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 (1إهداء )

لكن تشجيعه لي كان  - وإن كان بسيطًّا -ا إلى من قرأ لي نص ًّ
 سببًّا في إمتام هذا العمل.

 كل الشكر والتقدير للخلوق أ/ محمد عصمت )بتاع الرعب(.
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 (2)إهداء 

إلى كل من استطاع الضغط على النفس املستكينة القابعة بني 
جنباتي حتى جعلوا الشيطان شخصًّا شاخصًّا أمام ناظري 

 ا.ولكني به عرفت الله حق ًّالنتقام، يعلمني كيف ا
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 مقدمة

في حالة االنحدار األخالقي، وانحراف القيم عن املسار العقلي، 
ودنو  العقيدة الفكرية بني األخالق القومية واألنا العاشقة للتحرر من 

التي ترسف بها في طريق القمة األخالقية، وطغيان اجلانب األغالل 
الفلسفي للنظر إلى احلياة بأنها ال ترنو إلى اجلمال إال باالستماع 
واإلنصات إلى الصوت األسود بداخلنا وهو يقول: اخلع أحجبتك 
األخالقية وأغلفتك الدينية أيًّ ا كان انتماؤك العقائدي، فهو موجود في 

لوح إلى بصيرتك مبفتاح النجاة، وفك لق يا سيدي. يُكل املذاهب ال تق
األغالل، يُظهر إليك ظرف به مصكوك رسمي من ديوان عام نعيمه 
األخروي بأنك أصبحت تابعه إلى هناك، يرتسم إليك ال كما صورته 

فلو عرفناه  -القدماء دميم اخللقة معكوف القرنني يتعدى نابه ذقنه 
بل يظهر إليك بوجه  -اه وجاريناه على ذي الصورة ما صدقناه وجربن

أبيض بشوش، وحلية طويلة صافية كي تصدق مقاله التعيس في نظر 
 من فهمه.

صدقني أبوابه كثيرة ال تغلق وال توصد.. يأتي ويطرق بابك من 
أكثرها احتياجًّا، وأعالها حب ًّا، وأعظمها في نفسك لذة؛ مال، شهوة، 

لله نفسه يساعدك على شهرة، محبة، حتى اإلميان والتقرب إلى ا
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الوصول إليه؛ حتى يدفعك من اجلهة األخرى إلى أحضانه ثانية 
صدقني، فلقد خلعت معه جميع مالبس معتقداتي، ونكست ألوية 

التي ستسمع صوت أزيزها وهي  -املبادئ، ومررت معه مبعظم أبوابي 
 حتى باب التوبة أوصلني إليه. -تُفتح عليك 

يتركك، فأنت غذاؤه ليعيش  بك، ولن لن تنجو منه، ولن ينجو إال
وينتقم لغروره كما انتقم إخوة يوسف منه كرهًّا في محبة أبيه له ال كرهًّا 
في يوسف ذاته، وهذا ذنبي الوحيد الذي اقترفته منذ تربع في األعلى 
هنالك قبلي، هو مسمارك الذي غرزته بكفيك، وثبته مختبرًّا قوة 

ا يتدلى وقت خوض جتربة توبتك رسوخه خلف باب توبتك؛ لتتركه معلقًّ
حتى متل نفسك وتعتاد التوبة، فال تنفك حتى تعود تبحث عن اخلير 
الذي يزيد إحساسك بالقوة، أو ترتدي الشر الذي ال ينبع إال من 
ضعفك، ثم عندما تتوقف عن البحث بكامل إرادتك ترسل يدك تلتقطه 

يع فخذيه جم مرة أخرى وقت غفوتك لتلقي بنفسك بحجره وبني
شهواتك، وتلقي لومك عليه وقت صحوتك، مَن منا اجلاني أنا أم أنت؟ 
وحتى ال تتحجج بي بعد فعلتك دعني أكشف لك األوراق كاملة حتى 

 يكون اللعب أكثر متعة وتكون الهزمية أشد وقعًّا وأملًّا.



 

 

إال عند الشكوى  ال يأتي ويحضر الجلسة
 تحتى عند وق والنحيب على ما مضى

 دفاعك عن الحق.
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 الفصل األول

أنا اسمي )منصور(، ولألسف اسمي طلع فشنك، طلع حاجة كده 
بس علشان ملا تقولها لو قابلتني وقولت االسم ده بصوت عالي أبصلك، 
مكانش ليا أي نصيب من اسمي سوى املقطع األخير )صور(، مجرد 
صور، حياتي كلها مكانتش غير صور، صورة أبويا اللي مات في حادثة 

أمي وهي بتعيط عليه، أو صور أختي وأنا وهو راجع من الشغل، صور 
شايلها وهي لسه مولودة يتيمة األب، صورة ليا في أول يوم في الكلية، 
نسيت أقولكم، أنا خريج طب، ولألسف ما استفدش منها، مش تقصير 
أو عيب فيها، بس علشان أنا واحلمد لله مكانش في حد بيصرف عليا 

مطت معايا جد ًّا جد ًّا، وأحب وعلى البيت غير أنا، وأنا دي بقى امتر
أشكرها لو سامعاني، أو لو لسه فاضل منها ولو جزء جوايا، أحب 
أقولها توصل السالم للي خسرته منها في الفترة البسيطة اللي عشتها 
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في الدنيا دي، ده لو فاضل ليا فيها وقت، فمش غريب إني أكون من 
إنه يشغلك اللي اتخرجوا بتقدير شكله مقبول بس ما يسمحش حلد 

أوي يعني؛ ألنك علشان تشتغل الزم تكون عامل دراسات أو زمالة يا 
زمالة وكده بقى، فأنا قررت أكون ممارس عام، تصد ق، أنا فكرت كتير 
إني أشتغل في صيدلية أو إني اشتغل في أي مستشفى علشان أجيب 
فلوس، أي فلوس، واضطريت إني أشتغل نبطشية بليل في مستشفى 

في األساس كان تعييني حاجة كده زي أمني خزنة، بس  محترمة، بس
مش أي خزنة؛ خزنة ساقعة ومليانة جثث، أيوة يا سيدي ثالجة اجلثث، 

أو حتى  -باإلضافة إني نبطشي، وساعات كتير كنت تالقيني واقف 
في الصيدلية بتاعة املستشفى وكده، لغاية احلمد  -قاعد مش هتفرق 

قت دق -برضو صور  -بعتتلي صور خطوبة لله ما في ليلة جميلة كده ات
أوي في العريس، قولت ميكن حد من أصحابي أعرفه، بس الغريب إن 
الصور مبعوتة من رقم أختي )مرمي(، لبست النضارة وقولت لنفسي يا 
واد اتفرج عقبال ما تبقى عريس وربنا كده يجمعك باللي بتحبها واللي 

معرفهوش، والعروسة ملا  منفضالك وزعالنة منك بقالها شهر، العريس
ركزت تاني لقتني أعرفها، أل أعرفها بس.. العروسة كانت حبيبتي، 
وكنت فاكر نفسي حبيبها، اتخنقنا من شهر تقريبًّا، وأخبارها اتقطعت، 
حلد ما لقيت أختي بعتالي الصورة في رسالة وأنا في الشغل، 
نا اتخضيت، بس اخلضة دي كانت يومها بس، علشان كده بحكيلك وأ

وزي أي حد طبيعي بيكلم أقرب حد ليه  -بضحك، ولقيت نفسي يومها 
لقتني بكلم صاحب عمري، هو مكانش دكتور،  -علشان يفضفض معاه 
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هو كان حاجة كده ألسُن على إرشاد سياحي على مدرس في مدرسة، 
وكان لك اك، بس صدره كان واسع، كان أوسع من صدر )ويجز(، لدرجة 

عنك، ولو أنت شايل جبل بعد ما تخل ص  إنه ممكن يسمعك ويخفف
لو  كالمك معاه هتحس إن مفيش حاجة أصلًّا، الصديق اللي زي ده
 عندك منه تبقى مرزوق زيي، بصديقي الصدوق األستاذ )فاروق(.

 منصور:
 ألو، ازيك يا فاروق؟ ̶

بصوت قد غلبه النعاس رد في هدوء، محاوِلًّا جتميع بقايا أحباله 
طيلة اليوم بالصراخ بني طالبه. ابتلع ريقه محاولًّا الصوتية التي تزدحم 

 ترتيب حروف كلماته حتى ال يلحظ منصور تثاقله في الرد.
 فاروق:

 ألو، احلمد لله، انت عامل إيه خير في حاجة؟ ̶
 منصور:

 قلقتك؟ ̶
 فاروق:

 بالليل! 1قلقتني إيه يا راجل دي الساعة حتى  ̶
ناسى أن ينظر لعل منصور من شدة الفزعة ملا رآه من الصور ت

 ليتأكد من الساعة.
 آسف يا فاروق، خالص هكل مك ملا تصحى. ̶
هو أنا لسه هستنى مل ا أصحى علشان أسمع احلدوتة! ما انت  ̶

عارفني فضولي ومش هيجيلي نوم غير ملا أعرف، وكمان نوم إيه 
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بقى ما خالص كلها ساعتني وكده وال كده هصحى أصلي الفجر 
نت عارف اليومني دول يومني وأجهز شغلي بتاع املدرسة، ا

 امتحانات.
 أل بسيطة، )أسيل( اتخطبت. ̶

كان فاروق في تلك األثناء قد قام متثاقلًّا في طريقه إلى املطبخ 
لتناول القليل من املاء، ولكن الكوب سقط من يده على إثر وقع الكلمات 

 التي كانت مبثابة اللكمات األولية التي تلق اها فاروق من منصور.
 فاروق:

أسيل مني اللي اتخطبت يا ابني انت أهبل! انتو مش مرتبطني  ̶
بقالكوا سنتني تالتة، وانت مت فق مع أمها إنها تصبر حلد ما تساوي 

 أمورك وكانوا موافقني! إيه اللي جد  وغي ر املوضوع؟
مفيش، انت عارف إنها كانت عايزة تشتغل وأنا مكانش عندي  ̶

 مانع.
 طيب جميل، إيه بقى اللي حصل؟ ̶
 آخر مرة اتخانقنا كان بسبب الشغل. ̶
ال حول وال قوة إال بالله! وإيه اللي خالكم تتخانقوا ما دام حضرتك  ̶

 كنت موافق؟!
أصلها يا سيدي كانت عايزة تسافر برة؛ كانت عايزة تسافر تشتغل  ̶

 في اإلمارات.
طيب وإيه املشكلة ملا تسافروا انتو االتنني بعد اجلواز تشتغلوا  ̶

 هناك!!
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الهامن كانت عايزة تسافر قبل اجلواز لوحدها تشتغل علشان أل ما  ̶
جايلها شغالنة في الترجمة ما تتعوضش، فاتخنقنا في التليفون 
وبس، ومن بعدها قفلت التليفون، ومن كام يوم لقيتها مشي رة بوست 
للست آمال ماهر ألغنية اسمها )اللي قادرة( وقال إيه بتقول اللي 

ش قطيفة، وفيديوهات ملذيعة اسمها عاشت ليكرة مش هتقبل تعي
 فدوى الشربيني!

أحدثت صافرة اإلشعارات نغمة تدل على رسالة نص ي ة وردت إلى 
 هاتفه.

 منصور:
 استنى، في رسالة جاتلي على الواتس، استنى أشوفها. ̶

 فاروق:
 اتفضل يا سيدي. ̶

نظر منصور ليقرأ الرسالة الواردة من أخته ليبتسم في شيء من 
 يعيد السماعة إلى أذنه مرة أخرى ليكمل حديثه:الغيظ ثم 

 ألوو.. انت معايا؟ ̶
 فاروق:

 هروح فني يعني! ̶
 شوفت العريس طلع مني؟ ̶
 مني يا عم؟ ̶
 طلع زميلها في املكتب اللي شغالة فيه. ̶
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يبقى هي راحت للي هيحترمها ويقدرها ويسيبها تعمل اللي على  ̶
 مزاجها، هي كده راحت للراجل اللي شبهها وتستحق ه.

 انت بتقول إيه يا عم! ̶
 ده مش كالمي والله يا ابني. ̶
 أومال كالم مني! ̶
ده كالم األستاذة فدوى الشربيني، أصل مراتي هرياني منشن في  ̶

الفيديوهات بتاعتها على الفيس، ما تقلقش، وأنا لوال مش بركز 
كان زماني مطلقها وخارب البيت على دماغها وعلى دماغ العيال، 

ه وقوم صلي ركعتني واحمد ربنا إنه جن اك منها بقولك إيه، اهدا كد
قبل الفاس ما كانت تقع في الراس وتدب س وكانت ليلتك هتبقى 
ليلة، بس أسيبك بقى علشان الست شربيني اللي عندي صحت، 
سالم، بس كبر دماغك يومني كده وهظب ط معاك علشان عايز 
ن، أقابلك، منها تفضفضلي ومنها أدردش معاك وأفضفض أنا كما

 يال خلي بالك من نفسك يا دكتور.
طيب ما تعرفلي من مراتك إيه املوضوع، هي مش تعرف حد هناك  ̶

 معاها في مكتب الترجمة!
بس كده، حاضر، اهدا بس انت وأنا هعرفلك إيه املوضوع، يال  ̶

 سالم.
أغلق )منصور( هاتفه وهو يسمع صوت رسائله املرسلة من أخته، 

 احلالة.والتي فحواها تهدئته في تلك 
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حو ل هاتفه من عام إلى صامت، ثم أسند رأسه إلى كرسيه ليلتقط 
أنفاسه التي تسارعت، كان نداء قلبه بسرعة وضرورة تدف ق األكسجني 
بكمية أكبر حتى ال يقف من شدة احلزن، وكان يتضرع لرئته أال تخذله 
وترفض طلبه، ترك فاروق ملنصور مساحة خالية من الوقت للجلوس 

لم يعطه أي مهدئات في حديثه، بل أخذ كالمه على محمل من وحيدًّا، 
الهزل، لعل تلك طريقته في تخفيف األمور باالستهزاء بها وعدم 
االلتفات إليها، تركه هذه املرة وحيدًّا، ترَكَه لي، أخذ منصور يؤنب حاله 
على ما حدث أو ما بدر منه جتاه حبيبته، وبدأ يتحدث سر ًّا وهمسًّا في 

ل سيجارته، ثم شرع في احلديث بصوت عالٍ؛ لكي يخرج مكتبه، أشع
طاقته املكبوتة من األلم والسنوات التي ضاعت من عمره معها على أمل 
في الفوز بها في النهاية، رُغم أنه كان يعرف أن الطريق طويل، لكنها 
كانت له مبثابة الشعاع املضيء في نهاية نفق حياته التي حتى اآلن نفق 

ه حافي القدمني، في طريق نثرته له باألشواك، يحمل مظلم، يسير في
 فوق كتفيه أمه وأخته وعمله الذي ضاع مستقبله في نظره.

 أنا:
 ها، هتعمل إيه بقة البت حلقتلك! ̶

 منصور:
 أل محصلش، هي أكيد بتغيظني بس. ̶
 انت عارف إنها اتخطبت لزميلها اللي معاها في الشغل. ̶
 مظبوط. ̶
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احد في يوم وليلة كده؟ وال أكيد طيب بالعقل، ازاي هتتخطب لو ̶
 كان في كالم قبل كده!

 قصدك إيه؟ ̶
قصدي إيه انت لسه هتسأل! ما هي باينة أهه زي عني الشمس،  ̶

انت كنت بتتغفل يا برنس طول الفترة اللي فاتت دي. وحوار السفر 
ده كان حوار علشان تخلعك بس بشياكة، بقى يا راجل ده موضوع 

 ومسافة شهر تتخطب! اعقلها. واحدة تسيب حبيبها علشانه
 للدرجاتي كنت مغف ل! ̶
انت لو راجل بجد ما تسيبش حق ك مع واحدة زي دي، الزم تئذيها  ̶

 بأي شكل علشان نارك تهدا.
 بس ده مش صح. ̶
 مش صح عندك حق، بس العيب والغلط مش عندك على فكرة. ̶
 أومال عند مني؟ عندها تفتكر! ̶
 برضو لسه مفهمتش! ̶
 نيا مغيمة قدامي والرؤيا مش ظاهرة.معلش طيب وضحلي، الد ̶
أمك وأختك هما السبب طبعًّا علشان ماص ني دمك، كان زمانك  ̶

جايب تقدير عَدل من حالك، أو كنت وفرت الفلوس اللي صرفتها 
 عليهم، وكان زمانك خاطبها، أنا لو منك..

 أعمل إيه؟ ̶
 سيبك من... ̶
 أيوة مش سامعك سكت ليه؟ معاك أيوة أيوة اتفضل. ̶



 

[21] 

ور إلى الواقع فاركًّا عينيه، نافثًّا زفيره في شيء من اللهب عاد منص
 احلراري الذي يدل على األتون الذي يغلي بداخله.

