..  حيايتاالضطراب يف

 _كـام يـزعم_ي  حنان أبـو يفي ويربت عىل كتفيمداه عندما يتحسس جسد

 .حتى أوشك أن أرصخ أو أعدو هاربة من أمامه
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 "للتعديـد" وانرصف النسـوة واملـأجورات ، والحـزنة الجنازتًأخريا انته

 أن أمكث معها طوال ي زوج عمي وطلبت من،كام انسحب األصدقاء واألقرباء

 مـا كنـت أبغـض راليوم فلم أعارض وكنت أحب هذه السـيدة وأحرتمهـا بقـد

 يضـطره فيهـا ي األيام التـ وكم كنت أشعر بالراحة يف،ً وأراه الرش مجساميعم

 عىل ي شجعتني التيا عن القرية وأيام غيابه بالذات هًعمله إىل التغيب بعيد

 .االستجابة لرجائها

 بـل كانـت ، إىل أبعد حدود الكرم والنبـليرمية مع كيوكانت زوج عم

 ي وه،سيدة محبوبة من الجميع يتوق الكل إىل استامع حديثها واإلصغاء إليها

 ُ جلد عىل مصيبتها فلم تشـككانت صاحبة فضل عىل كل معارفها كام كان لها

 ءمل تكـن تـأمل إال ليش.. أحد قط ومل تظهر آالمها من حالتها املوئسـة ألحـدإىل 

فإذا مـا .. نثىأ نفس كل غريزة األمومة العميقة يف.. غريزة حرمت منها.. احدو

 . حرمتها منهاي حزن وعتاب عىل األقدار التذكر األطفال أمامها تنهدت يف

 الـدور  حجرتهـا يفوبعد العشاء كنت أذهب للجلـوس معهـا والنـوم يف

ن عنـد  فكـاي أما عمـ، عىل فراش بسيط من حشية واحدة إىل جوارهايالعلو

 املساء أمام باب املنـزل ليقابـل أصـدقاءه وعمـالء عودته من السفر يجلس يف

 ساعة متـأخرة عنـدما يتحسـن الجـو  إىل املنزل إال يفيتجارته املحرمة وال يأو

 الهـواء فيصعد إىل سطح البيت لينام عىل فراش تعده له زوجه قبـل نومهـا يف

 .الطلق



105

 ، الجديـدةا بحيـايتً أو تربمـًال شهران مل أحـس خاللهـام ملـَّوانقىض عيل

 العزيزة وأخيلـة حبهـا وحنانهـا وبـدأت يوكنت أحيا خاللهام عىل ذكريات أم

 فـرن عـامل املنـزل مبـا فيهـا العجـني وعمـل الخبـز يفأ كل شرتك يفأبعد ذلك 

 حلـب البقـرة عنـد عودتهـا مـن ا كنت أساعد الخادم العجوز يفً وأحيان،املنزل

 معظـم سـاعات اليـوم إىل ل هـذا فقـد كنـت أقيض ومع ك..الحقل مع املساء

 فضـاء مبـا يعتمـل يف حيث أجد السلوى والعزاء وأستطيع اإليجوار زوجة عم

 . من آالم أو آماليصدر

  فكـان يف، مـرات كثـرية منفـرديني فقد التقيت به أثناء إقامتيأما عم

 أرق عاطفة وأكرم شعور ويتحـدث ي نحوي الحديث ويبديكل مرة يطيل مع

 . حنان بالغ وحدب عجيب يفَّإيل

 عصبية بادية وبـدأ بـدون مناسـبة  يفيولقد عجبت ذات صبح أن لقين

 مـن أمـور الـدنيا ي ال تعـيأنا الصبية التـ_ عجيب يحدثني  اندفاع جنوينويف

ا ً أن أحـدً عن شقائه وتعاسة حظه وميتدح نفسـه وصـربه وكرمـه زاعـام_ًاكثري

 وأن ،ال خري فيها كل هذه املـدة الطويلـةمشلولة  امرأة  عىليغريه ما كان يبق

ا ما كان ليلومه لو أنه تزوج بأخرى صغرية قوية شابة تدخل البهجـة عـىل ًأحد

 .ء حياته املعتمةقلبه وتيض

  ال أدرى أن رس ي غبـيـــة أو جاهـلـــة أو أنـنـــيلـقـــد أدرـكـــت أـنـــه يظنـنـــ
 احتفاظــه بهــذه املريضــة وعــدم طالقهــا يرجــع إىل مــا متلــك مــن أرض
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ا للحديث معـه ًفتغابيت كام أراد اختصار..  أريحيته وكرمه ال إىله ماًالتدر علي
لكنه ظل يرقب .. تحاىش أن يطول لئال يتطرق بنا إىل أمور ال أحبهاأ كنت يالذ

 شكواه وحزنه وسوء طالعه ي ويعيد عىل مسامعفرصة أخرى مواتية لينفرد يب
 فأطرقت متظـاهرة ،"أال أستحق الزواج بصغرية جميلة تشبهك مثًال: "حتى قال

 ي لهذا العجوز الذ نفيسباملوافقة عىل حديثه وانرصفت مرسعة وأنا أعجب يف
 التحلـل  أخـذ جسـده يفيأنحاء وجهـه والـذ انحنى ظهره وبدت التجاعيد يف

 َوال تـنس.. ا مـن الفنـاءً يقـرتب رسيعـي والـذ، االختاللوالضعف وخطواته يف
 يا وصوته الكئيـب املرتفـع الـذن بالرش دامئًنطقاتا اللتني عينيه املحمرتني دامئً

 وأن ةيتصور أن فتـاة صـغرية تقبـل أن تكـون خليلـ.. يشبه رصاخ امرأة نائحة
لكنه يا سيدى كان قد .. تهاا ليهبها هموم شيخوخته وسوآتهبه الشباب وجامله

 ..ا لهً وعدحسب سكويت

وأنـا  ،ا بعـد يـومًكان الصيف يكاد أن ينتصف وحرارة الجو تـزداد يومـ
 ي تحـرر ال شك بعدها يفيأحاول بجهود مضنية أن أؤخر الساعة املحتومة الت

 غـريت مجـرى ي كنف هذا العم الرشير إىل أن حلت املأسـاة التـمن الحياة يف
 .َّ وأنفذت املقدور عيلحيايت

  الـسـاعات األوىل بـعـد ظـهـر ـيـوم ـشـديد الـحـرارة وـقـد ذهـبـتـكـان ذـلـك يف
 وكانـت ،ة لطحـن كميـة مـن القمـحالخادم العجـوز إىل مطحـن العزبـ

ـة ـ زوـج ـاح يفيعـم ـاجرة  ترـت ـرارة الـه ـن ـح ـا ـم ـت حجرتـه ـد جلـس  وـق
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 قطعـة قـامش ي وبيـد،ا مـن وطـأة الحـرارةا خفيًفـًإىل جوراها مرتدية جلبابـ

 الحجـرة  األيام األخرية أن يقيـل يف قد اعتاد يفيا كان عمَّ وملا يلًأخيطها قميص

 . به منفردة فقد قلت فرصة لقايئالسفىل املخصصة الستقبال الضيوف

 أحـالم داخليـة عجيبـة مـن وقد أتاحت ىل الخياطة فرصة االسرتسال يف

 األريـاف  ولعلـك تعلـم أننـا يف،ديد وفجأة أحسست بعطش شاتصورات الصب

 حيـث يحـتفظ  الـدور األريض مثـل هـذا الجـو الحـار يفبقدر املاء يفحتفظ ن

 وكـان مكانهـا بالضـبط إىل ، مستسـاغة الرشب باردةظل مياهالهواء بربودته فت

ن بلغت أسفل الـدرج حتـى تـرددت إ وما ،جوار مدخل تلك الحجرة املشئومة

 لكـن العطـش وحـرارة الجـو ، غري نـائمي املرور أمامها خشية أن يكون عميف

ي، فقـد  الخفيـف عـىل جسـد وكنت حافيـة القـدمني بـردايئي عىل أمرغلباين

ا دون أن أقلـق ً رسيعـود إىل مكـاين ضوضـاء حتـى أعـيتحاشيت أن أحـدث أ

 .اًأحد

 لـكـن قـبـل أن أملـسـها ـسـمعت ـصـوته ،ا نـحـو ـجـرة اـملـاءًمـضـيت رسيـعـ

، "يعـض املـاء ألن العطـش يكـاد يقتلنـ بيني يـا نبيهـة اسـقييا بنت: "الكئيب

 بعينيه الضيقتني وقد وضع سيجارة ي بباب الغرفة يرمقنافالتفت فإذا به واقًف

 .ئحة نفاذة عجيبة ال تشبه رائحة الدخانبني شفتيه تنبعث منها را
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 بجسـده عـىل أريكـة قدميـة يوانسحب إىل داخل الغرفة وسمعته يلقـ

 الـرأس يحنـأأعصـاه أم ي ماذا أفعل؟ أفوقفت حريى ال أدر.. َّأنت تحت ثقله

 .. قطي ال تخذلنيللعاصفة؟ ولعلك تعلم أيها الحبيب أن شجاعت

ا ً يـدَّزمـت إذا مـا مـد إيلبعد تفكري قصري صممت عـىل سـقياه وقـد ع

  أن أصـيح فـأوقظ كـل مـن يفَّ الكـاذب عـيلي عطفه األبو يفيلتداعب جسد

 ..البيت لنجديت

ا ً جالسـ فحملت املاء وذهبت به إليـه فوجدتـهياطأمننت إىل هذا الرأ

 عصـبية باديـة وقـد امـتأل جـو ًوقد وضع ساقا عـىل األخـرى وهـو يضـحك يف

 ، الكـوز ورشبي وتناول منـة سيجاريدخنه يف ي الذءالحجرة برائحة هذا اليش

نبيهة أتشمني : "ا بالكوزً وهو ال يزال ممسك، عدم اكرتاث قائًال يفَّثم التفت إيل

 وهو مييل برأسه عىل كتفـه ٍ وقهقه بصوت عال،" هذه الغرفة؟رائحة غريبة يف

 : فأجبتهاليمنى

 أكـاد إين..  هـذا الجـومـل البقـاء يفحتس كيـف تأجل يا عـامه وال أدر"

 ." أصابها الدوار الغرفة دقيقتان بينام رأيس يفي عىل وجودِأختنق ومل ميض

 ." مصدر هذه الرائحة العجيبة؟يبنتهل تتصورين يا "

 ." سواهاءأظنها السيجارة وال يش"
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 أن  لكـن بعـد،االسيجارة مسئولة حقٍّ.. أحسبك قطعت نصف الطريق"

 ."اختلط دخانها بالحشيش العجيب

ا إن كلمة حقٍّ..  العجب والرعب ومألينيتسعت حدقتا عينوا! حشيش؟

رساره أ وطاملا سمعت القصص عنـه وعـن ي،الحشيش ليست غريبة عىل سمع

  مل أره يفينأإال ..  قصص غامضـة ينقصـها الجـالء ولو أنهاالعجيبة من صديقايت

 . ومل أعرف كنههحيايت

 األمـر ِسـترثأمل ي: " خبـث يفي يحدثنيوعاد الشيطان املتقمص روح عم

 ةارا مـن هـذه السـيجًا واحـدً نفس تجربته؟ تنفيساهتاممك وفضولك فتحاويل

 ـبـل ءـلـن يـضـايقك يش..  نفـسـكع يف فـضـولك وغرـيـزة ـحـب االـسـتطالريضأو

بالعكس سيصـفو ذهنـك ويتفـتح عقلـك ويـتخلص مـن كـل األفكـار السـيئة 

 ."وستشعرين بالراحة والرسور طوال هذه األمسية

هـذه ..  عصـبية ظـاهرة عن الضـحك والقهقـة يفمل يكف طوال حديثه

 ، تراهايأو ترسم لنفسك الصورة التولك اآلن أن تتخيل ..  أبغضهاية التهالقهق

 يا عدو املـرأة األول والصـخرة التـ أقرر لك أن الفضول كان دامئًيإمنا من جانب

 ..تتحطم عليها حياتها

 رد  نوايـا ذلـك القـ يف؟ وأيـن ذهبـت شـكويكأين اختفت مخـاويف

؟ أمل تكـن ي وبعـد نظـر ورجاحـة عقـيليالعجوز؟ أين راحـت حصـافت

  ي ـشـبه الـعـاري كاـنـت تـلـتهم جـسـديالـتـنظراـتـه النهـمـة الـشـيطانية 
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 بنوايـاه الرشيـرة أو فضـحها يقنـاع كافيـة إليخمص قـدمأ إىل أعىل رأيسمن 

ذي  الـفكـر رأيسيا من هـذا وال عواقبـه بـل مل ًبرص شيئأمل ..  كال.. كالي؟لنظر

 بفكـرة طالق بل حصنت نـفيس عىل اإلء يش رائحة الحشيش بالدوار يفابتهأص

 أو ا من هذا املخدر السـاحر لـن يكـون لـه تـأثري كبـريًا واحدًأن نفس.. واحدة

 الوقـت  يفيعمتـ االنسحاب إىل غرفـة ي استطاعت بأن يفقنعت نفيسأخطري و

 . العدوان نية أو رشوع يفي وعندما أملح أ،املناسب

 َّ اليـد املمتـدة إيل لحظـة وتقـدمت إىلفقد هـدأت مخـاويفوعىل ذلك 

 بعـد أن ا طـويًالً جهل وعدم خـربة جـذبت منهـا نفسـ ويف،وتناولت السيجارة

 بيـنام كـان الـدوار ي قهقهته وهو يرقبنـ فزاد يف، قوة يفَّيطبقت عليها بشفتأ

غـامء  عـىل وشـك اإلي ووجدتنأفقد توازين وبدأت بعد لحظات ، رأيسيزداد يف

 ثـم أحسسـت  قلـيًال ورفعتـاينن طوقتـاينيلكن يـد ،سقط عىل األرضأكدت و

 ومضـت بعـد ذلـك لحظـات شـعرت فيهـا بضـيق ، عىل أريكةبشخص يرقدين

 وكان دخان الحشيش ي أو ألظفر بهواء نقا ألخلص نفيسًشديد وأنا أناضل عبث

 .ي إىل خياشيما متواصًالًا يدفعه دفعً وكأن شخصيزداد كثافة حويل

ـةوأعـقـب  ـل وأـحـالم عجيـب ـوم ثقـي ـك ـن  ًا ـضـخامًلـقـد رأـيـت ـطـائر.. ذـل

  مكــان  يفي إىل قرص بلــوري مبخالبــه ويحملنــَّ لعلــه الــنرس يــنقض عــيل

ـد ـدين.. بعـي ـقرص أرـق ـل اـل ـدما دـخ ـيلوعـن ـر مـط ـىل رسـي ـد  ـع ـذهب وبـع   باـل

 



111

ا يـدخل إىل املكـان وقـد ً نصف املغمضتني أمريَّيفرتة من الوقت الحظت بعين

ضـاء وجهـه أ وقد ،دلت حول عنقه كوفية من الحرير الخالصارتدى الحرير وت

 بـدأ يتحـدث يى رسيـرذ وعندما حـا، وضح النهار كالشمس يفبهالة من النور

لكـن مل ..  يرتعـد رعـدة االشـتهاءيا جعـل جسـدًا وغرامـٍّا يلتهب حبً حديثَّإيل

 كـان ينـتفض بـني يالـذ_ ييتوقف عن حديثه العذب بل أخذ يداعب جسـد

 َّ مداعبة رقيقة لطيفة وشعرت بخدر لذيـذ وسـعادة ال حـد_ً عضواًيديه عضوا

ب الـلــه بهـا أ قبلـة أطفـي وقبلنَّثم انحنى عيل..  نسيت ما يجبلها حتى أين

 ..َّياملتأجج عىل شفت

 بـل كـان ي، أمـريَ فلـم أري عندما تفتحـت عينـاي وفزعيوكم كان رعب

ت لـه شـيخوخته مـن  بكل ما أبقـ وشبايبَّي يحاول أن يعترص شفتيهناك عم

 ، املخـدر كـل قـوةا عن املقاومة بعد أن أفقـدينً عاجزة متاميقوة وقد وجدتن

أواه ..  األمـريَّ ثانيـة ويقبـل عـيلي أغمض عينيفاستسلمت لقبالته ثم وجدتن

 َّلقد كان من العبث أن أميز وقتئذ بني الحقيقة والخيال والرؤى حتى خيل إيل

هـو التمتـع الـدنس بعـذراء . .ىل هدف واحدأنهام رمبا كانا شخصني يسعيان إ

 .ائسةب

لقد فقدت منذ تلك الساعة أعـز مـا يرشف .. وافقت عىل الحقيقة املرة
 تـأثر أو ي عليـه أُبينام املجـرم مل يبـد.. العذراء ويجعلها ترفع رأسها بني الناس

 . حق أخيه ورشف أخيهحساس بفداحة ما ارتكب يفإ
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 ي أرقد إىل جوار زوجة عمـي وجدتنما حويلإىل وعندما أفقت وتنبهت 
ى تنبعث من جميع َّ بالخل وكانت حرارة الحميوجهبينام كانت الخادم تدلك 

 .يأنحاء جسد

ـة الـسـفيل ـذكرت منـظـر الغرـف  للبـيـت ورـغـم الـصـداع الـشـديد فـقـد ـت
 تفصيل مـا جـرى هنـاك ي عندما مر مبخليتيوانهمرت الدموع غزيرة من عين

 آثـرت  ألين، املفـاجئ ومـريض رس حـزينتوضـحاينًوقد حاولت املرأتان عبثا تس
 .. فكرة جديدة عن الهرب رأيسالصمت وكتامن األمر بينام راحت تتجمع يف

 سيده سوى  ال أرى يفيً أن أترك فورا هذا املنزل الذَّلقد كان يجب عيل
 .. ومستقبيل رجيم يتهدد حيايتكابوس مخيف وشيطان

الثـة أيـام متواليـة مل أبـح  بقيت طريحـة الفـراش أسـرية املـرض ثيلكن
 األليمة وكـان الـوحش ال يجـرؤ خاللهـا عـىل الظهـور  عن مأسايتءخاللها بيش

 تتضـاعف مـع غـروب ي وآالمـي وكانـت دمـوع، أو االقرتاب من الغرفةيأمام
 صـوت أو ي أرتعـد خاللهـا أل، ساعات الليل طويالت ال ينتهـنيالشمس ومتيض

 يقـف بالبـاب أو يحـاول تعـذيب ثانيـة ييحفيف ورقـة خشـية أن أرى جـالد
 .مبحرضه

 وـقـد  الليـلـة الرابـعـة ـقـرب ـبـزوغ الفـجـر نهـضـت ـمـن ـفـرايشويف
ـالبيس ـت ـم ـت فجمـع ـد خـف ـى ـق ـأة الحـم ـة أحسـسـت أن وـط   الداخلـي

 ُّوالجمـيـع نـيـام ال يـشـكون _  ـهـدوء وـعـزم خرـقـة قدمـيـة ويفالقليـلـة يف
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 الخطـىي أحد أحـث  خرجت إىل الطريق دون أن يلحظن_ي من نواياء يشيف
 الظالم وال الوحدة وال املصري املجهول ي مل يرهبن،تجاه محطة السكة الحديدية

نسـام الصـباح البـاردة أ إذ أن ، كنت أسري إليه بل كان األمر عىل العكـسيالذ
 وعزميـة صـارمة ي وأحسست برشاسة تسـتبد بتفكـريها لشأينب أشد تنيجعلتن

 .تنبعث من أعامق نفيس

 سـمعت صـوت قطـار يصـل إىل املحطـة يشبعد لحظات قصرية من امل
 أقرب عربة مـن  يف وألقيت بنفيس،فعدوت برسعة حتى لحقت به قبل القيام

 . بعد ذلكعرباته دون اهتامم ملا يأيت

 إذ أقبـل ، الحـريةومل تطـل يب..  أين أجلـسيووقفت برهة حائرة ال أدر
 معنى لهـا  فنظرت إليه نظرة بلهاء ال عن تذكريتي القطار يسألني كمسارَّعيل

 ي وجهـ بكلمـة أجيـب بهـا عـىل سـؤاله فـانفجر الرجـل يف عقيليومل يسعفن
 :اًمهدد

 إذا مل يكن معك واحـدة فسـتدفعني ي،تسخرين منأ.. لك ال تجيبني ما"
ًعدتها رسيعا أ الفارغ بحركة ال إرادية وي جيب يفيفوضعت يد ،"ااألجر مضاعًف

يـا : " وأنـا أقـول لـهيع إىل عينوكأمنا كنت نسيت الحقيقة املرة وقفزت الدمو
 ." نقودي ليس معيسيد

مـكــان اـســتغفال  اإل القـطــار إذن؟ أحـســبت أن يفوـملــاذا ـتــركبني يف"
 ." املحطة القادمةًحسنا سأسلمك للبوليس يف! الحكومة؟
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 عنـد َّ من عمله ويعـود إيلي آخر مقاعد العربة ريثام ينته يفيوأجلسن

 .مر الكونغأ عندئذ يوقوف القطار وكان ضوء النهار قد بد

 بكاء متصل وال أنكـر  الرحلة يف أن متيضنسانة بائسة مثيلإكان خليًقا ب

 كنت محصنة بدرع ي لكن، شعاع من الكآبةَّ كنت أشعر بالحزن ويخيم عيلأين

 ي والشباب كام تعلم ميتاز عادة باالستهانة باملخـاطر وكـان إىل جـوار،الشباب

 نسـيت  أينَّ حتى خيـل إيل الكون فيام حويل بالتطلع إىلينافذة مفتوحة أغرتن

ىل حافـة النافـذة إ فملـت ، بعـد قليـلٍ مـن مـآس وما ينتظرين، لحظةيتعاست

 واسـعة وكانـت حقـوًال..  وسـطها ميـر القطـار يفيتأمـل املنـاظر التـأوأخذت 

 وفالحني مجدين وقد احرتقت جلودهم تحت وهج الشمس وهم منترشون يف

 ،والجـامل واملـاعز قـد علقـت عـىل الكـأل تأكـل منـه بيـنام األبقـار ،كل مكان

ا تنـبح كلـام أحسـت بشـبح غريـب ً وآنـ،ًا ساكنة آن حراستهاوالكالب واقفة يف

 ، عـىل الحقـل فرح ورسور عنـدما تلمـح سـيدها مقـبًال يفي تجريمقبل أو ه

ا مـن واجـب هـ مبقدمه وكأمنا تزهو أمامه بيقظتها وقيامها مبا فرض علييتفحت

واألطفال يجلسـون  حقول أخرى كنت أملح النساء والفتيات  ويفعىل خري وجه

و الـلــه الحـديث و عشش غري مسقوفة من القـش وقـد انهمـك الجميـع يفيف

 ..واللعب ال يثقل قلوبهم هم وال حزن

 ! كم كنت أحسدهم يومئذ؟يهل تدر
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 وعـىل ذلـك فقـد ،قبـل القطـار مـن وعىل فكرة مل أكن قـد سـافرت يف

 أحوال هذه املركبة العجيبـة مـن  وأحزايني هموميستننأ وينتباهاستغرقت ا

  دخـان ينبعـث إىل،رسعة فائقة إىل صفري يرتفع بني وقت وآخر يشـق الفضـاء

 فيحجب عنا ضوء النهار إىل جانب تلـك املنـاظر الجميلـة املتغـرية فجأة كثيًفا

 ،يـه أنا فيً متاما حرج املوقف الذينستنأ و أرضت فضويلي مررت بها والتيالت

 املـدن حتى أصبحت كأحد هؤالء األطفال املرشدين الذين ميلئون الشـوارع يف

 اللعـب واثقـني أن الحياة وال عمل والذين يقطعـون يـومهم يف  لهم يفَّوال هم

 . يتكفل لهم بالغذاء والرشابي ومعه الكريم الذالظهر سيأيت

  كحـلـمي عـنـي بـعـد انرصاف الكمـسـارَّيلإلـقـد كاـنـت الرحـلـة بالنـسـبة 

 ! كم من الزمن تدوم األحالم؟،جميل

 رسعـة ً الضحك عندما رأيت كلبا ينـدفع نحـو القطـار يفلقد أغرقت يف

  وفجأة طرق أذين،ًا رهيباٍّ كأنه يطارد عدو، اللحاق بهجنونية وهو ينبح محاوًال

" ياتبعينـ.. أنت الجالسة هنـاك: " وهو يقولي حطم تصور أحالمصوت خشن

 حتـى توقـف عـن حدى املحطات ومل يلبث إال قلـيًالوكان القطار يقرتب من إ

 بيـنام ال ،املسري وكان عىل النازلني أن يرسعوا حاملني متاعهم ليغـادروا القطـار

كـان مـن .. اً ومعهـم أمتعـتهم أيضـ الصاعدون مبـزاحمتهم ليصـعدوا أوًاليبايل

 . يحملهء يده يشًالنادر أال ترى مسافرا وليس يف
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 وأنـا يبطـإ الصـغري تحـت وضعت حميل وقد يورست خلف الكمسار

 فقال وهو ينظـر إىل ، كان قد لحظهايمسح عربة انحدرت عىل خدأأحاول أن 

جـدن ذرفهـا ُإن هاتيك الغجريـات ي.. ال يغرنكم هذه الدموع: "الواقفني أمامه

 له مع ورقة ي أرسع للقائه وسلمني ثم اتجه إىل ناظر املحطة الذ،"عند اللزوم

 .زرقاء

 ال ، الـبالدنَْبُ يجـ الناس غجرية من هؤالء النسـوة الـاليئيظنن أن ييآملن

 ي فـامتألت عينـاي هذا الوصف إهانة مذلة لكرامت وبدا يل،وطن وال أهل لهم

جابـة إال مـن بـني التنهـدات سـتطع اإلأ مل ،بالدموع وعندما سئلت بعـد ذلـك

 .والشهقات والدموع

ان قـد حرض أحـد  كي عن ناظريًرحل القطار رسيعا لكن قبل أن يختف

 بكـاء  قطعـت الطريـق إليـه يفي إىل مقر البوليس الذرجال البوليس واقتادين

 . ما أتخيله من عذاب متوقعي الخوف ويرهبني يعذبن،متواصل مؤمل

ا وحيويـة فـالخفراء والجنـود يروحـون ً مقر البوليس الحظت نشاطويف

 وطليت بينام ويغدون وقد حملوا بنادقهم الالمعة والخيل قد نظفت أرسجتها

 ويرتفع صـهيلها كأنهـا تسـتعجل الخـروج ، ترضب األرض بحوافرهايوقفت ه

 بها الجميع وقد أحاط بها بعض السـادة ي وكان هناك شخصية يحتف،والحركة

 .يجوبون أنحاء املكان بينام خيم عىل كل من باملركز السكون والوقار
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 مسـون حـويل فنـاء املبنـى ننتظـر دورنـا فوجـدت النـاس يتهاوقفنا يف
رضة ح ":ويشـريون إىل شـخص مقبـل آخـر يناديـه" حسـني بـك"ذاكرين اسـم 

 فأيقنت أن مثـل هـذا ،"اتفضل يا حرضة الحكمدار ": وآخر يقول له،"القامئقام
بطل هذه الحركة غري  ال بد وأن يكون لقاب يتمتع بكل هذه األيالشخص الذ

 . ألحد نفيس مل أجرؤ عىل الحديث مبا يدور يفي لكن،العادية

 ي وأمره مبرافقتـبعد فرتة طويلة من الوقت حرض شخص ونادى حاريس
  قـد وقـف يف، من كل أثاثٍبهو عارب فمررنا هناك ، من املبنىلطابق الثاينإىل ا

 ن وصـلنا إىل بـاب غرفـة مغلقـةأ واملوظفني واألعيان إىل نحائه بعض الضباطأ
 ،ذن بالـدخول الباب بحذر وخفة ووقف لحظـة حتـى سـمع اإليفقرع الجند

 أمامه بيده اليرسى وهو يهمس يدفعنبينام  ، رفق بيده اليمنىففتح الباب يف
 مـن  كرايس، وسط حجرة مؤثثة بأثاث فاخريفوجدتن"  يا امرأةادخيل"بعبارة 

 رسمني بالزيت وصـورة شمسـية كبـرية يالجلد وأريكة متسعة كبرية وسجاد ذ
ف مكتب فـاخر ضـابط جميـل  وىف أحد األركان جلس خل،معلقة عىل الحائط

املحيا لكنه رزين وقور وقد بدت عيناه الزرقاوان مـن خلـف نظارتـه تفيضـان 
 كـان يصـطنعها يعدا الرصامـة التـ كل مظاهره ا يفًلقد كان جذاب.. ًارقة وحنان

 ..لنفسه

 معرفـة نسان يفإلاغليظ الجثة ال يخطئ " يأفند"وقد جلس إىل جواره 
 وقد نبئت بعد ذلك ،خر رغم ما يتكلفه من عبوسقدره الصغري بالنسبة إىل اآل

 .هو مأمور املركز" ياألفند"أن هذا 
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 ا يقلـب يفً مطرقـ الغرفة بينام استمر اآلخـر عند دخويلَّنظر املأمور إيل

اها لـه َّ أديبعض األوراق أمامه ومل يحاول حتى الرد عىل التحية العسكرية الت

 رفع رأسه وكأنه مل يلحظ دخولنا الغرفـة ا فرغ من عملهَّ ومل املرافق يليالجند

 ."ماذا حدث؟: " جد يفي وسأل الجند، تلك الساعةإال يف

 هـذه املـرأة للمحطـة وكانـت مسـافرة بغـري 38لقد سلم القطار رقم "

 ."تذكرة

 ."وملاذا أيتها الفتاة تخالفني القوانني"

.. حيب غري البكاء والنفانفجرت باكية وال شك أنه مل يكن هناك ملجأ يل

:  فابتسـم وهـو يقـول فأجبته مـن بـني شـهقايت عن اسم بلديتي وسألنفنهرين

 ."تركبني بدون تذكرة؟ تركك يلكن إىل أين كنت ذاهبة لو فرضنا أن الكمسار"

 ..."ال أدرى"

 حمقـاء  لنا الحقيقـة وإال نالـك عقـاب شـديد فـال تكـوين قويلييا بنت"

 ."وساعدينا لنساعدك

 مـن ي دون قصـد أنـزل يـديامته تلـك ووجـدتن بكليمل أفهم ماذا يعن

  وأنـظـر إلـيـه بوـجـه ـقـد غمرـتـه اـلـدموع فتالـقـت مـنـا النـظـرات ومليـفـوق عيـنـ

ـض برصأ  ـة إال أن أخـف ـه الفاتـن ـام جــامل نظراـت ـيســتطع أـم  ا وشــعرت ً رسيـع
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 يتخفـف مـن أعبـاء ي تتبخـر وقلبـي آالمـبني يديه وأحسست كـأنباطمئنان 
 . الكالمر إليه شعرت بالرغبة يف وكنت كلام اختلست النظحزاينأ

لقد كانت جاذبيته قوية نفاذة طغت عىل رصامته وجده فصممت عىل 
ا عـىل ً وأملـت خـريي، لحاميتـالـلــهًالتحدث إليه كام لو كان مبعوثا من عنـد 

 هذا العامل تعسة وحيدة يف..  يتيمة األب واألم البك إينيسيد ":يديه فقلت له
 أن الـلــه ولقد ركبت القطـار وأنـا أدعـو يب يحمين وال قريال أهل يل.. الحظ

 مكان إىل عمل رشيـف أكتسـب منـه ي أ يفي إىل حياة كرمية أو يوفقنيرشدين
ً أثـرا كبـريا حتـى  قريبـة وقـد أثـرت عـىل حيـايتا كانت وفـاة والـديتَّ ومل،قويت ً

أن ً شيئا فلم أذكـر عنـدما لحقـت بالقطـار ي من أمرريد حرية ال أأصبحت يف
 ."ي إال عند حضور الكمساريخطئإىل نتبه أ باملجان ممنوع ومل السفر

 ثمل أستطع أن أذكر له الحقيقة كاملـة وال مـا حـد! أرأيت أيها العزيز؟
 كنـت أود الـذهاب  ألين،يرتتب عىل مثل هذا االعـرتاف القرية خشية ما  يفيل

 .. يعيش فيهاي الذيا عن تلك القرية وعن جالدًبعيد

ـن ـت ـم ـا إن انتهـي ـديثوـم ـاودتني ـح ـى ـع ـاء بشــدة ي حـت ـة البـك   نوـب
  فـجـأة ـمـننقـضـت ـفـرتة ـمـن الـصـمت ـغـري قـصـرية نـهـض بـعـدها الـضـابطاو

ـ   ، بـيـده القوـيـةي وجـهـي تخـفـي الـتـيـنـزل ذراـعـأ ـثـم ي مكاـنـه واـقـرتب مـن
  مبـا ااالطمئنـان والرضـ بنظراته ثم قال وقد بدا عليـه نـوع مـن يوأخذ يتأملن

ـكا ســننظر يفًحســن ":رأى ـر مخالفـت ـد أـم ـيام بـع ـا ، هــذه ـف ـا اآلن فطاـمل   أـم
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؟ ي بيتـهل تقبلني العمل يف.. أنت تبحثني عن عمل فسأعرض عليك ما تطلبني
 ،" طيبـة القلـبي أن زوجـيليس هناك عمل كثري وال يوجد لنا أطفال وتأكـد

 بـصـنيعه ي بجامـلـه وـطـوق عنـقـلـقـد أرسين.. ـشـةودهي إلـيـه مفرفـعـت برص
ا ً تعبـريَ ومل أري أعرب بها عن شكريت الت ال أجد الكلامي لفرط فرحتيووجدتن

قـد كـان عرضـه أفضـل حـل .. ختطـف يـده فأقبلهـاأ من أن يعن شعورأبلغ 
 . كنت فيهيللأمزق الذ

 أكرث من ذلك بل نـادى املراسـلة يا ملشكلتًيضاحإ حسني بك يمل يسألن
 ملحطـة ي الجديـد وأن يسـدد دينـي إىل مـأوايالخاص به وأمره أن يصـطحبن

 .حديديةالسكة ال

 للقامئـقـام حـسـني ـبـك حكـمـدار ي الـظـروف أـنـا مديـنـة مبعرفـتـهفلـهـذ
 تلـك  ذلك اليوم يقـوم بجولـة تفتيشـية يف كان يفي والذ، املديريةالبوليس يف

 يـد القـدر بوليس مديرية أسـيوط عنـدما دفعـت يبالنقطة البعيدة من نقط 
 .إليها

 اخر يف األثـاث الفـييـق ذمسـكنه األن ي نفس اليوم وطئـت قـدماويف
دخلت إىل حامم أ ولقد منحت مالبس جميلة بعد أن ،أسيوط.. قليمعاصمة اإل

 يومئذ بالنسبة ا فوق ما كان يتصوره خيايلٍّلقد كانت مالبس غالية جد.. املنزل
 .خادم مثيلإىل 

أكرث مام  يمل أكن أتصور أن يتحول الحظ بهذه الرسعة العجيبة ويعطين
 لقيته مـن كـل مـن يزاء الكرم والعطف الذ تزداد إستحق ولقد كانت حرييتأ

 . املنزليف

 



121

 وقـت حيـاة يمل يكن من املمكن رغم الفقر املدقع أن أعمل خارج بيت

 لكـن اآلن ،ا لعزة نفسهاًا لكرامتها وامتهانًا بالغً ألن ذلك كان يعترب جرحوالديت

لدار األخرى وأصبحت ال تسـتطيع االعـرتاض عـىل إىل السوء الحظ قد انتقلت 

 . اضطررت إليهي هذه الحياة الدنيا الذ يفميلع

 فـرض ي بأسباب الحياة الجديدة التـا وأخذت نفيسًلقد تأقلمت رسيع

 أنيقة امللبس فرساويلها من الحرير الخـالص  أن أحياها ولقد كانت سيديتَّعيل

 ً متعلمة تعلـيام، من أرسة كرمية املحتد عريقة النسبي وه،والقطيفة الغالية

 من اليوم األول ملا أظهرته يكتسبت محبتا أكرم ترحيب ود رحبت يبا ولقًراقي

 ي بعـض آالمـا أظهرتهـا عـىلَّملـو ، من عطف األمومة واملعاملـة الطيبـةينحو

 سـهولة ويرس ملـا  يف كام اكتسبت ثقتهـا يبي وتواسيني أخذت تالطفنوأحزاين

 .امتازت به من صفاء النفس وبساطة الشخصية

 فوجبات ، وسيديتياألول فتور العالقة بني سيدولقد الحظت من اليوم 

 صادف وجوده فإن الطعام ال ا وإذ،ًالطعام كانت تقدم غالبا بغري وجود السيد

ـائق مـعـدودة متيض ـادال ـحـديثاأ ـصـمت ودون  يفيـسـتغرق إال دـق ـا ،ًن يتـب  أـم

 تجعل مـن املسـتحيل يا بحجة ظروف العمل التًالعشاء فلم يكن يحرضه أبد

 .ملكتب قبل منتصف الليلعليه مغادرة ا

ـ ـوة الـت ـدار الـه ـبط مـق ـني بالـض ـنهام ومل يمل أتـب ـل بـي ـتطع أنأ تفـص  ـس

 ذين اـلـزوجنيد ـهـ يـشـي الرفـيـع اـلـذيأتـبـني ـبـادئ األـمـر ذـلـك الـخـيط اـلـواه
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 مـنهام يـرتبص اللحظـة ن كـالٍّأ بل كل ما أدركت ،املتنافرين بعضهام إىل بعض

 .ا من أرسهيها فكاكً يستطيع فياملناسبة الت

ً متنفسا ملا ينـوء بـه قلبهـا مـن أحـزان ي صحبتولقد وجدت السيدة يف
 ،َّ بهـا إيل تـفيضي مشـاكلها التـ التفكـري يف يفوآالم وكنت أحـار وأجهـد عقـيل

وأحاديثها عن لياليها السود وأيامها املثقلة بالهموم ومئات الحـوادث املخجلـة 

 جحـيم مـن العـذاب  كانت تحيل حياتها إىلي يرتكبها زوجها األرعن والتيالت

 البؤس والشقاء  يفيأيام وهكذا يا نبيهة متيض ":ولطاملا سمعتها تقول.. املتصل

 االقرتان  وأهيلالـلـه َّ قدر عيليمع هذا الرجل الذ العذاب  يفي أعواموتنقيض

 غري حيـاء بـني  بنفسه يفي والناس ويلقالـلـه أنا زوجته أمام إنه يتحاشاين.. به

 كل ما حرم إنه ال يجد املتعة إال يف.. إنه معتوه.. الحقرياتجنبيات وأحضان األ

 ."بل تعسة ال أمل لها..  مسكينة يا نبيهةينإن.. الـلـه

سـتطيع أن أ حرسات وال لقد كنت أمام هذه االعرتافـات تـذوب نـفيس

 كنت أحاول جاهـدة أن أهـدئ مـن روعهـا أين من االنهامر رغم يأمنع دموع

 .عت عنها ما استطيِّوأن أرس

 لكنـه كـان ، عملـها له بالكفاءة والنزاهة يفًولقد كان الحكمدار مشهود

غـراء إ أمـام ي حياتـه الخاصـة وهـو الضـعف املتنـاها بنقصه الكبري يفًمشهور

 ..املرأة
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 هذا العامل أن مصدر كل الرشور املوجودة يفب ءعرتف رغم كل يشأ ينإو

 .ال سبيل إىل نكرانها ييقة الت إنها الحق،هو املرأة.. وما يحل بالناس من نكبات

ا ن النفوس الحاقدة دامئًـأمن النادر التغلب عىل العاطفة الجنسية كام 

 ، العاملني برسعة مذهلة تذيعها يفن تقع عىل فضيحة حتىإترتبص بالناس وما 

 تعتمد عىل إثـارة الشـعور فـال عجـب إذا ي الخيالية املناسبة والتمع الحوايش

 عن حوادث زوجها تروعهـا ل قصة تصل إىل آذان سيديت أن ك،كان األمر كذلك

 .وتصيبها بهم مقيم

 وإذا أضفنا إىل ذلك ثالثـة ،ا بدرجة منفرةٍّحقيقة أنها بدينة وبدينة جد

ا لذلك ً فلعلك تلتمس عذرا من الحياة الزوجية دون أن تنجب أطفاًالًعرش عام

 قصـور الطبيعـة يف الشجاع وتنكره لها رغم أنها وال شـك ال ذنـب لهـا يالجند

 . حرمتها الولديالت

ا عىل رفع روحها مئًاقتنا تقوى عىل مرور األيام وكنت أعمل داكانت صد

 كانـت ال تنقطـع وال يخطاء زوجهـا التـأ نظرها من شأن املعنوية والتقليل يف

 ، الخاصـة أو شـئوين أحزاين فرصة للتفكري يفَّيحتى مل تعد لد.. ترجى لها نهاية

 مشـاكلها وازداد  والنظـر يف لشئون سيديتي انقطاعد لذة يفصبحت أجأولقد 

 . بني جدران ذاك املنزل عشت حيايت منها حتى ليخيل أين بها واقرتايبيتعلق

 اتجـاه واحـد لكن متى خلت الحياة من أخطاء؟ ومتى سارت الـدنيا يف

 !مستقيم؟
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 روح  فيـه العرتافـات سـيديتي أصـغي نفـس الوقـت الـذلقد كانـت يف
 بأفكـار وقحـة يثورتهـا عـىل مـر األيـام وتعـذبن وتـزداد  نـفيسثور يفخبيثة ت

 ..ستطيع تحديد كنههاأ إىل عالقة غريبة وعاطفة ال  يبيوخطط عجيبة تؤد

 عنـدما  حيايتمنذ تلك اللحظة الحرجة يف.. ا أكرث رصاحةًوألحدثك حديث
خفيـت بهـا أ ي التـي وأنزل يـد، حسني بكي نقطة البوليس وتقدم منكنت يف

 ثم تالقت نظراتنا لحظات وأصبحت ي ومظهر وأخذ يتأمل شكيل البايكيجهو
 أخيلة عجيبة وأخـذت أحـس مبيـل عجيـب نحـوه تحـول إىل بعدها أعيش يف
 خدمـة  وتعلق شديد ترجمت عنهام بإخالص صامت عميق يف،عاطفة غامضة

 .ذلك الرجل الساحر

 تـزداد يواطف كانت ع،ا بعد يومً وشكاواها يوم اعرتافات سيديتوبتوايل
 ي يبـدي أن الحكمدار كان ال ينسيام  حرية متزايدة الي تفكرييا وتعرتًاضطراب

 .َّا عيلًا وحدبًا شديدعطًف

 من أفكـار خبيثـة  رأيس يفيعىل أية حال مل تغري الظروف مام كان يجر
.. ي خـواطر نظرة تخالف ما تهجـس بـهَّ أن الحكمدار ينظر إيلَّوكان يخيل إيل
 . املضيعةينسانيت إل أو يريث ملا ملسه من بؤيسَّف عيللعله كان يعط

 لسـري األمـور فـام _ األمـرولو أنها مل تشـك يف_ فكانت يقظة أما سيديت
ـل ـدو ليعـم ـة للـع ـدع فرـص ـت ـت ـة ،كاـن ـريان كامـن ـت الـن ـد كاـن ـك فـق ـع ذـل   وـم
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 يب ناحية الواجب الـذِّا أغل كنت دامئًا إال أين دامئًتداعب خيايل.. تحت الرماد
 كانت ي املأوى والذي منحني البيت الكريم الذا يفً أال أخلق اضطرابَّيليحتم ع

 تهـب عليـه مـن الخـارج فـام أحـراه أن يـنعم يتعصف به األنواء والرياح الت
 نفس الوقت كنت أحسب ألف حسـاب ملـا  يفكام أين..  الداخل يف جزيئبسالم

 شفت زلـة يل إىل عرض الطريق إذا ما اكت يبي لو ألقي من عار وخزيسيلحقن
 .. وقتهايف

 ي بأن يجعلن كفيًالي يثور بني جوانحيلقد كان هذا الرصاع العنيف الذ
 أما إذا أقبل الليـل ِ منفردينيجد مع سيداوتا أال أجتهد دامئًأمرهفة الشعور و

 ا ـعـن أـعـني الرقـبـاءً الـبـاب بعـيـدَّ وأغـلـق ـعـيلنطـلـق إىل حـجـريتأ كـنـت ـفـإين
 مـرة  ألقـى يبي الـتعس الـذي حظـً العنـة العنانيوالحاسدين وأطلق لدموع

 . مثل هذا الجحيم من العذاب املقيمثانية يف

 يا من حال زوجها التً تزداد يأس بعد ذلك أيام عصيبة فسيديتيصادفتن
 بيـنام ي وجـودَّ تـنغص عـيليا التـ وتزداد شقوة وتكرث شـكاته،اًال تتحسن أبد

أمـا مـا .. اً لها عالجـناحية أخرى عاطفة متأججة ال أجد أصبحت من جيسهوا
 .ا فلم يكن يعلمه إال هوًيخبئه لنا القدر جميع

ـرت أن أحرض اإل ـوم أـم ـت وذات ـي ـار فحمـل ـينية"فـط ـام "ـص ـا طـع   عليـه
  األـمــر ـشــك وكاـنــت  يفيخفـيــف إىل حـجــرة الحكـمــدار دون أن يـخــالجن

  ي ولـقـــد وجدـتـــه لدهـشـــت،حجرـتـــه تـقـــع إىل ـجـــوار حـجـــرة ـســـيديت
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سـعدت : "ا يتمـتم بأغنيـة شـعبية فقلـت لـهًبـا وإياًيذرع الغرفة مبفرده ذهاب
 ." البكيا يا سيدًصباح

 ." صباحكالـلـهأسعد "
 برسعـة عجيبـة قالها وقد أرشق وجهه بابتسامة جذابة ثم التف حـويل

 ، بذراعيه بشدةي مكانها وطوقنضع الصينية يفأ من الخلف قبل أن يمسكنأو
 وهـو ال ينقطـع  تقبـيًالَّي ووجنتـَّي بني يديه وانهال عىل شفتثم أمسك برأيس

 ."هس هس: " أذينعن الهمس يف
 ذلك اليوم وبعد هـذا االعتـداء غـري  يفيال أستطيع أن أصف لك شعور

 هـا ولهيبي كنت أشعر بنوع من الحمى تجتاح جسدذكره أينأ وكل ما ،املنتظر
 ي شـبه غيبوبـة حتـى سـقط مـن يـدري يفس وكنت أينبعث من جميع أطرايف

هـذا السـؤال ".. ؟يمـاذا أصـابك يـا بنيتـ ": سيديتي فسألتن،صيص نادر املثالإ
 ي ذلـك اليـوم دون أن تسـمع منـ يفي رددته عرشات املرات عىل مسمعيالذ

 ولـو أنهـا ، أدىن شـكي أمـردون أن تحار له علـة ودون أن يخالجهـا يفوا ًجواب
 .عرفت السبب لروعها وأزعجها أكرث من كل ما عرفت عن زوجها من قبل

 كـان يثقلـه هـم ي السموات العـىل لكـن ضـمري الخيال يفلقد حلق يب
 نفـس الوقـت كانـت هنـاك  لكن يف، وأمرحيكنت أريد أن أضحك وأغن.. كبري

 لكـن ،ستطيع التفكري والتأمـلأ نشدت الوحدة لعيل.. يدمعة حائرة بني مقلت
 ذلك اليـوم وهكـذا ال يكـف تشاء الصدف أن يقبل الضيوف علينا جامعات يف

 .أحالمهمو عن عبثه باآلدميني اًالقدر أبد
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 .. بربد ألزمها الفراشصيبت سيديتأبعد بضعة أيام 

 ليلة حالكة الظالم وقد خيم السكون العميق عىل املنزل كان القـدر ويف

 ..يرسم الخطوط الرئيسية للأمساة

كنت ال أزال يقظى وقد أعلنت الساعة انتصاف الليل منـذ وقـت بعيـد 

 رسير مبالبس خفيفـة شـبه عاريـة  وقد رقدت يفيينلكن النوم يأىب أن يزور ع

 الجو تجعلـه  حر شديد ورطوبة كثيفة يفيبه عن عينذي لكن كان ،أدعو النوم

 يولدهشـت..  املنشود إىل يقظة كاملةي وتحيل نوميا وأفكار تعذبنًا مؤملخانًق

 شـعور يرتـع لألمـر ومل يخـالجنأمل .. ءالبالغة وجدت باب الحجرة يفـتح بـبط

 فظهر عـىل ،رتقب ما سيحدثأف أو توقع الرش بل بقيت هادئة ساكنة بالخو

 صـمت ودون حركـة ثـم ا ووقـف برهـة يفًعتبة الباب شبح رجل أعرفه جيـد

ي وهـو يحسـبن_ي ودون أن يضيع لحظة من الوقـت  حذر نحو مرقدتقدم يف

 رفق وحـذر بـادئ األمـر ثـم  يفي وأخذ يداعب جسدي جلس إىل جوار_نامئة

تبـع ذلـك بقبـل حـارة أ و،ته شدة وقوة كلام هاجت أحاسيسـهازدادت دغدغ

 مكان سـلم مـن مداعبتـه أو ي جسد يفَمل يبق.. يوحشية طويلة ال تكاد تنته

 .االستجابة لنزوته

  تلك الليلة ولعلك تلتمس يل يفَّ عيليال شك أنك أدركت من هو املعتد

أم .. حامقتـه تظاهرت بالنوم حتـى أتـيح لـه أن يرتكـب ينإا إن قلت لك ًعذر

 !؟ي دعوا وتشك يفيتراك تتهم ضعف
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  كنـت يفإىن أقص عليك الحقيقة كام حدثت وال أنكـر أينحال ية أعىل 
 بخـدر لذيـذ كلـام ازدادت  وكنـت أحـس،نشوة قصوى وشعور بالسعادة كبري