 أحدهم واقفًّا أمامه أمام املكتب، يضع يده على كتفه مناديًّا عليه.
 الشخص:

 يا دكتور، إحنا فني هنا؟ ̶
 منصور:

 هو حضرتك ازاي دخلت هنا؟ ̶
بتاعتكم دي، فخبطت، لقيتك مفيش، أصلي توهت في املستشفى  ̶

بتقول أيوة اتفضل، فدخلت، لقيتك ساند رأسك على الكرسي 
ونامي، وزي ما تكون بتتخانق مع حد، مالك يا ابني شكلك مش 
مظبوط! قول يا ابني ما تقلقش أنا راجل مش كبير أوي بس يعني 
عندي خبرة كويسة في احلياة، كفاية احلالة اللي معايا فوق دي 

ها بالسالمة بس علشان بعدها في حاجات كتير الزم ربنا يقوم
تتعدل، الوقت لو فات الواحد مننا هيندم يا ابني والله، انت لسه 
صغير على شيلة الهم اللي في وشك دي، وصدقني لو أنت مش 
عايز حتكي أنا ممكن أبتدي وأحكيلك عن حياتي عادي، أصلي 

 الصراحة نفسي أفضفض وأتكلم مع حد يا ابني.
 ور بينه وبني نفسه قائلًّا:منص

 ما هي كانت ناقصاك! ̶
نظر إليه في شيء من الغموض مضيقًّا عينيه محاولًّا فهم ما قاله 

 العجوز، ثم أسرع قائلًّا:



 

[22] 

 يا سالم! اتفضل، مكانك اتفضل استريح، وأهو ندردش مع بعض. ̶
انت عارف، أنا مرة قريت إن في أوروبا في أماكن بيعملوها داخل  ̶

لناس تتجمع فيها بأعداد صغيرة، ناس تكون اجملتمع ممكن ا
متعرفش بعض بس بيتجمعوا في مكان محدد يفضفضوا، يحكوا 
مع بعض ويتكلموا؛ علشان يرتاحوا ويرجعوا تاني حلياتهم، بس 

 بيكونوا اتخلصوا من كل الطاقة السلبية اللي جواهم.
فكرة جميلة والله، انت جيت في وقتك، خصوصًّا إن شِفت بالليل  ̶

ئيب ووقته مش بيعدي، اتفضل يا سيدي احكي، تصد ق أنا ده ك
حابب أسمعك، انت شكلك ابن بلد وجِنتل كده، اتفضل يا سيدي 

 عايز حتكي تقول إيه؟ أنا معاك وسامع حضرتك، اتفضل.
بص.. احلكاية ابتدت من يوم كنت قاعد فيه مع واحد صاحبي  ̶

 اسمه إبراهيم...
 إبراهيم:

دي شكليات، بص داميًّا للي أقل منك العيشة الكرمية املرف هة  ̶
هتحمد ربنا يا حسني، صدقني الرزق مش كله فلوس، ده ممكن 

 يبعتلك وبيه حتوس.
 حسني:

يا هيمة الكالم ده انت بتقوله علشان انت عايشها وخالص،  ̶
عايشها ومقضيها، عايشها علشان لسه احللقة مقفلتش عليك، 

لي انت شايلها بني بس صدقني املواقف هي اللي بتبي ن النفس ال
ضلوعك، ساعتها هتعرف نفسك دي ممكن تاخدك توديك لفني 
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وهي بتفرفس علشان تعرف تعيش زي ما هي عايزة، بقولك إيه، 
ياريت نغير املوضوع علشان أنا مش نازل أقعد معاك على القهوة 
علشان أقفل نفسيتي أكتر، يخربيت القعدة معاك يا أخي، أنا قامي 

 أمشي.
خالص متزعلش.. طيب عامل إيه في الشغل ومع  يا عم اقعد ̶

 الراجل اللي قرفك في حياتك وعايزك تعمل اللي على مزاجه؟
والله يا إبراهيم أخوك بقى مش طايق يروح الشغل، املدير خانقني،  ̶

اعمل الشغل، عد ل الشغل، زف ت الشغل، ملا كرهت الشغل واللي 
يقولي هظب طك.. عمله، وعايزني أماين في حاجات هتهد الدنيا وب

 مش عارف إيه حوار التظبيط ده!
إيه يا عم أنا كده هفهمك انت ومديرك غلط! بس عايز احلق  ̶

 دلوقتي انت اللي غلطان يا حسني.
 غلطان! ازاي؟ ̶
مش انت اللي عد لت عليه في الشغل في الرسم الهندسي بتاع  ̶

مشروع الكومباوند اللي متقدم للمكتب بتاعكم؟ املوقف اللي انت 
يتهولي ده ومعرفتش تطب له قدام الناس.. عايزه يعمل فيك إيه حك

 ملا تطلعه مش بيفهم قدام الناس؟
أيوة حصل، وهطلعه حرامي كمان علشان عايز يخُم  في املواد  ̶

 املستخدمة.
بالش عرق املبادئ والقيم بالله عليك واهدا شوية وبالش تنطور  ̶

ي ألف واحد ودنه بالكالم ده قدام حد، احنا قاعدين في القهوة وف
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معانا والصدفة مش بترحم، ممكن حد يكون عارف حد في املكتب 
عندك، ومفيش أسهل مواصلة من اللسان اللي بيبقي عايز يخدم.. 

 اهدا واسمعني.
 قول يا فيلسوف اجملتمع الراقي والكومباوندات. ̶
 الزم تعصفر وتطب ل علشان تظبط حالك في الغابة. ̶

سيدنا لوط، لم تكن متارس الرزيلة  إبراهيم هذا يذك رني بزوجة
مع من ميارسون ألن اجتاهاتهم كانت ذكورية، لكنها كانت توافقهم 
وتؤيدهم فيما يفعلون حتت شعار احترام اآلخر وحرية االجتاه 

كما تد عون  -العاطفي، أشعر بأجواء مطران حتاصرني، إنها كانت 
، فأصابها (open mind) متفتحة اجتماعي ًّا -اليوم في مجتمعاتكم 

 العذاب مبا كانوا يفعلون.
 حسني:

يا ابني كالمك ده أكبرغلط، الزم تبقى إيجابي وبالش تشج ع  ̶
الغلط حتى لو مش هتعمله، متبقاش زي مرات لوط، هي كانت كده 

 زيك؛ أوبن مايند، مش عاجبك كالمي أصل شكلك زيهم.
 زي مني يا بغل انت! ̶
 .قصدي زي الناس األوبن مايند املتفت حني ̶
وكمان متفتحني وقوم لوط! يا عم انت املالفظ سعد، سيبك من  ̶

 السيرة دي بقى.
 مقصدش يا راجل. ̶
 ال يا راجل! ال راجل إيه بقى بعد اللي انت بتقوله ده! ̶
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 بالش قلة أدب. ̶
 حسني مكملًّا كالمه:

أصل كالمك ده معناه إنك عايزني أبقى معر ف! ال أنا كده هبقى  ̶
 كبير العر افني.

ا انت مسمعتش األغنية اللي بتقول عشان ما نعلى ونعلى يا عم اهد ̶
 ونعلى الزم نتطاطي نتطاطي نتطاطي!

أتاريك كل يومني إجازات وترقيات وظابط حالك في شركة  ̶
 األدوية! يخربيتك، ده انت زمانك خاربها..

 مكملًّا حديثه:
وأطب له ازاي يا خبرة في رسم هندسي ممكن يدخلنا السجن ويقفل  ̶

 املكتب؟
عم هاتهاله بالطريقة، باألسلوب، اتخيله واحدة جامدة انت  يا ̶

 عايز تتعرف عليها وبتحو رلها.
 واحدة جامدة اجلامدة ده تبقى...؟ ̶
مالك النهارده قليل األدب كده! اللي انت بتغلط فيها ياما زغطتك  ̶

 محشي وفراخ.. تصدق هقولها.
مقصدش يا هيمة، معلش أنا أعصابي بايظة، طيب فهمني  ̶

اله بالطريقة ازاي؟ هو الشغل وأرواح الناس فيها بالطريقة! أجيبه
ده كان عايز يعد ل في نوع األسمنت، ويعد ل في أعداد األسياخ 
وقطرها علشان يوفر لصحاب الكومباوند وياخدله نسبة من حتت 
الترابيزة، انت بتهزر يا إبراهيم! احلق مفيهوش سكوت، احلق بس 
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اق وتعريض، وطبعًّا انت سيد اللي يتطبله، غير كده يبقى نف
التعريض، تصدق إن التعريض كان زمان فن بيتحارب بيه الناس 
اللي مش كويسة! دلوقتي بقى صفة الزم تتسلح بيها علشان نكبر 

 وكالمنا يبقى ليه قيمة.
 إبراهيم في ضحكة ساخرة:

وإية املشكلة ملا تطبل وتعرض ملديرك وولي نعمتك! انت هتكفر!  ̶
 ليه آباءنا.هذا ما وجدنا ع

إيه املشكلة صح.. املشكلة إني مش هقدر أبص في املرايا الصبح  ̶
وأنا بساوي شنبي يا دكر، دكر إيه صح بعد اللي انت عمال تقوله 

 من الصبح ده! انت آخر معلوماتك عن الدكر إنه دكر بط.
 إبراهيم ساخرًّا:

 ويا سالم لو جمبه صينية رقاق! ̶
سمعها وهي بتلومني علشان انت بتهزر! مش هقدر أبص لنفسي وأ ̶

هي عارفة إن اللي عملته وقولته وقت ما طبلتله كان غلط؛ ألني 
عمري ما هالقي السالم في حياتي طول ما أنا مش القيه في 
نفسي، وطول ما أنا دماغي ماشية في الصح صدقني عمري ما 

 هيهمني العقول املايلة.
 كده دماغك دي هتتكسر من كتر الرزع عليها. ̶
ده بالش أقولك هتحس بيه فني، يا عم انت عيل رذل وأنا الرزع  ̶

 قولت أقوم أحسن من األول.
 يا عم اقعد بس اشرب قهوتك طيب. ̶
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صوت تليفون إبراهيم يرن بتلك النغمة الطويلة اخلاصة برسائل 
 اآليفون، والتي تنبئ عن رسائل واتس غزيرة.

 إبراهيم:
 يحرق أبو القهوة، أشوفك بعدين، يال سالم. ̶

زال هاتفه يدندن بتلك النغمة التي تصيب صاحبها بالسعادة ما 
ألنها تدل على رفاهية العيش، والتي تتمثل بالنسبة للناظر في ذلك 
الهاتف وتلك التفاحة املنقوصة، والتي كانت السبب في نزول ذلك 
اجلنس الغبي إلى أرض كنت أطوف بأركانها سابقًّا دون ملل، أتعرف 

حة التي تتزين بها هواتف األثرياء؟ السر هو أنا، السر وراء عالمة التفا
أيضًّا السر أنه رجل صاحب رأس أملعية؛ إنه )آالن تورجن(، لكنه خانني 
حني أعطيته السرمدية العبثية وأقنعته أن احلياة بني رجل وامرأة ال 

 أقنعته بعشق صديق مثله يحنو عليهتصلح ألن فيها اختالفات كثيرة، و
فتوص ل بعدها إلى ما أنقذ آالف األرواح التي كانت  أكثر من أي امرأة،

ستستقر معي في خلدي السرمدي، وكان السبب في هزمية صديقي 
املدلل ذلك الذي تدعونه بالنازي، والذي لو كان انتصر ضد الروس 
لعظ مه البشر إلى وقتنا، يا لكم من بشر متعددي املعايير! فكان السبب 

طلسي ضد احللفاء، أتعلم أن ذلك في هزمية حليفي في معركة األ
االختراع الذي لو لم يكن توصل إليه لكانت احلرب وقتها مستمرة إلى 
سنتني، أو من املرجح كانت استمرت أربع سنوات، لك أن تتخيل األعداد 
القياسية التي كنت سآخذها معي ألن كل ًّا من اجلانبني كان يظن نفسه 

زي أني عاقبته، فأول قانون يدافع عن احلق، فكانت النتيجة يا عزي
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تعل مته منذ زمن بعيد هو العقاب وقت اخلروج عن النص الذي حددته، 
فالعقاب القوي هو استبعادك من تلك اللعبة التي تستمعون بها بني 
البشر، إنه ذلك اإلجنليزي )آالن تورجن(، قد أخرجته من اجلنة التي 

أباكم، وأوحيت  كان سيصلكم إليها بنفس الطريقة التي أخرجت بها
بتلك القضمة املسمومة بالسيانيد إليه ليخرج إلى عذابه ونعيمي 
ليأخذها جيتس العبقري بعد أن وجدوها بجانبه ليتاجر مبا تبق ى من 
التفاحة كعالمة جتارية تتهافتون عليه وتتفاخرون باقتنائها، عذرًّا، 

يط ضعيف فهناك دائمًّا من يحمل الراية، هناك حتمًّا في تلك النهاية خ
 من أجل عودة في مرحلة تالية أقوى.

مباالة، ظرًّا إلى إبراهيم في شيء من الالقام حسني ملوحًّا بيده، نا
مهندمًّا ملبسه، ملقيًّا حتيته األخيرة على الصديق الذي أضمر كلماته 
 األخيرة مانعًّا سوطها الذي كاد أو قرب من جلد ظهر ضمير إبراهيم.

 الم االفتراضي بتاعك.سالم يا إبراهيم، أسيبك للع ̶
*** 

في الطريق إلى البيت أخذ حسني يحد ث نفسه ونفسه تزيد من 
الفكرة اتقادًّا حول فكرة احلق ومن ينتصر، فأي فكرة مؤيدة للحق أو 
نصيرة للباطل ال بد وأن يتلق فها أحدٌ ليدافع عنها، أو أقوم أنا بزرعها 

، فلقد تعلمت منكم داخل مَن يدافع عنها، أنا ال أفعل شيئًّا صد قني
حيلة رائعة لطاملا استخدمتها ضدكم، فإذا كنتم أيها البشر تريدون أن 
تغيروا من آراء العامة أو معارفكم، فكل ما عليكم هو التصر ف بطريقة 
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رقيقة، وال ميكن مالحظتها بصورة حية واعية، فالسم يجب أن يستقر 
 في العسل، عذرًّا، لقد حان وقتي.

في حديثه معها، ليست )الهاء( هنا عائدة على كان حسني تائهًّا 
حبيبته، بل حبيبتي أنا، والتي إما أن تكون صديقتي أو عدوتي حسب 
البيئة التي روت وارتعت بها، إنها النفس يا صديقي، ونفس حسني قوية 
عنيدة، يستمد قوته منها، لكن دعونا نرى. انتظرت إلى أن أصبحت أنا 

تقلق يا عزيزي فأنا... كم أعشق هذه  الطرف الثالث في احلوار، ال
احلروف بكل مخارجها! نعم، كما نطقتها اآلن.. أنا أصبحت ثالث 
احلوار املتدلي على أكتاف حسني، أيضًّا أحب هذا الرقم، فكم أفسدت 
به أديان، وكم أفسدت به زيجات، وكم أجنبت به أبناء احلرام 

ه احلوار اللطيف والسفاح... صدقني هذا هو الوقت املناسب لتزين ب
كمذيع برنامج الرأي والرأي  بينك وبني نفسك، دائمًّا تكون موجودًّا

اآلخر، نعم ذلك الرجل األقرع صاحب العيون األربع، كم أنتم متنم رون 
أيها البشر! من اجلميل أننا غير مرئيني لكم، إذ لصرنا أضحوكة بينكم، 

ه ويستخفون به ولكن كم أحب هذا البرنامج التمثيلي الذي يضحكون ب
على عقول البشر الهوجاء، لقد أعلنتها يومها وقت األمر األخير، والذي 
كان أول أمر أعصيه، يوم قلتها أنا أفضل منه، لكن لم يصدقني أحد.. 

 حان اآلن وقتي.
وكعادة حسني الذي كان دائم احلديث مع نفسه، والتي كان يعمل 
لها ألف حساب ليرضيها، ولكن نفسه كانت ال تسير إال في احلق، 
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لألسف سيصيبني هذا احلسني بنوبة قلبية، ولكني سأجتهد في 
 عملي، فأنا أفضل من يُتقن عمله.

 حسني محدثًّا نفسه:
طب ل وال أكب ر؟ وال أتنح طيب هنعمل إيه؟ يا ترى أنا صح وال أل؟ أ ̶

 وأقول احلق؟
 هي:

صدقني انت صح، ماتسكتش عن احلق والزم تعارض مديرك ما  ̶
 دام مش على حق.

مديري ده متخرج بتقدير مقبول، بس املعارف هي اللي بتوصل..  ̶
 ما انتِ عارفة.

طبعًّا عارفة وموجوعة زي زيك بالظبط، حالك مش متام، بس  ̶
 ي.برضو الزم احلق هو اللي ميش

ششششششش... ادخل بقى. )بصوت عادل أدهم في فيلم  ̶
 الفرن(.

 أنا:
 طيب ما متشي ياض! ̶

 حسني:
انتِ بتقولي إيه؟ سسسسسسسسسس انتِ فني؟  ̶

 ششششششششش.. إيه الصوت ده؟
 أنا:

 ال ما تقلقش، ده صوت تعديل التردد اجلديد. ̶
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 حسني:
 تردد إيه! انتِ مني؟ ̶

 أنا:
أنا اللي همسك الشِفت دلوقتي، أولًّا اسمها انتَ مني، ثانيًّا  ̶

متقلقش هي نامت حبتني، تعبت من زن ك ولومك ليها اللي مش 
بيخلص، وكمان أنا لقيتك محتار قولت أساعدكم، صدقني أنا 
عايز مصلحتك، وزي ما هي كانت بتقول من شوية.. حالك مش 
متام، وإنها موجوعها، صدقني أنا كمان حالكم مضايقني ومأثر 

مش عارف أشوف شغلي في إني أساعدكم علشان  عليا ومخليني
تكبروا كده ويبقى شكلكم حلو، على األقل قدام الناس يا 

 باشمهندس.
انت مني يا عم؟ صوتك بيرن في وداني ليه؟ وحاسس إن صوتك  ̶

 المسني، وزي ما تكون قاعد على كتفي!
أخذ حسني يتحسس هاتفه واقفًّا في منتصف الطريق، أخذ يلتفت 

 رًّا.ميينًّا ويسا
مالك في إيه قلقان ليه؟ كم ل زي ما انت في الطريق امشي، على  ̶

فكرة أنا معاك من زمان، بس مكنتش بتشاركني معاك في أي 
حاجة، داميًّا كنت بتسألها هي، شكلك بتحب الستات يا سونة، ال 
مش كده، بس انت بتسأل وهي اللي بتجاوب، حد يسأل واحدة 

يي زيك وعارف إيه اللي انت ست برضو! خليك معايا، أنا راجل ز
 عايزه.
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 حسني مستسلمًّا:
 انت كنت فني من زمان!! ̶
أنا مش باجي غير في الوقت ده؛ الوقت اللي القي فيه صاحبي  ̶

 ورفيقي بيقع ومحتاج سندُه، محتاج حد جدع ينصحه.
 طيب يا جدع وصاحب صاحبه، قولي أعمل إيه. ̶
متفق معاه في زي ما صاحبك اللي كنت لسه قاعد معاه قالك، وأنا  ̶

 الرأي.
ده  ،قصدك إبراهيم! ده عي ل صايص ومش بيصد في أي حق ̶

 بيقولي أطب ل!
ششششششششش، كالمه صح، شوف حاله، النهارده راكب  ̶

عربية شيك... بيلبس براندات.. برفيوم أصلي.. واخدلي بالك 
انت! مش تركيبة بتروح أول ما تنزل من بيتك، هو فني بيتك أصلًّا! 

اللي انت ساكن فيها دي بتسميها بيت؟ عرفت مش  علبة الكبريت
بيجيلك ليه.. الشقة ضيقة أوي عليك وعلى العيال، يا عم ده انت 

 مروح على رجليك ملا جزمك اتهرت.
 صمت برهة، ثم أكمل مستطردًّا حديثه:

عارف كل ده من فني؟ متقوليش بقى من دماغه اجلامدة وال  ̶
مش بيصد في احلق، شطارته، انت لسه قايل عليه عيل صايص و

هو ادالك أوبشن جميل؛ طب ل للباطل توصل بسرعة وحالك يتعدل، 
وبعدين انت بقالك قد إيه واقف مع الصح واحلق والكالم اللي مش 
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بيأك ل عيش حاف ده! فك ر في عيالك، في بيتك، في مراتك اللي 
 بتحبها وعايز تريحها وترضيها، و.... ششششششششش؟

 ا:أنا محدثًّا األنا سر ًّ
واربت له الباب الذي خرجت منه بعض األشعة التي سيظنها نور  ̶

النجاة واألمل.. األمل الذي يصنع منه اإلنسان غد ه املتهالك، 
سأتركه اآلن مع حديثي الشي ق يسترجعه ويبل به ريقه كي أرى ماذا 
ستكون ردة فعله معها مع نفسه التي لطاملا دل ته على الطريق 

فرشته األقدار باألشواك حتى يختبر كل  الصحيح، الطريق الذي
شخص نفسه التي بني جناباته ميشي حافي القدمني على ذلك 

 الطريق، سأبتعد اآلن ألراقب املشهد من بعيد.
 حسني:

 ها كم ل، وبعدين؟ ̶
 هي:

قصدك كملي.. أنا بكلمك بقالي ربع ساعة انت اللي مش سامعني  ̶
 وسرحان!