ها قد تحققت أحالمـك : لقد كنت أهمس لنفيس.. ا وقوةضامته املجنونة عنًف
 الطويلـة مـن الشـوق بـك بعـد كـل تلـك الليـايلونلت مرامك وظفرت مبحبو

 وكم كـان ، غري ذلكء يش تلك اللحظة مل أفكر يفيف.. والحنني والحرمان والشك
 ذلك القـرد الكريـه ي استشعرته بني يدي إذا قورن بالعذاب الذالحارض جميًال

 . تلك القرية البعيدةيف

جـرؤ أبل مل  ،زعاجه فيرسع مبغادرة الغرفةإع النوم خشية ُّواصلت تصن
أن ب يا منً اعتقاد، رغم الظالم الدامس املخيم عىل الحجرةيحتى عىل فتح عين

 .يذلك سيذهب بأحالم

 اعرتاض أو مقاومـة بيـنام ي قبول حسن ودون أولقد تلقيت دعاباته يف
ي وكنت سلمت جسدأ و، بعبارات الحب والغزل الرقيق أذينكان هو يهمس يف

 . ذلكيلشيطان لو طلب من ليروحعىل استعداد كامل ألهب 

 ي نفـس البيـت الـذأصبحت منذ تلك الليلة خليلته وخادمة فراشـه يف
 .تقيم حليلته بني جدرانه

  تجـمـع يوتوقـفـت نبيـهـة ـعـن الـحـديث وأـخـذت تجـفـف الـعـرق اـلـذ
ـا  ـق فيـه ـنام ـكـان كاـمـل يحمـل ـديل ـصـغري بـي ـا مبـن  دهـشـه وـقـد أـفـوق جبينـه
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هـذه التفاصـيل الجريئـة ملاضـيها  مـن ةا أو غريًمل يحس بغض.. اعرتافها وحريه

 .القصري

 تلك اللحظـة بـل آثـر أن  خالج نفسه يفَّفصاح عاممل يحاول النقد أو اإل

  بيـنام رسح بـبرصه يف، برفـقيضم اليدين الصغريتني بـني راحتيـه ويضـغطهام

الظالم املخيم عىل الكون فيام حوله حتى ال تشعر الفتاة بحرج إذا مـا التقـت 

نبـاء أفضاء مبا يثقـل صـدرها مـن  اإلعر مبزيد من الحرية يف تشنظراتهام وليك

 : تلك النربة الهادئة الواضحة تقولبينام استمرت نبيهة يف.. وأحداث

  أن أسلك سـبيًالي ذلك الوقت فيام إذا كان الواجب يقتضينمل أفكر يف"

 ال ما كـان يجـب أن قص عليك ما حدث فعًالأ اليوم ينإ.. غري تلك أيها الحبيب

 ..."دث عىل أية حاليح

 حـدث بعـدها ، أدركت ما حدث من نظرة أو إشـارة عـابرةلعل سيديت

  غري متوقـع حتـى أينا عميًقًاصمتبعطفها  معاملتها فاستبدلت تغري مفاجئ يف

 اقتنعت ًا أخريي لكني، ظن خشية أن أكون مخطئة يف،ًا أحيانسائل نفيسأكنت 

ألمور ففقـدت ثقتهـا  ال تخطئ هذه ايبأنها اهتدت إىل األمر بغريزة املرأة الت

 ."السابقة يب

سـتطع حـل هـذا أ حرية مـن األمـر ومل  نفس الوقت وقعت يف يفيلكن

 ." األمر وتخرج عن صمتها وتحقق اتهامها؟ يفيملاذا ال تفاتحن"اللغز 
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 بينهـا وبـني  غرفـة نـوم سـيديت مشـادة أو اثنتـان يفولقد حدثت فعـًال
ا ال يكاد أحد أن يتبينـه ً كان خافتير اسم جرى بذكي لكن الحديث الذيسيد

 ي عـىل فعلتـي فعنفتنـ سـيديتيسـرتق السـمع ففاجـأتنأفاقرتبت من املكان 
ا عالوة عىل ما كنت ا عميًقً حزنَّ نفىس أعمق األثر وأثار يفا ترك يفًا شديدتعنيًف

 .أحسه من عذاب الشك وتأنيب الضمري

 ي كل مـا يعرتضـنرسيع يفا أحب مواجهة الواقع والبت اللقد كنت دامئً
منتهـى ضـعف العزميـة والـرتدد   إزاء ذلك املوقف كنـت يفي لكن،من مشاكل

 ي عـذبت روحـيوالحرية حتى وقعت فريسة للعواطف املختلفة املتباينـة التـ
 .شنعهأقىس العذاب وأ

  أرسيني عاطفة فياضـة نحـو هـذا الرجـل الـذي قلبلقد كنت أحفظ يف
 تستعذب آالم الحيـاة ي التة عىل تلك السيد كام كنت أشفق،برجولته وعطفه

 بيـنهام واإلقـدام عـىل حيـاة الـترشد مـن  تـرك عمـيلفلم أفكر يف.. إىل جواره
 .جديد

  فجميـع مـن يف، عملـها كام هو يفً منزله متام طاغية يفيلقد كان سيد
 .. مبا فيهم الزوجة يخضعون إلرادته ونزواته خضوع العبيداملنزل

  يفَّيلإ الخفـاء تحمـل  مقابلـة تـتم بيننـا يفومع ذلـك فقـد كانـت كـل
ـا رسور ـآالم غامضــة ال أدرًا ممزوجــ عميًقــاً طياتـه ـايا ـب ـوم ..  كنهـه  وذات ـي

ـو أن ســيديت" رصاحــة ســألته يف ـا لهــا؟مــاذا يحــدث ـل  " اكتشــفت خيانتـن
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 يواحد وواحد فقط هو الـذ ": غضب بيده القوية وهو يهمس يفيفأطبق فم

.. لكـن حـذار أيتهـا الصـغرية.. لف هذه الجـدران هذا املكان وخله السلطة يف

 ."واملذلة..  تتحاىش الفضيحة والعاري أن سيدتك ليست عمياء إمنا هيولتعلم

 فـكـرة  رـعـدة خفيـفـة عـنـدما ـمـرت بخـيـايلي جـسـدأجفـلـت ورست يف

 .َّ صاحبة الفضل عيليا لوجه وهً وجه ومواجهة سيديتيافتضاح أمر

جل عىل النساء واسـتبداده بهـن ولقد أدركت بعد ذلك مدى سيطرة الر

 ..ورس تعلقهن به

 ال يطيقون الصرب عىل عالقة واحدة مهام بلغت من ي الرجال يا سيدإن

 ..ويا لويل املرأة العقيم منا.. الجامل

  بنظرات سيديترتجف كلام التقت نظرايتألقد أصبحت منذ تلك الليلة 

 يا مـن كـل قلبـًقا صـاد ومع ذلك فقد كنت أعطف عليها عطًفـ،وأتوقع الرش

 نفس الوقـت أعجـب لهـذا سية وكنت يفوأشفق عليها من وحدتها املريرة القا

لعل مكانة زوجها ومـا .. الصرب الغريب عىل هذا العذاب املقيم والحظ التعس

 رس تعلقهـا بـه وحفاظهـا عليـه ي الحكومـة هـيتمتع به مـن جـاه ونفـوذ يف

ا ولـذا تأمـل ٍّا قويـٍّ تحبه حبأم لعلها..  صمتوصربها عىل تحمل هذه اآلالم يف

 ترخيـه كلـام ،ً سـلياميبقت هذا الخيط الـواهأ وهكذا ،ا ماً صالح حاله يوميف

 .اشتد عليه الجذب
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  سـلويك وشـكوكها يفي كـان حـذرها منـلقد نسيت أن أخربك أن سيديت

نهـا مل تنـبس بكلمـة ومل تفصـح عـن شـكها أو أرغـم  ،ا بعـد يـومًيزدادان يوم

 ملواجهـة هـذا الوضـع الجديـد وجعلـت ا أعـد نـفيسً أيضشكواها وأخذت أنا

 غـري آمثـة فـيام أفعـل  وإىل أيننصاف نفيسإ وانتهيت إىل أقارن بني مسئوليايت

وإىل أن االصغاء إىل صوت الضمري فقط عبث ال معنـى لـه أو كارثـة وخسـارة 

 . فسلمت األمر للقدري وحدمحققة يل

ا ً أيضـ أن الحكمـدارَّي لـد األمر بعـد ذلـك وتحقـقًولقد فكرت كثريا يف

 كل الحق ألن ذلك معناه املحافظة عىل سـمعته إىل أبعـد َّبقاء عيل اإل يفٌّمحق

 األفـواه نتيجـة بحثـه وراء لذتـه  من تركها مضـغة سـهلة يفحد مستطاع بدًال

 .خارج جدران بيته ومغامراته بني مختلف النساء

 غـري محتملـة _ي نظـر املجتمـع الراقـيف_ي بالحكمدار كانـت إن عالقت

 اعتـاد ينفس الوقت قد خففت من حدة النقـد والغيبـة التـ  يفيالوجود وه

 راجـت حـول ي والشائعات الكثرية التـي أن يخص بها سيدياملجتمع األسيوط

 لكنهـا عـىل أيـة ه خدمة ولو أنها خدمـة شـاذة، أسديت لأفال ترى أين.. اسمه

 .حال خدمة جليلة

نسان فإنهـا رسعـان مـا تفـتح إما عىل إذا ما سيطرت عاطفة .. سفاها أو

ـة ـاب لعاطفــة أخــرى أو عــادة ضــارة أخــرى ورمبــا ثالـث ـت .. الـب ـإذا كاـن  ـف

ـزة الجــنس أو شــهوة النســاء هــ ـا عــادة مــا تصــحبها يغرـي ـة فإنـه   الغالـب
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دمان الخمر وتصبح النقيصة إ أحوال كثرية تتغلب عادة عادة إدمان الخمر ويف

 .لهالك به إىل اي صاحبها وقد تؤداألوىل يف

 ألنـه مل يكـن ي سـيد كانـت تـتحكم يفيمل ألحظ قط العادة الثانية الت

 . من الخمر والنساء عىل السواءيقدم إحداهام عىل األخرى بل كان يقدس كالٍّ

 فهو يشكو كـل ،دمان اللعينة تبدو عليهية حال لقد بدأت آثار اإلأعىل 

 ،بصـفة دامئـة جسده أو رأسه ثم أصبح معتل الصـحة من مرض جديد يفيوم 

فاختفت من وجهه ابتسامته املرشقـة وحـل محلهـا العبـوس والـتجهم ورشود 

 أذن  همس يفياستدعى طبيب األرسة الذا بعد إحدى األزمات ًخريأالنظرات و

ن النوريسـتانيا قـد بلغـت مرحلـة  وبلغة مل أفهمها أ،متام الفحصإ بعد سيديت

 أدفع به الخطر عـن ا فعاًالًال أملك شيئ: " وأردف ذلك بقولهيرة عند سيدخط

وإذا استحالت مثل هـذه اإلرادة .. إذا عجز العلم عن أن يدفع املرض.. املريض

.. ً هش لني ومل يستطع العلم أن يفعل شيئا فام أحقر العلـمءالحديدية إىل يش

  تسـتطيعني مـن جهـد يف كـل مـالتبـذيل..  لننتظر معجـزة مـن السـامءسيديت

ي إىل إن التأخري قد يؤد.. ا وبدون تأخريًا العالج رسيع القيام بهذالعناية به ويف

 ." مين عليه بالشفاءالـلـهولعل .. رةنتائج خط

 ..ي مسمع نغم حزين يفكانت الكلمة ترتدد يف.. رةخط.. خطرة

ـة  ـك الكارـث ـول تـل ـع حـل ـزل ـم ـك املـن ـن ذـل ـل ســالم ـم ـد تبخــر ـك  لـق
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لـنفس  قلقـة حـريى موزعـة اوعمت الفوىض جميع سـكانه وأصـبحت سـيديت
 قبـل وأوشـك ذلـك البنـاء الفاسـد مـن يفريسة لألوهام واألحزان أكرث مـن ذ

 .أساسه أن ينقض

 مبا يعانيه من أمـراض وآالم ي سيدِوىف هذه اللحظات الحرجة مل يكتف
 هـوة جديـدة فغـرت فاهـا للنـاس منـذ عهـد وعادات مهلكة فألقى بيديه يف

ـمـس ىف ـهـوة لـقـد انغ.. قرـيـب لتـقـودهم إىل ـمـوت محـقـق وـخـراب عاـجـل
 .الكوكايني

 أصبحتا ال تكفان َّيان دامئًا بالدمع فإن عينيض تفكانت عينا سيديتوإذا 
 نـوع مـن الحـزن ال تكف عـن النحيـب والوجيعـة واعـرتاين ونفيس عن البكاء

 من أجل هذا الرجل ء عن القيام بيشيالعجيب يزداد عنًفا كلام شعرت بعجز
 حتى كلمة العـزاء واملجاملـة.. عن العمل الخوف  تأويله فيقعدينءإال إذا أيس

 أصبحت موضع بغـض وكراهيـة فـوق كـل بل إين.. ستطيع التلفظ بهاأمل أكن 
 تحت ي كنت مدينة بوجودا مل أكن أكرث من خادم حقرية فال شك أينَّتصور ومل

 .. مل تكن تقبل املراجعةيالتذلك السقف إلرادته الحديدية 

  اـحــتامل ـهــذا الوـضــعلـكــن ـكــان هـنــاك ـعــامالن يـســاعدان ـعــىل
ـيض ـؤمل البـغ ـاك يش..  اـمل ـيديتفهـن ـب ـس ـن جاـن ـامح ـم ـن التـس ـه ـم ـا تحـس   ـمل

  بقـاء شـخص مـا إىل جانبهـا ي لذلك تبغـي فه، من انفضاض الناس من حولها
ــه ــت تكرـه ــو كاـن ــاك يش.. وـل ــان هـن ــام ـك ــن ـك ــد ـم ــرب والجـل ــن الـص   ـم
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 ي بـني يديـه جرميـة عمـيلقتنـأ ي كنت أبذله من أجل هذا الرجل الذينبجا

 املحبـوب ي به عاطفة أثيمة جعلت منه رغم كل اعتبار كنزيالشنعاء وربطتن

 . أحببتهي األعىل الذومثيل

 وألزمها الفراش وكان قرار الطبيـب يحـتم وذات يوم عاود املرض سيديت

ة  حاجىف حالة مرض ويف ي وهكذا أصبح سيد،عليها الراحة والنوم ملدة طويلة

  عـن كـل مـا يفَ املسـئولة،ت خالل هـذه الفـرتةإىل العالج والعناية التامة وكن

 .البيت وكان عىل الخادمني اآلخرين أن يطيعا كل ما أصدره اليهام من أوامر

 الفراش واالستسـالم لهـذه  وأرغمها عىل النوم يفولقد قهر املرض سيديت

 ي فام زال يعبث بقلبي أما سيد،تها يلياملحنة الجديدة وكتامن عواطفها وكراه

 . كام يعبث الهر بقطعة من القامشيوجسد يوعواطف

بل األدهى من ذلك ما متادى فيه الحكمدار من عبـث تسـتطيع أن 

 إىل يلقد بلغ استهتاره بحرمة بيته أن يستدعين..  وقاحةتسميه صفاقة أو

 وكنـت ،ل الليـل غـري مبـال بالعواقـبا فيهـا طـويحجرة نومه ويسـتبقين

 حالة سكره الشـديد أو بطشـه يف وهو َّأضطر إىل طاعته خشية ثورته عيل

 حلـم  هـل أنـا يفي غري وعيه حتـى أصـبحت مـع األيـام ال أدر وهو يفيب

 نـا خادمـة يفأمزعج مخيف أم أحيا يقظانة وسط قوم من املجانني؟ هـل 

ــ ــزل الـت ــيدة املـن ــل ـس ــذت مـح ــت أم أـخ ــىل قيالبـي ــزال ـع ــد  ال ـت  ـي
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 معاملـة  يفًاا خطـريً أن الغد سيحمل معـه تغيـريَّا كان يخيل إيلًالحياة؟ وأحيان
 لكـن رغـم كـل ذلـك كنـت ، أو نهاية هذه العالقـة الشـاذة األثيمـة يليسيد

 . املنزل بحزم وإخالص كاملعتاد يفنرصف إىل عميلأ

ا بعد يـوم وكـان هـو ًا يومًحالتها سوءعىل أية حال كانت أعصابه تزداد 
عاملتـه  الخمـور واملخـدرات وأخـذ مظهـره يتغـري ومي تعـاطا يفًمعانـإيزداد 

..  حالة مزرية املكتب تزداد جفوة وخشونة ويذهب إىل املكتب يفملرؤسيه يف
 ..ء كل يش اشتهر بالنظام والدقة يفيهذا الرجل الذ

وبـدأ سـيل .. مل يستطع أحد أن يوقـف انحـداره الرسيـع نحـو الهاويـة
وكان إذا ما تحـدث إليـه أحـد برفـق .. الشكاوى ضده يصل إىل وزارة الداخلية

ر الندم ونوى التوبة وأخلص فيام بينه وبني نفسه النيـة لكـن مـا تكـاد استشع
 .شمس اليوم تغرب حتى يتحول ثانية إىل املنحدر الرهيب

 املكتـب وذات صباح استدعاه املدير عىل غـري انتظـار ومكـث معـه يف
 هـذه املقابلـة لكـن مل يعرف أحد ما دار بيـنهام يف.. منفردين ساعتني كاملتني

 .لواضح أن املدير عنفه وآخذه عىل مسلكه املشني امن الجيل

نـذرت بـالخطر إذ أصـبح كثـري أا وًبعد هذه املقابلة ازدادت حالته سوء
ًطراق والصمت والتفكري وكثريا مـا فاجأتـه قـد انفـرد بنفسـه وأخـذ يعبـث اإل

لكـن مل يكـن ..  اعتاد أن ينظفه بنفسـه ويعنـى بآالتـه وأجزائـهيمبسدسه الذ
 .. نواياهلشك يفهناك ما يثري ا
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ولعلـه كـان يعتـرب حديثـه إىل ..  قلبـه قـطنـه مل يفـتح يلأعرتف لـك بأ
ً انتقاصـا ً شيئا عن مسائل املجتمـع والثقافـةيمخلوقة أحط منه درجة ال تدر

ٍّمن قدره أو حديثا عبثي  .. نفس تلك الجاهلةى يفًا لن يجد له صدً

دامـه عـىل قإ وطبعه السـاخر كـان يبعـد احـتامل يلكن مرحه الطبيع
 .اقرتاف تلك الفعلة النكراء

ا ً كنـت أحيانـي نوايـا النـاس لكنـ مل أتعلم الشـك أو الريبـة يفىف حيايت
 ..رهب ما يخبئه القدر وراءهاأو.. أخىش ساعات املرح الزائد عن الحد

 يل مدة إقامتا القول طوًعرتف لك أيضا بأن الحكمدار مل يغلظ يلأ وإين
 أمـا أحاديثنـا فكانـت قصـرية إال أن ،ًنا مع اآلخرين بيته كام كان يفعل أحيايف

 ي ظلت متينة حتى النهاية بـل أقـوى مـن أي عالقتنا القوية التيفهذا مل يؤثر 
 .عالقة بني زوجني رشعيني

 ملقابلتـه  دار بيننـا صـبيحة اليـوم التـايليزلت أذكر الحديث الذ  الإين
 :بني يديهيعبث به ا باملسدس ًللباشا املدير بينام كان ممسك

 ." الردى؟ي دامئًا يا نبيهة؟ حتى بعد أن يطوينيهل ستذكرينن"
 ."؟.. البكي تقول يا سيديما هذا الذ"
 ."إمنا كنت أمزح معك.. ءال يش"

 بلطف ويـداعب ي أخذ يربت عىل يديا رأى الدموع ترسع إىل عينَّومل
 . بلمساته الرقيقةيوجه
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كان معها أكرث رقة وعليهـا وتغريت معاملته بعد ذلك لزوجته املريضة ف
ًا وامتنع عن تناول الخمر فجأة وأصبح حديثه خافتـا ذا نـربة حزينـة ًكرث حدبأ

 .وخيم عىل املكان جو قابض رهيب

وبعد ثالثة أيـام ملحتـه يجلـس إىل جانـب زوجتـه عـىل طـرف الرسيـر 
 بعض أمور البيت  يفيتحدث إليها فاقرتبت من باب الغرفة متظاهرة باشتغايل

  مبـا أذنبـت يفيسـامحين.. عايـدة: " رفـقق السمع فسمعته يقول لها يفسرتأل
أنـت .. عايـدة : " فاستطرد يقولء، لكنها مل تجبه بيش،" عفوكيامنحين.. حقك

 ي بـه وال تحرجـَّ عـيل أسألك الصـفح فـال تـبخيلإين..  العزيزةيا رشيكة حيايت
لقـد ..  نـفيس يفَّفصـاح عـاما عـن اإلً إزاءه عاجز أراين، موقف يفيإنن.. يصدر

ـىل مصــري ـيطر ـع ـف ـس ـدو مخـي ـا دامئًــا ضــحية ـع ـت أـن ـت .. يكـن ـد كاـن  لـق
فـالت مـن أحضـان لقد كنت غري قـادر عـىل اإل..  إىل خداعكالظروف تضطرين
  كـانيلكـن جسـد.. اًحتقـرهن أبـدأ كنـت  والـاليئ أحطـن يباألجنبيات الاليئ

 يخرتتها لتكـون حليلتـ اي أن أغش املرأة التَّلقد قدر عيل..  سيد املوقف دامئًا
ً لعنة القلق منذ أن ولدت فكنت ال أستطيع صربا يلقد لحقتن.. ورشيكة حيايت

ـمء،ـعـىل يش ـة وَ وكـنـت داـئ ـد وـعـن االنفـعـاالت الحديـث   البـحـث ـعـن الجدـي
 طــويًال عــىل أيــةبقــاء ســتطيع اإلأمل أكــن .. العواطــف الشــاذة العارمــة

ٍّكانت حيايت حرية متصلة وعذابا رسمدي .. صداقة  مـن ن واحـدةأ.. يلكن ثق.. اً
املرصيات الحاملات أو السـودانيات امللتهبـات أو الرشكسـيات .. هاتيك النسوة

ـدويات الجمــيالت  ـات املرحــاتذوات العواطــف الحــارة أو الـب  .. أو األوربـي
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 مل  كـن يتهـادين أمـام نظـرايتواحدة من هذا الجـيش مـن السـاقطات الـاليئ
 كثـريون يغـري.. يًل شيئا من معبد روح أو تحتي من تفكريء عىل يشذتستحو

ًال يستطيعون صربا عىل املعركة ورسعان ما يستسلمون للهزمية ويتنازلون عـن 
 نـفيس هـذه الناحيـة فلـم تعـرف ا يفٍّ كنـت شـاذي لكنـ،طامعهمأطموحهم و

 وأحس الهوان الذى يحيق شعر باالشمئزاز من ترصفايتأالهزمية قط وإذا كنت 
 ـقـد تـجـددت وأـصـبحت أـحـس يالـصـباح أـجـد حـيـويت ـمـع  اللـيـل ـفـإين يفيب

 ."ًاستعدادا لخوض غامر املعركة الخالدة

: ومع ذلك فقد ظلت املريضة ساكنة ال تنطق بينام استطرد وهو يقـول
 أحس بنور عجيـب وهدايـة عرتف لك أيتها الحبيبة بكل هذا ألينأ اليوم يإنن"

..  هـذه األيـامً كثريا يف ولقد أصبح هذا اإلحساس الكريم يراوديني قلبإلهية يف
 ي يـوحي وهـو الـذييعذبن يلقد أدركت القيمة الحقيقية للحياة وأرى ضمري

 يرشح لـك تلـك العوامـل القـاهرة التـأن أ َّ وأن عيل، مدين لك بالكثري بأينَّإيل
 يإن كـل املرسات والشـهوات التـ.. لتمس صـفحكأ وأن سيطرت عىل ترصفايت

 الحيـاة أكـرث  يفءال يش.. العفونـة مجسـمةمتتعت بها مل تكن سـوى القـذارة و
 ."بشاعة وحقارة من نزوات اإلنسان وشهواته

  حالـة إعيـاء تـام ال تسـاعدها  أن زوجتـه يف مكـاينلقد أدركت وأنـا يف
  طـوال هـذا راك مـا يهـدف إليـه ألن كلمـة واحـدةدإعىل متابعـة حديثـه أو 

 أـمـا ـهـو . . منـهـا الـشـفاه خلـجـة واـحـدةالوـقـت مل تـصـدر عنـهـا وال اختلـجـت
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ًفلم يكن يحس شيئا مـام حولـه بـل اسـتغرق اعرتافـه كـل حواسـه وجوارحـه 
مـن إىل ً وال ملقيا بالـه ءر بيش نفسه غري شاعينه يناجأ اعرتافه وكفاسرتسل يف

واآلن أيتهـا الحبيبـة لقـد : "يقـول لهـايخاطبها وأخذ بعد برهة صمت وجيـزة 
 البعـد عـن نـزوات إنه طريـق طويـل شـاق بعيـد كـل..  الطريقياتضح أمام

اء؟ أال ـقـ ـمـرة أـخـرى حـتـى أـسـتطيع البيـهـل تـسـاعدينن..  وـسـقطاتهاـملـايض
ً صفحا خالصا من قلبك؟يتستطيعني الصفح عن ً". 

..  بكاء حار يقطعه تنهـدات وشـهقات عميقـةوهنا انفجرت املريضة يف
 يحـدثها بكـل هـذه الحـرارة يإنها ال تكاد تصدق أذنيها وال تثق بأنه هو الـذ

 اًأن تـراه ملكـ.. لقد كانت رؤيـة سـعيدة.. ال شك أنها كانت تحلم.. صواإلخال
 أىت ليعيد إليها الثقة بنفسها ويبرشها بالخري والسعادة والهدوء بعد هذه ًاكرمي

 .املحنة الطويلة القاسية

 تفـيض مـن يمسـاك دموعهـا وكانـت الـدموع وهـإمل تكن قادرة عىل 
 ..غيض البعينيها تحمل معها بعض أعباء املايض

ًوسمعت بعد ذلك حركـة تنبـئ بتغيـري املكـان وهمسـا خافتـا وصـوت  ً
 .نبأت عن متام الصلح وعودة املياه إىل مجاريهاأقبالت مختلطة 

  حد يبلغ اإلنسان من التوحش والظلم؟يإىل أ.. ييا إله

 

 ددانسـمى مـن زوجـني يتصـافيان ويجـأوهل هنـاك منظـر أجمـل أو 
  ا ـعـىل ـنـفيسًـكـن ـكـم ـكـان ذـلـك قاـسـي ل! عـهـد الوـفـاء بـعـد قطيـعـة طويـلـة

 لـقـد ـخـرج الحكـمـدار ـمـن ـلـدن زوجـتـه تـفـيض ! ؟يا وقـعـه ـعـىل قلـبـًؤـملـوم
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 او يحساسه بوجـودإ إشارة تنم عن ي دون أن يبدا وسعادة فمر يبًنفسه برش

 ..اعرتافه مبكاين

 الصـغرية العاريـة مـن األثـاث يوعندما تقـدم الليـل وآويـت إىل غرفتـ

  والدماء تنـدفع حـارة تكـاد متـزق رأيسي جبهتأحسست بنريان الحمى تلهب

 وقـد اشـتد يب..  تربقان بربيق الحقـد والغضـب وال تطرفـانيبينام كانت عينا

 ..ب منها حبيبهاص يغتالعذاب واألمل وأنا أرى نفيس

 انبعثـت يًلقد اشتدت ىب غرية عمياء مل أجد لها متنفسا إال الدموع التـ

 .ق وساديت وتغري وأخذت تنثال عىل وجهيمن عين

 تـي مـن سـيدة البيـت ال الطرقات غريىأنا طريدة املجتمع الرشيدة يف

 !؟ي ذهن يفي صفاقة وقلب لألوضاع كان يجري شناعة تلك؟ وأي فأي،آوتن

 هـدوء  واستطعت أن أفكر يفي وخفت سورة غضبيوعندما انفثأ غيظ

ة  كانت هـذه الثـور والحقد؟ وفيمعالم كل هذا البكاء: ووضوح ساءلت نفيس

 مـن جاحـدة  من شقية بائسة؟ ويـا يل صالح زوجه؟ يا يلين سيدألأالعمياء؟ 

 كافرة؟ وهل هناك ضعة تبلغ بصاحبها أكـرث مـن هـذا؟ وهـل مـن العدالـة يف

!  عىل حساب شـقوة اآلخـرين وتعاسـتهم؟ وأغنم لذايتسس سعاديتؤ أن أءيش

كانت الحيـاة وهل !  أعود رشيدة كام كنت؟فلعيل! يا وياله من انتقام الجبار؟

 !إال سخرية مريرة من اآلدميني؟
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ا ً النعـاس فنمـت نومـيً بكـاء مريـرا حتـى غلبنـ مكـاين يفظللت أبـيك
لقـد رأيـت الشـياطني تقتتـل وتختصـم أيهـا .. ا تخللته األحالم املزعجةًمضطرب
  فـرن ضـخم تحتـدم نـاره بهـا يفي الشقية ليلقـي ويذهب بروح أوًاليظفر يب

ًولقد حاولت االستغاثة عبثا ألن .. ي خطوات قليلة من وتفور عىل مسافةوتغيل
 ي حلق وتوقفت كلامت االستعطاف والرجاء يفا غري مسموعً كان مبحوحصويت
 غـري قـادرة ي وجدتني لكن،فالت من معذيبًستطع بها حديثا فحاولت اإلأفلم 

ا كجلد الضفدع ولـه ً جلدي أحد الشياطني يرتديا واقرتب منًطالقإعىل الحركة 
 ال أستطيع ي ووجدتن، ذات أظفار طويلة كالحراب،ن األطراف ما ال حرص لهم

 ي عـن الحركـة ومل يكـن هنـاك أحـد يـدفع عنـيدفعه عن نـفىس لعجـز يـد
 ي قهقهة أرعبتني وجهوفتح فمه عن أسنان كأنياب الكلب وقهقه يف.. الكارثة

  قشـعريرة ورصت أرتعـدَّ فرست يفي، شـبه العـاريومد ذراعية ليطوق جسد
 .ي كلام اقرتبت يداه من جسدي الخوف ويزداد رعبمن

   لـكـن قـبـل أن تـتـاح يلنتـشـلت ـمـن ـهـذا الجـحـيم الـشـيطايناوفـجـأة 
ـالفرصــة أل ـتح عيـن ـد تتحســس جســد وأرى مــا حــويليـف   ي أحسســت بـي

ـد ـت ـخ ـرايفيوترـب ـدلك أـط ـل إيل وـت ـى خـي ـة حـت ـة  أينَّ املثلـج ـت فريـس   وقـع
 ومل.. ًلكنـه مل يكـن حلـام هذه املـرة حلـم جميـل عـذب لكن يف.. حلم جديد

ومل تكـن ..  من صنع الخيالي تكن الذراعان اللتان تطوقان جسد
  يفي بـل كـان هنـاك مخلـوق يضـمنيروح رشيرة تهـاجمنهناك 
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لقـد .. لحكمدار حسني بـكا..  بنفسهي ألراه أماميوفتحت عين.. شغف ووجد
ت دركـت صـوت دقـاأدركهـا كـام أا بجسده وروحه حقيقة ماثلة كان هو حقٍّ

 .. أنحاء املنزل وسط هدأة الليلا ويرتدد صداها يفًالساعة تعلن الثالثة صباح

 

تلـك ..  املكدود صور ما حدث عرص اليوم السـابقيوتالحقت أمام ذهن
 الصـامت يدتـعا عىل هذا املًفرتاجعت احتجاج.. ي وعذبتني أرقتنيالصور الت

ًيت رسيعـا وعـودك أنسـ..  البـكيسـيد: " الجريح قائلة لهيالذى مل يعبأ بقلب
 .!"؟لسيديت

 يزعجك أو يزعـزع مكانتـك لن يحدث لك يشء.. أيتها الحمقاء ياصمت"
 ."يعند

 قبـل  بقبالته املحمومـة وغـادرين وغمرينَّورسعان ما أطبق ذراعية عيل
 . تقع بجوار حجرة سيديتيالفجر إىل حجرته الت

 ، إىل االـسـتيقاظيواـسـتيقظت بـعـد طـلـوع الـشـمس ألـجـده ـقـد ـسـبقن
ء ضـو ومـا كنـت أجـرؤ للظهـور يف _أرسعت إىل حجرته وطرقت بابهـا برفـقف

  ملحتـه يفء الـدخول وكـان أول يش يف فأذن يل_النهار بأكرث من مظهر الخادمة
الحجرة املسدس يلمع بني يديه وقـد وضـع إىل جـواره عـىل املنضـدة زجاجـة 

 ألحـظ  ملوقد علمت فيام بعد أنها كانت زجاجة ويسيك.. خمر أىت عىل نصفها
 . عند عودته إىل املنزل ولعله أحرضها معه ليًال، الحجرة من قبلوجودها يف
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 حالـة السـكر يكـون رسيـع ا أنـه يفًعلـم متامـأ أطرقت رهبـة منـه ألين

فطـاره إ إذا كان يريد طعـام َّ صوت ذليل عامالغضب سليط اللسان وسألته يف

: قـائًال.. رقيقـة حازمـةنربة عميقة هادئة ..  بنربة لن أنساها ما حييتيبنافأج

مـر هـذا الرجـل أ ت إىل املطبخ وأنا حائرة يفه فتوج،"أريد كوب ماء يا نبيهة"

 وحيويـة اًلقد كان منذ ساعات قالئل يفيض مرحـ.. العجيب وترصفاته الغريبة

 .صابته بالنوريستانياإ  تسبب يفيالذ.. فامذا دهاه؟ لعله الرشاب

 فكـان كلـام ازدادت آالمـه ،يـهلقد عجز الطب عن شفائه من آالم كليت

 عىل تحسني  رشب الخمر لينىس هذه اآلالم وكانت الخمر تساعد فعًالأغرق يف

 ..حالته املعنوية ورمبا توهم أن فيها شفاء ملا يعانيه من آالم

حضار املاء أنه رمبـا أصـيب بـبعض آالم الكـىل  إلي طريقحسبت وأنا يف

 الكـوب باملـاء ء مـلا وأرسعـت يف ذلك اليوم ليخفف حدتهفلجأ إىل الخمر يف

ًوقد نسيت متاما أن املسدس أيضا كان بني يديه يقلبه ً.. 

 صـوت ي حتـى روعنـي يـدلكنى ما كدت اقرتب من حجرتـه واملـاء يف

 الكـوب مـن  ال شعورية وسـقط رصخة مولولةيثالث طلقات نارية وندت عن

يـا .. لمصـيبةيـا ل.. ييـا سـيد.. ييـا إلهـ: " وأنا أعدو نحو الغرفـة صـائحةييد

 ..."للتعاسة
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 الرعـب ي ومتلكنـ مكـاينسـمرت يفن بلغت باب الحجـرة حتـى متإوما 

 .. لهول ما رأيت وقف شعر رأيس،والفزع

ع الـدماء قـً ممـددا عـىل األرض وجمجمتـه مهشـمة وبيلقد كان سيد
متناثرة حوله وقد تغطى وجهه وصدره بالدماء وكـان هنـاك بقيـة مـن نـبض 

 . طريقها إىل العامل اآلخرحه كانت بغري شك يف جسده لكن رووحركة يف

 

 ا تبني أنه مل يصب من نفسه مقتًالَّلقد أطلق رصاصتني بجوار القلب ومل
 .. جانب رأسه بجوار األذنأطلق الرصاصة الثالثة يف

 من هـول الصـدمة ملحـت مـن خـالل بـاب الحجـرة عندما أفقت قليًال
 .ء تام حالة إغام فراشها يفدة يف ممداألخرى سيديت

 األنفاس ولقد الحظ كامـل أنهـا ةوتوقفت نبيهة عن الكالم فجأة مبهور
انخفض صوتها وتالحقت أنفاسـها من نهاية هذه القصة املفجعة كلام اقرتبت 

عصابها أوتصبب العرق البارد عىل جبينها وذهبت كل محاوالتها للسيطرة عىل 
 ـهـذا الـعـذاب  ومل يـطـق كامـل أن يتحـمـل رؤـيـة الحبيبـة تتحـمـل كـل،ىًسـد

 ي أتخيـل بـاقيإننـ..  كفـىيكفى يـا حبيبتـ: "فقاطعها بنربة كلها حنان وحب
جـراءات  بعد استيفاء اإلي الوجه البحرلقد أرسلت الجثة إىل بلدته يف.. القصة

 كتب ، عربة خاصة بالسكة الحديدية يفلحادث، مثل هذا ااملتبعة يفالقانونية 
  أتخيـل مـا يننـإ.. إنهـا مأسـاة أليمـة.. طـة أسـيوطإىل مح تعاد فارغـة :عليها
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ـا بينـك وبـني سـيدتك ..  ذلكحدث لك بعد ًلقد كان منظرا مثريا حقٍّ املمثلـة _ً
 أدى بـك إىل ذلـك املنـزل املشـئوم ة بعد انتهـاء الجنـاز_ هذه القصةاألوىل يف

نتهت بك ا ي قادك إىل مغامرتك عىل تالل أسيوط الليبية تلك املغامرة التيالذ
 تستطيعني قضاء أيامك فيه بسـالم دون أن يعكـر يكان الهادئ الذإىل هذا امل

 ."صفوك مكدر وال سيدة تذلك أو تثري غريتك

بنوسية برفق وحنان وكان كامل وهو يتحدث يداعب خصالت شعرها األ
 .أعادا الهدوء إىل نفسها امللتاعة
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 يحيا الوطن

إىل لسياسـة زيارة غري منتظرة من أربعة من كبار املرصيني املشـتغلني با

 .. ليطلبوا منه اعرتاف بريطانيا باستقالل مرص الربيطاينيدار املندوب السام

 ،"نهـا وقاحـةإ ":نجليز عنهـا وقال اإل،وصفت تلك الزيارة حينئذ بالجرأة

نينا اليوم سوى أنها كانت الرشارة األوىل التـى انـدلعت عا كان وصفها فام يٍّوأي

 .1919منها ثورة عام 

تنبـه ..  أنحـاء الـبالد الصحف وتناقلتـه األلسـن يفالنبأ يفوعندما أعلن 

 من الظلم واالستعباد وتكهـرب الجـو أحفاد الفراعني بعد تلك القرون الطويلة

 ه وانفجـر عـىل أثـر سكون مل يـدم إال قلـيًالمن أقىص البالد إىل اقصاها لكن يف

 .إىل مالطةة األربعة ونفيهم ا تسامع الناس بنبأ اعتقال القادالربكان عندم

االستقالل التام أو "ًكان االنفجار مروعا عنيًفا مغيظا وكان شعار الجميع 

 ."املوت الزؤام

رهاص عنيـف مل تكـن املاليـني مـن إ وكأنها ثم هدأت الثورة قليًال

 لنـاس أن الجامهـريإىل ا وخيـل عـداد الكـايفالفالحني قـد أعـدت لـه اإل
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سحاب مـن امليـدان مـرة أخـرى  وآثرت االنيقد فزعت من هذا الشعار الدمو

فخفـتـت األـصـوات وتـضـاءلت املـظـاهرات ..  اعتادـتـهيوالقناـعـة بالـسـالم اـلـذ

 حكـم نفسـه  بالحقوق املرشوعة وحق الشـعب يفي كانت تناديالضخمة الت

وبالحرية لشعب له مدنية وله تاريخ مجيد منـذ سـتة آالف عـام عنـدما كـان 

 ..األرض وحيوان الغابات الكهوف ويحيا مع دواب العامل كله يعيش يف

مـرة  ثـارت عاصـفة مـدمرة مـن الغضـب الثـائر _وبدون انتظار_لكن 

 الثورة ثانية وكأنها مدفوعة بيـد القـدر وذلـك عنـدما تقـدمت  تحركت،أخرى

 ذلـك سكان الـبالد يفإىل ذكر بالنسبة ت ال تكاد يتلك الفئة املتعلمة القليلة الت

لقضـية للماليـني  ورشح اير القـوميقـاظ الشـعوإ وأخذت عىل عاتقها ،الوقت

املسـألة القوميـة  أن يـربط _لتقريـب الفكـرة إىل األذهـان_وقد حال لبعضهم 

 .باملصالح املادية

 إىل طلبة املدارس ورسعان ما جند األلوف اًوقد كان جل االهتامم موجه
 ، املدارس واملظاهراترضابات يفمن الطلبة لخدمة القضية الوطنية وأعلنت اإل

ا مـن سـالح إال هـذا ً بلغ تعدادها خمسة عرش مليونـيكن لتلك األمة التومل ي
نحاء البالد نتيجة ملا عاناه النـاس مـن أ  وقد تجاوب الشعور يفيالسالح السلب

إىل عنت وإرهـاق تحـت نـري االسـتعامر البغـيض وهبـت الـبالد مـن أقصـاها 
 ."يحيا الوطن ":ًأقصاها تردد نداء واحدا
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ة وأنذرت األحداث بالنذر وأدرك الكثريون ما ينتظر نريان الثورواندلعت 
أن تتمخض عنه األيام من أحداث أليمة لكن ما كان واحد يجرؤ عىل مفاتحـة 

 . خشية أن يتهم بالخيانةءاملسئولني بيش

أما األستاذ كامل فقد انضم من اليوم األول إىل اللجنـة الوطنيـة ملدينـة 
فرت لهم همة وال يقف لهم نشاط ت ال أسيوط وكان من أعضائها العاملني الذين

 أال وهـو ،اًسمى للبالد جميعلك اليوم لخدمة الهدف األذوقد كرس حياته منذ 
 .يجنبتحرير األمة من االستعامر األ

 بيتـه ولقد مىض اآلن خمسة أشهر منذ أن حلت نبيهـة ضـيفة عليـه يف
إىل مبـا  ور ويصـل إىل نتائجـه،نسان ليفرغ مـن تجربتـهإ ي مدة كافية أليوه

 لكن الظـروف ، خربة جديدةى يفرخبهذه التجربة ثم البحث عن متعة ألتربم ا
  جدت حوله وشغلت عليه تفكريه رصفته عن كل ما عداها كـام أن كـامًاليالت

 ذلك الإىل  ما يدعو رسيع التنقل ومل يكن هناكل، املل مل يكن من النوع رسيع
اقع ساذج عاونته الظروف عـىل سيام وقد استطاع أن يحقق أحالمه القدمية بو

 ، ال حـول لهـا وال قـوةيلقت بني يديه بهذه اليتيمة الطريـدة التـأ بأن ،بلوغه
 العالقـة بـني املـرأة والرجـل ي وهـيه أن مشكلته االجتامعية الكـربى،فخيل إل

 .قد حلت ميكن أن تكون بغري قيود الزواج،وهل 

ـدفع يعـمـل يف ـد ـشـغل بواـن ـالغ وـق ـالده بـحـامس ـب  األـحـداث  ـسـبيل ـب
  ـكـان يكتـنـف حياـتـه ـمـن ي واجـهـت أمـتـه ومل يـعـد يـحـس الـفـراغ اـلـذيالـتـ
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 كان يعيش فيها بل وجد فيه حيـاة أخـرى يقبل ومل يعد بيته قلعة األنانية الت
عتابـه كـل أعبـاء يومـه أ عنـد يجديدة محببة إىل نفسه يتذوق حالوتها ويلق

املجتمـع  نهـاره ضـد خـدع الحيـاة ومسـاوئ ويخلع كل سـالح تحصـن بـه يف
 .الحديث املعقدة

 ذلـة وىف داخل هذا العش كانت تلك املخلوقـة الضـعيفة املتواضـعة يف
 ـسـيدها ـبـذراعني ي ـسـالم وكاـنـت ـعـىل اـسـتعداد داـئـم لتلـقـمتـلـك وتحـكـم يف

 كانـت تحـني السـاعة مفتوحتني وابتسامة عذبة ال تغرب عن شـفتيها وعنـدما
ي كهـرة من النوم تذهب هً عىل األريكة ليأخذ قسطا يليقبل سيدها ويستلق

 هيبـة واحـرتام  لتجلس عند قدميـه ترقبـه يف_وكام كانت تفعل دامئًا_صغرية 
 .وتطيل النظر إليه وهو يحاول النوم

أما كامل فكانت هذه األعامل البدائية الخالصة تفتح لهـا قلبـه وتحـرك 
و ا مـن أن يحملهـا بـني يديـه أًعجابه فال يتاملـك أحيانـإعاطفته نحوها وتثري 

 يظهـر يلقد كانـت تفتنـه أنوثتهـا الذليلـة التـ.. يدللها كطفلة صغرية محبوبة
ًضعفها بني يديه وخضوعها أمام رجولته فيحس رضاء عن نفسه وشبعا لغرائزه 

 . حنايا نفسهاملوروثه وتقاليده الرشقية ذات الجذور العميقة يف

 !لكن عالم كانت تنطوى نفس نبيهة؟

 مسألة مل يكن هو ي عليه سيطرته كرجل وهنها مل تكن تنكرأ ال شك يف
 ي ا بــه مــن الجميــع وهــًظهارهــا قــط ألن تفوقــه كــان معرتفــإيحــاول 
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 كانت تعلـم مقـدار تفوقـه وسـمو مداركـه ومشـاعره وفهمـه _كسائر رفاقه_
 .للحياة

ء قط وأن كل  حاجة إىل يشإىل جانب هذا كانت نبيهة ال تحس بأنها يف
 . لديها وهذه مسألة لها قدرها وخطرها كاملة_ نظرهايف_لوازم الحياة 

لقد أغدق عليها كامل منذ قدومها عليه حتى أصبح لـديها مـن الثيـاب 
  عـىل كـل مـن يفالداخلية والخارجية أغالها كام سمح لها بأن تبسط سلطانها

البيت وكان لها من شخصيتها القوية ما يساعدها عىل ذلـك فأصـبحت سـيدة 
 الزمـه ي الذحتى شمل خادمه الخاص الشيخ عيلالبيت األوىل وامتد سلطانها 

ام وكانـت نبيهـة تكـن لهـا أما فاطمة فكانت معها عىل وفاق تـ.. منذ طفولته
 .خالصالحب واإل

ا ما كـان كامـل ًكثري، ا ماًومع كل هذا النعيم الذى مل تكن لتحلم به يوم
 يعلـم  أحالم وأخيلة ال الرشفة ساهمة حزينة شاردة الفكر سابحة يفيلمحها يف

 ..رسها إال هو

أم ترى .. راهيميةإىل ضفاف اإلب.. إىل األفق البعيدكانت نظراتها متجهة 
 .ا عىل األفقً ترتاءى بعيديإىل أشجار النخيل الت

ـا يف ـارئ إىل تفكريـه ـزن الـط ـذا الـح ـع ـه ـان يرـج ـل فـك ـا كاـم   أـم
وعشريتها وإىل حنني مؤقت إىل بلدتها ومسقط رأسـها رسعـان مـا أهلها 

 فـلــم يـحــاول البـحــث وراء ذـلــك أو .. ـعــاود ـســريتها األوىل وتتنـســاه
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 يزيـد مـن  خدمته وطاعتهاالهتامم به ومل يغري معاملته لها بل كان تفانيها يف
 فال تجد منه إال املزيد من املداعبات  طفولتها وعدم نضجها العقيلاعتقاده يف

 . تليق باألطفال الصغاريالت

 حـدب سـيدها وعطفـه عليهـا أما نبيهة فكانت رغم كل ما تالقيه مـن
 حاجة إىل حزم وكياسة ولـذا مل تغـري بعـد اعرتافهـا الكامـل ترى أن مسألتها يف

ً االنسحاب مبكرا بعد العشاء إىل غرفتها الصغرية ومل تحـاول قـط أن عادتها يفل
 ال هم لهـا إال اقتنـاص مالـه وسـلب مـا يتلعب معه لعبة الغانية الرشيرة الت