 معلش سرحت، طيب كنتِ بتقولي إيه؟ ̶
نت بقولك إنك الزم تكون شديد وتصر  على رأيك وتقف قدام ك ̶

مديرك ما دام غلطان، ولو حكمت سيب شغلك وانت صاحب حق 
 أحسن من إنك تكم ل على غلط، وفي اآلخر انت اللي هتتحاسب.

 وافرضي كانت النتيجة إني أسيب الشغل؟ ̶
 سيبه، األرزاق على الله. ̶
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 ردد وحيرة(.اممممممممممممممم، مش عارف! )بصوت به ت ̶
مش عارف إيه! وإيه التردد اللي في صوتك ده!! عمومًّا شوف انت  ̶

هتعمل إيه، يال احنا وصلنا، زمان العيال وأمهم مستنينك على 
 العشا.

)مش عارف( هذه هي الكلمة التي طاملا أسمعها فأحضر بكينونتي 
بكينونة الصديق احملب اخمللص، وها هو قد وصل لبداية خط 

طة االنطالق التي سيركض فيها بوقود ولهب كلمات عقلي املسابقة، نق
ولساني.. وصل بعد لكمتي له األخيرة التي فقد فيها القدرة على 

 السيطرة على فصوص عقله الذي متي ز به عن دون اخمللوقات.
وصل إلى بيته، لكنه لم يصل بعد إلى حل، وصل إلى املشكلة وإلى 

خملزى من املقدات العبثية، احلل الوهمي السهل، وصل إلى نهاية ا
والتي هيئتها بداخله، ولكن ليس اآلن ألنه بالطبع وعلى يقني مني أنه 
لم يوقن أنه احلل األمثل بعد، سأتركه الليلة وسأزوره في حلمه في 
أضغاث أحالمه، سأجعله يستيقظ مبتسمًّا، سأعطيه األمل الذي 

احلال التي تسم ى  يجعل هؤالء املفضلني علي  أنا في االستمرار في هذه
احلياة الدنيوية، األمل في املكسب، األمل في الفوز، األمل في الغفران، 
األمل في البراديس، النعيم معي أنا، أنا أنا! كم أعشقك أيتها الكلمة! 
سأعمي عينه بضباب أنفاسي عن الهزمية، عن اخلسران، وعن 

 أعراض الطغيان، سأتركه.. سأتركه.
*** 
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زله وتناولت قدمه الدرج درجة درجة، يتحسس صعد حسني إلى من
درابزين السلم املعف ر بالتراب الذي يخجل ويختبر يديه بعد وضعها 
عليه متأفأفًّا، يتحسس بقدمه درجاته التي يبصم فيها حذاؤه كل ليلة، 
أصبح احلذاء ثقيلًّا على قدمه رغم خف ته، أصبح يضيق ويضغط على 

ار نعله ثورةًّ عليه من استخدامه قدمه رغم مقاسه املناسب، والذي ف
 له.

توق ف قبل أن تتحسس حلقة املفاتيح راحته اليمنى، وأخذ ينظر 
بتمع ن وبتعبير قلة احليلة إلى شكل املنزل من الداخل، تلك الشقة التي 
تركها له والده منذ تُوفي في املنزل العتيق، شرع يرتب أفكاره ليزيل من 

أخذ يرت ب ويسطر ما سيسرده الليلة  داخل عينيه مزيج احلزن واألسى،
ليزيل الشكوك واألسئلة التي ما انفك يبحث لها عن إجابة، وبدأت 
أفكار منسوجة مربوطة في قدمه فتثقله تتردد على عقله، سائلة إي اه 
في تنهيده استسالم.. متى أنتقل إلى بيت مزين بالرخام والساللم 

الغل، وانسل إلى شقته  اجلرانيتية؟ دس  مفتاحه في الباب بشيء من
يتحسس صوت أوالده الذي ال يدل ذلك الهدوء املنبعث من املكان إال 
على شيء واحد؛ أال وهو أنهم قد ناموا، وقطع تلك احلركات الهادئة 
طارقة أذنه صوت زوجته احلاني الذي متنى أن تكون هي األخرى قد 

 مه.انبعثت نائمة إلى أحالمه، والتي بدورها هي جزء من أحال
 هدى:

 حمد الله على السالمة.. وحشتني. ̶
 حسني:
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 انتِ أكتر. ̶
نظرت إلى داخل عينيه بنظرة املدقق، كعادة املرأة احملبة، التي 
دائمًّا ما يخبرها حدسها عما يخفيه حبيبها مبجرد النظر في عني من 
حتب، فالعني صدقوني فاضحة لصاحبها؛ إذا املنظور إليه صافي 

 احليلة.الطباع، حائر، قليل 
حسني، مالك في إيه متضايق ليه كده؟ ومتقوليش مفيش، علشان  ̶

انت عارفني زي أي ست سينسور النكد والقريفة بيلقط حاالت 
النكد والزعل والقمص بسرعة، فمتحاولش تنكر وجاوب وقول 

 دوغري كده في إيه؟ ها جاوب.
نظر إليها نظرة حانية في شيء من قلة احليلة واحلب الذي 

 -كما يقول إنها كانت هدى الروح والقلب والسكون  -هدى  استطاعت
لتنسل ذلك كله من بني جنباته وتعبث به كدخان ضعيف، لكن املشكلة 

 أكبر من أن تدركها مداخل عقلها.
 حسني محدثًّا نفسه:

كيف أخبرها باملشكلة التي إذا واجهتها باحلق أصبحت خارج  ̶
حتو لت حالتي وحالة املكتب، وإذا نافقت ومتلقت وصرفت النظر 

 كل من حتوطه تلك اجلدران عبث أزلي!
 حسني:

مفيش، عادي قرفان شوية، إجهاد الشغل بس مش أكتر، وبكرة في  ̶
اجتماع مع املدير وصاحب الكومباوند اجلديد ملناقشة التكلفة 
اللي لو عجبتهم هناخد املشروع علشان ننفذه، وأكيد انتِ عارفة 
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ده، ولو املشروع دراسة اجلدوى بتاعته إن أنا اللي همسك املشروع 
اترفضت وشافوا مكتب تاني ينفذ هتبقى كارثة ومشكلة كبيرة 

 بيني وبني صاحب املكتب.
 خايف من إيه.. يا عمي انت مش عملت اللي عليك؟ ̶
أيوة، بس املوضوع مش بالسهولة دي، املشروع كبير وهينقل املكتب  ̶

 نقلة تانية.
 ا على الله.مش عارفه أقولك إيه، بس سيبه ̶
 ونعم بالله. ̶
يال بقى علشان أنا مي تة من اجلوع ومستنياك، وانت سايبني جعانة  ̶

 وعمال تلوك تلوك تلوك، انت رغ اي أوي.
 أنا برضو! طيب قومي حضري األكل حلد ما آخد شاور وأغي ر. ̶
 أوكيه يا برنس عمري. ̶

 كانت املياه تتدفق وتنسل بني ثنايا جسده، الذي ينازع الفكرة بني
 الصبر على احلال، أو التحرر نحو الراحة واخلنوع املذل لتلك الفكرة.
هذا ما أعشقه، أشالء الفكرة املتناثرة في عقل هذا الكائن السمج، 
بقايا خيوط أفكار أملعية. كالبهرج، كالسراب الالمع، أغزلها داخل 
مضمار العقل البشري وأبوابه، وأتركك أنت جتمعها وتشذبها حول 

تقنع نفسك أنها احلل لتفعلها وأنت متصمص ريقك وكأنك في عنقك، ل
ضيق، لكن مبجرد أن ترى النتيجة تنسى ما فعلت، لكن يا عزيزي ال 
شيء ينسى، كل ما اقترفته يدك ستنجيه، لكن ليس اليوم، بالنسبة لي 
ال أكترث كثيرًّا ملا أفعل أو ما ال أفعل؛ ألن حسابي وحصادي أنا الوحيد 
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وقات الذي استلمته منذ حني، فك ر فك ر فك ر أيها القوي، في جميع اخملل
 فك ر أيها الزاهد فك ر.

أخذت املياه تتدفق، ولكن لم تكن لتواكب سرعة األفكار حول ما 
 سيفعل أو ما ستكون النتيجة، أو...

صوت زوجته العطوف اخترق كل هذه الضوضاء، غدير املاء، 
ة فتفتفته، صوت هدى انهمار األفكار كالسيل على جلمود الصخر

 مختلطًّا بوقع األطباق على املائدة، قائلة:
حبيبي، إيه سنة بقى في احلمام! اخلص يال علشان نتكلم واحنا  ̶

 بنتعش ى.
 متحدثًّا بصوت ال يتعدى شفتيه:

 احنا لسه هنتكلم! انتِ مش بتزهقي!! ̶
 حسني:

 حاضر )من داخل احلمام( هما الوالد مش هيتعشوا معانا؟ ̶
 وناموا، أصلك اتأخرت أوي الصراحة.أل عشيتهم  ̶

على مائدة متواضعة كان العشاء بقايا الغداء وطبق إضافي من 
 اجلنب اخمللوط بالطماطم والعيش البلدي.

 ها يا ستي، في إيه بقى عايزاني في إيه؟ شكلك في موضوع مهم! ̶
طبعًّا في كذا موضوع، سيبك من الشغل شوية اللي واخد كل  ̶

م على البيت واألوالد شوية، اللي حضرتك تفكيرك، وعايزين نتكل
 بسبب الشغل مقص ر في اهتمامك بيهم.

 طيب يال ابدأي، ربنا يستر ومتقلبش نكد. ̶
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املوضوع انت عارفه.... املدرسة بعتت إيصال مبصاريف القسط  ̶
التاني اللي الزم ندفعه، و)علي( حبيب ماما نفسه في كمبيوتر، 

بتاعها كمان يومني والزم جنه ز و)مها( بقى يا سيدي ميعاد الدكتور 
فلوس التحاليل والكشف اللي مأجلينها بقالنا شهرين، بنتنا بقى 

سنني ولسه مش بتتكلم ومش بتتعامل مع حد وعلى طول  4عندها 
 خايفة و...

بصراحة مواضيع جميلة نتناقش فيها واحنا بنتعشى، خصوصًّا  ̶
 ح ر.كمان إننا داخلني على آخر الشهر والفلوس معانا بتش

 أنا:
لم أحدثكم عن هدى وقت الضيق والغضب، شأنها شأن أي امرأة 
تدع احلب والعالقات جانبًّا كما يخلع العب الكرة حذاءه بعد املباراة 
ليعود حلياته، تدع الضعف اخلاص بها كأنثى وتنسى حضن حبيبها 
حسني، لتتحول إلى مدافعة عن حقوقها وحقوق أشبالها فقط دون 

حسني، الذي ما كان يريد سوى صدر دافئ يبث  إليه  النظر إلى حالة
شكواه حتى يصفي ذهنه ليجد حل ًّا أو من يتناقش معه ليضيف فكرة 
أخرى، أو يجمع معه بقايا أشالء أفكاره الضعيفة الدامية التي شوشتها 
منذ قليل، صدقني فالرجل واملرأة قد يوحدهما احلب لوقت قصير، 

لى عقاقيري التي تزيد املسافة، أو تطيل ولعل ذلك ما يجعلكم تتوقون إ
تلك املكاملة الدولية، ألنكم وببساطة في تلك اللحظة تشكالن عقلًّا 
واحدًّا وقلبًّا يدق على املقام ذاته، وتظلون تبحثون حتى تصلوا إلى املقام 
األطول الذي يطرب كلًّا منكما فيه اآلخر، أي ًّا كان مَن فيكما األداة أو 
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كن لو دققت النظر للحظة ستجد أن كلًّا من اجلنسني العازف عليها، ول
 -كما ذكرت  -هم بالفعل أعداء نظري ًّا، فاحلب فقط هو مَن يوحدهما 

ولكن هيهات، فسرعان ما يتباعدان في الصباح ألن كلًّا منهما له إرادته 
احلرة، فبمجرد االنتهاء وحتقيق األهداف املنشودة يعودان فردين 

ساؤالته، وفي تلك األيام ما يهمني هو أال يخضع مستقلني كل لعامله وت
أحدهما إلرادة اآلخر، فمقولة )كوني له أمة يكن لك عبدًّا( يجب أن 
تُعطل ويحل محلها )امرأة مستقلة(، كلمة حق أُريد بها باطل، كم من 

ال أحب ذلك  -بيت دُمر من أصداء تلك الكلمة! كم عالقة حب عفيف 
ح كم أنا أملعي، ولكن لعلمك، ال يوجد انتهت! أعترف وبوضو -الوصف 

ما هو أملعي حق ًّا، لكن يوجد ما هو أكثر غباءًّ، فالرجل راغب واملرأة 
مرغوب بها، وهنا تكمن نواة املوضوع، فإذا تساوت الروؤس واملبادئ 
األساسية للعبة فسدت، وإذا قتلت شعور الرجل بتميزه وأمت  في املرأة 

سقط كالهما في النهر، أتذكر في وقت أنوثتها وأصبحت تناطح الرجل 
 سابق جعلت بعض النساء يحكمن أقوى احلضارات؟ هل ألنهن طالنب
باملساواة؟ بالطبع ال، ولكن ألنهن كُن إناثًّا، وهذا كان قانوني وقتها، 
بلقيس شمس حضارة سبأ، وكليوباترا اجلمال، وزنوبيا صانعة نهضة 

 بالد الشام واحلمامة األشورية سميراميس.
دعني أوضح لك أمرًّا، انظر إلى جميالت العالم الالتي أسرن 
الرجال، هل طالنب باملساواة أم فقط عززن أنوثتهن؟ هل رأيت إيفانكا 
ومدى تأثيرها على رجالكم؟ إنهن النساء، أما اليوم فالشعار الذي 

 أضرب به )ال تكوني أنثى(.
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ؤال فاحلب والعاطفة عند هدى مثل السبب والعذر للحديث للس
للعالقة بينها وبني زوجها.. نعم كما فهمت اآلن، مجرد سبب، مجرد 
عذر، باللغة الدارجة )مصلحة(، لكن عندما يتحول األمر مقارنة 
باحلالة املزاجية أو املادية بني البيت واألوالد وحسني، فحينها حسني 

 هو اخلاسر األعظم.
 هدى:

نا هتفضل كده طيب إيه العمل؟ اديني حلول يا حسني، احنا حيات ̶
كل حاجة بالزق، وكل حاجة بعدين، وكل حاجة ربنا يسه ل! إمتى 

 هيسهل بقى أنا تعبت واتخنقت، ومش عارفه أعمل إيه؟
 يعني أعملك إيه انتِ وعيالك دلوقـ.... ̶
على فكرة هما عيالك انت كمان، وانت الزم تتصرف، مش انت  ̶

 .الراجل وانت اللي مسؤول عن البيت؟ شوفلك حل يا حسني
وألول مرة منذ تزوج يغضب لدرجة أنه أطاح بكل ما على املائدة 

 أرضًّا، وأخذ يصيح:
 حاضر يا هدى هتصرف هتصرف. ̶

صوت ضعيف من بعيد لألوالد يصيحون فزعًّا من الضجة التي 
سرت بني جدران املنزل وصوت وقع أقدام هدى متشي مهرولة، وفي 

 صوت ضعيف أصابه النحيب:
 أنا جاية. بس يا )ميرو( متخافيش ̶

ها أنا عُدت، تلك اللحظات هي التي أحبها، ما أروع تلك اللحظة 
التي قادت شمشون حتت قدم دليلة، وقادت هتلر إلى اجلنون، وقادت 
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أول األولني إلى اخلروج من... حلظة ضعف الرجل املُكبل اليدين الذي 
بطبيعته يكون منثورًّا إلى أشالء، وفي ذلك الدور الذي يتحمل على 

اتقيه كرجل مسؤول ومتحكمًّا في البحث عن كيفية إرضاء امرأته، ع
ألنه بطبيعة احلال يصبح أمامها متحررًّا بكامل إرادته عن قيوده التي 
يرتديها أمام مجتمعه، فيبات أمام املرأة التي يحبها هي اللحظة التي 
يتجه فيها إلى اجملهول إلرضائها، كما فعل كل عش اق كليوباترا رغبة 

فيها، في ضعفها الذي كان سر  قوتها، فلمعلوماتك، اللحظة التي  منهم
تُوصل الرجل إلى أقصى درجات البحث عن فتوته حتى أظهر أنا، 
أحضر أنا، وبأقل مجهود يُذكر لدفعه إلى الهاوية، هي اللحظة األقوى 
من أن يكون الرجل سكران أو مخدر، ألنه في هذا التوقيت يكون قد 

 كري.أصابه البلَه الف
اجته حسني إلى سريره املعطر برياح أنفاس هدى العطرة بحبه 
الذي بات يفكر طيلة الليل فيما سيفعل ليعدل من حياته التي حتطمت 
كل آماله فيها، ليجد نفسه محطمًّا جتاه العقل واملنطق، وأي الطرق 
يسلك! ليجبر تلك األحالم املكسورة واملهدرة من خرق جعبته في 

الذي ينتظره ويوجهه مبثاليته الفتية التي باتت بني طريقه الطويل 
 اختيارين.

استلقى على جانبه األمين ليفكر، دون أن يشعر أن هدى قد 
استلقت بجانبه لتنام، ولم يشعر من كثرة التفكير والضيق النفسي الذي 
يتخبط داخل عقله كإعصار اجتاح جزيرة صغيرة ليمحو كل آثارها، 

ا في عتمة ليل على تلك اجلزيرة، وعلى مرمي ليجد نفسه واقفًّا وحيدًّ
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البصر تظهر أعاصير أربعة، في داخل كل منها أحد أفراد أسرته يلهث 
للهروب من داخل ذلك اإلعصار، مناديًّا إياه بأعلى صوت، طالبًّا العون 

 واملساعدة.
حتى اقترب اإلعصار الرابع، لتخرج منه يد ملطخة بالنار، 

داخل اإلعصار، ليجد نفسه بعدها مع رجل لتقبضه، رافعة جسده إلى 
على طريق صخري ممهد، على جانبيه غابات، وهناك أصوات تناديه، 
إنه يعرفها، إنها أصوات هدى واألوالد يطلبون املساعدة، تلف ت ميينًّا 
ويسارًّا، حاول التحرك والولوج إلى الغابة، سقط على وجهه، فنظر 

ل، كانت هيئته مريبة، لكنها فوجد قدمه مكبلة باآلخرى، حتى أتى رج
ه الوقار يحمل عصًّا يتكئ عليها، وبصوت ميألمهيبة وغير مخيفة، 

 حدثه، قائلًّا:
حد يربط رجله كده وعايز يجري! يا ابني وطي شوية، وطي وفك  ̶

 الربطة اللي انت رابطها حوالني رجليك.
 يعرف صوته، لكنه أول مرة يراه، نظر إليه في حالة من الذهول.