 ..تستطيع من متاع

حداث وازدادت خطورتها وبدأت السكة الحديدية تضطرب ابعت األوتت
وتقطع خطوطها بني يوم وآخر واملواصالت يختـل نظامهـا واملـديريات تنتقـل 

ا بعـد يـوم فيعمـد الثـائرون إىل قطـع املواصـالت مـع ًإليها عدوى الثورة يومـ
  يفقليميـةالعاصمة حتى تعرقل سري قوات االستعامر إليها وتخبطت اللجان اإل

 إىل عـدم وصـول تعلـيامت العاصـمة،ًنظـرا ًاتها وكثريا ما أخطأت التوجيه قرار
 . مربكة خاطئة مل يفد منها أحد إال العدوفارتكبت أعامًال

  جمـيـع اـلـبالد يف أنحـاء القـطـر وـسـار الشـباب يفوأرضبـت اـملـدارس يف
مظاهرات هاتفني بحياة الوطن مطالبني بحقوقهم العادلة دون جـدوى ودون 

 بعض املـدن روح مـن  خري البالد بل شاع يف يفي أمل جدي األفق أ يبدو يفأن
 .الذعر وسادها نوع من الفوىض
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 وسط هذا الجو القاتم املتأرجح بعض مـنظامت مسـتقلة وقد نبتت يف
ٍّها مظهرا وطنيعن املشتغلني بالسياسة لكنها اتخذت ل  وراءه أغراضـها يا تخفـً

 . تهدف إىل تحقيقهايالتة الذانية ومصالحها الخاصة املريب

 ن الفـرص كـانوا يسـتغلويكام أن بعض املجرمني وقطاع الطـرق ونهـاز
 فينحرفون بهـا عـن ، سبيل الوطن واألغراض النبيلةالنفوس الربيئة الخارجة يف

 ءقصدها ليجدوا فرصة لتحقيق مآربهم الدنيئة من سلب ونهـب وفـوىض تيس
 إىل جنودهـا املخلصـني ءرة وتيسإىل الوطن أكـرب االسـاءة وتشـوه جـامل الثـو

 .األبرياء

كان عليها إدارة دفة .. وكانت لجنة أسيوط الوطنية مثقله بأعباء جسام
فيه بالفوىض واألمـن املختـل قليم واسع األرجاء اشتهرت بالد كثرية إ الحركة يف

 وقد صادفت اللجنة عقبتني كبريتني عـىل جانـب وإيواء بعض املجرمني األرشار
  األوىل انعدام املواصالت املبـارشة مـع اللجنـة املركزيـة يف،خطورةعظيم من ال

القاهرة والثانية العدد الكبري من الجواسـيس الـذين يعملـون لحسـاب قـوات 
 حاجة إىل  فكان عىل كامل أن ينظم خدمة رسية وقد كانت مهمة يف،االحتالل

ام تام بنفوس ملإ عىل ي، األعصاب إىل درجة الربود املتناهيرجل حاد الذكاء قو
 فـرتة  واسـتطاع يفًا عظيامً مهمته نجاحولقد نجح كامل يف.. الرجال وطبائعهم

ـة يف ـة املركزـي ـال باللجـن ـيلة االتـص ـنظم وـس ـزة أن ـي ـى وجـي ـاهرة وأن يتلـق  الـق
 .تعليامتها بصفة منتظمة
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ن يقبـل إًومع كل هذه املشاغل فكان كامل حريصا عىل رعاية بيته وما 
عتبة الدار كل مشاكل اليوم ومتاعبه وأحداثه ويتخفف املساء حتى ينىس عىل 

 وضعها املحبب إليها قابعة  الرشفة ونبيهة يفمن أعبائه مع مالبسه ويجلس يف
 .ىل ركبتيهإعند قدميه مسندة ذراعيها 

  ظهر كل ثالثاء فكانت نبيهة تصطحب فاطمـة إىل الحـامم الـرتيكأما يف
السـيدات مـن جميـع الطبقـات ذلـك اليـوم فيؤمـه بـه يف  خص النسـاء يالذ

 للسمر والحديث ورواية أخبـار املدينـة واسـتعراض متخذات من الحامم محالٍّ
 .الجامل واألزياء

 "املغطـس" االستفادة من الحامم أو  ذلك اليوم ال يفكرن قط يفنهن يفإ
 لتحرر من عبودية الحـريم واسـتبداد الرجـال يفإىل اوحامم البخار بل يسعني 

 ي حـريتهن بيـنام ال تنـء الضحك واملزاح مبل حيث ينطلقن يف،تلك السويعات
 والزبيـب زأفواههن عن أكل ما حملن معهن من أنواع النقل كالبنـدق والجـو

  يفي كـام يرشبـن القهـوة والشـا،ا الفواكـه الطازجـةًوالفستق والتمـر وأحيانـ
 . بعض األوقاتالحامم يف

وسـطه خـزان كبـري  البناء عىل بهـو ضـخم يت القسم الرئيىس يفيويحتو
ثـم .. للامء تنساب املياه الباردة والساخنة من الصنابري العديدة املوضوعة فيه

 ثم يختارون بعدها املكان املناسـب املغطس ويصعد الرواد إليه ببضع درجات
 . البخار أو النزول فيهيللجلوس لتلق
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ه يغمره البخـار املتصـاعد مـن املغطـس فيزيـده حـرارة يعواملكان بجم
 . بحور من العرقق الجسد يفويغر

 بالفتحات الزجاجية الصـغرية العديـدة املوجـودة ء هذا البهو امليضويف
 أسـيوط عاريـات كـام ا مـا اسـتلقت ربـات الجـامل والـدالل يفً كثري،بالسقف

 التدليك تعمل عىل صيانة جاملهن ولدتهن أمهاتهن مستسلامت أليد خبرية يف
 . أجسادهنهن وبعث الحيوية يفيلوتجم

 يـوم الثالثـاء عـىل االقـرتاب مـن الحـامم ومل يكن يجرؤ رجـل واحـد يف
تـيح لشـاعر أو أ لـو ي التـ، الزاخر بصور الفن والخيال،الخاص بالفتنة والجامل

ًفنان أن يشهد منها شيئا لسجل للدنيا منها عجب  مالحم شعرية أو لوحـات ا يفً
يـاده وال تحفـت العـامل ام تعذر عليها ارتَ لو بعثت ل)1( ولعل شاعرة سافو،فنية

 .بصورة شعرية رائعة عن هذا الحامم

  ـمـن ـصـفاقة ووقاـحـة وـجـرأة  فمـهـام أويت)2(أـمـا أـحـد ابـنـاء دفـكـاليون
  السـندبادجملـة تسـرتقها أذنـاه طاملـا مل ميلـك مـا نالـهمـن فلن يظفر بـأكرث 

ـر ـليامن_ي البـح ـاتم ـس ـذ _ـخ ـفافة ياـل ـه ـش ـامم لناظرـي ـدران الـح ـل ـج   يجـع
 ا إال أصــواتٍّءهــا مــن منــاظر ال يــدرك منهــا حاليــيــرى خاللهــا مــا ورا

 

                                                            
 من شواعر األسـاطري اليونانيـة الشـهرية كانـت تعشـق بنـات جنسـها وتتغـزل سافو شاعرة) 1(

  .فيهن
دفكاليون هو الرجـل األول يف األسـاطري اليونانيـة الـذي أعدتـه اآللهـة ألن يهـبط إىل أرض  )2(

ًاليونان مع زوجه ووهبتهام املقدرة عىل إنجاب ذرية كبرية، فكان إذا ألقى وراءه حجرا استحال 
ًألقت زوجه حجرا استحال بنتاًولدا وإذا  ً. 
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 تـرتدد وصـيحات الطـرب واإلعجـاب ي العذبـة التـالضحك املتواصـل واألغـاين

 تبعث باالبتسام ونظـرات الـحرسة عـىل وجـوه املـارين إىل جـوار يواملرح الت

 .الحامم

وحدث بعد ظهر يـوم مـن أيـام الثالثـاء عنـدما كانـت نبيهـة وفاطمـة 

 خطوات متثاقلة بعد تعـب ذلـك الحـامم السـاخن أن امم يفعائدتني بعد الح

 : عنف قائلة لهاجذبت نبيهة رفيقتها فجأة ويف

 أترين هؤالء الناس املتجمعني؟.. انظرى يا فاطمة"

 ..."لعلها مظاهرة"

  فتوقفتا قلـيًال،كان عليهام اخرتاق ميدان تجمع فيه نفر من األسيوطيني

ا وقف فوق ظهـر عربـة نقـل ًا صغريًأمال طالبعندما اقرتبتا من املتظاهرين لتت

كبـار إ  يفي التفـت حولـه تصـغيالجامهـري التـيف محملة بالبضـائع ليخطـب 

 قلـق  يفوفجأة انكرس تحـت قدميـه صـندوق وتحـرك الجـواد قلـيًال.. جاللإو

 :وخوف من الجموع حوله لكن الخطيب استمر يقول

 ينسانية أن نحمبات اإلً وثقوا أبدا أن من أقدس الواجتأكدوا يا إخواين"

أرض الوطن ونطهرها مـن املعتـدين اآلمثـني وأن حريـة األمـم كحريـة األفـراد 

فلتحفظـوا ..  يوم من األيـام منحـة متـنح الحرية يفتؤخذ وال توهب وما كانت

 ."هذه الكلامت عن زعيمنا العظيم
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 :واهتزت جنبات امليدان بالصيحات املختلطة وارتفعت األصوات هاتفـة
 ."ليحيا الزعيم الجليل ": قوة وعاد الخطيب الشاب يهتف يف،" الزعيمليحيا"

  بعثت به العنايـة اإللهيـة ليفصـح عـن آمـال الـبالد يفيإنه الزعيم الذ

 كانت كلامته تبلـغ أعـامق ي مدلهم الخطوب والذأنسب األوقات ويقودها يف

 املـدن يف.. ينحـاء الـوادأ جميـع ا يفٍّا وتهز أنفسهم هـزًقلوب املرصيني جميع

لقـد كـان الوالـد ..  األكـواخ القصـور ويفيف..  أعامق القـرىالكربى واملراكز ويف

 ولقد استطاع بتلـك ، كل مكان كان يردد اسمه يفي للشعب بأرسه الذيالروح

القوة العظيمة أن يوقظ أمة من سباتها فتهب مطالبـة بحقوقهـا ولقـد أصـبح 

 . لها غري متوجً األفئدة وحاكاما يفًمليك

ا ألن أقـوى ًخـوة ال تتفرقـوا شـيعأيهـا اإلواآلن : "عـاد الخطيـب يقـولو

..  ستواجهون به نضالكم الطويل املرير مع الغاصب هو االتحاديأسلحتكم الذ

باالتحاد سنحقق غايتنـا ..  يقودكم إىل النرصياالتحاد هو سالحكم الوحيد الذ

د حققت دول أخرى لق.. ونبلغ أهدافنا ونرد عىل مرص أمنا استقاللها املسلوب

التفرق بـادت أمـم أخـرى فـأطيعوا قـادتكم واسـتعدوا بـ و،املعجزات باالتحاد

ليحيـا  ":ًللتضحيات حتى تحققوا آمال مرص فيكم واآلن لتهتفـوا جميعـا معـى

 :ورددت الجامهري" الزعيم الجليل
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 ."ليحيا الزعيم الجليل"

 ."االستقالل التام أو املوت الزؤام"

 ."و املوت الزؤاماالستقالل التام أ"

 ."لتحيا مرص حرة"

 ."لتحيا مرص حرة"

 الـجـو مدوـيـة كالرـعـد وتجاوـبـت يفوكاـنـت أـصـوات الهتاـفـات تتـعـاىل 

 .جنبات امليدان بالتصفيق الحاد

  لكن املرأتان كانتـا قـد سـارتا يف،وصعد خطيب آخر فوق املنرب املتنقل

 .طريقهام وابتعدتا عن املكان قبل أن يبدأ حديثه

ـدما  ـه يفوعـن ـل إىل بيـت ـاد كاـم ـة ـع ـرى نبيـه ـار دهـشـته أن ـي  املـسـاء أـث

 حتـى ظـن أنهـا مريضـة ، أفكارها شاردة اللب سـاهمة النظـراتمستغرقة يف

مـاذا دهـاك يـا : "ن فرغ من عشائه حتى بادرهـا بالسـؤالإفشغل بأمرها وما 

 : الصباح وختمت حديثها قائلةفقصت عليه نبأ ما رأت وما سمعت يف" نبيهة؟

 مل أفهـم مـا ألين..  الفصيحي هو ما قاله ذلك األفندي يا سيدينما يحري"

 ."ي بكلامته بالضبطيعن

 ." أيتها العزيزةِ ما سمعتَّ عيليأعيد"
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 وكيف حدثت هـذه املظـاهرة دون ، األمرٍّقالها كامل وهو يفكر مليا يف

 لكنه التفـت مـرة ثانيـة إىل نبيهـة ،علم أو تعليامت من لجنة أسيوط الوطنية

 . علت وجهه ابتسامة مشجعة حتى تتابع الحديثوقد

 لـديكم ولـدى ءإن أقـدس يش: "إن هذا األفندى كان يردد للناس قوله"
ولقـد سـمعت هـذه الكلمـة "  الوجـود هـو الـوطنجميع الناس وأعـز مـا يف

ًالساحرة مرارا وكنت أعجب بنغمتها كلام كررها وقد الحظت أن الناس جميعا  ً
 يلكنـ" ال بد أنه عىل الحـق: "له وقد قلت لفاطمةكانت تصفق له مؤيدة أقوا

 سـحر لهـذه الكلمـة عـىل ي وأي بكلمـة الـوطن؟ الواقع مل أفهم مـاذا يعنـيف
 أحببتهـا ي ولدت فيها والتـيلقد كنت أعرف أن الوطن هو القرية الت! الناس؟

 اجتمعـت ليسـت مـن بلـد واحـد وال مـن ي أن الناس التَّ لكن يخيل إيل،اًيوم
 ."أسمع عنه آخر مل ءيش..  والزعيم الجليل،قرية واحدة

لقـد .. رشدت نظرات كامل وعـال وجهـه األىس وهـو يسـتمع إىل نبيهـة
كانت هذه االسئلة نفسها تـدور بخلـد األلـوف مـن مواطنيـه الـذين يقضـون 

 شقاء يحرثون األرض ويبـذرون الحـب ويجمعـون املحاصـيل تحـت يومهم يف
ـة للســادة أصــحاب األ ـج الشــمس املحرـق ـيادهم املســتعمرين وـه رض وألـس

الجشعني والذين أىب االسـتعامر الغاشـم إال حرمـانهم مـن نـور العلـم وقـبس 
 .الحرية

 طاملا سارت املاليني تحـت لوائـه إىل يذلك الشعار املقدس الذ.. الوطن
ميادين التضحية واستجابة لندائه سبقت املاليـني إىل ميـادين القتـال ومـذابح 

 .. إله الحرب"مارس"
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حتى تقبل عليه "  خطرأن الوطن يف" أن يعلن صاحب التاج ي يكفكان
جامعات الشـعب محمومـة مـن الغضـب سـكرى مـن الحـامس فيسـوقها إىل 

 .ً من األمر شيئاي ال تكاد تعيمجازر الحرب وه

لقد كانت هذه الكلمة ذات سحر عجيـب يسـتطيع أن يحيـل الحقـول 
نقـاض وخرائـب ينعـق أ إىل  قاحلة جرداء واملـدن العظيمـةٍالخرضاء إىل أراض

 . دوامتها ويبيد الشيوخ واملرىض والنساء واألطفالفوقها البوم بينام يفنى يف

 مرص طاـملـا ـخـرج الفالـحـون باـسـم اـلـوطن مخلـفـني األرض واـلـديار ويف
 أصـحاب وراءهم ليذودوا عـن حمـى الـوطن كـام طاملـا دافعـوا عـن السـادة

 . الوطنقطاع وهم ال يعلمون تحت ستار الدفاع عناإل

لقد ارتجف كامل لدى سامعه هذا السؤال البسيط توجهـه إليـه نبيهـة 
فهامهـا إ صمم عـىل ان يحـاول ٍّي ألَ وبعد،الخادمة ملا حواه من إخالص وجرأة

 : عىل األقل فاندفع يقول لها ىف حرارةيمعناها النظر".. الوطن"معنى كلمة 

ـزيت" ـا عزـي ـوطن ـي ـعاـل ـع املــ هــو جمـي  دن  الحقــول والضــياع وجمـي
 نـعـم ـبـه أوـكـل ـمـا .. والـقـرى وـكـل الجـبـال والودـيـان وـكـل األنـهـار والقـنـوات

ـم أو ـشـعب ـمـن الـشـعوب أو ـة ـمـن األـم ـدير ألـم ـز الـق ـه العزـي  اـملـوىل ووهـب
  مجموـعـة ـمـن الـنـاس ـيـدينون ـعـادة ـبـدين واـحـد ويتـحـدثون لـغـة واـحـدة

 ا ً ميتـد مـن شـالالت النيـل جنوبـفوطننـا مـثًال..  ولهم تقاليد وعادات واحـدة
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كل هـذه األرض تكـون مرصنـا العزيـزة ..  وبحر السويسسكندرية شامًالىل اإلإ
زال وطننا املقدس يرزح تحت نري االستعامر البغيض ويأىب املستعمر أال أن  وال
 لكـن هـا قـد ،ولقد تحملنـا هـذا الظلـم حتـى اآلن..  خريات أرضناركنا يفايش

 مكانتها بني أمم العامل حانت الساعة لنحكم أنفسنا بأنفسنا كدولة مستقلة لها
ا ًا أن يأىب علينا بعـض النـاس حريتنـا ولـذا كـان لزامـحقٍّومن املؤسف .. الحرة

غاصـب إننا نقف مـع ال..  سبيل الحريةًا مريرا يفًعلينا أن نناضل ونكافح كفاح
 القدير سيعاوننا بقدرته ومشيئته عـىل تحقيـق الـلـها لوجه لكن ًمبفردنا وجه

 .آمالنا
 ." سالم سيرتكوننا نعيش يفي أنهمسيدأتظن يا "

 لكـن ذلـك لـن يـتم إال ،سريغمون عىل تركنا ملقاديرنـا.. أجل يا عزيزيت"
إن هـؤالء السـادة املسـتعمرين يحسـبون أنفسـهم الحكـام .. بعد جهاد شـاق

 الـذين أرسـلتهم العنايـة اإللهيـة لقيـادة الـدنيا ولالحتفـاظ ، العـاملالدامئني يف
 ." ذلكلكنهم يخطئون يف.. ب جيوبهم املتخمةبأرضنا املقدسة لحسا

ا ـعـىل ًن اـلـذين ـسـاعدتهم الـظـروف يوـمـيإذن فـكـل ـهـؤالء املـسـتعمر"
 ." يوم آخر غري بالدهم ال بد أن يرتكوها يف يفٍاستغالل أراض

قالتها نبيهة وكأنها تحدث نفسها وقد سبح خيالها فيام قالـه لهـا كامـل 
أترى هل جانبت الصـواب فـيام : "ه أما هو فكان يتحدث إىل نفس،من كلامت

 .!" معنى ما رشحت؟يقلت؟ وهل أدركت ه
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  نفس اليوم ذهب كامل ليجتمع مع زمالئه أعضاء لجنـة أسـيوط يفويف

ا لحدوث تلـك املظـاهرة بـدون علـم ًمنزل أحدهم وكان ال يزال محنًقا ساخط

ب  الخفاء لحسا ألن معنى ذلك هو وجود عنارص غري مسئولة تعمل يف،اللجنة

ً أيـضـا أن اللجـنـة فـقـدت ـسـلطتها ي وـقـد يعـنـ،آـخـرين ـغـري مـصـلحة اـلـوطن

 .قليم اإلوسيطرتها عىل املواطنني يف

 عىل مكان االجـتامع حتـى اسـتقبل برتحـاب حـار وتقـدير هلََّن أإوما 

 . سبيل الوطنعظيم من زمالئه الذين يعرفون له فضله وخدماته الجليلة يف

ه سواء بل كانت هناك أقلية تسـخر  حبه وتقديرلكن مل يكن الجميع يف

 ذيمن إخالصه وإميانه بالقضية ومحبة الشعب له وسلوكه املستقيم القويم ال

 .ه مكانة بني الناس جعلتهم يحقدون عليهأكسب

خـوة الكـرام إن كـل أيهـا اإل ":وافتتح الرئيس االجتامع بكلمة جاء فيهـا

السـل مـن هـذه ا سً بـل وأحيانـ، تحت سطحه الكثري مـن الصـخوريبحر يخف

ا من سطح املاء وتعرض املالحـة ألخطـار ٍّالصخور تشبه الجزر وتقع قريبة جد

فـإذا كانـت .. بد أن يواجـه الكثـري مـن العقبـاتال ذلك كل كفاح  وك،جسيمة

 رصاع الفرد مع الحيـاة فـإن الجامهـري تسـيطر عليهـا اإلرادة لها املكان األول يف

ا ما تخدع عن هـدفها ً وكثري، أفعالها الحكمة يفا ما تعوزهاً وكثري،العاطفة والوجدان

  بنـا إىلي قـد يـؤديالنبيل بفعل الشـائعات املغرضـة واإليحـاء اآلثـم الرشيـر الـذ
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 درة ولعل الصرب قـد نفـ حالة قلق خطال شك أن الجامهري يف.. أوخم العواقب
ولقـد ..  رشارة صـغريةي إىل انفجـار مـروع إثـر أي وهذا قـد يـؤد،من النفوس

 بعض األقاليم األخـرى وأصـبحت الحالـة تنـذر  أحداث مؤسفة يففعًالحدثت 
 ..بالخطر

 ـهـذه اللحـظـات التاريخـيـة يـجـب أن نـتـذرع ـبـالحزم واليقـظـة إنـنـا يف
إن .. نا كيف شاءتِّ لألهواء أو لعواطفنا تسريال نرتك األمروالبصرية الواعية وأن 

 وإين.. سـواء السـبيل إدارة الحركة قد يخرج بها عن أقل اضطراب أو هوادة يف
 ." لنا برأيه أدعو األستاذ كامل ليديلبالنيابة عنكم وباألصالة عن نفيس

 دامئًا أفضل مواجهـة  إينإخواين: " الشاب قائًاليوبغري تردد نهض املحام
سيام إذا كان األمـر يتعلـق بـأرواح   رصاحة وإخالص الالواقع وبسط األمور يف

 .بريئة عزيزة علينا

 ..إخواين

إن ..  ننظم فيـه حركتنـاي نفس الوقت الذا آخر يبذل يفًهناك نشاطإن 
 من القومية الزائفـة لكنـه بعيـد ٍهذا النشاط يدبر باسم الوطنية وتحت ستار

ـوىض  ـاعة الـف ـف وال يقصــد صــانعوه إال إـش ـن القصــد الرشـي ـد ـع ـل البـع ـك
 .. الصفوفواالضطراب يف

ــز يف ــام يـح ــوـم ــرى إخواـن ــنفس أن ـن ــا يســـوؤهم نجاً اـل ــا ا لـن  حـن
 وملاذا تضيق صـدور أنـاس بتقـدمنا نحـو تحقيـق أهـداف .. ويغيظهم توفيقنا
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 الوطن؟ وملاذا ينفس علينا البعض هذا النجاح وميدان العمل مفتوح للجميع؟

 أن أقرر أمامكم أن هذه الفئة القليلـة الحاسـدة الحاقـدة يإنه ليؤسفن

 .إىل بر السالمً نسعى جميعا جهدنا إليصالها يتعمل عىل إغراق السفينة الت

أسـيوط   لكن يف، املديريات األخرى من هذا قد حدث يفءقد يكون يش

ًرا يقتضينا املزيد مـن اليقظـة والحـذر والحيطـة ٍّد بلغ األمر حدا خطبالذات ق

 حتى ال يفلت الزمام من أيديكم ويسـتحيل األمـر إىل فـوىض ال ضـابط ،التامة

 فئـة يون لهـا مـن سـبب إال سـع لن يفيد منها إال أعداء القضية ولـن يكـ،لها

 . نفوسهاقليلة إلرضاء روح الحقد والحسد يف

 منـا  لـو أن كـالٍّي وبـود، كل مكانإن النذر قريبة وروح القلق بادية يف

فـإن ..  االجتامعات العامةكرس نشاطه إلظهار الحقائق وتوضيحها للجامهري يف

 مكان اجتمع فيه  كل ويف، املتاجر والبيوت املساجد والكنائس ويفيمنعت فف

إن ..  يجـب علينـا أن نعلـم الجامهـري مـا لهـا ومـا عليهـا، واحد أو أكرثيمرص

  وإننـا يف،ا وإىل العمـل الرسيـع الحاسـمً حاجة إىل جهد بنيه جميعـالوطن يف

وعلينا واجبات جسيمة تتطلب منا املزيد من التضحية وإنكار لحظات خطرية 

 أن إىل.. ا ولـو إىل حـنيًنا الذاتية جانبطامعنا الشخصية ومنافعأفلندع .. الذات

 ."تحقق للبالد أمانيها
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وهنا نهض أحد الحاقدين املوتورين املتظاهرين بالوطنية املتخذين من 
 : قائًالًالقومية تجارة ومغنام

إنه ليرسنا أن يحدد حرضة الخطيب أقواله ويبـني مراميـه ويوضـح لنـا "
 أسـامء هـؤالء املتهمـني الـذين د بل ويسـعدنا أن يحـديهذه األلغاز واألحاج

 ."هم بكلامتهينيع
 عملنـا ا يفًا وكل ما أرجوه أن نكون أكـرث يقظـة وحزمـًإىن ال أتهم أحد"

 املدينة دون علـم منـا أو استشـارتنا أو ًولعله بلغ مسامعكم ما حدث أخريا يف
 ."ي بذلكتعليامت منا توح

 :بني الحارضين فصفق الرئيس بيديه قائًالورست همهمة 

ًالسـكون ولنتـذرع جميعـا بالصـرب وإنـا نرجـو .. السكون أيها اإلخـوان"
املتكلمني إذا كان لديهم اقرتاحات أن يتقدموا بها إىل اللجنة لبحثها وعلينـا أن 

 الـدنيا عمـل عظـيم  فام كان يف، التفاؤلنواجه الحقائق بشجاعة وأال نغرق يف
ـات ـات وعقـب ـتم دون أن تـعـرتض ـسـبيله عقـب  الطبيـعـة ـصـيل يفإن الرش أ.. لـي

 .البرشية

رضب ُ القاهرة أن ي أن تعليامت اللجنة الوطنية يفولتعلموا أيها اإلخوان
 إمنـا ،ا ال عنـف فيـهٍّرضاب سـلمين اإلو يـوم واحـد وأن يكـالطلبة جميعهم يف

إرضابنـا ًلالحتجاج عىل عدوان املسـتعمرين وطبعـا حتمـت اللجنـة أن يكـون 
 .ائل العملية للهجوما ألننا ال منلك اآلن الوسٍّسلمي
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ـ ـيكن مفهوـم ـًوـل ـاج الجامـع ـذا االحتـج ـه يا أن ـه ـاف فـي ـوز الهـت  ال يـج

رضاب سيشمل أنحاء ا ألن هذا اإلٍّ تامًلألشخاص ويجب تنظيم املرضبني تنظيام

 .يالقطر املرص

 أسـاس يا مـن أن الطاعـة واجبـة وهـًق أن قلتـه مـرار أكرر ما سبوإين

م باملظـاهرة ً، ولعلكم جميعا علمـت عمل كل والنظام هو رس النجاح يف،النظام

لقد كانـت مظـاهرة هزيلـة مل يحـس ..  حديثه أشار إليها األستاذ كامل يفيالت

بها أحد لكنها أرضت بنا وعطلت بعض الناس عن أعاملهم وليس من املصلحة 

 بل هو مـن املسـتحيل أن نطلـب إىل أصـحاب األعـامل أو العـامل أن ء، يشيف

 ..."لهم كل يوميتوقفوا عن أداء أعام

واستمرت الجلسة والنقاش إىل مـا بعـد منتصـف الليـل ولسـوء الحـظ 

 وظهـرت حركـات ،ستاذ كامـل بـأرسع مـام كـان يظـنتحققت كل مخاوف األ

متفرقة غري منتظمة بتدبري عنارص غري مسـئولة ال عالقـة لهـا باللجنـة املحليـة 

 .وكان السؤال عن مصادر هذه الحركات محل بحث طويل

ـكـان تابـعـت الـحـوادث الواـحـدة ىف إـثـر األـخـرى وـكـأن الـقـدر وهـكـذا ت

 .ألعاملهم باملرصاد

 ًوأخــريا قطـعــت املواـصــالت بجمـيــع وـســائلها ـبــني أـســيوط وـســائر

ـدة يف أنحــاء   معــزل عــن العــامل وخلعــت قضــبان  القطــر وأصــبحت البـل
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 غري موضع ونزعت بعض أعمدة الـربق والتليفـون وأصـبح السكة الحديدية يف
 . به الغدن له أن يتكهن مبا سيأيتاملرء ال ميك

وبعد بضعة أيام وصلت فرقة مـن الجنـود الهنـود تحـت قيـادة بعـض 
 واعتربت ،ً مبنى املدرسة الثانوية األمريية معسكرا لهاتنجليز واتخذالضباط اإل

براهيمـيـة ـخـري املواـقـع لـلـدفاع موقعـهـا ـبـني ـخـزان أـسـيوط ومنـبـع الرتـعـة اإل
 .والهجوم

 األلسـنة تتناقـل ت وكل يـوم كانـ،زعجة بني الناسوذاعت الشائعات امل
 .ا أن قوة الرشطة املحلية تعطف عىل الثائرينًمنها املزيد وأصبح معروف

وا ت فبـا،وشاع الذعر بني األجانب نتيجة للدعاية االستعامرية املسـمومة
ًنفسـهم وأمـوالهم وجلـني بـل غـادر بعضـهم املدينـة سـعيا وراء األمـن أعىل 

 عاشـوها ينعـمـون بـكـرم ـضـيافة يم تـلـك األعـوام الـطـوال الـتـوالطأمنينـة رـغـ
 .املرصيني

ا علموا بـأن جميـع ً فيوم،وتسامع الناس بأنباء مختلفة من أنحاء القطر
 يـوم آخـر  مديرية املنيا قد آلـت إىل حكومـة الثـورة املؤقتـة ويفالسلطات يف

رسـلها األعـداء تناقل الناس نبأ تلك السفينة الحربية املزودة باملدفعية والتى أ
 . الصعيد النيل لتأديب الثوار يفيف

ـان يـشـك يف ـل فـك ـا األـسـتاذ كاـم ـة أـعـامل العـنـف ويفأـم   ـجـدوى  قيـم
ـل كــان يســتهجن فكــرة   رســال البعــوث إىل إقطــع خطــوط املواصــالت ـب
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الخـارج لرشح القـضـية الوطنـيـة والدعاـيـة لـهـا ـبـني ـقـوم ـيـأمترون ـعـىل الرشق 
بلـغ األسـف عنـدما عجـز مـرة ثانيـة عـن أ  وقد أسف،ويبيتون له أسوأ النوايا

 . القاهرةاالتصال باللجنة املركزية يف

 ساعة متأخرة من الليل وقد نال منه التعب وكان ال يعود إىل بيته إال يف
ًلقد أصبح كل وقتـه مكرسـا ..  ال يفرت لحظةيكل منال بعد يوم من العمل الذ

 منطقتـه قيادة الثـورة يفلقضية بالده وللعمل عىل الوصول إىل شاطئ األمان و
..  األمـنيي طريقهـا السـووسط األهواء املتباينة واألطامع الدنيئة والسري بها يف

 .ىًأسفاه لقد ذهبت جهوده فيام اعتقد هو سدا لكن و

أما نبيهة فكانت ترقب جهود سـيدها بحـدب وعطـف وكانـت تشـفق 
عـن موعـده ها كامل  في يتأخريعليه من جهده املتواصل وكانت الساعات الت

 .تآتوجس خيفة مام يخبئه القدر من مفاجو قلق واضطراب تقضيها نبيهة يف

 ولـذلك ،ً بادئ األمر تدرك شيئا ذا بال مام يدور حولهاومل تكن نبيهة يف
 خـصـتها ي األوـقـات الـتـا تـسـتهجن أن ـيـرتك الرجـلًكانـت تعـجـب ـبـل وأحيانـ

قـد حرمهـا هـذا وسـيام   تعـب ونصـب النسان ليقضـيها يفالطبيعة لراحة اإل
 يهـا بـني ذراعـفي كانـت تسـعد يالعمل لذة األمن واالستسالم والطأمنينة الت

 .كامل

ًسـئلتها كـل يـوم تتزايـد ونظرتهـا تبعـا لـذلك تتسـع شـيئا أثم أخـذت  ً 
 لـقـد ـسـألته أول ـمـا ـسـألته ـعـن معـنـى .. ًفـشـيئا الـسـتيعاب األـحـداث حولـهـا
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: فأجابهـا" ما االستعامر؟": الوطن فرشح لها ذلك عىل قدر استطاعته ثم سألته
ركه رزـقـه ويـسـخره ألهواـئـه انـسـان ـبـالد أخـيـه اإلنـسـان ويـشـأن يغتـصـب اإل"

 ."ويسلبه حريته

نسـان أن يـنعم اإل: "فقـال لهـا"  الحريـة؟يوما ه: " يوم آخرفسألته يف
 أن ا ويفًن يقـول مـا يـراه صـوابأ  أن يعتنق ما يشاء من الديانات ويفبحقه يف

 ."ً أن يعيش مطمئنا عىل ماله وعرضهيذهب أينام شاء ويف

نجليز لنـا حتـى نكـرههم كـل هـذه وماذا فعل اإل:  يوم ثالث سألتهويف
نجليـز اعتـدوا عـىل بالدنـا ودنسـوا أرضـنا بجنـودهم اإل ":فأجابهـا" الكراهية؟

غلقوا مدارسنا ورسحوا جيشنا وأغلقوا مصـانعنا وأحـالوا مرص إىل أومخازيهم و
مصنوعة نا يلإ ثم يعيدوها ل ليشرتوها بأبخس األمثانمزرعة تنتج لهم املحاصي

 الـبالد زجاجـة  منـذ عـام واحـد مل يكـن يف؟ يا نبيهـةيأال تذكر..  األمثانبأغىل
ن الناس يكرسون زجاجات املاء أو الدواء ليضعوها فوق املصـابيح؟ امصباح وك

 يوهـ ،نسان كيف كانت املنسوجات غالية وقلام يجدها اإل، يا نبيهةيأال تذكر
 للنسـيج  بالدنا مصـنع واحـدمل يعد يف!  الرخيص؟يمصنوعة من القطن املرص

لقد أحالوا املرصيني إىل عبيد ألصـحاب املصـانع ..  آخرء يشيوال للزجاج وال أل
ًوأـخـريا لعـلـك ـسـمعت بـحـوادث اعـتـداء جـنـودهم ـعـىل أعراـضـنا ! نجلـيـز؟اإل

 .!"كرههم؟فكيف ال ن..  املدن والقرىوانتهاكهم لحرمات البيوت يف
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" ومـاذا نسـتطيع أن نفعـل وال حـول لنـا وال قـوة؟: "وسألته مرة أخرى
نقاطع بضائعهم فتغلـق .. ميكننا أن نفعل الكثري حتى يغادروا بالدنا: "فقال لها

سنحيل كل شرب من .. ميكننا أن نحاربهم بكل سالح.. مصانعهم ويترشد عاملهم
 بقعـة ي أ يفليزى نعـرث عليـهإنجسنقتل كل .. مرص إىل جحيم يصطلون بنريانه

ولـن منكـنهم مـن أن .. ستكون مرص كلها جيًشا يحاربهم أينام كانوا.. من مرص
 مرص خسـارة  بقـائهم يف أن يفسنشعرهم.. ي سلعة من بالدناا أو أًينالوا طعام

 ."فادحة ال تعادل ما يربحون من هذا االحتالل

 العمـل شـاركة يف إن مل يكـن بامل،ًوبدأت نبيهـة تشـعر أن عليهـا واجبـا
 ، سـبيل بـالده كـل حياتـه يفي يفنـيفبالوقوف إىل جانب ذلـك املجاهـد الـذ

 تنسيها ما عانته ، االستامع إىل حديثه متى عاد إىل البيتوأصبحت تجد لذة يف
 . ساعات االنتظار الطويلةمن آالم الوحدة والوحشة يف

 أن نبيهـة لكن الرحلة كانت طويلة والتضحيات مطلوبة دامئًا والحقيقة
ً إال أنهـا أحيانـا ، حدود إمكانياتها التضحية يفمل تشك ومل تتململ وساهمت يف

ًكانت تحس وطأة الوحدة قاسية عليها ثقيلة عىل قلبها وأحيانـا أخـرى كانـت 
 عاشتها إىل جوار ي الت والحنني إىل األيام الخوايل ذكرياتها القدميةتجد العزاء يف

 .سيدها السابق

ـك ال ـالل تـل ـائل وـخ ـدام وـس ـع انـع ـار ـم ـن االنتـظ ـة ـم ـاعات الطويـل  ـس
ـر يف ـوى التفـك ـت ـس ـه الوـق ـع ـب ـيئا تقـط ـد ـش ـت ال تـج ـلية كاـن ـا ًالتـس   حياتـه
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!  هذا البيـت؟ً وكثريا ما ساءلت نفسها عن مكانتها يف، هذا الوجودومصريها يف
 الحصـول عـىل لكنهـا كانـت دامئًـا تخفـق يف! وحقيقة مشاعرها تجـاه كامـل؟

 . حاسمٍجواب شاف

ألنها مل تحبه وقلبها ال يزداد خفقانه .. قد استبعدت الحب من حسابهال
 نظراتـهـا ـمـع نـظـرات يـلـدى رؤيـتـه ـكـام كاـنـت ترسع رضباـتـه عـنـدما تلتـقـ

 ..الحكمدار

 وتحـس ، يعلـق الكثـري عـىل وجودهـاي تدرك أن املحاميومع ذلك فه
عروف  أرستهـا وطوقـت جيـدها بـامليعطفه الكبري عليها ومعاملته الكرمية الت

 تلهب العواطف وتدفئ الحديث ي تلك الشعلة املقدسة التَدْقَولكنها تشكو ف
 .ًا عذبًوتجعل من الكلامت نغام

 من السن أو من تلـك الحيـاة املحافظـة يولعلنا نلتمس العذر للمحام
 ال يقـنعن مـن _والكثريات مثلهـا_ا بقيودها لكن نبيهة ً عاش عمره مقيديالت

إنهـا تريـد الحيويـة .. كون والعيشـة السـهلة الهنيـةالحياة بهذه الدعـة والسـ
 بالدفء وحرارة العاطفة ولذة املغامرة الفياضة الخالدة والحياة العارمة املليئة

 ..ًاأحيان

مل تكن نبيهة تنفر من مداعباته بل كانت تشجعها رغم أنها مل يكن لهـا 
عتبار أنه والدها  وكم متنت لو أنه سمح لها مبعاملته عىل ا، تحلم بهياألثر الذ

 .قرب إىل الطبيعةأا له وإحساسها ًخالصإ لكانت مشاعرها أكرث ،أو أخوها األكرب
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ستسـلمت بهـا ا يسلمت نفسها له بـنفس السـهولة التـإنها تعلم أنها أ
لقـد أحنـت .. لقد أحبت األخري لكن كامـل.. للحكمدار لكن شتان بني الحالتني

جـة القـاهرة وأغمضـت عينيهـا الرأس بـني يديـه واستسـلمت للظـروف والحا
وقـد ..  تحسـب أنهـا بصـدد النجـاةي وهـ،بالـلـه تندفع نحو يكالفراشة الت

نهـا سـرتد إ.. تكون النار منبعثة من شمعة أو من مصباح أو مـن حريـق كبـري
 . هالكها ولن يبكيها أحدًحتام

 هذا املنـزل اتها يف االعرتاف بأن جميع حاجومع ذلك فنبيهة ال ترتدد يف
ن يعلـم النـاس أتريـد .. ًلكنهـا تريـد شـيئا آخـر..  ألول إشارة أو تلمـيحتقىض

 ال ي ال يقـدرها املجتمـع والتـيألن السعادة التـ.. مكانها السعيد من املجتمع
 .. داخل أسوار املعتقل ال قيمة لها ولن تكون سعادةيحس بها إال أصحابها

و من الذهب  قفص ول نبيهة أن تعتزل العامل وأن تعيش يفمل يكن يريض
 روحهـا  ال تـريضي حياتهـا اآلن سـوى فاطمـة التـومل يكـن معهـا يف.. والآللئ

 الوسـيلة الوحيـدة التصـال نبيهـة بالعـامل ياملتوثب ومع ذلك فقـد كانـت هـ
 . ال ميكن لواحدة مثل فاطمة أن تشبعهينبيهة ذات الطموح الذ.. يالخارج

 حـدثت بـه ي الذوكم من مرة أصابتها الحرية كلام ذكرت ذلك الحديث
هـل فكـرت : " اآلفاق املحيطة بهاكامل ذات مساء قائلة له وقد رشد ذهنها يف

 لـك أن يهبـك نعمـة الـلــه العواقب فيام لو قـدر  ولو مرة واحدة يفييا سيد
 ."األطفال؟
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ا ً نظرى يعـدل الـزواج متامـنجاب األطفال يفإإن .. خرافات.. كالم فارع"

 أمقتهـا وربـاط الـزواج ومـا يتبعـه مـن ية التوالزواج وسيلة من وسائل الحيا

ي إال أشـياء باليـة وآراء  كـام يحلـو للـبعض أن يسـميها إن هـ،قيود أو تعـاون

 ."عتيقة

 ."نجاب األطفال؟إلكنك ال تتخيل من الزواج إال "

 ."أطفال رشعيون.. نعم"

 ."وما الفرق بني األطفال الرشعيني وغريهم؟"

ا وآثـر ٍّطرق مليـأ املفاجئ فيءسؤال الجرا لهذا الً جوابيومل يجد املحام

 .الصمت العميق

الهـم إن ذكرى هذا الحوار القصري كلام مرت بخاطرها أحزنتها وأورثتهـا 

تلـك ..  لقـد عـذبتها سـاعات الوحـدة الطويلـة،والحرية واألمل املمـض العميـق

 ي سوى لحظات قصـار يـحرض فيهـا املحـامء مل يكن يتخللها يشيالساعات الت

 وقد ال يحرض فال تحـس بوجـوده إال بعـد منتصـف ،طعامه أثناء النهارلتناول 

 ..ا خائر القوىًالليل عندما يعود من عمله واجتامعاته منهك

ًأخريا ضاقت نبيهـة ذرعـ  ا بحياتهـا ووحـدتها اململـة القاتلـة حتـى أنهـا ً

ـرة يف ـري ـم ـرت ـغ ـاع يففـك ـذا املـت ـل ـه ـر ـك ـق إىل  أن تهـج ـة وتنطـل ـري رجـع   ـغ

ــا ــيح الفـض ــيش يفء الفـس ــر وتـع ــواء آـخ ــدوتتنـســم ـه ــو جدـي ــام ، ـج   مـه
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 عـىل  متيضيكان لونه فإنه سيكون أبهج لديها من هـذه الحيـاة املضـجرة التـ

وـتـرية واـحـدة فتـبـدو كالـسـجن الرهـيـب رـغـم ـمـا حوـتـه ـمـن أـسـباب املتـعـة 

ا ً واقع األمر سجن ال غاية من ورائه ألنه لـن يهـذب مجرمـوهو يف.. والرفاهية

 . تحقيق أمل منشودولن يصل بصاحبته إىل

لكن أحداث الثورة تتعاقب عىل سمعها ومشاهدها متر أمامها فتشغلها 

 تجد لـذة كبـرية ي وه، فيه من عذاب وتستغرق بعض تفكريهاي هَّا عامًأحيان

 فـذات ، بني حني وآخر االستامع إىل أنباء الثورة يأتيها بها الشيخ عيلوسلوى يف

دى محطات السكك الحديدية القريبة  إحيوم أخربها عن حادث مروع وقع يف

 وقد ، اشتباك مع الثوار وقتل فيه خمسة من الجنود الربيطانيني يف،من أسيوط

لقـد رأيـت هـؤالء الجنـود : " قصـته بتعليـق صـغري قـال فيـه الشيخ عيلختم

 حمـر الوجـوه وأحـدهم مل يتجـاوز عمـره ،شـباب غـض.. نهم صـغارإ ي،بعين

 .!"؟..نرضة الربيع جامل الوردة و يفةالسادسة عرش

دت عن نبيهة شهقة خافتـه منـت عـن األمل لهـؤالء الضـحايا األبريـاء نف

.. عن بالدهم ليقتلـواً من أغواهم وأرسل بهم بعيدا الـلـهلعن : "وأردفت قائلة

 ."مهاتهم الصربأبليس وألهم إ  عىلالـلـهلعنة 

ًأخريا طلع عىل أسيوط فجر األحد الثالـث والعرشيـن مـن شـهر مـارس 
 . تاريخ املدينة صفحة دامية مروعة ليسطر يف1919سنة 
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 أنحـاء كان قد تحدد ذلك اليوم لإلرضاب العام ورأت اللجان الفرعية يف
قليم  عاصمة اإل، مظاهرات أسيوطاملديرية أن ترسل مندوبني عنها ليشرتكوا يف

وكان العدد يتزايد كلام اقرتبت املواكب من أسيوط وانضم إىل هـذه املواكـب 
ا من حدود أسـيوط ووصـلت األنبـاء ًعض عربان الصحراء الذين يقيمون قريبب

 فخرـجـت بقـضـها وقضيـضـها وتـسـلح رـجـال ،قـلـيم اإلة يفـيـلهيـئـة الحكومإىل ا
وتربصوا عند " بلوك الخفر: " كام خرج معهم رجالالرشطة بالبنادق والسونيك

 .مداخل املدينة

ان بعضـهم يحمـل ً مـن السـالح جميعـا بـل كـومل يكن القادمون عـزًال
ـر ـهم اآلـخ ـات وبعـض ـون املسدـس ـرون يحمـل ـادق واآلـخ ـعيصالبـن ـون اـل   يحمـل

 وكانوا يسريون جامعات جامعـات متقاربـة متثـل كـل جامعـة مـنهم ،الغليظة
لحظة واحدة عن ترديد شعار الحركـة القوميـة القرية القادمة منها ومل يكفوا 

 ."يحيا الوطن.. يحيا الوطن: "يومئذ

الجموع الضخمة إىل مواجهة رجال الحكومة الـذين عندما وصلت تلك 
وقفوا عىل أهبة االستعداد للمقاومة تقدم بعض املتـزعمني لهـم ليتحـدثوا إىل 

 ودامت املفاوضات بينهم ما يقرب مـن السـاعة ،املسئولني من رجال الحكومة
بقـوة _وكيل املديرية والحكمـدار وعمـدة املدينـة أنـه ال قبـل لهـم ام رأى َول

 مبقاومة تلك الجموع املرصة عـىل دخـول _املوجودة معهم س املحدودةالبولي
 سـمحوا لهـم، عـالن احتجـاجهم عـىل االسـتعامر الغاشـمإ املدينة لالشـرتاك يف
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 ـبـدخول املديـنـة بـعـد أن تعـهـد ـقـادتهم باملحافـظـة ـعـىل النـظـام وأن تـكـون 

 .املظاهرة سلمية يغادرون بعدها املدينة إىل بالدهم املختلفة

 بصـيحات  الجموع إىل قلـب املدينـة وقـد ارتفعـت الحنـاجروانطلقت

الفرح والنرص وانضـم إليهـا األلـوف مـن أهـل املدينـة وكلـام انضـمت إلـيهم 

" يحيـا الـوطن"جامعة جديدة ارتفعت الهتافات املدوية تردد الشعار املقدس 

 مبا تحمل من مختلف أنواع األسلحة كالسـيوف والخنـاجر يكام ارتفعت األيد

 .كل أنواع األسلحة البدائية البسيطةمن  والبنادق وغريها كني والعيصوالسكا

 كانـت تـرتدد يومام كان يزيد املنظر روعة عىل روعة تلك الهتافات الت

 مـع الهـاتفني ي تنـاد، والشـبابيك"املرشبيـات"من رشفات املنازل ومن خلـف 

 ".يحيا الوطن ":بأصوات ناعمة منغمة

 اشرتاك املرأة مع الرجـل يفعن حياتها  لقد سمعت أسيوط ألول مرة يف

ا نحو بالدها وأنها مسـئولة عـن ًمشاعره الوطنية وأحست املرأة أن عليها واجب

 وبدأت تتحرك نحو العمل فأعلنـت عـن وجودهـا ، سبيل الوطن يفءعمل يش

 .علنتأبتلك الهتافات الخجىل من خلف الحجب أول ما 

الجمـوع  املحمومـة وهمـت ووصل املتظاهرون إىل قلب املدينة الثائرة

  املظـاهرة كـام هـويعىل التحول إىل مبنـى املديريـة عـىل النيـل حيـث تنتهـ

  أـحــد مـصــدره ـنــادى برضورة اـشــرتاك ِ لـكــن ـنــداء مل ـيــدر، متـفــق علـيــه
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  ورسى النـداء يف،عـالن مشـاعرهم الوطنيـةإ قوات البوليس وبلـوك الخفـر يف
إىل .. مرص للمرصيـني.. للـوطنمنـوت فـداء .." "إىل البندر.. إىل البندر"الجموع 