 حسني:
أنا مربطش رجلي كده! وكمان احلبل ضيق، وكل شوية حاس ه  ̶

 بيضيق، فكني أرجوك، ساعدني.
 الرجل:

أساعدك ازاي وأنت مش عايز تساعد نفسك! أنا شايفك وانت  ̶
بتربطها، عمومًّا متخافش، علشان العقدة تتحل األمر بسيط وحله 

 في إيدك، شغ ل دماغك، شغ ل دماغك.
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التردد حوله، حتى حتول إلى  اختفى الرجل واستمر الصوت في
دخان أعماه، حتى اختفى. وفجأة، وجد نفسه على اجلزيرة وقد اختفى 
أحد األعاصير، ليتبقى ثالثة، ثبتت جذورهم في األرض، لتضرب 
رؤوسهم جسده، فيصحو من شدة األلم الذي دمغ رأسه، وصوت 

 ة بصوتاألمواج املتالطمة والرياح العاتية تاركًّا صداه في أذنه، مختلط
املنبه، ليصحو ويجلس على حرف السرير. واضعًّا قدمه على األرض، 
متكأ عليها، واضعًّا راحتيه حول رأسه، شاعرًّا بقدمه تؤمله من أثر 

التي يحاول  -احلبل في احللم، وصدره املليء بدخان أحجار املعس ل 
تلهث كي يخرج بقياها في سعاله  -منذ فترة إيقاف تدخينها 

طريقه وخطوات مترنحة إلى احلمام، استيقظ وفي الصباحي، في 
ذهنه ألف فكرة عما كان وما سيكون، نظر في املرآة، فرأى وجه شاحب، 
من الفزع نظر مرة أخرى، ليرى أثر املياه التي أغرق بها رأسه، ليستفيق 

 محدثًّا نفسه بصوت يائس:
سنة! شكلي كبرت أوي، شكلي مش  ٣٥بقى ده شكل واحد عنده  ̶

 ي املرايا.عاجبني ف
اآلن حانت دور كلماتي على املسرح، حان وقت ظهوري ألنال 

 التصفيق احلاد.
 أنا:

 صباح اخلير يا سونة. ̶
 فينك من امبارح اختفيت ليه؟ ̶



 

[45] 

موجود، وبصراحة قولت ملا تهدا شوية من كالم هدى. الصراحة  ̶
عندها حق، إذا كان شكلك مش عاجبك في املرايا، فما بالك هي! 

الزم راجلها يبقى مالي حياتها شكل وصورة والست من دول 
وصوت، وانت احلمد لله مقصر في كل ده ومركز في قضيتك اللي 

 معاك دليل حلها ودليل براءة خروجك زي الشعرة من العجني.
طيب أعمل إيه أنا احتارت واتخنقت، كل ما أبص في مرايتي مش  ̶

 بشوف نفسي غير كده؛ ماشي ورا الصح.
كر احلرام واحلالل، كم أنت سهل املنال الصح واخلطأ، لن يذ

بالنسبة! لي كم أنت ساذج ألنك لو ذكرت احلالل واحلرام ملا استطاعت 
 إقناعك باحلرام.

 أنا:
 الصح بتاع مني؟ ̶
 الصح اللي هو معروف. ̶
الصح بتاعك غير بتاع الناس، معيار الصح والغلط ده اللي بيشكله  ̶

يخزن البضاعة وبيحط حدوده اجملتمع، إيه رأيك في تاجر ب
علشان عارف إنها هتغلى وبيعط ش السوق، وبعدين يفتح اخملازن 

 ويطلع البضاعة بسعر أغلى؟
 ده راجل... ̶
اسكت.. أقولك أنا، الراجل ده بيتغني وبيبقى معاه فلوس أضعاف،  ̶

 واجملتمع بيشوفه شاطر في مجاله، والتجارة إيه؟
 شطارة. ̶
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مش عاجبك غي ر  بالظبط كده، وكمان لو شكلك في املرايا دي ̶
 املرايا..

 ازاي! يعني إيه؟ ̶
طيب تخي ل شكلك كده في مرايا العربية، نسيت إنك معندكش  ̶

عربية ومقضيها موتورجل! طيب تخيل كده شكلك في مرايا 
األسانسير.. في مرايا الريسبشن بتاع العمارة، في مرايا اجليم.. 
 نيكل ده الطبيعي إنك تكون عايش فيه، بص حلالك شوية، صدق

الدنيا كلها ماشية بتشغيل الدماغ، بالشطارة، اجنز بقى وبطل 
تفكير واخلص هتتأخر على الشغل، ومتنساش ياريت بقى النهارده 
 جتر ب تشغل دماغك، خلي بالك احنا كده هنتأخر على الشغل.

صمته احلائر أثار الصراع النفسي بني ما يريد وبني ما تكرهه 
منه إنسانًّا محبطًّا، مهلهل التفكير، نفسه على اإلقدام عليه، يجعل 

عدمي احليلة، وهذا ما يجعله لقمة سائغة بني فكي  أفكاري التي تظهر 
 له، وكأنها وجبة غالية الثمن مقدمة من أشهر املطاعم ذائعة الصيت.



 

 

النهي عن الخطيئة.. هو كأمر للعقل 
الباطن للتخلق بها وقت التملُّص، فال 
تنهَ عن الخطيئة قدر أمرك بالفضيلة، 

 فمعه النفي ما هو إال باب لإلثبات!
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 يالفصل الثان

عددها؛ ألن الفكرة نزل حسني درجات السلم، وألول مرة لم يحصِ 
كانت تنمو؛ فكرة التخل ي عن األخالقيات التي تصبح مع ضيق حلقات 
املشاكل ال يراها، أصبحت بال فائدة، أخالقيات زائفة ال تنفع بقدر ما 

 أضر ت.
 هي:

 هتعمل إيه؟ ̶
 حسني:

 هعمل اللي املفروض كنا نعملوا من زمان. ̶
 كنا.... اممممممم، اللي هو إيه بقى؟ ̶
م، هكون مطيع وهربط احلمار مطرح ما يعوز هسمع الكال ̶

 صاحبه.
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 حتى ولو.. غلط. ̶
 حتى ولو كان صاحب احلمار عايزني أموته من اجلوع همو ته. ̶

عم ت حلظات من الصمت، اختفى صوت ضميره الذي يتمث ل في 
)هي(، وأخذ يبعد، وأخذ حسني ينتظر صوتًّا شعر أنه في حاجه إليه، 

بعيد وأنت مكبل بقضبانه ال تسمع صوت قطار يتحرك مسرعًّا من 
صوت صافرته بقدر ما تعميك أضواؤه، تركتُه حتى يحتار، حتى أسمع 
السؤال الذي لطاملا أنتظره، حتى أظهر في املشهد وألعب دور املرشد، 
كم أحبه املرشد! فهو الذي يأمتر الفساد، تركته حتى أخذت األفكار 

يترقب البر من شدة  تتالطم كأمواج بحر عاتية حتير القبطان أن
ضباب اإلعصار أمامه، ماتت كل الهواجس، الصح واخلطأ، واحلالل 
واحلرام، واحلق والباطل، كلها متناقضات ال تعطي برهانًّا قوي ًّا يعصف 
مبا يعيشه إنسان ميشي على أشواك صعوبات احلياة وقلة احليلة في 

في يوم  تدبر أمره، هذا ما أفعله؛ أجعل صديقي ورفيقي يجمع دقيقه
هاجت فيه الرياح بعد أن أوخزه ليختل توازنه ويهوى الدقيق من يده 

 فيترنح، ظن ًّا منه بنجاح مهمته في جمعه بأيدٍ عارية.
أخذ حسني في مكتبه ينتظر موعد االجتماع بشغف من ينتظر 
عشيقته حتى يغوص في أعماق علوم الرزيلة املترنحة بني كفي الذي 

 ست بالرزيلة وال هي باحلرام في نظري.تصورونه باخملالب، هي لي
همَّ حسني من مكانه واقفًّا مجمعًّا أوراقه حازمًّا إياها في حقيبته، 
ذاهبًّا إلى مكتب مديره، تعلو وجهه االبتسامة، ابتسامة من أحرز 

 انتصارًّا. طرق الباب طرقًّا ضعيفًّا، جاءه رد ًّا على طرقاته.
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 إيهاب:
 ادخل. ̶

 حسني:
باشمهندس إيهاب، يا رب يكون مزاجك متام صباح اخلير يا  ̶

 النهارده.
 ياه مزاجي أنا! ̶

 مط شفتيه في حالة من التعجب واالستنكار.
 انت مالك النهارده غريب؟ مش حاسك! ̶

قالها بشيء من االستعالء والوثوق املبالغ فيه كمدير يريد أن يُظهر 
 مدى قدرته وبراعته في قراءة موظفيه.

 حسني:
 ازاي غريب؟ ̶

 :إيهاب
يعني حاسك كده رايق مش ناوي على خناقة معايا، مش ناوي  ̶

 تقفلنا اليوم بدري بدري مثلًّا.
أبدًّا خالص، ده أنا كنت جاي أقول حلضرتك إني فضلت طول  ̶

الليل سهران أفك ر في املشروع اللي حضرتك كلفتني بيه وبدراسته 
 والتعديالت اللي جنابك طالبها، ولقيت......

رئبًّ ا بعنقه متطلعًّا لكالم حسني كمن قاطعه صوت إيهاب مش
أرضى غروره لتوه، فقد كان مغرورًّا لدرجة ال تتخيلها، كان يظهر ذلك 
في نبرة صوته احلادة، ومِشيته، وأسلوبه، وصدقوني أن الغرور هو 
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ضربٌ فارغٌ ال يدل إال على ضعف صاحبه، فأنا مَن نفخ في رأسه الفارغ 
 -م أحبُّ تلك اخلطيئة! ومألته بأنفاس خرجت من صدري. فلك

حتى أجعله مخلوقًّا مشوهًّا، فأجعله يؤذي جميع من حوله،  -الغرور
 حتى أقرب املقرَّبني؛ إرضاءًّ لذاته التافهة.

 إيهاب:
حضرتك وجنابك! مالك يا حسني النهارده في إيه! انت سخن أو  ̶

 عي ان؟
ال والله، أصل فك رت في كالم حضرتك، وفك رت في الفترة اللي  ̶

وازاي كنت بتعامل معاك، قصدي مع حضرتك، لقيتك  فاتت
الصراحة كنت مستحملني جد ًّا، واكتشفت إنك كنت صبور أوي 
على سخافاتي، وإنك يعني كنت عامل حساب للعشرة اللي كانت 

 بينا أيام الكلية.
 اممممممممممم، وإيه كمان؟ ̶
ولقيت إن محدِّش هينفِّذ املشروع غيرنا، غير املكتب بتاع  ̶

 وأنا اللي هشرِف على املوضوع ده بنفسي. حضرتك،
ياريت بس ما جتيش بكرة تقولي احلكاية والرواية واحلديد  ̶

 واألسمنت والكالم ده!
حديد وأسمنت إيه بس.. اللي حضرتك هتقوله هيمشي يا  ̶

باشمهندس، ده أنا حتى جايب الورق بتاع املشروع لو حضرتك 
 حابب تضيف حاجة كده وال كده.
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ني، وعمومًّا كلِّم الناس واحضر االجتماع وبلغهم ال خالص يا حس ̶
انت املوضوع ده وقولهم إننا موافقني على املبلغ اللي هيدفعوه، 

 وشوف هنبدأ معاهم من إمتى في التنفيذ.
 متام خالص متقلقش، أستأذن حضرتك إني أمشي. ̶
 متام اتفقنا يا حسني، يال ظبَّط وشوف شغلك الله ينوَّر. ̶

ناظرًّا إلى إيهاب في ابتسامة لم تظهر أسنانه همَّ حسني بالنهوض 
 من ورائها.

نظر إليه إيهاب متمعنًّا في قسمات وجهه التي بدت متعبة ومنهكة، 
خلع إيهاب نظارته وبدأ في إشعال سيجارته مناديًّا حسني الذي كانت 

 يده على مقبض باب مكتبه.
يا حسني، عدِّي على احلسابات، أنا هكلمهم يصرفولك مكافأة  ̶

 تفَوَّق بيها نفسك.
تسمَّر حسني في مكانه وأخذ يلملم ذعره الذي اعترى وجهه، ثم 

 التفت إلى إيهاب بوجه مليء باالمتنان:
 شكرًّا يا باشمهندس، بس أنا لسه معملتش حاجة! ̶
دي حاجة بسيطة علشان تفوق وتركز وتتشجع إنك تنجز املوضوع  ̶

 ده، يال خلَّص قبل ما أرجع في كالمي.
مستقيم النظر وال يدور في خاطره وفي خلده سوى خرج حسني 

كلمة واحدة "طلعت صح يا إبراهيم، كل كلمة كان عندك فيها حق ". لم 
يشعر بنفسه سوى والهاتف في يده باحثًّا عن رقم إبراهيم ليرفع 

 الهاتف على أذنه منتظرًّا اإلجابة.
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 ألو، أيوة يا إبراهيم عامل إيه؟ أنا بكلمك علشان أقولك شابوه ̶
 بجد، أول مرة يطلع عندك حق، انت صح يا صاحبي.

 إيه يا برنس ليه بتقول كده إيه اللي حصل بس لكل ده؟ ̶
تصدق صح ألجل ما نعلى ونعلى ونعلى، الزم نطاطي نطاطي  ̶

 نطاطي.
 إبراهيم في ضحكة مصطنعة:

 صدقت كالمي، أخيرًّا صدقتني! ̶
 عايز نتقابل النهارده. ̶
 ال انسى النهارده صعب. ̶
 ه وراه إيه؟ليه البي ̶
بالراحة يا عم، ورايا مشوار هحكيلك عليه بعدين، يال بقى عيش  ̶

 انت، أسيبك دلوقتي، سالم.
أمام مكتب احلسابات ليصرف أول خطوة في طريقه  حسنيوقف 

 اجلديد. صعد الصوت مرة أخرى:
 ها إيه رأيك؟ شوفت املسايسة وتشغيل الدماغ بتعمل إيه؟ ̶
وإبراهيم، كالمكم بقى زي عندك حق، كالمكم طلع صح انت  ̶

 السحر، مكنتش أتصور إن الطريقة تفرق مع واحد زي إيهاب ده!
ال إيهاب إيه بقى، اسمه الباشمهندس إيهاب، الزم تفهم إن اللي  ̶

فهمان غير اللي بيسمع الكالم، ألن الفهمان بيتعب، اللي بيسمع 
 الكالم وبيقولك حاضر هو اللي بيري ح، وإيهاب عايز اللي يقوله

 حاضر وبس، ومش الزم تبني إنك فهمان.
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 الدرس وصل، وأنا فهمت املوضوع خالص. ̶
يال أسيبك بقى تِعد الفلوس براحتك، واطلع على هدى راضيها  ̶

 علشان انت امبارح زودتها أوي.
استلم حسني أوراق البنكنوت التي لها تأثير السحر على كل من 

ز في الطني الدنيوي فقد أهدافه، وأثقلت احلياة كاهله، وجعلته ينغر
بعد لكمات متعددة من خيبات األمل وضياع الوقت، ومن بني ثناياه 
العمر وتكالب الضغوطات واملهام على عاتقه بني املنزل والعمل وهدى، 
نعم هدى، إنها كلمة السر الذي يفعل ما يفعل فقط لرؤيتها تبتسم من 

ق أي آمال األموال ساحرة الطبع لكل من كان من النادر حتقي خالل
بطبعه ال يشعر بالظمأ  عظيمة كانت أم ضئيلة، فاإلنسان عاثر احلظ

إال عند جترُّعه ألولى قطرات املاء، تلك القطرات التي دائمًّا كان يبحث 
عنها في صحراء حياته املقفرة من اللذات، لم تكن تنقصه سوى لذة 

 املال التي لم يكن يعرف عنها سوى لونها.



 

 

 



 

 

 ال تنظر إلى المرأة بمعاييرك..
عِش ما تعانيه، وستتفهم قصد 

 أفعالها.
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 الفصل الثالث

 حسني:
أسيبك دلوقتي وأجيلك كمان شوية، هتطمن بس على احلالة اللي  ̶

 معايا وبعدين هاجي أكملك اللي حصل واللي شقلب حياتي.
 منصور:

 الصبح. 4والله يا باشمهندس سلِّتني الشوية دول، الساعة بقت  ̶
هجيلك على طول، هتطمن على احلالة اللي معايا في اإلنعاش،  ̶

إن بقى،  عاش! -متخيِّل التفويل! إن والله يا أخي احنا ناس غريبة، 
يعني بيخلوا مسؤوليتهم لو جرا حاجة، هتطمن على حالتي وأنزلك 
على طول علشان لسه هحكيلك حكاية إبراهيم املفتح اللي كان 

 عاملي فيها جاندوفلي وعامل فيها فهمان.
 ده اللي كان قاعد معاك على القهوة صح؟ ̶
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، اعمل بقى كوبايتني شاي بالظبط كده، شكلك مركِّز. يال سالم ̶
 حلد ما أنزلك.

اتفقنا، اوعى تتأخر، مستنيك، هظبطلط واحد شاي هتحلف بيه،  ̶
 بتحبه بالقرنفل؟

 ابتسم ابتسامة مَن حبذ الفكرة عاقدًّا حاجبيه ألعلى.
 حسني:

هنشوف، خصوصًّا إن أنا النهارده دماغي مش مشوشة وهادية  ̶
 عايا علشان أفوق أكتر.كده، وربنا يطمني أكتر على احلالة اللي م

قال كلمته األخيرة وهو يغلق باب املكتب خلفه مسرعًّا إلى وجهته. 
بدأ منصور في إعداد الشاي، ممسكًّا هاتفه، مقلبًّا بني صفحات 
متصفحه، فاحتًّا صور حبيبته التي انفصلت عن عهده معها مؤخرًّا بعد 

وحساباته، أن انقطعت أخبارها لفترة وجيزة وقامت بحظر أرقامه 
والتي بدورها كان من املمكن أن يصل إليها من خاللها، ثم تفاجأ بصور 
خِطبتها التي أرسلتها له أخته بعد البحث الطويل عن خبر عنها، 
فالنساء فقط هم من يجِدن البحث بخاصة إذا كان األمر يتعلق بأخبار 

 من املمكن أن تتشمم فيه رائحة اخليانة.
ت بدورها تبث أنفاس سيجارة كان قد أخرج تنهيدة كبيرة بات

أشعلها؛ علها تُخرج النيران التي يشعر بها، أخذ يقل ب حبات السكر 
املمزوج بالشاي، أخذ يقل ب لفترة طويلة، حتى اقترب الشاي نفسه من 
الذوبان، ويكأنه أراد في محاولة ضعيفة منه أن يذيب أحزانه التي 

لكنه ما زال حتت تأثير اخملدر بدأت رحلة أوجاعها منذ ساعات قليلة، و
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الذي أفرزه جسده جراء الصدمة، فالصدمات واللكمات اخلاصة 
 مبنصور لم تكن هينة أو قليلة.