 ." سبيل الوطنالبندر فالكل سواء يف
غـت الطالئـع تحركت الجموع الزاخرة ثانية إىل داخل املدينة وعندما بل

مبنى البندر العتيق كان معظم الضباط غري موجودين بالبندر وكان عىل قائـد 
 ..القوة املوجودة أن يتخذ قراره الرسيع مبفرده

لخفراء من تلك القرى وكان املهـاجمون مـن أهلـيهم لقد كان الجنود وا
معون إىل بـعـض ت أـمـام البـنـدر يـسـوعـشـريتهم وـقـد وـقـف املتـظـاهرون قـلـيًال

 طـالق بعـض األعـرية الناريـة يفإ أعقبهـا ،الكلامت الوطنية يلقيهـا خطبـاؤهم
 ..الهواء ثم الهجوم عىل مبنى الحكومة
س لضآلة العـدد أمـام ا من جانب البوليٍّلقد كانت املقاومة ضعيفة جد

 اختلط بصفوفها بعض املجـرمني يذلك الخضم الهائل من الجموع البرشية الت
تشويه الحركـة أو النهـازين للفـرص الـذين إىل  الذين سعوا ،ومن ال خالق لهم

 .اغتنموا املظاهرة القتناص السالئب واألغنام
فر أمام  البندر وقد استوىل املتظاهرون عىل جميع األسلحة املوجودة يف

 تحـتـاج إىل ي أدق اللحـظـات الـتـجـحـافلهم بـعـض الـضـباط ورـجـال الحـفـظ يف
 .شجاعتهم وحسن قيامهم بواجبهم

طمعهـم بانتصـارات أخـرى أهذا النرص السهل جمـوع الثـائرين وأغرى 
دراجهم تحدوهم اآلمـال الكبـار واتجهـوا صـوب النهـر قاصـدين أأكرب فعادوا 

 .مبنى املديرية
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 املئـات مـن النسـاء _اريخ أسـيوط تـألول مرة يف_وانضم إىل املظاهرة 
 . الجوفازدادت الحامسة وعلت الهتافات املدوية يف

ولئـك األطفـال الصـغار الـذين أ جامل املنظر وروعته ومام كان يزيد يف
انضموا إىل املتظاهرين وكانت ترتفع مـن حنـاجرهم الصـغرية تلـك الهتافـات 

 ."وت فداء مرصمن.. يحيا الوطن.. يحيا الوطن ":الخالدة

نذار رست هتافات خافتـة مـا لبثـت أن إوفجأة وبدون سابق ترتيب أو 
ًأصبحت زئريا مروع .. املـوت للهنـدوس.. املوت لإلنجليـز ":ا يزلزل أرجاء املدينةً

 ."الفناء للغاصب.. لتسقط بريطانيا

 يبراهيمية بجمـوعهم التـوتحول املتظاهرون عن هدفهم واتجوا إىل اإل
ً شـيئا سـوى يا حمـى الوطنيـة والعاطفـة القوميـة ومل تعـد تعـاستولت عليه

 أسـيوط دون  متثل االستعامر يفي القضاء عىل تلك القوة الغاشمة التالرغبة يف
 ودون تدبري ألمر املدينة فيام سيعقب اليوم مـن ،تفكري أو تقدير ملا وراء ذلك

 .منا هو ارتجال أو فعل فاعل غري مسئولإ ،أيام

 العمل للدفاع عن نفسها ففتحت الهـويس ة املوجودة يفومل تتوان القو
 .براهيمية حتى تقطع الطريق بني املدينة واملعسكرالقائم عىل الرتعة اإل

 النفـوس وانطلقـت أهاج ذلك جموع الثائرين وغلت مراجل الحقـد يف
 خيم ي من الجانب اآلخر للرتعة الذء الهواء فلم يجاوبها يشرصاصة طائشة يف

 .عليه السكون
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نجليـز والهنـود قـد وزعـوا قـوتهم فـوق أسـطح  تلك األثناء كـان اإلويف
 الحديقـة املواجهـة املدرسة واالسرتاحات وفوق األشجار الضخمة املوجـودة يف

 . مبارشةيللكوبر

لـقـد أطـمـع الـسـكون وـعـدم اـلـرد ـعـىل الطلـقـة الطائـشـة املتـظـاهرين 
 بوابـات ي وهـ،س حامس متهور فوق بوابـات الهـويفاندفعوا يعربون النهر يف

 فتحهـا للقيام بعملهـم وقـت السـلم يفعليها عريضة تسمح للعامل بالوقوف 
 .وقفلها لتنظيم املالحة بني النهر والقناة

طـالق مـن وما إن شاهد األعداء ذلك حتى بدأ إطالق النار وتجـاوب اإل
الجانبني بينام كان يرسع النفر الـذين يحـاولون عبـور الرتعـة لقفـل الهـويس 

 لتستطيع تلك الجموع الحاشـدة ة بني أسيوط والوليدييق العادي الطروإعادة
 لكـن انطلقـت طلقـات املـدافع الرشاشـة فجـأة ، املعركـةالعبور واالشـرتاك يف

 لحظات كان جميـع البواسـل مـن العـابرين عـىل  ويف،اًتحصد العابرين حصد
اج  أعامق النهر أو جرحـى تصـارع املـوت بـني أمـوا هامدة يفًالهويس أجساد

 .النيل

 وذعـروا ودهش املهاجمون لدى سامعهم لهذه اآللة الجهنمية الجديدة
 التسـلل لقوتها ورسعة طلقاتها وتعددها فرتاجعوا إىل الوراء وأخـذ بعضـهم يف

 .إىل داخل املدينة ثانية

ًوعندما تبني األعداء أن الجامهري ابتعدت أوقفوا مـدافعهم حرصـا عـىل 
 .ليها ويعملون حسابهم للحصار املرضوب حولهم ع كانوا يخافونيالذخرية الت
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 لألعـداء بـل ةوبعد لحظات عـادت الجامهـري لكـن ال لتقاتـل مكشـوف
تحصنت خلف أسوار املدرسة األمريكيـة واملحكمـة ومستشـفى الرمـد وفـوق 

طالق النار مـرة أخـرى عـىل كـل إاألشجار العالية القريبة من القناة واستؤنف 
 .ى للقناةشبح متحرك عىل الضفة األخر

 الـزوارق بيـنام أقبلـت جمـوع خـرى تعـرب النهـر يفأواندفعت جمـوع 
 نفس الوقت كانت هناك  ويف،قوة املعاديةال من خلف ، أيجديدة من الرشق
 .املعركة  الوليدية لتعرب النهر من الجهة الشاملية لالشرتاك يفجامهري تتجمع يف

عادـيـة تـقـذف ـطـالق الـنـار ـمـن الـجـانبني وأـخـذت اـملـدافع املإواـسـتمر 
نجليزيـة حممها عىل جموع الفالحني املرصيني وأعادت تلك القـوة الهنديـة اإل

توزيع أفرادها عـىل نحـو جديـد لصـد تلـك الهجـامت املتفرقـة مـن الشـامل 
والجنوب والرشق والغرب وأخذت املعركة صـورة جديـدة ملعركـة حربيـة بـني 

وة املدربـة بأسـلحتها هؤالء املواطنني بأسـلحتهم البسـيطة الهزيلـة وتلـك القـ
 .الحديثة الفتاكة

ة دائرة كانت هناك جموع أخرى مدفوعة بأيد أثيمة كروبينام هذه املع
ا للقـتىل ًانتقام ذلك  ترى يفي املدينة وهخائنة تعبث مبمتلكات الربيطانيني يف

 مقاومـة  سـبيل الـوطن ويف ميدان الرشف ويفاألبرياء الذين سقطوا رصعى يف
ً هـذا االعتـداء رضرا بالحركـة وتشـويهغري حاسبة أن يف.. بادالطغيان واالستع ا ً

 .لجاملها الرائع
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 املدينة فلم تكـن بحـال كافيـة ملواجهـة هـذا الحـدث أما قوة األمن يف

 .املفاجئ الذى مل يخطر ببال أحد قط

 امليدان يحـاول أن مينـع هـذه االعتـداءات عـىل املحـال وظهر كامل يف

 أو ،ل للرجعيـة املتـأخرةابـدا أمـام الجامهـري كمثـ ف،التجارية وبيوت األعـامل

هكذا وصمه املغرضون الذين يسـعون لتشـويه الحركـة وصـدقهم املخلصـون 

 .األبرياء والذين مل تعرف ضامئرهم الغش والخداع

 امليـدان وتنظـيم هـذه حاول ثانية أن يدفع بأعيان املدينـة للظهـور يف

 لكن هـؤالء ،لوجهة الصحيحةإىل اا الحركة وملنع االعتداء عىل األموال وتوجهيه

 .لعافية والسالمة وحراسة أموالهماجبنوا ومل يظهروا وآثروا 

 لكنه قوبل بالسخرية ، قلب املدينة يحاول التهدئة يفهوعاد كامل وحد

واالستهزاء بل وحاول بعضهم االعتداء عليه فعاد أدراجه إىل بيته بقلب حزين 

 .نفس موزعة ال تكاد تستقر عىل حالو

لكنه ما كاد يصل إىل بيته حتى قابلته نبيهـة بوجـه حائـل اللـون تكـاد 

 .. ذلك اليوم املرير وحدتها يففر من عينيها من هول ما عانت يفطالدموع ت

ًحرض لهـا شـيئا  يـ ومل، مـن الصـباح البـاكر ومل يعـديلقد غـادر الطـاه
  تعـلـم ـمـدى ي وـهـ، أـمـا فاطـمـة فـلـم ـتـحرض إىل البـيـت مـنـذ ـيـومنيي،للطـهـ
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فتضـيف .. ًتاعب سيدها وتخىش أن يعود إىل املنزل فـال يجـد شـيئا لطعامـهم
ًبذلك سببا جديدا إىل آالمه ً. 

أخائفـة أنـت : "لكنه ما كاد يراها عىل حالها حتى راعته صفرتها فسألها
 الخـارج أيهـا مـاذا حـدث يف: " تغالـب دموعهـايفقالـت لـه وهـ" ؟يا عزيزيت
 ملؤها الحنان عىل جبينها وربت عـىل فضمها إىل صدره وطبع قبلة" الحبيب؟

 :ظهرها يطمئنها وعاد يقول

 أسيوط تنقصنا إننا نشهد قيام الثورة ولو أننا يف.. مل يحدث شيئ خطري"
 ."القيادة النزيهة

كم كان عدد املوىت والجرحى؟ لقد مـر أمـام البيـت كثـريون يحملهـم "
 ."تضحياتلكن ال بد أن ننترص بعد كل هذه ال.. ذووهم أو الثائرون

 ..." تعاىلالـلـهأجل سننترص مبشيئة "

 

ـ..  املصـريوعلت وجهه ابتسـامة حزينـة وهـو يفكـر يف  سـننترص؟ اأحقٍّ
 لكـن مـاذا سـيحدث يف!  أسـيوط عـىل هـذه القـوة الهنديـة؟لبنـا يفغوهبنا ت

 تصـل مـن الخـارج بـال يمـدادات التـقاليم األخرى؟ وكيف نقاوم سـبيل اإلاأل
 .الـلـه ي يدإن األمر بني! انقطاع؟

يحيـا  ":لكن أصوات الجامهري ال تنقطـع عـن مسـمعيه تـردد هتافاتهـا
 . مل تنته بعدي وكل الجموع متجهة إىل ميدان املعركة الت،"الوطن
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 ن أقبل املساء حتى أبرص لهيـب النـريان ينـدلع مـن كـل مكـان يفإوما 

ام زاد ومـ.. من حظـائر الحكومـة والبنـدر وبعـض املحـالت التجاريـة.. املدينة

ًاملوقف دقه وتعقيدا أن محطة الكهرباء توقفت عن العمل إلرضاب موظفيهـا 

 ظالم دامس مخيف وأعطت الفرصة الكاملة لبعض اللصـوص فبدت املدينة يف

 . أمان عىل بعض البيوت واملتاجرللسطو يف

وأصبح شبح الفوىض يهدد املدينة حتى أن بعـض األعيـان واإلقطـاعيني 

فون عىل أرواحهم وأموالهم أن تنقلـب الثـورة ضـدهم وضـد األثرياء باتوا يخا

سـيام   ال،ثرائهم الفاحش إىل جوار ما تعانيه جموع الشـعب مـن فقـر مـدقع

فبـاتوا ليلـتهم ..  مختلف بقاع العامل كنت قريبة من األذهانوأحداث الثورة يف

هم  الوطنية كانوا يقدمون القرابني مـن دمـائخوانهم يفإ أوهام مفزعة بينام يف

 .عىل مذبح مرص

إنـه يكـره الفـوىض بطبعـه ..  عذاب متصـلأما كامل فقد قىض ليلته يف

فبات يتحرس عىل ما حدث وهو يرى أن بني يديه قوة شـعبية هائلـة تـذهب 

مكان إفادة القضية الوطنية منها أكرب الفائدة لو أنها وجـدت  اإل وكان يف،هباء

 .ك النفوس املغرضة الدنيئةالقيادة النزيهة ومل تنحرف بها عن الطريق تل

 نـيــة إىل مـيــدان املعرـكــة، ًومل يـســتطيع ـصــربا فـغــادر بيـتــه وـنــزل ثا

 ن إ ومــا ،ً مصــاباًا أو أن يســعف جريحــا أو يــوايسًيحــاول أن يــنظم شــيئ
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نفد ما معه من ضامدات وأدوية حتى توجه إىل قلـب املدينـة لريقـب الحالـة 

البيـت بقلـب يعـترصه األمل  فعـاد أدراجـه ثانيـة إىل ،عن كثب فأحزنه ما رأى

لطول ما فكر فيام سيسفر عنه الغد ومـا سـتقوم بـه الدعايـة الربيطانيـة مـن 

 الـذين مل يرعـوا حقـوق النـاس ومل يسـتطيعوا ،استعداء العـامل عـىل املرصيـني

 بالدهـم وال شـك أن بريطانيـا سـتتخذ مـن تلـك حامية األجانـب املقيمـني يف

 مرص ووصمها ة لتشويه الحركة القومية يفالحوادث الفردية الرعناء مادة خصب

 . ممكنةبكل نقيصة

خالص ويـود لـو يفتـديها بروحـه ًلقد كان كامل مخلصا لبالده أعمق اإل
 طريقهـا املسـتقيم ال  الحركـة القوميـة يفوماله وأهله وكم كان أمله أن متيض

 ..تحيد عنه وال يشوب جاملها أية شائبة أمام العامل

 ي يعيش فيه والذي ملواطنيه ويتهم املجتمع الذلكنه عاد يلتمس العذر
  الرتف وهذا الفقـر املـدقع املغـرق يفأباح وجود هذا الرثاء الفاحش املغرق يف

 حاجـة إىل تغيـري كبـري حتـى تتقـارب ال شك أن هذا النظام كـان يف.. الحرمان
 . املشاعرطبقات الشعب وتتشارك يف

ـ ـاب الـش ـد غـي ـت بـع ـا البـي ـدا لـه ـد ـب ـة فـق ـا نبيـه ـيلأـم ـة يخ ـع   وفاطـم
 ولكنهـا تراجعـت ،ًموحًشا مهجورا وكم من مرة همت بالخروج للبحث عـنهام

ـد ذو ـا أـح ـية أن يراـه ـذعورة خـش ـا يفيـم ـ قرباـه ـق مـم ـد  الطرـي ـون ـق  ن يـك
 هذا اليوم الحافل فيعرفها ويرغمها عىل العودة إىل القريـة حرض إىل املدينة يف

ـا يف ـقىض يومـه ـذا اـن ـبوهـك ـق ورـع ـيم وقـل ـ..  هــم مـق ـني لحظــة تتوـق  ع ـب
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 إليهـا جامعـة مـن ي البيـت بجـريح أو قتيـل أو يـأووأخرى أن يـأتوا إليهـا يف
 . تتخيل أن أحد أقربائها ال بد سيكتشف مخبئهايالثائرين وه

مارات الحزن والتفكري العميق عىل وجه أولقد زاد آالمها ما الحظته من 
ل وأخـذ يغريهـا  وقد تقـدم بهـام الليـً أخرياسيدها ورشود ذهنه لكنه تنبه لها

 والسهر لكنها بدت أمامه خائفة فأذن لها أن تنـام عـىل بالنوم بعد هذا العناء
 غويفـر حجرتـه حتـى تطمـنئ  ليلتهـا يفاألريكة املواجهة لرسيـره وأن تـقيض

 .روعها

 سـبات عميـق وكـان ن استلقت عىل األريكـة حتـى اسـتغرقت يفإوما 
 .الليل قد انتصف حينئذ

ل يتحايـل عـىل الكـرى لنوم رغـم كـل هـذا وظـع اأما كامل فلم يستط
وتذبه عن عينيه أفكاره املتالحقة حتى بزغ الفجر ينتقص من مملكـة الظـالم 
بجحافل نوره وأخذ النوم يداعب عينيـه ثـم يـنفض عنـه بـني لحظـة وأخـرى 

ً وأخـريا ،عندما تشتد أصوات البنادق واملدافع الرشاشة ومتزق السـكون بشـدة
 . شديد واندفع إىل الرشفة لينظر ما هناكي أذنه دو واقًفا عندما صكَّهب

ـق  ـن النحــل تحـل ـني ـم ـأزيز بضــعة مالـي ـان الصــوت أشــبه ـب ـد ـك  لـق
ـه مل يســتطع أن يتبــني م ـرءوس لكـن  صــدره عــىل صــفحة الســامء فــوق اـل

 القبة الزرقاء مرسلة أشعتها املحرقة عىل الكـون يف قد ارتفعت وكانت الشمس
  ولـيس بهـا أثـر للحيـاة وقـد،ن النـاسلكن لدهشته كانت الطرقات مقفرة م
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َاختفى الثائرون جميعا ومل يبق  أثر للحصار املرضوب عىل القوة الهندية وكـأن ً
 .معجزة قد حدثت فغريت الكون بني غمضة عني وانتباهتها

..  معصمه فأدرك أنه مل ينم أكـرث مـن سـاعتنيونظر كامل إىل الساعة يف
 .ساعتني حدث فيها كل هذا التغيري

امى إليه صوت طلقات نارية بعيدة عىل األفق ثم فجـأة عـاد يطـن وتر
ً أذنيه ذلك الصوت الغريـب وأخـذ يقـرتب منـه رسيعـا حتـى أصـبح هزميـا يف ً

 األلف قدم طائر ىل وبعد لحظة ظهر أمامه عىل ارتفاع ال يزيد ع،كهزيم الرعد
 .ًا الفضاء محوما فوق املدينةً قوة مخرتقضخم يسري يف

ة قنابـل أرسعـت مـن القـاهرة لنجـدة القـوة املحـارصة لقد كانت قاذف
فألقت قنابلها عىل الثائرين وتتبعت الناجني تصليهم بنريان مدافعها الرسيعـة 

 .الطلقات

..  كـل مكـان مـن املدينـةانفجار القنابـل الضـخمة يفوسمعت أصوات 
ا لتفـتح مـدافعها ٍّجـدبينام كانت الطائرة تنخفض بعد ذلك إىل ارتفاع قريـب 

ا وتـنرش رسـالة املدنيـة بـني ًرشاشة عىل املتظـاهرين فتحصـد األرواح حصـدال
 عليـه مـن ي هـؤالء الفالحـني معنـى االسـتعامر ومـا ينطـويرُوتـ.. املتأخرين

 .وحشية مروعة وظلم مكني

ـقـاوم املواطـنـون ـمـا وـسـعتهم املقاوـمـة وـصـوبوا بـنـادقهم العتيـقـة إىل 
 منهم عىل قيد يبالهزمية وفر من بقًالطائرة لكنهم اضطروا أخريا إىل االعرتاف 

 .الحياة
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 مل يسـتطع ىرفع كامل برصه إىل السامء وانبعثت من عينيه دمعـة حـر

ا آخـر ملـن مـات مـن ًنجليز البد منتقمـون انتقامـأن يحبسها وقد أدرك أن اإل

 قرـيـب َّأدرك أنـهـم ـسـيحرضون بإـمـداداتهم الكـبـرية ـعـام..  أـسـيوطـقـواتهم يف

ون الحرمـات ويرتكبـوا كـل منكـر ووحشـية تسـتنكرها لينهبوا البيوت وينتهك

 .نسانية وحامية أرواح األقلياتنسانية باسم اإلاإل

وأحس بشخص يقف بغتة خلفه فانتبه من بحور أفكاره واستدار لـريى 

براهيميـة ثـم نبيهة قد استيقظت ورأت الطائرة كام رآها تحوم فوق ترعـة اإل

 حتـى تبـدو ، السـامء تـارةا وترتفـع يفًا وإيابً جو املدينة ذهاب يفتعود فتميض

 ،ًكحرشة ضئيلة وطورا آخر تنخفض وكأنها تبحث عن مكان تحط فيـه الرحـال

ً تحوميها صعودا وهبوطا ال ينال منها التعب وال تخىش الكالل يفيوه وكأنها .. ً

 . مل تستطع فرقة كاملة من الجنود أن تحقق مثلهيفخورة بنرصها الذ

  يف جـو املعركـة أثـر عميـق الطـائرة املفـاجئ يف الواقع كان لظهورويف

 يحمـل ي الـذي الطـائر الجهنمـناس الذين مل يروا من قبل مثـل هـذانفوس ال

 .املوت بني جناحية

ـ ـة وـه ـل نبيـه ـل يتأـم ـذ كاـم ـدت يأـخ ـد ـب ـا وـق ـائرة بنظرـه ـع الـط   تتـب

!" مـا أعجبهـا؟"عليها الحرية والدهشة واقرتبت منهـا الطـائرة بغتـة فصـاحت 

 ؟ إنهـا سـالح جديـد أتـدرين مـا هـذه"ل مبـرارة وهـو يقـول لهـا وابتسم كامـ

ـنرش املــوت بكــال ــي ـريين مــ.. ه جناحـي ـاد الكـث ـا ومــا زال ن إلقــد أـب  خوانـن
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 أرأـيـت ـيـا نبيـهـة ـمـاذا يفـعـل االـسـتعامر ..يـحـوم فوقـنـا لإلرـهـاب والتخوـيـف

 .!" الحياة؟بالضعفاء واألبرياء الذين يطالبون بحقهم يف

 ما يقول سيدها بل كأنهـا مل تسـمعه يأنها ال تعًومل تحر نبيهة جوابا وك
 .. األفق تفكر فيام رأت وفيام سمعتألنها رشدت بنظراتها يف

شـخص .. ونظر إليها كامل فكأمنا كان ينظر إىل شخص آخر غريـب عنـه
ترى فـيام كانـت ..  البيتلف وجودها يفأ ييحاول أن يفكر ال مجرد دميته الت

 !نبيهة تفكر؟

رية وصمم كامل عىل الذهاب إىل مقر اللجنة الفرعية واقرتب وقت الظه
 ي مالبسه جـرس البـاب الخـارجي لكنه سمع وهو يرتد،ليقف عىل آخر األنباء

يدق وأرسعت نبيهة نحو الباب وقـد ظنـت أن أحـد الخـادمني قـد عـاد لكـن 
 ريعان الشباب حسن الهنـدام ا مطربًشا يفٍّدهشتها البالغة كان الطارق أفنديل

نه قـد سـحر بجـامل الفتـاة إ ومل يكن القادم بأقل منها دهشة بل قل ،واملنظر
 يسـيد ":ي إىل الوراء بينام صاحت هوحسن قوامها وفتنة عينيها فرتاجع قليًال

ا ً خطاها من الخجل تاركة البـاب مفتوحـ تتعرث يفي وعادت تعدو وه،"يسيد
 .ا فاه من املفاجأةً مكانه فاغروالضيف يف