قطع ذلك املشهد األحادي التفكير صوت أحدهم يطرق مقتحمًّا 
الباب عليه، كانت امرأة ثالثينية جميلة الهيئة، ظهر على مالمحها 

 التفاجؤ بوجود منصور.
 املرأة:

دكتور عماد أنا عرفت.... )صمتت للحظة( أومال فني دكتور  ̶
 عماد؟
 منصور:

 عماد مني؟ ̶
 دكتور عماد اللي شغال هنا. ̶
 معرفش. ̶
 أومال انت مني؟ ̶
 أنا الدكتور اجلديد اللي بيناوب هنا بالليل. ̶

سكتت املرأة للحظات، كانت تظهر على مالمح وجهها احليرة 
ت للحظات قبل أن ترفع والبحث عن املدعو عماد بشراسة، توق ف

هاتفها، ولكن اإلجابة كانت )الهاتف الذي حتاول االتصال به غير متاح 
اآلن(، أغلقت وبدأت جترب مرة أخرى، ولكن كانت نفس اإلجابة، 

 نظرت إلى منصور في شيء من الفزع، رافعة حاجبها، قائلة:
طيب يا دكتور أهلًّا بيك معانا في املستشفى، لو دكتور عماد جه  ̶

اريت تبلغه إن دكتورة )عال( جت وسألت عليه وعايزاه ضروري ي
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في موضوع مهم جدًّ ا، علشان أنا بحاول أوصله من امبارح بس 
 مش عارفه أوصله، ياريت تبلغه الرسالة دي.

قالت جملتها األخيرة وانطلقت، دافعة باب املكتب في غضب 
لتي ال يعرف عارم، كانت ذات صوت رقيق حانٍ على تلك الثورة العارمة ا

سببها، أشاح بوجهه إلى شباك املكتب لينفث أنفاسه املتسائلة عن هذا 
 املدعو عماد.

لم يغب كثيرًّا حسني عن املشهد، في تلك اللحظات عاد في حالة 
من الهدوء، لدرجة أن منصور لم يشعر به، وأطال الوقوف حتى انتهى 

ن االنتهاء، شعر من إعداد الشاي، ثم جلس على املكتب، منتظرًّا إياه م
منصور بهواء دافئ تسلل إلى ظهره وداعب رأسه، فالتفت ليجد حسني 

 جالسًّا على املقعد مبتسمًّا، ثم حتدَّث:
إيه يا عم كل ده سرحان! مالك في إيه؟ اوعى تسيب نفسك تسرح  ̶

كتير علشان هتقلب روحك وشيطانك هيحضر وربنا يستر عليك 
عارفة تعمل إيه، خلي  بعد كده، وانت ساعتها نفسك مش هتبقى

 بالك.
ضحك منصور في هدوء وصوت مكتوم، متناولًّا كوبي  الشاي الذي 
أعدهما، حملهما واجته إلى كرسيه خلف املكتب، ووضع كوب الشاي 
اخلاص به أمامه، تاركًّا كوبه بالطبق الصغير الذي حمل عليه الكوبني، 

 أطفأ سيجارته، ثم سأل:
 منصور:

 معاك عاملة إيه؟ إيه طمني، احلالة اللي ̶
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مفيش، هترتاح قريب خالص، سمعت الدكاترة بتتكلم إن احلالة  ̶
ساعة وهتبقى أكثر راحة من قبل  72هتستقر قريب، ممكن خالل 

 كده، احلمد لله، الكلمة دي بالذات الزم تبقى في لسانك بجد.
 طيب مش عايزني أساعدك في حاجة؟ ̶
ح، انت الشفت ألخالص، أنا بس هقعد معاك شوية كده حلد الصب ̶

 بتاعك بيخلص إمتى؟
الصبح عقبال ما بسلم الشفت، انت ساكن فني لو كده  8يعني على  ̶

 آخدك على سِكتي.
 ليه يا دكتور انت معاك عربية على كده؟ ̶

 قالها في ابتسامة العالِم باإلجابة.
 أل بس أهو ممكن انت يكون معاك عربية وتاخدني في سكتك! ̶
مجيتش بيها علشان الناس اللي وصولني فعلًّا أنا معايا عربية بس  ̶

 جابوني هنا ومشوا، وكمان املشكلة مش إني أمشي.
 أومال أيه يا هندسة؟ شكلك مش عايز توصلني. ̶

 ضحك حسني من سرعة منصور في اإلجابة بخفة ظل، ثم أجابه:
مينفعش أمشي قبل ما أتطمن على احلالة اللي فوق، يعني شكلي  ̶

 ايني في املستشفى.كده قاعد التلت أيام اللي ج
 جميل، يعني هشوفك بكرة؟ ̶
بقولك تلت أيام! أدينا قاعدين بنسل ي بعض شوية، ولعلها معرفة  ̶

 خير، وبصراحة أنا كان نفسي في حد يسمعني من زمان.
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شكلها هتبقى معرفة خير إن شاء الله، هاا يا سيدي كم ل كالمك،  ̶
وظبطت كنت وصلت حلد ما سمعت كالم صاحبك وروحت املكتب 

 مديرك، وبعدين؟
 يااه ده انت مركِّز جد ًّا وعايز تسمع! ̶
بصراحة أدينا قاعدين ومفيش حاجة تسلينا، وبصراحة أنا زهقت  ̶

من املوبليل والفيس ومفيش حد أتكلم معاه، ده انت جيت في 
 وقتك.

اسمع يا سيدي، يومها بقى خرجت من املكتب، امتشيت ومعايا  ̶
 قي قعدت أتكلم مع نفسيمبلغ محترم، روحت وأنا في طري
*** 

هبط حسني في بطء شديد، مستغربًّا سهولة الكلمات واخلضوع 
الذي أظهر فيه قوة التمثيل على مديره، والتي أضحت نتيجته في 
سرعة بالغة، حتسَّس جيبه كالطفل يتحسس لعبته يوم العيد قبل 

 إخراجها ليغيظ أقرانه بها، جاء دوري.
في دقايق بلِّفت مديرك وأخدت  شوفت بقى سهلة وبسيطة ازاي؟ ̶

املشروع بدل املرمات اللي كان بيدهالك وبتنزل تتبهدل مع 
الصنايعية، ومش بتالقي وراها حاجة، دلوقتي زقطط بقى معاك 

 مشروع من بابه.
 حسني:
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عندك حق، هو إيه اللي حصل! وال حاجة، بالعكس، أنا استفدت  ̶
مسك الفلوس دي؟ جد ًّا، تعرف إني من يوم ما أجتوزت أول مرة أ

 هدى هتفرح جد ًّا.
بصراحة يعني انت امبارح زودتها جد ًّا، وأنا بطبيعتي مبحبش  ̶

أتدخل بني الراجل ومراته، بحب الراجل هو اللي يتصرف علشان 
الرجولة وازاي تعامل مراتك، هي آي نعم علِّت صوتها وزعقتلك 
بس دي حاجة مش عيب، معلش راعيها، هي برضو خايفة على 

، ودي حاجة مش محتاجة كالم، ياريتها يا أخي بتخاف عيالك
 عليك نص ما بتخاف على عيالها.

 عندك حق، بس وض ح كالمك، مش فاهم يعني إيه بتخاف عليا! ̶
قصدي يعني إن عاطفة األمومة هي اللي بتطغى على الست بعد  ̶

 اخللفة، والراجل يعني بيبقى.....
 قصدك بيبقى زي البنك مصدر فلوس وخالص. ̶
سونة ده طبيعي، قولتلك سيبك من الهبد ده وركِّز علشان يا  ̶

تراضيها وتصاحلها، أقولك، جبلها هدية واديها الفلوس اللي 
كلمتك عليها امبارح علشان مصاريف األوالد والكمبيوتر، 
ومتنساش نفسك لو اتفضلت حاجة تبقى تبر نفسك حبة، يال 

 بسرعة احترك بقى.
بة لـ... إيه ده روحت فني؟ عندك حق.. عندك حق.. طيب بالنس ̶

 انت يا عم فينك؟ اختفى تاني.
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قالها وهو يدفع باب أحد محالت الهدايا، والتي أخذ يتحدث مع 
العاملة به حول اختيار هدية تناسب ذوق زوجته، فبطبيعة الرجل احملب 

في الدنيا من  يضحي بكل ما ميلك ألجل من يحب، ألن أي عالقة
األخذ والعطاء، إال مع حالة حسني، فهو  الطبيعي أن تكون قائمة على

رومانسي حساس، وهذا النوع من الرجال إذا كانت زوجته من النوع 
املصري الطبيعي أن يلتفت إلى األوالد والبيت ألن هذه ُسنة احلياة، 
ولكن الرجال ال يتفهمون أو يتقبلون ذلك، خصوصًّا لو كانوا نرجسيون، 

نرجسيون ال يحبون  -خاصة والرجال ب -فالبشر بطبيعة احلال 
الرفض أو االزدراء، كل إنسان منكم وكأنه خلق منفصلًّا، خلق لذاته، 
يعرف ويفضل نفسه دون اخمللوقات، وهنا كانت تكمن رهبة حسني، 
فهو في عقله الباطن يدرك أن هدى روحه لم تكن تريد منه شيئًّا بعد 

، وتضرت تلك الزواج سوى األوراق ذات القيمة االقتصادية التسويقية
قائد القطيع واملوجه،  -آنذاك  -الغريزة بعد اإلجناب، فأصبحت هي 

وهو يفعل كل ذلك في حالة من اخلضوع؛ كي يصل إلى حلظة يشعر 
فيها بحبها له، على وجه آخر غير ذلك، تلك اإلشارات التي صببتها 
صب ًّا في أذنيه سيكون لها وقع خاص، وقع السحر، ولكن بعد ذلك، ليس 

 ن.اآل
*** 

وصل حسني إلى البيت ممتأل بالطاقة اإليجابية، التي أخذ يسرع 
 كطفل ليبثها إلى أمه فرحًّا بدرجة نالها في الصف.
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دخل البيت مناديًّا لها مخرجًّا لها هديته، لم تلفت انتباهها بقدر 
ما لفت انتباهه ردة فعلها التي لم تُعر الهدية إي اهتمام يُذكر، ولكن 

 بادرته سائلة:
 ها، انت وعدتني امبارح إنك هتتصرف، يا ترى بقى اتصرفت؟ ̶
 هدى أنا جايبلك هدية وجاي أصاحلك تقوليلي الفلوس! ̶

 هدى في شيء من الهدوء وامتالك النفس واجلز على أسنانها:
 شكرًّا يا حبي، ممكن بقى تقولي اتصرفت وال أل؟ ̶

ه حسني في حالة من الهدوء، أدار السبابة واإلبهام حول طرفي فم
محاولًّا فهم ما يحدث وما يقال، وردة الفعل الغريبة، أخرج كل ما في 
جيبه ليضعه على الطاولة بكل هدوء، بجانب سلسلة املفاتيح التي لم 

 تكن تسع إال ملفاحتني البيت والشقة، قائلًّا:
 الفلوس اللي وعدتك بيها خديها شوفي ناقصك إيه انتِ والعيال. ̶

ط مفاتيحه ناظرًّا إليها في حالة من أدار وجهه ناحية الباب، التق
ولو  -االستغراب، واضعًّا يده على مقبض الباب، منتظرًّا منها أي كلمة 

من الشك تفرحه بها، تنهدت وهي تنزل آخر ورقة من النقود  -بسيطة 
 وابتسمت، قائلة:

جنيه، مش عارفة أقولك إيه، دول  7.200شكرًّا، دول حوالي  ̶
لـعلي، ومصاريف العالج بتاعة مها  يدوبك هيكفوا أجيب الكمبيوتر

احتمال نحتاج فلوس تاني، مكنش له داعي الهدايا اللي انت جايبها 
 ليا ولألوالد.

 تصدقي عندك حق. ̶
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ضحكت كثيرًّا، لم أكن أتخيل أن حسني ليفعل هذا، لم أعتقد أن 
كلماتي القليلة قد أثرت في عقله الباطن لتظهر في تصرفاته بهذه 

ني يلتقط كل الهدايا التي اشتراها محملًّا إياها في السرعة، اندفع حس
حقيبة، متجهًّا إلى احملل الذي ابتاعها منه وقام بإرجاعها وتسلم النقود 
وانصرف، خرج ال يدري ماذا فعل أو ماذا يفعل... إنها حلظتي 

 املفضلة.
 إيه يا عم مالك في إيه ماشي تنفخ ليه؟ ̶
 تصدق برضو كان عندك حق. ̶

 ي وتظاهرت بالذهول، قائلًّا:أنا كتمت ضحكات
 ليه إيه اللي حصل؟ ̶
 مفيش، تصدق رفضت الهدايا وكل اللي همها الفلوس! ̶
مش عايزك تزعل نفسك، أقولك، انت مش رجعت الهدايا وأخدت  ̶

الفلوس؟ خش هاتلك طقم كده وجزمة جديدة بدل اللي بتعيط في 
رجلك دي وقرب لسانها يطلع وشبرق نفسك، بص خش احملل ده 

 في هدوم جامدة.شكله 
 آه بس شكله غالي! ̶
 انت مش معاك فلوس؟ ̶
 كان.. اسمها كان معايا، ما أنا أديتهملها كلهم. ̶
يا قلبها! بس معلش انت برضو الزم تضحي علشانهم، انت مش  ̶

 بتحبها! الزم تعمل كل حاجة علشانها.
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يا أخي يلعن أبو ده حب، بقالنا عشر سنني متجوزين أنا بس اللي  ̶
 ي ما أخدت منها حاجة! أوووووف.عمال أدي، عمر

 انت طيب أوي يا حسني، بس ملحوقة. ̶
 يعني إيه ملحوقة؟ ̶
 يعني يا ابني انت بدأت تظبط حالك في الشغل خالص، صح؟ ̶
 مظبوط. ̶
والشغل علشان يتظبط الزم دماغك تتظبط، يبقى انت تديها اللي  ̶

هي عايزاه، وانت انبسط، بس نصيحتي، اللي زي هدى دي مش 
اعمل زي صاحبك إبراهيم، انطلق بقى برة، ده انت هتبسطك، 

 عندك شوية حرمي في املكتب يا ابني إيه زبدة!
 إيه اللي انت بتقوله ده! أنا بحب هدى وعمري ما أخونها. ̶
صدقني انت مش بتعمل حاجة غلط، انت املوضوع وما فيه بتعمل  ̶

اللي هيخليك حتافظ على عالقتك بهدى علشان األوالد والبيت 
يبوظش، وبرضو املوضوع في إيدك، صدقني مش هتندم، ما 

 الشغل ونفسك و...
علت على وجه حسني ابتسامة ال تنم  إال على اقتناعه بالفكرة، وهو 
ميسك أحد أطراف قميص ألوانه زاهية، باحثًّا عن الورقة التي يثبت 
عليها السعر، مناديًّا أحد ليساعده، خرج من احملل وهو مرتديًّا مالبسه 

يدة، حاملًّا في يدة كيسًّا من البالستيك الرقيق، محتوياته ما كانت اجلد
إال مالبسه القدمية، ليتجه إلى أقرب صندوق قمامة ليلقيها فيه 
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وينادي على سيارة أجرة، وطلب من سائقها أن يقله إلى العنوان، حيث 
 املكتب الذي يعمل به.

ذهب إلى عاد مرة ثانية إلى العمل بعد أن كان من املفروض أنه 
منزله ليستريح، ولكنه اآلن أصبح أكثر راحة، دخل املكتب، والغريب أنه 
نال في ذلك اليوم إطراء جميع الزمالء، وجد نفسه متجهًّا إلى مدير 
مكتبه، طلب مقابلته، كانت هذه اجلِلسة مبثابة جلسة االعتراف 
وتصحيح املسار، ومن هنا انطلق حسني في الطريق الذي وضعتُ بذوره 

ه، لم يكن ليثمر هذا الزرع لوال أن صاحبه يرويه، وكان يريد بشغف ل
أن يأكل من ثماره، هناك طائر يسمى )القنبرة( اصطياده سهل جد ًّا، 
كاصطيادي لك متامًّا، حيث يصعب اإلمساك به واحلصول عليه، لكن 
جُل ما يفعله الصياد هو وضع مرآة على حامل بسيط، ثم يهبط عليه 

هي املذاق، وما إن حتط )القنبرة( أمام املرآة، تركز في هذا الطائر الش
صورتها وحركاتها ورقصتها، وتنتشي وتسحر بحركاتها السحرية التي 
تراها بعينها، فيفقد الطائر كل األحاسيس املمكنة بالزمان واملكان، 
تشعر وقتها أنها نومت مغناطيسي ًّا، وال تستفيق إال وقد حطت عليها 

اآلن منوم لن يستفيق، خصوصًّا بعد تلك اجلرعة شباك الصياد. هو 
التي زرعتها في كبسولة وضعها حتت لسانه لتذوب تدريجي ًّا، حتى 
ينتشي باللذة املنتظرة، سأزوره قريبًّا، ولكن هو اآلن وُضِع على املضمار 

 اخلاص بي أنا.
*** 
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مرت األيام واألسابيع والشهور، وحتو لت حالة حسني، حتول من 
موظفًّا، إلى املساعد اخلاص مبدير مكتبه، ولكن ليس  مهندس يعمل

مبا فعله يومها من االعتراف والتقرب والتذلل ملديره كي يسامحه عن 
أخطائه وغبائه االجتماعي في التصرف معه كمدير فقط، ولكن بوقع 
كلماته الساحرة التي لقنته إياها يومها، هذا بجانب براعته، حتى وصل 

بح املساعد اخلاص ملدير املكتب كمهندس إلى ما وصل، اليوم أص
استشاري، أصبح اليوم يرتاد سيارة متوسطة احلال، أكفى بيته شر 
احلاجة وعواقب نظرات هدى التي أمست ليست إال زوجته األولى التي 
تربي األبناء وتراعيهم، كانت هدى منذ أن بدأ ينهال عليها باملال وسد 

ات لها مجرد خزينة أموال احلاجات لم تسأل عنه كزوج، ولكنه ب
متنقلة، كانت العالقة احلميمة بينهما ال تزيد عن مرتني في الشهر، 
وهذا لشدة ارتباطه بأكثر من مشروع وغيابه املتكرر لفترات طويلة عن 
البيت بحجة االجتماعات واملشاريع التي أُسندت إليه، انغمس حسني 

ب املاء إلى األرض في العمل كالثور الذي رُبط في تلك الساقية جلل
العطشة للماء ليرويها، كانت تلك األرض هي هدى فقط، لم تعد هدى 
الروح كما اعتاد أن يطلق عليها، بل اكتفى بدعوتها أم األوالد، لقد 
استطاعت هدى أن توصله إلى تلك احلالة، وليس أنا وحدي، هي من 

وان، حتى قتلت الصورة التي كان يلونها داخله بحبها، أفرغتها من األل
جئت أنا وانتزعت املتبقي من إطار اللوحة، ألضع مكانها صرة األموال، 
أما تدمير هذا البيت أمسى مسألة وقت ليس أكثر، فالرجل مهما طال 
حرصه دومًّا يقع في خطأ ما، الرجال كلهم مخلصون، إال من مت ضبطه 
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ال فقط، هو مَن يطلق عليه خائن، انشغل عن كل مغريات احلياة إال امل
البراق، جعلته يرهق نفسه، انشغل لدرجة أن اختفت هي، هل 
تتذكرونها التي كانت عقبة في طريقي معه؟ اختفت ألنه قتلها مذ اليوم 
الذي استمع ونفذ كالمي، لم يعد يفكر، لم يعد يبحث عن شيء غير 
املال، ولكن من رأيي أن ما هو فيه اآلن ليس كافيًّا ليكمل طريقي، حان 

ة وإحداث فوضى عارمة، في ذلك اليوم لم يكن إال هائمًّا وقت العود
سعيدًّا بعد أحد اجتماعته، والذي حقق فيه فوزًّا جديدًّا للمكتب، 

 والسمه الذي بدأ يلمع كمهندس محن ك.
السجائر جلس ليستريح مشعلًّا سيجارته، باملناسبة، لم يكن يدخن 

خن أجود األنواع من قبل، ولكن هذا شيء بديهي ليواكب من حوله، وكان يد
وأفضلها، حتى يظهر مبظهر يليق باسمه ومكتب هو ينتمي له، كان في تلك 
الليلة يجلس على طاولة أخرى غير التي عقد عليها الصفقة، فبعد أن 
أوصل من أمت معهم الصفقة عاد إلى الطاولة ليحتسي شيئًّا ومعه 

جميع السكرتيرة اخلاصة باملكتب، والتي كانت بدورها حتضر لتسجل 
التعاقدات واالتفاقيات، تأخرت عليه قليلًّا؛ حتى تتم توديع العمالء 

شيء، بتلك في الال وتُحضر بعض األوراق من السيارة، هام حسني بعقله
 اللحظة حان دوري الفوضوي، إنها الفوضى اخلالقة..

 أنا:
سونة، أخبارك إيه يا وَحش؟ شايفك إيه عيني عليك باردة، أسد  ̶

 الناس قاعدة مبهورة بكالمك.على الترابيزة و
 نصايحك، وبرضو هقولك كان عندك حق. ̶
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إيه يا عم انت ما تصحصح معايا كده.. كل اللي انت فيه بسبب  ̶
ذكائك وقوتك اللي كنت دافنهم باحليا في البيت والعيال واملبادئ 

 والكالم الغريب اللي كنت بتبرطم بيه!
 ال يا راجل! ̶
ت الغيامة اللي انت كنت حاططها أيوة، أنا كل اللي عملته إني شيل ̶

 على عينك، بس.
للدرجاتي أنا كنت ظالم نفسي! ضيعت من عمري سنني كتير أوي،  ̶

 كان زماني في حتة تانية دلوقتي.
في إيه مالك! لسه العمر قدامك طويل، وكمان مني الصاروخ اللي  ̶

داخلة علينا دي؟ انت اجتوزت تاني؟ تصدق عندك حق، هدى 
 الصراحة فظيعة.

جلندي الشجاع دائمًّا ال ينسى معركة قد خسرها، خصوصًّا لو ا
القلب إيالمه أو العقل  كانت تلك املعركة تركت جرحًّا ال يستطيع

نسيانه، ويصبح من التلقائي أن يعطي عقلك أوامر ال إرادية لكي 
تتحسس يديك مكان الندبة التي خلفها ذلك احلب العفيف، فيتحمل 

غايته مادية، وأعظمها بطبيعة احلال لو اجلندي كل املشاق في سبيل 
كانت معنوية، فيسهر ليلًّا، وتكد يديه نهارًّا من العمل، ويتشتت ذهنه 
في كل حلظات يومه ليسجل عدد قطرات العرق املنذرفة تصببًّا فوق 
جبينه، ظنًّ ا منه أن بكل قطرة يتقرب خطوة، ولكن يا خليبة األمل! في 

ته ورايته ليغرسها وال يجد موضعًّا النهاية حينما يصل اجلندي بغنيم
لها في تلك األرض التي كانت يبذل روحه ألجلها. إن خوارزميات احلب 
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صدقني عبثية إذا كان احلب أفالطوني ًّا، ولكن في قانوني حتى ال يتألم 
الرجل عليه أن يكون ذئبًّا كباقي القطيع حتمًّا عليه أال يرى أمامه سوى 

تمع لكلماتي! فالبشر يحبون كما الفريسة، ولكن هيهات، فمن يس
يريدون، حتى تصيبهم اللعنة؛ لعنة خيبة األمل وضياع الهدف في 
النهاية، فيبدأون باإلنصات لي، ملاذا تقاتل أيها البشري من أجل شيء 
غير مرأي؟ كل ما عليك فعله مع الفريسة بعض األفعال البسيطة التي 

املبهرج اخلد اع في  ببساطة تؤيد كلماتك، احرص على مظهرك والنبل
التصرفات، تلك هي اللكمات القاضية القاصية لعقل الفريسة عن 
مضمار الفضيلة، فال تشم ر ذراعيك لتواجه العقبات؛ بل اتقن التملُّص 
والقفز فوق العقبات ال باإلزالة، وصدقني، كلما كانت العقبات كثيرة 

لتتأكد إلى  كلما كانت اللذة أعظم، ال تتعجب من حديثي إليك، انظر
تلك الفرائس هذه األيام، فهن ال يحسن صنعًّا إال في إظهار خبايا 
أجسادهن ال إرضاء أو إثبات على جمالهن، ولكن حتى يكون الصياد 
مُستفزًّا للصيد أصبح البشر اليوم أكثر خطورة من حيوانات الغابة، 
ر كفباملقارنة، فأنثى أي حيوان بالغاب تبعث بروائح وحركات لتصيد الذ

املفرط،  -عزيزي  -املناسب وحتمسه، كذلك بني اإلنسان، إنه التبرج 
حتى تصبح املفاتن كاألبراج املشيدة أمامك كرجل، حتولت جميع 
النساء اليوم إلى مجرد لوحات مرسومة متشي على ساقني، أفهمت 
ماذا أعني؟ الرجال ال ينظرون إلى قيمة املرأة التسويقية في أسواق 

واألخالق، كلها أصبحت كماليات، ولكن األهم هو زينتها  الرجال كالعقل
 وجغرافية اجلسد املنتشر املتخيل.
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لقد خلق البديع النساء جميعهن جميالت، لكنني أنا فقط من 
أجعلهن مثارًّا للفتنة، فلو تزوج أحدكم أجمل امرأة بالكون لنظر ملن هي 

تزم أنت دونها وحتجج بأي شيء، فلو لم تلتزم إحداهن بالعفة فال
بالغض للبصر وليس النظر، ألن الفارق بينهما شاسع، ألنك وببساطة 
قد تكون ال تنظر إال مرة عابرة دون قصد، لكن تسلِّم بصرك احملسوس 
والكامن بعقلك لي كمرتع ألعب بشهوتك ومقاصدك وتخيالتك، لدرجة 
أني أنقض طهارتك، فأنا مَن يقبع بعقلك، وليس جسدها أيها اجليفة 

 ة الفعل.عدمي
 حسني:

 اجتوزت إيه بس دي السكرتيرة. ̶
قالها وهو يتححس خامته الذي نُقش على جدرانه الداخلية 

 اسمها.
 .3سكرتيرة إيه يا ابني، دي زي الكتاب ما بيقول، انظر الشكل  ̶

ضحك حسني في شيء من االستحياء، وخفض رأسه حتى ال 
ي ترتب تلحظ ابتسامته، سحبت الكرسي بشيء من الرقة، وجلست ك

 األوراق أمامه، لم ترفع عينها في عينه.
 أنا:

يا خبر على العسل! بص البت عاملة ازاي، كرباج يا ابني، أل وهادية  ̶
وشكلها رقيقة أوي، مش اللي عندك في البيت اللي بتفتح عينها 
فيك تقولش واحد صاحبك! وفشولت ومبقتش مهتمة بنفسها، 

 وانت آخر أولوياتها.
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ناحيتها، وأخذ يطابق كالمه مبا تراه عينه، أومأ حسني برأسه 
حتى بدأت تتحدث إليه برقة وبصوت تدل بح ته على صوت أنثوي 
خاص ذو طابع يحرك مشاعر الرجل العادي، فما بالك بحسني الذي 

 نسيَ معنى كلمة أنثى على يد هدى!
 أنا:

طيب تراهني إنها عينها منك بس مكسوفة! في إيه يا حسني مالك،  ̶
 مبقاش ليك في الستات؟ تصدق شكلك نسيتهم.وال انت 

أدار عينه عنها للحظة حتى عاد إليها على سؤال منها قطع علينا 
 حديثنا:

 جاسي:
 رأي حضرتك إيه في اقتراحي اللي أنا قولته؟ ̶

 حسني:
 اقتراح إيه؟ انتِ قولِت إيه؟ معلش مكنتش مركِّز. ̶
 كنت بقترح على حضرتك إننا.... ̶
ل شوية وخلينا نطلب حاجة ناكلها؟ ما كفاية كالم عن الشغ ̶

 الصراحة أنا جعان جد ًّا، تاكلي حاجة؟
 شكرًّا حلضرتك جد ًّا. ̶
هتاكلي معايا أصل أنا مش هاكل لوحدي، كمان يا ستي بالش بقى  ̶

 الشكليات دي، احنا خالص كده نعتبر برة الشغل.
 اللي تشوفه حضرتك. ̶
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ل هو هذا ما أردته منذ البداية، حتدي جديد أظهره له ليكم
الطريق، يومًّا بعد يوم يكتسب رجالي املهارات الالزمة للوصول إلى ما 
يريدون، كانت )جاسي( هذه منفصلة منذ حوالى عامني وتعيش مع 
أمها، كانت هادئة الطباع، أنثى املظهر واملضمون، تطورت العالقة بينها 
وبني حسني بدون اخلوض في التفاصيل، إلى أن صارحها أنه يحبها 

الزواج منها، ولكن على طريقته؛ ألنه رجل متزوج، نعم ما خطر  ويريد
ترنو، ما يهمني هو تشتيته  بذهنك اآلن، ال يهمني نوع العالقة وإلى أين

ليخطئ، حتمًّا ستعرف )هدى(، يومًّا ما سيخطئ هذا الذكي 
املتغطرس، أنا من يضع مجرى النهر، لكن أين سيصب ! هذا ما يحدده 

أصبح حسني شخصًّا آخر، بات يعمل ويعمل،  قوة اندفاعك. إلى أن
يحصل على العموالت غير املشروعة، أصبح يتصف مبا كان يعيب به 
مديره من التالعب مبواد البناء، وأضف على ذلك أصبح ميقت هدى، 
لم يكن يزور عش ها سوى ليلة واحدة كل أسبوع، يذهب ليغلق فمها باملال 

ت يعشق )جاسي(، التي بدورها فقط ويطمئن على أوالده، لدرجة أنه با
كامرأة ضاعت سنوات من عمرها مع رجل ضعيف، وأضاعت عامني 
بال عشق يُذكر، لدرجة سمحت لها أن تقع في حب هذا املهندس األملعي 
الذي ميلك اليوم املال والسطوة على قلبها، هي من انغمست فيه، 

ه، شعر أعطته ما كان يتمنى ويريد، ارمتت حتت قدميه ال بني أحضان
معها مبا كان ينقصه طيلة الفترة السابقة، لم تكن تتحداه، أصبحت 
حياته بني العمل والسفر لتنفيذ املشاريع وبني أحضان جاسي، ولكن 
املتمعن لهذه العالقة الناشئة بينهما سيجد ما يكلِّلها هو املصلحة، 
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فجاسي أعطته ما يريد، كرجل يريد الشعور بأنه مرغوب من النساء، 
ن هناك من ينتظره ويحبه، يهمس في أذنه ولو بكلمة بسيطة حتمل بأ

مشاعر، كان نهرها كان جف عند من طلب منها يومًّا ومتنى اهتمامها، 
وهي رأت فيه الرجل الذكي العاقل اجلذاب الذي أعطاها هو أيضًّا ما 

 تريد كامرأة فقدت معنى العالقة واحلب.
*** 

 منصور:
يه اللي حصل بعد كده؟ اجتوزت جاسي ها وبعدين، كمل إيه تاني؟ إ ̶

 وهدى متعرفش وبقيت ناجح جد ًّا في شغلك.
 حسني:

اجتوزت إيه! بس ماشي سميها زي ما تسميها، مش بس كده؛ ده  ̶
 أنا بقيت باخد شغل حلسابي من برة برة حلد من أسبوعني بس.

 وإيه اللي حصل من أسبوعني؟ إيه مالك؟ ̶
محاولًّا تثبيت شيء ما مال حسني بجسده لألمام ممسكًّا رأسه 

 بداخلها، محاولًّا اإلمساك بشيء يخترق حاجز سمعه.
صمت حسني يتحسس رائحة اجلو الذي اعتاله شيء من البرودة، 
عطر غريب اخترق أنفه وملك عقله، حلظتها اخترقت أنا حاجز أذنيه 

 بكلماتي، قائلًّا:
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إيه مالك؟ بتشبه على البرفان األصلي اللي مناخيرك املسمسمة  ̶
دي لقتطه؟ بيفكرك بحاجة؟ بيفكرك بحد؟ إيه مالك مش عايز 

 تتكلم ليه؟ زعالن مني؟ في إيه مخاصمني وال إيه؟
أعاد حسني رأسه لوضعها الطبيعي متأملًّا كوب الشاي الذي أعلن 
انتهاء بخاره الكثيف في جو أصابه املكيف ببرودة شديدة وقت الفجر، 

 ف أنامله، قائلًّا:نظر حسني إلى منصور حاكًّ ا ذقنه بأطرا
بكرة، صدقني هكملك بكرة، ومش عارف ليه بكرة، حاسس إن  ̶

 ممكن الواد إبراهيم ييجي معايا.
يعلو صوت أذان الفجر مكبرًّا )الله أكبر الله أكبر( أكمل حسني 

 حديثه:
 سمعت؟ شكلها عالمة يا مارد. ̶
طيب يا سيدي أنا هقوم أصلي الفجر حاضر، بس عندي سؤال،  ̶

 اللي معاك دي بقالها قد إيه في املستشفى؟هي احلالة 
 بقالها حوالي أربع أيام. ̶
طيب مش عايز أي خدمة أي مساعدة؟ معاك إن أنا جديد هنا  ̶

 ومبقاليش غير كام يوم، بس ممكن أحاول أساعد.
شكلك دكتور شاطر ونضيف، واألجمل إنك بتصلي، بعد إذنك  ̶

من اللي هي فيه وانت بتصلي ادعي للحالة اللي معايا ربنا يريحها 
 ويغفر لها بس مش أكتر.

 طيب الشاي! انت مشربتش منه وال بُق حتى!! ̶
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معلش بقى الكالم، بكرة نكمِّل، وأهي فرصة تعملي شاي تاني،  ̶
 اعتبرني بتلكك يا سيدي علشان أنزل أتكلم معاك بكرة.

أنهى منصور تلك الليلة الشائقة التي قصر طولها حديث املهندس 
يقه بالصدفة في ردهات املستشفى، حني سمع حسني الذي ضل طر

منصور يحدث نفسه عن املشاكل احلياتية التي يواجهها كطبيب 
مبتدئ، وجد نفسه موكل إليه هذا العمل الليلي في الثالجة اخلاصة 
بحفظ اجلثث، مع احلاجة له في بعض األحيان في االستقبال، هذا 

ياته تشويقًّا، خرج باإلضافة إلى تلك الصور املستلمة التي زادت ح
منصور من تلك الليلة مستغربًّا من طريقة تفكير حسني التي حولت 
حياته من الفقر إلى الغِنى، كيف؟ حتول هذا احملب العاشق المرأته إلى 
زوج أخذ يزرع بذور حبه في أرض أخرى! مر أمامه في تلك األثناء 
شريط حياته منذ تخرج وبحث عن عمل كطبيب ولم يجد سوى هذه 
الوظيفة الليلية املؤقتة حتى تتاح له فرصة أخرى، هل جاء حسني إليه 
في تلك األثناء لينير له الطريق كي يعدل من طريقة تفكيره، أو لكي 
يصبره على ما حدث له من حبيبته التي كان يحبها، وأال شيء يستحق 

 املعاناة من أجله؟
تراكمة توقف عقله عن العمل، وجد نفسه بعد كل تلك األفكار امل

أمام منزله، يدس مفتاحه في الباب ويديره، ويدير معه عينه التي ثبتت 
من قلة النوم اطمئن على أمه وأخته، ثم توجه إلى غرفته واحتضن 

 سريره، وذهب في أحالمه.



 

 

قد  في سعيه لتحقيق مآربهالشيطان "
 "يلجأ لترتيل الكتاب المقدس

 وليم شكسبير
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 الفصل الرابع

استيقظ منصور من نومه، التقط هاتفه ليلمح أن الساعة أصبحت 
ذي الثانية ظهرًّا، نفض عن وجهه غبار النوم، نزل من فوق سريره، وال

بالتقريب ال يتعدى حدود جسده وهو مستلقى على ظهره، قام منتفضًّا 
كمن فاته قطار اإلسكندرية، وعلى السادة الركاب االلتزام بأرقام 
التذكرة التي حاول تذكر رقمها وسط تلك األمواج التي تضرب صخور 
عقله، محاولًّا االستعداد لتالفي يومًّا جديدًّا أخذ االستعداد ملالقاته 

ميسحه ويضع يومًّا جديدًّا في ذاكرته، التقط منشفته التي هي حتى 
األخرى تداري وجهه ويحاول جعلها تفرد على وجهه الذي يشعر كل يوم 
ويتمناها لو أنها كفن ناصع البياض يوضع على وجهه قبل ذهابه لتلك 
األكفان التي بدأ يلقاها كل يوم مذ بدأ العمل اجلديد، أخذ ينفث سعالًّا 

ينفث دخانه كل يوم، وكأنه  اردًّا ذلك الدخان الرخيص الذيبسيطًّا ط
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يزيح مكانًّا جديدًّا ليقيم فيه دخان اليوم اجلديد، تدحرجت يده ممسكًّا 
بقبضة بابه، ثم فتح باب غرفته، ليقابل أمه في غرفة اجللوس، متسك 
باملصحف تقرأ وردها اليومي، قطعت قراءتها ونظرت إليه في ابتسامة 

لفها آالف االعتذارات ألنها تشعربذنب جلبه لهذه بسيطة حتمل خ
الدنيا، شدت بيدها شريطة التحديد كي تتعرف عند أي صفحة 
توقفت بوردها، تنهدت، ثم أسندت كفيها على أريكتها لتهم بالوقوف، 

 قائلة:
 صباح اخلير يا منصور، أحضرلك الفطار يا حبيبي؟ ̶
ده هيبقى فطار صباح الفل يا ست الكل، والله الواحد مش عارف  ̶

 وال غدا بس يال بينا، البت مرمي فني أومال؟
صحيت من بدري وفطرت ونزلت الكلية عندها محاضرات كتير  ̶

 النهارده، خلص علشان عايزاك في موضوع.
هاخد دش وأجيلك يا عسلية انتِ، والله انتِ احلاجة الوحيدة اللي  ̶

 في حياتي محلياها.
 عايزاك ضروري.آه يا بك اش انت.. اجنز يال علشان  ̶
 حاضر بسرعة أهو. ̶

سارت األم في بطء شديد متثاقل تنعى حال ابنها الوحيد خريج 
كلية الطب الذي حتى اآلن لم ينل حظه من العمل املريح أو الزواج 
السعيد، هذا باإلضافة إلى حتمله مسؤوليات املنزل الذي تركه له والده 

 لكلل من ذلك كله.يحمله على عاتقه، واالبن ال يظهر امللل وال ا
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خرج منصور من حمامه ليجد أمه أعدت طاولة الطعام من أجل 
 فطور منصور.