ٍّاب متوجسا رشوأرسع كامل نحو الب ا لكنه مـا كـاد يـرى الطـارق حتـى ً
 :ًابتسم مرحبا وهو يقول

تواضـع إنـه لرشف كبـري توليـه لهـذا املنـزل امل..  يوسف بكأهال وسهًال"
 ."بزيارتك
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سـاعة كنـت  منـذ سـتاذ كامـل أينأهل تعلم يا ..  سعيد برؤيتكبل إين"
لحيـاة املـثىل تحيـا انـك أ عـىل _وأنا ضامن للمكسب_عىل استعداد للمراهنة 

 ."للزهد والعفة

 ضبط ي حرية الطفل الذ وأجاب وهو يفستاذ كامل خجًالواحمر وجه األ
نك ستلعب إ ف، ميكنك أن تراهن وتكسبيأجل يا سيد.. أجل: "ًمتلبسا بخطئه

 فـرتات قصـرية  يفي أنىس زهـدي لكـن تـذكر أننـ،عىل الجواد الـرابح وال شـك
 الـيـوم الـسـابع بـعـد أن خـلـق اح يف ـعـاله اـسـرت إن اـلـرب يفيـيـا أـخـ.. مـحـددة
 ..."الخليقة

 .وانفجر االثنان ضاحكني

 هـذه العطلـة أو مـا سـميته بفـرتات  يفيلك الحق كل الحق يا صديق"
 ."الراحة

مـا وراء البـاب علـه يظفـر بنظـرة إىل ورسحت نظرات يوسـف تتطلـع 
 .اً شغفته لكنها كانت قد اختفت متاميأخرى خاطفة لتلك الفاتنة الت

ٍّن يوسف محاميا وثريوكا  ،ا بلجنة أسيوطً وعضوا من كبار مالك األرايضً
ًكام كان مشهورا بلياليه الحمراء الصاخبة وبذخه الكبري وكان مـن بـني أعضـاء 

 لكـن ي،اللجنة الذين مل يشرتكوا بدافع الوطنية الخالصة والشهور النبيل السام
 يـوم ن ينرش اسمه يفأىل ًا وراء الشهرة والجاه وحرصا عًإلرضاء غرورهم وجري

 ما عىل صفحات الصحف كبطل من أبطال الثورة فيكون ذلك دعامـة قويـة يف
 . املحاماة والسياسةقبله يفبناء مست
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كانت تلك أوىل زياراته لكامل وقد أىت ليبلغـه تعلـيامت الـرئيس لعقـد 

اجتامع عاجل من جميع أعضاء اللجنة فالتقى أول مـا التقـى بنبيهـة فكانـت 

 . صدرها مثار عواطف شتى ورغبات متباينة تأججت يفرؤياه

 رسعـة  نفسه من أول نظرة تبادلها معهـا يفكان لعينيها فعل السحر يف

 يلحريـر شـف عنـه ثوبهـا اي كام أثار رغبته ذلك القـوام الفـاتن الـذ،خاطفة

مشاعره عن سيدها وأن يتحـول بحديثـه  ين يخف لكنه حاول أ،املحكم الرقيق

 ."بم تفرس ما جرى من أحداث؟: " فقال، أىت من أجلها فقطيإىل املهمة الت

 ."اًلقد كانت أحداثا مؤسفة حقٍّ"

 ."يهذا هو الشعور السائد يا صديق"

 ءنجليز إىل الحركة باستغاللها أبشع أنـواع االسـتغالل الـدين اإلءوسييس"

ا هذا الشعب الطيب املخلـص سريموننا بالتأخر والتعصب وكل نقيصة يربأ منه

 ."ضيتهلق

لقد بلغ عدد القتىل والجرحى الذين عرفناهم ثالمثائـة بخـالف الـذين "

 ."لقد كانت مأساة أليمة.. يأخفاهم أهلوهم خشية العواقب يا سيد

هـا  إن،ِيـهإ..  الحسـبانلقد روعهم ظهور الطائرة وهو حدث مل يكـن يف"

 ."دروس لنا من الشعوب املتمدينة
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ة األمور ثانية فرمبا كنا من ضمن َِّمإذا متكن الغاصب من القبض عىل أز"

 ."املتهمني بإثارة هذه الفتنة

 ." ذلكال شك يف"

 ."وعلينا إذن أن نستعد لكل االحتامالت"

ولعلك تقدر أن كل رجل يتعرض للخدمـة العامـة يجـب أن .. ال تخف"

 ."ا كان نوعهاٍّيكون عىل استعداد لبذل التضحيات أي

  كانـت يفي وركبـا العربـة التـًزال معـان فرغا من تناول القهوة نوبعد أ

 .زالت مقفرة من الناس مار بالباب وأخذت تذرع بهام شوارع االنتظا

 وأخـذ يرسد عـىل مسـامعها أنبـاء أما نبيهة فقد عاد إليها الشـيخ عـيل

 يومه السابق وما فعله النـاس وأسـاليب الثورة املروعة وما القاه من أهوال يف

 .نجليز اإليها عىل أيد قاسويالعذاب والوحشية الت

 أمـر  األفق تفكـر يف أحد أركان البيت ورسحت ببرصها يفثم اعتزلت يف

 ..ن مـنهم أهلهـا وأقاربهـاإ..  وطنهـاينجليز وأمر هؤالء الناس من بنهؤالء اإل

 الحيـاة فيـأىب علـيهم خوتها الذين يلقون املوت ألنهـم يطـالبون بحقهـم يفإو

هل تسـتطيع أن تعمـل .. ن البؤس والشقاء أحضاالغاصب إال العيش الذليل يف

 ًشيئا؟

 وابتســمت ســاخرة مــن نفســها عنــدما تــذكرت ارتباكهــا وخجلهــا 

ـك ـة يوســف ـب ـت.. ملواجـه ـا أن تكــون أثـب ـنام عليـه ـرجــل واحــد بـي  ا ً جناـن
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وأكرث رباطة جأش وأقدر عىل مقابلة الرجال والنساء وكل مخلوقات األرض إذا 

يـجـب عليـهـا أن ـتـتحىل بالـشـجاعة .. ًأرادت أن تفـعـل ـشـيئا ـمـن أـجـل بالدـهـا

 .والجرأة واإلقدام بال تردد أو وجل

 املعركة؟ إن قبولـه مسـتحيل وال  يفيلكن هل يقبل كامل أن تشرتك ه
سـتفقد .. وستفقد حينئذ املـأوى واملـأمن.. ولعلها لو فعلت لغضب وثار.. شك

نهـا ومل ا عند حسـن ظورعاها وكان دامئً آواها يصداقة هذا الرجل الكريم الذ
بـل إنهـا لـتحس بـأن لهـا مكانـة ..  منه ما يسيئها خالل خمسة أشهر كاملةَتر

 .أكرب من كل هذا عنده

 !مكانها أن تفعـل مـن أجـل بالدهـا؟إ وهبه وافقها عىل العمل فامذا يف
لتحـمـل .. لتطـهـو الطـعـام.. لتحـمـل اـلـزاد.. لتـضـمد الـجـراح.. ء يشيلتعـمـل أ

 !؟ومل ال.. نجليزلتقتل اإل.. لرسائل

 براحتها وهنائها ين تعمل ولتضحأال محل للرتدد بل يجب عليها .. ال ال
ومـاذا تكـون هـذه التضـحية إىل جـوار تضـحية مـن بـاعوا ..  سبيل بالدهـايف

 . سبيل مرصأرواحهم رخيصة يف

حجـام إ بـني يوأخذت األفكار تعذبها وترتدد عـىل رأسـها فتحريهـا وهـ
ل املنزل دون جدوى وفجأة تذكرت أن  أعاموإقدام وتحاول أن تغرق نفسها يف

 حامسة حتى تبعد  ذلك يف الغسل فرشعت يف حاجة إىلهناك بعض مالبس يف
 . يديها ونهضت ثم ألقت مبا يف لكنها مل تلبث إال قليًال،األفكار عن رأسها قليًال
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 مكان حتى تقوم عنه وال  قلق واضطراب ال تكاد تستقر يفواستمرت يف
كه إىل أن حـان وقـت الظهـرية وعـاد كامـل مـن الخـارج  عمل حتى ترتتبدأ يف

ً فلـم يلحـظ مـن أمرهـا شـيئا ،بوجه كاسف حزين ونظرات شـاردة مضـطربة
 .ءًودلف رسيعا إىل غرفته دون أن يتحدث إليها بيش

نـه رمبـا يتـأخر إاء ثم خرج مبارشة بعـد أن قـال لهـا دوتناول كامل الغ
 .ي النادالليلة وأنه سيتناول العشاء مع صديق له يف

يعتربه من أعـز _ تلك اللحظة  يفمل يخطر ببال كامل قط أن هناك رجًال
يف الذى تحيط به حديقـة جميلـة أدنـأ يدبر بني جدران قرصه املن_ أصدقائه

 .خطة للقضاء عىل سعادته

 ًا وإيابـا يفًكان ذلك الرجل يذرع مكتبـه املؤثـث بفـاخر الريـاش ذهابـ
 يحس بالضيق رغـم أنـه مل يكـن يرتـدى مضطربة وعصبية ظاهرة وكان يًخط

وكان ينفث بني لحظة وأخرى دخان سيجاره الهافانا الضخم .. "البيجامة"سوى 
  تنعقد حول وجهه أو فوق رأسـه يفي جو الغرفة ويتأمل سحب الدخان التيف

ا ابتسامة شيطانية ترتسم عىل وجهه وتلتمع عينـاه بربيـق ًرشود تتخلله أحيان
 ي الـذهبه تـزين خامتـي زهو بتلك املاسة الكبرية التـيف يعبث ،التحفز والنرص

 . الفضاء أرجاء املكان كلام لوح بيده اليرسى يفوترسل أشعتها الخاطفة يف

 اًكــان يتحــدث يوســف إىل نفســه ثــم انفجــر ضــاحك!" ؟..أهكــذا"
ـد يف ـه وحـي ـني أـن ـدما تـب ـهً الغرفــة وأن أحــدعـن ـه عــاد،ا ال يســتمع ـل   لكـن
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 محمـود ابـن عـم ين خـادمإ ":قق رغائبة الجامحة تحي الوسيلة الت يفكر يف

سيكون واسطة العقـد  وال شك  سيعمل لحسايبي الذ، كاملي طاهالشيخ عيل

ُال أحسب أن التاريخ شاهد عرصا سه..  الخطة كلهايف تجـار باإلنسـان  اإليـهل فً

فبأقل مخاطرة ميكن تحويل الفريسة الجمـوح إىل أمـة خاضـعة .. كهذا العرص

األصـدقاء .. عندما يظهر بريق الـذهب يركـع لـه جميـع الفرسـانأجل .. ذليلة

ـدم ـاء الـخ ـارب وأمـن ـارف واألـق ـالق .. واملـع ـادئ واألـخ ـرون للمـب ـع يتنـك الجمـي

 خـفـة والواجـب أـمـام ـصـاحب الجاللـة الجنـيـه عـنـدما يـدخل إىل جـيـوبهم يف

 ."وكتامن

ـع يف ـه يوـسـف بـصـوت مرتـف ـة ومىض ً رىضوقهـق ـاره العبقرـي ـن أفـك  ـع

 واآلن فيام يتعلـق بتلـك املخلوقـة ، خياالته الرائعةه ويسبح يفيستأنف تفكري

 باختبار قوة احتاملها ومدى ارتفـاع حصـونها "التكتيك"الصغرية يجب أن يبدأ 

أن األحسـن ..  كم يكفيهـا مـن املجـوهرات الرباقـةفمثًال.. لذهبإىل ابالنسبة 

ثـم .. قتنا الرخيصـة كعربـون لصـداها بعض املالبس الجميلـة والحـيلإلينرسل 

 ..مسـكن كامـل الحقـريإىل  بالنسـبة يدعاية ضخمة دقيقـة عـن عظمـة قرص

  الليـايل تربض عـىل شـاطئ النيـل حيـث نـقيضيوالعامئة الت..  الفخمةعربايت

 طموحها وغرورها ًال شك أن كل هذا سيغريها ويوقعها رسيعا ويريض.. الحاملة

 ." امرأة استعصت عليك يا يوسف بك؟يوأ.. كامرأة
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 قـوة عـىل دما وصـل مـن تفكـريه إىل هـذا الحـد رضب بقبضـته يفوعن
 وقال بصوت مرتفع كام لـو كـان يخـتم مرافعـة ناجحـة ،منضدة صغرية أمامه

يجـب أن أرغمهـا عـىل .. أجل يجـب أن أكسـب هـذه املعركـة: "أمام املحكمة
 ."التسليم بكل وسيلة وبكل سالح ممكن

ط تـرزح أثناءهـا وانقضت عىل ذلك الحـادث بضـعة أيـام كانـت أسـيو
ا عىل الرقاب واالعتقاالت ال ًتلرهاب وسوط األحكام العرفية مصتحت سيف اإل

  يفي بل كل يوم يلقى القبض عىل العديـد مـن األعيـان وأصـحاب الـرأي،تنته
ً واألحكام العسكرية تنفذ رسيعا بعد محـاكامت صـورية مل يشـهد لهـا ،املدينة

ء من املرصيني مـن كـل مـن حامـت حولـه بريا بإعدام األي تنته،التاريخ مثيًال
 . مظاهرة األحد املشهودشبهة االشرتاك يف

مدادات الربيطانية ال تنقطـع عـن الوصـول إىل املدينـة بيـنام وكانت اإل
 قلوب اآلمنني من الناس  الرعب يفي كل اتجاه لتلقالقطارات املسلحة تسري يف

ا عن أمـاكن األعـداء أو ًوالطائرات ال تكف عن تحوميها فوق القرى والبالد بحث
 .مخازن السالح املزعوم

ا عـن املرصيـني ًوهاجمت القـوات الغاصـبة بعـض القـرى والـبالد بحثـ
ـوات  ـلبت األـق ـوت وـس ـدمت البـي ـة فـه ـة الربيطانـي ـه العداـل ـن وـج ـاربني ـم الـه

 أسيوط وما حولها وانتهكت الحرمات وحظر املرور من بعد غروب الشمس يف
 .من بالد املديرية



196

 باإلعـدام ـعـىل مـأمور بـنـدر نجليزـيـةملحكـمـة العسـكرية اإلوحكمـت ا

 فعمـت النـاس موجـة مـن األىس والحـزن عـىل رجـل عـرف بالنزاهـة ،أسيوط

 .ًولقد نفذ فيه الحكم فورا ليكون عربة للوطنيني..  عمله والوطنيةواإلخالص يف

..  السياسـةً املدينة همسا وحرم عليهم التحدث يفوأصبح كالم الناس يف

 .. فيها مراجل الحقد والغيظ املكظومنفوس باتت تغيللكن ال

 نفسـية  حـالأما كامل فقد أخذت األيام متر به ثقيلة مؤملـة وأصـبح يف

 اًأحدي  أحس بها بعد تفرق صحبه عنه وبات ال يلتقي للخيبة الت،سيئة للغاية

 لحيـاة وأخـذت تنمـو يفإىل امن أعضاء لجنة أسيوط املركزية وتغـريت نظرتـه 

 .كرة سوداء عن الحياة وقيمتها وجدوى العيش فيهارأسه ف

  يفِّ بـنيٍ مـا يـراه مـن انقسـامء نفسه أكرث من كـل يشوكان مام يحز يف

خوانه من عواقب الشـقاق ومـا يجلبـه مـن إصفوف األسيوطيني ولطاملا حذر 

 . الوجود النتائج عىل كل عمل يفيئس

 ا تضـعف  كوجومـه وصـحته يعجب إذ يرى نبيهـة يعرتيهـا وجـوموكان

ـام ـر األـي ـىل ـم ـأين،ـع ـ وـك ـا تـش ـرا بـه ـا أـم ـل بـه ـه أو ـح ـريركه آالـم ـد ، خـط   ولـق

ـة  ـس أن نبيـه ـحى يـح ـت مىض وأـض ـل وـق ـن ـك ـرث ـم ـا أـك ـة إليـه ـه املحـن  جذبـت

ــدأ يشـــك يف ــه وـب ــن رضورات حياـت ــه الســـابقة أصـــبحت رضورة ـم   آراـئ
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 أن ا يفً بل لعله فكر يوم،لرجوع عن تلك اآلراءباعن الزواج وأخذ يراود نفسه 

ا أمـام قيـود مهنتـه ًتبط مع نبيهة برباط الزواج املقدس إال أنـه ظـل مـرتددير

مل  لعـل األيـام ولعله جنب أمام قيود املجتمع أ.. يمن يدر.. يومركزه االجتامع

 .متهله

ًا شـديدا فهـب كامـل مـن ً منتصف ليل أحد األيام طرقـوطرق الباب يف

ن فتح الباب حتى إره وما  أثًفراشه مذعورا واندفع نحو الباب وكانت نبيهة يف

طالعته أربعـة وجـوه حمـر تصـوب إليـه فوهـات املسدسـات وأمـره الجنـود 

نجليز بعد أن تسلل اثنان منهام إىل داخل املسكن أن يرسع بارتداء مالبسه اإل

 .والنزول معهام

 يوأطاع األمر وارتدى مالبسه وسـار بيـنهم إىل البـاب ثـم التفـت ليلقـ
ً نبيهة ترقبه وقد انهمرت الدموع من عينيها مـدرارا نظرة وداع عىل بيته فرأى

ثـم أشـاح عنهـا بوجهـه وأرسع بـالخروج وهـو "  يا نبيهـةالـلـهلك : "فقال لها
سـننتقم يـا .. ي سـيديسـيد: " وراءهي عينيـه ورصخـت هـيغالب الدموع يف

 ".يسيد

كبد السامء حتى كان يوسف يف ن أرشقت شمس الصباح وارتفعت إوما 
واشرتى متاعه وهداياه وأرسلها إىل نبيهة وأخـذت فاطمـة تـزين قد حزم أمره 

 : دهشة تسألهالها لقياه فالتفتت إليها يف

 ."ًعجبا لهذه الحياة! ؟ي هذا تطلب منيأنت يا فاطمة التأ"
 ..." هذا كنز وفتح لنايا سيديت"
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 ."وأين الوفاء؟"
 ألسـنا !؟ٍ حاجة إىل محام كامل يفيأليس سيد.. إن هذا هو عني الوفاء"

 ." حاجة إىل طعام ورشاب؟يف
 .!"؟..لنعمل"
 لعـيش يبضعة قروش ال تكف! وما سنكسب من العمل؟! وأين العمل؟"

 ."دامإبغري 
 ."أليس ذلك أكرم؟"

 ." إن األيام ال تجود كل يوم مبثل يوسف بكيا سيديت

ً ال تنسـاها أبـدا وكـأن بيـنهام ثـأريأجل مـا أقىس األيـام التـ.. األيام ا ال ً
ًوالواقع مل تكن نبيهة مهتمة لحديث فاطمـة كثـريا بـل كانـت شـاردة .. يهينت

 واسـتغرقت ً وراء األفق وأخـريا صـمتت طـويًالءالنظرات وكأنها تبحث عن يش
 . أفكارهايف

ا إىل ٍّ لكن سـيدها كـان أنانيـ،اًا عددًشهرأ هذا البيت ا لقد عاشت يفحقٍّ
وق مثله مـن لحـم ودم وعاطفـة ا أنها مخلً فلم يذكر يوم،أبعد حدود األنانية

ولقـد ..  الوجـود إىل العـدل ونيـل حقوقهـا يفٍووجدان وطموح وكرامـة وتـوق
أىب أن يرفع مكانتها إىل أكرث من .. سألته مرة أن يحدد وجودها فأىب عليها ذلك

 ومـع ذلـك فقـد ، تسـد الرمـقي تبيعه جسـدها لقـاء لقمـة العـيش التـيبغ
فحافظت عن رشفه وكرامته وبيتـه بيـنام خالص أخلصت له إىل أبعد حدود اإل

 . نفسهمل يفكر هو إال يف
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 بيته فلن يكون هناك فارق بني بيته وبيت  يفٍّيا اليوم بغيوإذا كانت ه

ومـا أشـقاها بهـذه ..  الحيـاةفـام أتعـس نصـيبها يف..  بيت سواهييوسف أو أ

 .اًالحياة إىل جوار كامل حرشة ضئيلة ال يحس لها املجتمع وجود

 محنـة وكامـل ًية حال ليس الوقت وقت عتاب بل نحن جميعا يفعىل أ

ومـا ..  واجبه نحو بالدهي أن يؤدي وعىل كل مرص،ًا رضيبة الوطنية راضيييؤد

 االنطالق والحريـة  ويف،ا غري منقوصٍّ نحو كامل تامي أديت واجب إال أينيأظنن

 قيمـة يبغـ فام أرى لحيـاة ال،ً وألضحى شيئا مايسأكون أقدر عىل خدمة بالد

 الوطنيـة سـواء ً أننـا جميعـا يف سبيل الناس ولطاملا ذكـرينفألقدمها رخيصة يف

 .وعىل جميع املرصيني واجب نحو بالدهم

 ."إىل يوسف بك.. هلم بنا: "الت لهاوالتفتت نبيهة فجأة إىل فاطمة وق

 ثـم ، سـعد بـهي بيتـه بعـض الوقـت الـذذهبت إىل يوسف وقضت يف

 ."؟..وعالم العجلة: " لها انرصاف فقالاستأذنت يف

 ."ي عائدة إىل بيتإين"

 ."أمل يقبض عىل كامل؟"

 ." لن أعود إىل بيتهيبىل ولكن"
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 ."؟يفلامذا إذن ال تبقني عند"

تعـرف بيـت السـت أ.. ً فيه الناس جميعـاً بيتا يزورين إن يليال يا سيد"

 ." دامئًا طوع أمركنفيسة؟ هناك ستجدين

الـب دموعهـا وتوجهـت مـن فورهـا إىل  تغيوغادرت نبيهة املكان وهـ

شـبعتها أن رأتهـا حتـى اعتنقتهـا وإ ومـا ، فتحـت لهـايمنزل الست نفيسة الت

لقد .. َّأنك ستعودين إيلبلقد كنت واثقة : " تردد بني لحظة وأخرىي وهتقبيًال

 ..."اً كوالدتك متام إين،ال عليك.. كانت نزوة طائشة من نزوات الشباب

نجليـز الـذين أتـوا ليطفئـوا ن فيـه مـن الجنـود اإلا مبٍّكان املنزل مكتظ

رشقـت علـيهم أن إ وليفرغوا شهواتهم البهيمية وما يسعارهم إىل اللحم البرش

 وكل يحاول أن يجذبها إليه أو ينفـرد بهـا أو ،نبيهة بطلعتها حتى التفوا حولها

 .ً وتضاعف رواد منزل الست نفيسة رسيعا مبرور األيام،يظفر منها بقبلة

 نبيهة فكانت تجمع كل ما يصل إىل يديها من مال وفـري سـواء كـان أما

 خـارج يمن جنود األعداء أو من يوسف ومن عىل شاكلته وتسلمه إىل من بق

املعتقل من أعضاء لجنـة أسـيوط لينفقـوا منـه عـىل أرس املعتقلـني وليشـرتوا 

 .ين يساعد عىل بقاء الثورة قامئة وعىل االنتقام من املستعمريالسالح الذ
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لكن جذوة االنتقام ممن خربوا بالدها وأجاعوا وقتلـوا أهلهـا وإخوتهـا 

 . آخرا بعد يوم فسلكت إلطفائها سبيًالً صدرها يوما يفًكانت تزداد رضام

 الليـل معهـا وتغريـه ا لـيقيضٍّنجليزيإا ٍّي جندي كل ليلة تصطفكانت يف
م أمـني مـن خـدم  الرشاب ثم بإشارة اتفقت عليها يحرض إليها خادباإلفراط يف

 وقبل بزوغ الفجـر يتعاونـان عـىل ًالبيت فيجهزون عليه خنًقا أو رضبا بالعيص
 . غرب املدينة تحت التالل املزارع الكائنة يفحمله وإلقائه يف

ت الرقابـة عـىل د فشدوأزعج القيادة الربيطانية اختفاء جنودها املتوايل
 األـمـني ومعـهـام منـزل الـسـت نفيسـة وذات ليـلـة ـقـبض عـىل نبيـهـة والخـادم

 .الضحية الجديدة

عنـدما حانـت سـاعة التنفيـذ و ،ًوحوكمت رسيعا وحكم عليها باإلعدام
 .اٍّنجليزيـإلقـد قتلـت عرشيـن : "التفتت إىل الضابط املنوط به األمر وهمست

 .!" كمرصية؟يفهل أديت واجب