 تعالى يال صباح الفل، عقبال حمام العروسة. ̶
في امتعاض لكلمات األم التي بدت غريبة على أذنيه رد على 

 كلماتها:
 كله في ميعاده يا أم منصور. ̶
 عامل إيه في شغلك يا حبيبي؟ ̶
بس انِت عارفة أنا لسه دكتور مبتدئ فالزم  متام، مش قد كده، ̶

 أقبل بأي حاجة وأي شِفت عادي يعني.
 ربك بكرة يعدلها، دي بتيجي على أهون سبب. ̶

الحظ منصور أن األم ستطيل في الكالم الذي ال يريد سماعه من 
القدر والنصيب وما إلى آخره من تلك الكلمات التي تداوي بها األمهات 

 عها منصور قائلًّا:أحوال أبنائهم، فقاط
 كنتِ بتقولي عايزاني يا ماما! خير قولي. ̶
بص بقى يا حبيبي، أختك انت عارف بقيت عروسة وعلى وش  ̶

جواز، وكنت محتاجة منك كل أول شهر مبلغ كده علشان أخشلها 
 جمعية جنب املعاش علشان جنهزها بيه.

سمع منصور هذه الكلمات التي أثرت عليه وشعر أن اللقمة التي 
تلعها كانت مبثابة احلجر، لدرجة أنه مد يده يصب من زجاجة املاء اب

قدرًّا من املاء يساعده على ابتالع تلك اللقمة، ولكن في احلقيقة كانت 
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الكلمة التي أرسلتها أمه له، ابتلع منصور مع تلك الكلمة ردة فعله كامتًّا 
 له مظهر غير ما يضمره، ثم قال:

عارفة أنا لسه متعني ومرتبي مش  بس كده! عينيا يا ماما، بس انتِ ̶
 قد كده، بس سيبيها على الله، حاضر.

 ربنا يريح قلبك يا ابني وأشوفك في بيتك مع عروستك يا رب. ̶
قالت األم تلك الكلمات وهي تختبر عيني منصور وتختبر ردة فعله؛ 
 ألنها بالتأكيد علمت من مرمي ما حدث باألمس، ولكنه بادرها قائلًّا:

د يا أم منصور، خلينا نفرح مبرمي األول، وكمان كله في ميعا ̶
احلقيني بالشاي علشان أحلق أنزل علشان أقابل الواد فاروق 
ضروري يا أم منصور علشان الفطار اجلامد ده محتاج كوباية شاي 

 في اخلمسينة من إيدك اللي زي العسل دي.
ضحكت األم محاولة إخفاء ما فهمته من منصور من محاولة لتغيير 

ري احلديث، ولكنها لم تُرد أن تضايق ابنها، خصوصًّا وهو بهذه مج
احلال املزاجية التي يضمرها، إنها األم، هي أكثر إنسانة تفهم ما يكنه 
كل ابن من فلذات أكبادها، ولكنها تركت هذا كله وذهبت إلعداد كوبًّا 

 من الشاي.
كظم منصور غضبه من كالم أمه، ليس من أمه ألنه يعلم أنها ما 
تريد له إال الصالح في جميع األحوال، ولكن حزن على حاله، وذلك 
احلمل الذي تركه له والده، وكيف سيتدبر أمره مع فتاة تريد الزواج؟ 
ويجب عليه جتهيزها، كما عليه االلتزام مبصاريف عالج والدته 
الشهرية ومعاشها ضئيل جد ًّا، وبجانب هذا كله عليه أن ينظر لنفسه 
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كان دائم احلزن على حاله، خصوصًّا بعد أن هجرته وتكوين حاله، 
 فتاته بتلك الطريقة الشائنة التي تؤلم أي مخلوق.

 أنا:
 بالظبط يا منصور يا حبيبي، عايزك متوت نفسك علشانهم. ̶

 منصور:
 طبعًّا ما أنا مليش غيرهم. ̶
يا راجل شوف نفسك بقى اتلحلح علشان تفرح ماما احلاجة، طيب  ̶

 تفرحها؟بذمتك مش نفسك 
التقط هاتفه باحثًّا عن رقم هاتف املدعو )فاروق( ليتصل به، ها 

 هي بدأت رنات انتظار الهاتف في اجلهة األخرى أن يجيب.
 فاروق:

 ألو. ̶
 منصور:

إيه يا ابني سنة بقى علشان ترد! إيه الدنيا معاك النهارده؟ وال  ̶
 هتقولي عندك شغل وتصحيح بقى وكده؟

ها الشاي املطلوب، تعمد منصور إجراء دخلت أمه عليه حاملة البن
هذه املكاملة حتى ال تعود أمه لفتح احلديث مجددًّا، وضعت أمه صينية 
الشاي على الطاولة، فتناول منصور كوب الشاي قبل وصول الصينية 
إلى الطاولة، شاكرًّا أياها بحركة يده على كتفها مقبلًّا رأسها، ثم أسرع 

 إلى غرفته مغلقًّا خلفه الباب.
 اروق:ف
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ال يا عم، مع إني قايلك اصبر عليا يومني كده بس مش مهم،  ̶
الساعة أربعة متام؟ وأهو نتفرج على ماتش أبو مكة العاملي اللي 

 مشرفنا.
اتفقنا، أنا هلبس وأنزلك على طول، حاول متتأخرش علشان نلحق  ̶

نقعد مع بعض علشان أحلق أروح الشغل، شِفت بالليل ده مقرف 
 وكئيب.

 عامل إيه في شغلك اجلديد؟ آه صح انت ̶
 ملا أشوفك أبقى أحكيلك. ̶
 طيب يال سالم. ̶

أغلق منصور هاتفه راشفًّا آخر جرعة من الشاي، كان يتعامل مع 
الشاي ويكأنه عالج لالكتئاب، ارتدى مالبسه، ثم توجه إلى باب الشقة، 
مترجلًّا ساللم املنزل، باحثًّا عن وسيلة تقله إلى املكان املنشود للقاء 

 ق عمره فاروق.صدي
لم أخبركم عن فاروق هذا، إنه أحد رجالي، ولكن رجالي املنصتني 
الذين ينصتون فقط، ال يفعلون شيئًّا سوى التفكير واملقارنة، ال يفعلون 

 شيئًّا سوى ندب احلظ ومقارنة حالته مبن حوله.
وصل منصور إلى املقهى الذي اتفق هو وفاروق على التالقي بها، 

ا له بالداخل يلو ح له ليعلمه عن مكان جلوسه، ذهب وجد فاروق منتظرًّ
إليه مبتسمًّا محييًّا إياه، جلس على الكرسي اجملاور للطاولة، أشار إلى 
فتى املقهى بإحضار قهوة سكر مظبوط، وعلى خلفية تعج باألصوات 
اخملتلفة ما بني موظفني ومحاميني يجلسون مع موكلينهم، وصوت 
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عاته بأحدث أغاني املطرب الشعبي التلفاز الذي كانت تصيح سم
)حمادة فبريكا(، ابتسم فاروق بعد أن كان ينظر إلى شاشة التلفاز، ثم 

 أالح بوجهه معتدلًّا إلى منصور، قائلًّا:
أهو يا عم شايف األغنية اللي مفيهاش غير دب ورزع وكالم مش  ̶

مليون مشاهدة على اليوتيوب،  100مفهوم دي جايبة فوق الـ
لوس اللي كسبها املطرب العظيم ده، وأنا وانت واحسب بقى الف

 مش القيني نكمل آخر الشهر!
في إيه يا عم مالك مسو دها ليه كده؟ هو ده اللي الناس عايزاه، هو  ̶

ال قال اسمعوني وال خشوا على اليوتيوب دوروا على أغنيتي 
واسمعوها، وهديلك مثال، سمعت أغنية )يا عوازل فلفلوا( بتاعة 

 األطرش.العظيم فريد 
 آه مالها ومال اللي أنا بقوله وبحكي فيه؟ ̶
قصدك بتنق فيه، تعرف إن األستاذ العظيم ده اتوقف من دخول  ̶

اإلذاعة سنة بسببها! املوضوع راجع للذوق، بس هقولك إيه! فاقد 
 الشيء ال يعطيه، بص أنا جاي أقبلك في إيه وانت بتقول إيه؟

في األدب اإلسباني  مش كده، أنا قصدي يعني واحد زيي ماجستير ̶
وكنت املفروض أشتغل في الكلية واترفضت علشان حد غيري من 

 قرايب الناس املهمني اللي جوة الكلية هو اللي يتعني.
طيب وإيه اجلديد! ما انت سيبت ده ومدورتش وقولتلهم ليه  ̶

 وهربت وروحت اشتغلت مرشد سياحي.
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أدور من معاك، واشتغلت سنتني تالتة والسياحة اتضربت ورجعت  ̶
تاني حلد ما لقيت العمر بيجري ومفيش شركة سياحة راضية 
تشغلني علشان أنا معايا ماجستير وكده بحجة إني هتنطط عليهم 
بالشهادة، وفي اآلخر روحت اشتغلت في مدرسة مدرس سوشيل 
علشان كان اإلجنليزي بتاعي لغة تانية في الكلية وبرضو ما 

كفاية عليك كده، وهوب رضيوش يشغلوني مدرس إجنلش قالولي 
املدارس حالها اتشقلب وبقيت أبحاث وبس كده والعيال بتنجح، يا 
راجل ده أنا يوم ما قررت أربي شنبي الكمامات بقيت إجباري في 

 األماكن العامة علشان الكورونا!
 طيب يا عم آديك اشتغلت في اآلخر برضو بس انت اللي فقري. ̶
يني لنص الشهر! وانت عارف اشتغلت إيه ده أنا مرتبي يدوب بيكف ̶

مادتي مفيهاش دروس، حاجة نحس، أنا لوال معهد الترجمة اللي 
 بشتغل فيه بعد الضُهر كان زماني بشحت.

انت زعالن على حالك! طيب أنا أعمل إيه! على األقل انت اشتغلت  ̶
مدرس وانت خريج ألسن، أنا بقى دكتور وبشتغل من اآلخر أمني 

قالي  HRجة بتاعت املستشفى، الـعلى اجلثث اللي في التال
وهنحتاجك أكيد في الطوارئ وضحك عليا طبعًّا بإن شفت بالليل 
ده أهم شفت وكده، وانت عارف رسل إبيلس ملا يحبوا يقنوعك 

 بحاجة، اسكت يا فاروق خليني ساكت.
آه صح انت عامل إيه في شغلك اجلديد، وإيه املوضوع اللي انت  ̶

 كلمتني فيه امبارح ده؟
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ابني انت غبي ما أنا لسه حاكيلك هعيد تاني! متقلبش املوضوع يا  ̶
تاني وخليني ساكت وأهيأ نفسي لشفت بالليل ده، أنا جاي أتفرج 
معاك على ماتش ليفربول علشان محمد صالح وأفر ج عن نفسي 
شوية وأمشي، والله دي احلاجة الوحيدة اللي بقيت تفرحني 

 دلوقتي.
 د إيه وهو أصلًّا...أهو محمد صالح ده معاه شوف ق ̶

 قاطعه منصور، قائلًّا:
يا مثبت العقل والدين! يا ابني اسكت، انت كل ما تشوف حد الزم  ̶

جتيبلي تاريخه كان إيه وبقى إيه ومعاه كام؟ يا حبيبي اهدا شوية، 
املاتش هيبدأ، عيش بقى شوية، وعندك شوية العيبة كانت فقيرة 

عيش معاه بقى شوية، وبقيت غنية جد ًّا، زي ساديوماني مثلًّا، 
عايزك جتيبه األرض وتنق  عليه، عايزه يطلع مصاب علشان الواد 
ده اسود من جوة أوي ومش بيحب اخلير البننا صالح.. اخرس 

 بقى يا أخي، انت عندك حاجة بعد املاتش؟
أيوة، عندي حصة مراجعة للعيال بتاعة الفصل، بروح أقول كلمتني  ̶

لواد ساديو ماني ده كان فقير كده وآخد قرشني وأمشي، بس هو ا
 بجد؟

يوووووه، يخربيت سنينك، تصدق أنا مش هنزل أتفرج معاك على  ̶
 أي ماتش تاني.

*** 
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 دعوني أخبركم عن فاروق قليلًّا..
فاروق تخر ج في كلية األلسن، قسم اللغة اإلسبانية، كان شاب ًّا 

اصة في مثقفًّا جدًّ ا، وكان الزهرة الالمعة بني أقرانه في الكلية، وبخ
قسمه، لدرجة أنه منذ عامه األول كان يطلق عليه مدرس الكلية 
املستقبلي، تخرج كأول دفعته، وأكمل املاجستير، وناقش رسالته التي 
كانت حتت عنوان )األدب اإلسباني القدمي بني األندلسية واملشرقية(، 
حًّا كان خبيرًّا باللغة اإلسبانية، كان شاب ًّا طموحًّا مبتسمًّا دائمًّا واض

محبوبًّا، لكنه مت رفض طلب تعيينه لظروف خاصة بسبب التحيز ألحد 
األقران التي كانت تكمن قوته ال في علمه بقدر معارفه وأقاربه، لم 
ييأس وعمل بالسياحة، لكن يا للحظ العاثر الذي أودى بالسياحة 
بسبب الثورات املتالحقة داخل البالد، فانطلق يبحث عن مصدر 

ى إلى التدريس، فعمل مدرسًّا بأحد املدارس الدولية، لرزقه، حتى اهتد
لكنه لم يعمل معلمًّا للغة اإلجنليزية ألنها كانت لغته الثانية بدراسته، 
فرضي أن يعمل بتدريس املواد التي حتمل الطابع اإلجنليزي، كلغة مثل 
الدراسات االجتماعية أو االقتصاد، وهذا هو العرف في املدارس 

ذا اجملال وهذه املهنة مؤقتًّا كبديل حتى تعود املياه إلى الدولية، رضيَ به
مجاريها وتعود السياحة مرة أخرى، لكن كان قد اتسع اخلرق على 
الراتق، حتى انغمس في التدريس ولم يستطع العودة مرة أخرى بسبب 

 زواجه.
*** 
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 بني شوطي املباراة سأل منصور فاروق سؤالًّا:
ك في حياتك ومقريفك أوي كده، قولي يا فاروق إيه اللي مش عاجب ̶

 وكمان مالها مهنة التدريس؟
هفهمك بس بحاجة كلنا  tranqielo أل اصبر كده معايا ̶

 شوفناها.
 قول يا عم اسأل. ̶
 شوفت فيلم )قصر الشوق(؟ ̶
 ماله يا سيدي؟ بتاع الكاتب العاملي جنيب محفوظ. ̶
 هتخيَّل بقي الكاتب العاملي ده كتب روايته في العصر اللي كان في ̶

احترام وأدب وتبجيل للقامات العلمية، وقال على لسان الفنان 
العبقري )يحيى شاهني( ملا كان بيزعق البنه وراح قايله إن مهنة 
املعلم دي مهنة تعيسة وغير محترمة بالش يا سيدي، فاكر املشهد 
العظيم اللي كلنا ملا بنشوفه بنموت من الضحك بتاع العبقري 

اللي قدر يعمل فيه  (م )غزل البنات)جنيب الريحاني( في فيل
مقارنة بني اللي بيداوي الكالب وبني اللي بيعلم العقول وقالك كان 

بس كده تخيل بقى في العصر بتاع  زمانه بقى إيه لو بيعلم كالب
دلوقتي املدرسني دول هيتعمل فيهم إيه؟ طيب هقولك حاجة على 

 املدرسني.
ثم علت على وجهه ابتسم منصور كمن يستمتع بكالم فاروق، 

ابتسامة بسيطة، ولكنه في قرارة نفسه ترددت كلمة كمن يطلق أصوات 
 داخل كهف )يارتني ما سألت(.
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 منصور:
 قول يا عم. ̶
شهور، ده لو  7املدرس من دول لو مولعها دروس آخره بيشتغل  ̶

اشتغلهم، وبيفضل قاعد باقي الشهور بيصرف من جيبه من اللي 
في البيت أو جاله شوية برد مش  عرف يحوشه، املدرس لو قعد

هيالقي حد يصرف عليه، املدرس في القطاع اخلاص زيي كده 
بيشتغل مبالليم كمرتب، وملا تتكلم مع اإلدارة يزودولك املرتب 
يقولك انت بتدي دروس واحنا سايبينك تاكل عيش! زي ما قال 

 مكيافيللي )أعطني أمنًّا أعطيك خبزًّا(، بص...
حيد الذي ال أستطيع الوقوف أمامه، لكني العلم هو الشيء الو

أغلبه فقط حينما أجرده من سيفه البتار، وذلك السيف ما هو إال 
الفضيلة. كم من عالم توصل إلى اختراع ليفيدك! فسلبت فضيلتكم 
جتاهه فاستخدمتموه إلفساد األرض، وأنتم خلفاء عليها وموكلون 

لماء والذي أسقطه بحفظها وإعمارها، واملفتاح الوحيد لهؤالء الع
ليموت اجملتمع خزيًّا هو املعلم، اضرب بفضيلة املعلم عرض احلائط 
يصير وحشًّا براثنه ال تهدأ إال وهي مغروزة في قلب فريسته، اجعله 
فقيرًّا يلهث على الدنيا، قم بتحويله إلى آلة لرصد ما وراء الطالب من 

وسينسى  صرر متلؤها الدنانير للترزُّق من خاللهم، اجعله هكذا
املطلوب منه، كم من معلم لديكم اليوم يُعلم الفضيلة ويهذب العقول 
ويربي النفوس داخل احلجرات املغلقة؟ صار التعليم مجرد شكل 
يتباهى به اجلميع من خالل املنظومات الواهية الضعيفة كالعهن 
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املنفوش ال قيمة له كالعب الكرة في الفريق على البقعة اخلضراء، 
ناك من جاء ليراقبه من أجل شراءه، تخيل معي، هل سيلعب ويعلم أن ه

لصالح الفريق والنصر اجلماعي أم إلظهار براعته فقط، وسيبذل 
 قصارى جهده لصاحله فقط؟

انتفض منصور وتغيرت مالمحه املبتسمة، فكلمات فاروق الكثيرة 
املتالحقة الناقمة، والتي حتمل موجات فوق السلبية متنحه الكثير من 

 ضب ودفعته للصياح في وجه فاروق قاطعًّا حديثه:الغ
أل بص انت يا عم أنا راجل جزمة أني قابلتك أصلًّا النهارده،  ̶

وأقولك، مش هكمل املاتش، أنا هروح املستشفى مشي، سالم، 
حاسبلي انت، بقيت قعدتك غم، أنا مش عارف انت بقيت نكدي 

 معاك!ليه كده يا راجل ده انت نسيتني إني كنت جاي أفضفض 
انطلق منصور إلى وجهته، وترك لي هذه الهدية التي سأعمل معها، 
إنها جاهزة، استطاع اجملتمع تسويتها لي، وخصوصًّا أن فاروق من 
أصحاب الرزق القليل واحلظ العاثر، فمعظم ما قاله )مورفي( عن 

 احلظ العاثر، كان يتطابق مع فاروق وحياته.
 أنا:

 زعلش منه معلش.مالك يا روقة مالك يا ملك؟ مت ̶
 فاروق:

 مليش، الواحد حزنان على حاله واللي بيحصله. ̶
 عادي، كل اللي انت فيه ده عادي، هي ظروفك كده. ̶
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أل مش عادي في حاجة غلط، أنا تعبت وعمال أتكلم عن الناس  ̶
 واألرزاق، منصور معاه حق.

أل يا فاروق متقارنش نفسك وحالك مع الناس أصحاب الفلوس  ̶
يوم مع عيالهم والفلوس والبذخ اللي هما عايشني  اللي بتتعامل كل

 فيه وانت مش القي يعني!
 صح، هما فني وأنا فني! ̶
هي الدنيا كده، هو خالقها كده درجات، وهي دنيته وهو حر فيها  ̶

يوزع األرزاق زي ما هو عايز، ده انت تالقي الناس اللي انت بتتعامل 
ا ابني املدرس ده معاها دي كمان بتحتقرك علشان بتعلم عيالهم، ي

 عدو ولي األمر األوحد.
 ازاي يعني؟ ̶
يعني انت يا عيني تبقى راكب مواصالت ومتبهدل في املشوار في  ̶

عز الشتا وتالقيهم يلغوا امليعاد بتاع احلصة اللي انت مستني متنها 
علشان خارجني يتفسحوا مثلًّا، انت بالنسبالهم هادم اللذات 
علشان بتروحلهم وتخليهم قاعدين في البيت مربوطني بيك، غير 

 من وجهة نظرهم. دهم فلوس إنك بتستنزفهم وبتاخد منه
 ههههههههه، بتحصل كتير. ̶
واألغرب إنهم يبقى معاهم الفلوس دي كلها وتالقيهم بيفاصلوا  ̶

معاك يا غلبان في متن احلصة بس علشان يفاصلوا وخالص، ده 
غير عيالهم املتدلعني اللي بيقرفوك وانت مضطر تسحمل ثقالة 

 دمهم علشان متن احلصة.
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شيء من احلسرة والنار املتقدة بداخله،  نفث فاروق أنفاسه في
علتها ابتسامة بينه وبني نفسه الصامتة، وهو يشاهد الشوط الثاني من 

 املباراة.
 فاروق:

 طيب إيه العمل؟ ̶
أنا لو منك املفروض إنك تشد على العيال وتخليهم يجولك الدرس  ̶

غصب عنهم وتغل ي متن احلصة كمان، واللي مش عاجبه يشرب 
 من البحر.

 سالم! ودي أعملها ازاي؟ يا ̶
بسيطة يا عم، هاتلهم امتحانات صعبة، العيال هتخاف وجتيلك،  ̶

وساعتها اديلهم األسئلة املهمة جد ًّا، وانت كده كده اإلدارة 
 مسلماهم ليك بحجة الدروس، وكده وال كده اإلدارة مش هتتكلم.

 بس الكالم ده ضميري ما يسمحش بيه! ̶
هو إرضاء ضميرك القابع بداخلك من رابع املستحيالت يا عزيزي 

كمشرف عمال في منجم للفحم في منتصف شهر أغسطس، ولكنه 
مستمر معك طيلة حياتك، وأنت معه مجرد عامل باألجرة اليومية طيلة 
حياتك، يحاسبك في كل ليلة، فإذا أحسنت أثابك، وإذا أسأت وب خك، 

ضا لتعلم وهو دائمًّا غير راضٍ عنك، ولكن حينما يرضى عنك متام الر
حلظتها أنه قد قتل بخنجري املرصع بأحجار جهنم، وأنك أصبحت 
حر ًّا طليقًّا، فاللعبة معكم هي مبثابة لعبة للقضاء على أخالق جُبلتم 
عليها، ومن أهم قوانيني هي التغيير الفاسد إلى الصالح ظاهره وطالح 
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مسعاه، والتشويش املستمر النقطاع االتصال بني النفس والضمير 
عقل، وإفساد املعتقدات، وتلطيخها بالشكوك، وثقل كاهلها وال

 بالغفران.
 أنا:

وإيه احلرام في كده! انت اللي مش بتعمل ملادتك قيمة، انت مش  ̶
هتجبر حد إنه يشتغل معاك، الشاطر كده كده هينجح، انت 

وكمان من اآلخر شغ ل دماغك  ،بتساعد الضعيف بس مش أكتر
يه وشايل هم  العيال إنهم يفهموا! تعمل فلوس، تعليم إيه وقرف إ

طيب بذمتك انت أخدت إيه من التعليم غير قلة القيمة! آديك 
شايف الناس على اليوتيوب مولعاها، أنا لو منك ألغي قناة التعليم 
بتاعتي دي بتاعت اإلسباني وأقلبها قناة رقص، هتجيب مع الناس 

 أكتر.
 هههههههههه، قال تعليم إسباني قال! ̶

شيئًّا فاروق هذا لديه قدر كبير من العلم، ومعه نعمة أتعرفون 
كبيرة؛ هي زوجته، على قدر كبير جد ًّا من اجلمال، يكفي أن أخبركم 
أنها كانت زميلته في الكلية، وقصة حب قوية جد ًّا، وتعمل معه في معهد 
الترجمة هذا، ولكن مشكلة فاروق هي عدم الرضا واالنزعاج املتذبذب، 

إلى معرفة اإلنسان مبا ينقصه ومعرفته وعلمه الواسع وذلك عل ه يرجع 
هو أن أتقن عملي، أن  مبواطن العوذ واحلاجة، كل ما يتوجب علي  فعله

أضبط زاوية وجهك أيها البشري وأدير وجهة رأسه يسارًّا قليلًّا نحو 
تلك النواقص، كي أمغ ص عليك صفو حياتك بداعي الطموح، ثم 
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، ومنه عدم الرضا، ثم االعتراض، ثم يواجهك الفشل في عدم التحقيق
ما تؤدي إلى  -غالبًّا  -عدم اإلميان، ثم الكفر والثورة، والتي بدورها 

االنتحار أو املوت غم ًّا ونكدًّا، مع أنك لو الحظت مثلًّا أن هناك ما يقرب 
من تسعني موضعًّا في القرآن حتدث فيها مبدعي عن ضمان الرزق، 

، وهناك موضع واحد لي أنا بأني أعدكم أيضًّا بضمانه للعباد بل وأقسم
الفقر فلم تصدقوا التسعني وعدًّا وصدقتم موضعًّا واحدًّا واتبعتموه... 

 أغبياء.
 أنا:

 فهمت بقى قصدي إيه؟ ̶
مش عارف، أنا محتار جد ًّا، نفسي آخد وضعي، أنا معايا شهادات  ̶

 وعلم، بجد حاسس إني محبط أوي.
 مشكلتك مش إنك محبط. ̶
 أومال إيه؟ ̶
ك بتقارن نفسك مع ناس مشغلة دماغها علشان جتيب مشكلت ̶

فلوس، والناس دي ممكن متكونش بدرجة علمك، هي مش 
 بالشهادات.

 أومال بإيه؟ ̶
 بتشغيل الدماغ يا عم فوق بقى واصحى كده معايا علشان نعيش. ̶

كل منكم بني البشر عندما ميتلك شيئًّا أو ال ميتلك يخامره 
في االمتالك، لكن هذا املرء كل ما إحساس االمتالك ونقيضه أو األمل 

يحتاج إليه حتى يتصرف كما يشاء أو كما يحلو له هو أن تشعل تلك 
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اجلذوة التي تختفي حتت رماد كل منهما األخرى، فاإلنسان بوجه عام 
هو مواقف وليس مبادئ، فاملواقف فقط هي ما تظهر املبادئ، 

ائة أن محبوبته خصوصًّا وقت احلاجة، فاحملب لديه شك ولو واحد بامل
ال حتبه، أو على األقل تخونه، هو فقط يحتاج من يزيد تلك النسبة، 
فالغني وأصحاب النعم لديهم نفس النسبة املذكورة سابقًّا في 
اإلحساس بفقدان ذلك النعيم، ولكنهم ال يحتاجون سوى فقط إشعال 
تلك الفكرة؛ وهي اخلوف من الفقد أو اخلوف من عدم االمتالك، وذلك 

يحدث إال باملقارنة كمثال عملي في أذهان البشر، فتلك الفكرة إذا  ال
علت فوق الرضا وقتها فقط أقف وأراقب، وقتها فقط أعصابهم 

ستترجمه  -ولو عادي  -وأدرينالينهم يديران املوقف، فأي موقف 
عقولهم على أنها إشارة على أن حديثي معاهم كان صحيحًّا، وسيرون 

ة لبَدء العذاب النفسي أولًّا، ثم سُرعان ما ينعكس تلك املواقف أنها إشار
ذلك على فعله ليخسر ما ميلك أو ما كان سوف ميلك، فمن قواعدكم 
التي تعلمونها أشد العلم هو من تعج ل شيئًّا قبل أوانه عوقب بحرمانه، 
ليستفيق بعد ذلك بلحظات بعد القرار والتصرف، فأحتضنه بسعادتي 

 ذلك املزيج سوى اخملطئ.وندمه مختلطان وال يشعر ب
 فاروق:

 متام وصلت. ̶
 يال بقى قوم علشان تلحق احلصة بتاعتك. ̶
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فاروق مناديًّا للنادل متسائلًّا عن احلساب، ثم أخرج القيمة 
املطلوبة ووضعها بيده مع قليل من البقشيش، وانصرف يفكر فيما 

 سيفعل.
*** 

ال شيء أكثر سهولة مع الضعاف سوى جتنيب احلالل واحلرام 
وإشعال الشهوة بداخلهم، فالبشري بطبيعته تتآكله شهوة تنتزع قلبه 
وتأكل روحه كما يأكل الصدأ احلديد، فالشهوة من منظوركم البشري 
ترسف في أغالل قيدت بأثقال الشبق اجلنسي، ولكن في معجمي 
الغريزة ذاتها أوسع من آفاقكم احملسورة الضيقة كسراويل ألبستها 

عقول الرجال وأفئدتهم، فالشهوة عندي هي  لكاسيات تستشيط منها
الباب تتغير عليه لوحة التعريف بتغير صاحب الباب، فالشهرة شهوة، 
واملال وإثبات الذات والطعام، هل تتخيل ذلك الطعام شهوة؟ ذلك ألني 
قد أسلط عليك جوفك ليحرق جيبك ويجعلك تفكر في جلب الوسائل 

ان في كثير من األزمان كان لتحقيق شهوتك أيها الضعيف، حتى اإلمي
مجرد شهوة وتقع في تلك اخلديعة فقط من خالل احملاوالت الزائفة 
إلثبات صحة اعتقادك، وإن كان عن جهل ستجرؤ وتُقدم عليه، هل 
تعرف )مارتن لوثر(؟ وال يذهب ذهنك إلى )مارتن لوثر كنج(؛ ولكن ما 

، قد والدين بأكملهالقس األملاني وما فعله بأوربا بضرب املعت أعنيه ذلك
لم يكن هو، بل )أنا(، انظر إليه في نهاية حياته بعد طول دفاع واستماته 
حول فكره وكيف تراجع بطريقة غير مباشرة حفاظًّا لذاته وكرامته بعد 
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أن تخليت عنه، ولكن هيهات ينفع الندم بعد أن تلحق بركابي، فليس 
خمس وتسعني  هناك زر إنذار أو مكابح إليقاف القاطرة، وهل بعد

محطة سبيلًّا للعودة؟ ألم تسألوه وقتها كيف متزقت طبلة أذنه؟ لقد 
جعلته على تلك الهيئة عقابًّا ألنه كان قد بدأ أال ينصت وينصاع لي، 

في وقت الحق على  أذكر لك دليلًّا، ما رأيك في مقولته التي عُثر عليها
ته بالالتينية، قطعة من الورق، والتي كان )لوثر( قد كتبها خالفًّا لعاد

كتب فيها، ال ميكن للمرء أن يفهم )فيرجيل( ما لم يكن مزارعًّا خلمس 
سنوات على األقل؛ وال ميكن ملرء أن يفهم رسائل )شيشرون( أو حتى 
يدرسها ما لم يكن قد شغل نفسه في السياسة مع الدول العظمى 

ما لم  عشرين عامًّا؛ وال ميكن ألحد أن ينغمس في الكتاب املقدس كلي ًّا،
يكن قد أدار كنائس ملائة عام، مع أنبياء مثل إيليا واليسع ويوحنا 
املعمدان واملسيح والتالميذ الرسل، نحن متسولون وهذا صحيح. هل 
فهمت مقصد كالمه؟ أراهنكم أنكم لم تفهموها، ولو كانت اإلجابة هي 
نعم ملا تفوه أحد مبائة حكم في نفس القضية، وما صعقتم كل يوم بألف 
من املفسرين واجملددين واملشرعني، أكاد أجزم أنه اليوم أصبح لكل 
مواطن منكم فقيهًّا، حتى أني أعتقد أنه قريبًّا سيُصرفون ضمن الدعم 
التي تقدمه كل دولة ملواطنيها، ولكن من منهم فهم وعلم ودرس؟ من 
منهم هدفه ليس الشهرة حتت راية اختالف الرأي؟ ولكن كلمة حق أريد 

، ألن هذه حتتاج إلى قرائن وأحكام ودالئل، ولكن ماذا سأفعل بها باطل
أنا لو اتفقتم على الرأي! ففقيها واحدًّا أشد أثرًّا علي  من ألف عابد، 
ولذلك قمت بإخراج أكثر من ألف فقيه ضعيف، ولكنهم ال يستطيعون 
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إخراج عابد واحد، فكلٌّ برأي، وكل  له مريدوه الذين يتقاتلون من أجل 
لمتهم فقط وال يلتفتون إلى تطبيق النص األصلي ألنهم ما هم إعالء ك

إال شياطيني الصغار، وكما قال )وليم شكسبير(: الشيطان في سعيه 
لتحقيق مآربه، قد يلجأ لترتيل الكتاب املقدس. وال فرق عندي ما دامت 

ولو  -ستتحقق مآربي، فأنا إذا قرأت في سرك عند حضوري أي آية 
صرف، ولكن هؤالء سيعطونك تفاسيرها، فهناك سأهرع وأن -صغيرة 

 دومًّا من يقوم بعملي نيابة عني.
فاليوم ال أجمع الناس على شخص واحد إال لو كان لعلة، فإذا 
الحظت على مر التاريخ ال أجمع الناس على رأي أو شخص إال لو كان 

، ذلك (1)من ورائه هالك، فهتلر في أملانيا قد أوهم الناس باحللم اآلري
احللم الذي رسمته لوال تفاخره الزائف في النهاية وتنفيذه اخلاطئ، 
فقد وصلت هيمنته وسطوته إلى أنه كان يخسر احلرب ولم يستطع 
أملاني واحد طرق الباب وإيقاظه من أجل اتخاذ قرار اجتمعوا خلفه 
ومحا شخصيتهم، لكني لم أستطع التدخُّل، فليس من املمتع إنهاء 

ن املتعة في عدم إمتام اللعبة لتعيدها من جديد، فقبله اللعبة، ولك
بقرون كان جنكيز خان التتري قائد املغول يالبشاعة ما اقترفه! ولكن 
لك أن تتخيل أن جيوشه كانت خليط من األعراق واألديان واملعتقدات 

                                                                    
( اآلرية هي أيديولوجيا التفوق العرقي التي تنظر إلى العرق اآلري المفترض باعتباره 1)

ج لها في البداية م .مجموعة إثنية متميزة ومتفوقة لها الحق في حكم بقية البشرية ن ُروِّ
قبل المنظرين العنصريين مثل آرثر دو غوبينو، وهيوستن ستيوارت تشامبرلين، بلغت 
اآلرية أوج نفوذها في ألمانيا النازية، إذ اسُتخِدمت لتبرير التمييز ضد األقليات، والذي بلغ 

 .ذروته أخيًرا في الهولوكوست
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فكيف ذلك! لكنه لم يكمل حتى أعدت اللعبة مع أحد أبناء عشيرته 
اللعبة أكثر متعة؛ ألنه كان يجابه ويقارع أبناء )تيمور لنك(، وكانت 

معتقده املسلمني، لك أن تتخيل أن صراعات املذهب الواحد راح 
ضحيتها أعداد أكثر مما يكون أثناء لقاءات بني معتقادات مختلفة، 
حروب املسلمني الداخلية والثورات املسيحية في أوروبا راح ضحيتها 

ملسيحيني في احلروب الصليبية، فكيف أعداد أكثر من لقاء املسلمني وا
ذلك؟ إنه )أنا( ألن إثبات صحة الرأي داخل املعتقد الواحد غروره أكبر 
من التقاء معتقدين مختلفني، فاللقاء األول نتجه فيه إلى القوة أو الكتب 
إلثبات صحة الفكرة، أما اللقاء الثاني فيذهب املسلم إلى املسجد أولًّا، 

لكنيسة، ويذهب اليهودي إلى معبده ليتوجه كل ويذهب املسيحي إلى ا
منهم إلى معبوده فيتوبون ويبدأ كل طرف في إثبات والئه وحبه 
وإخالصه للسماء، ويضيع كل عملي هباء منثورًّا، أنا ال أريدكم أن 

 تتوجهوا إلى السماء، هل فهمتم ما أعنيه؟
ا نفس النهج أتَّبعه في جميع املعتقدات حول أن الدين ليس حكرًّ
على أحد، وأن اجلميع منوط بهم فهم كالم الله حتى يصدق اجلميع 
الفكرة من باب إرضاء الذات املتشوقة للخطيئة ألتطرق أنا إلى الفهم 
اخلاص بكل بشري ألجعله يفهم الكالم حسب ما أرتله أنا، وليس حينها 
للدارسني والفاهمني العاملني بأسرار وتأويل الكالم السماوي إليكم 

لتصبح وظيفتي إلباس احلق بالباطل، كم فرقة لديكم في ديانتكم؟ دور، 
كل على حدة، حتى الديانات غير السماوية أفرقها وأجعل منها املذاهب 
والطرق ليتوه العقل وتتبدد بصيرة القلب في الوصول إليه، هو من 
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نبذني بالعراء ملومًّا محسورًّا ملعونًّا، فشهوة اليقني باملعروف أفضل 
 فة بغيب مجهول.من الثقا

أصبحتم كاحلجر األصم الذي جهزته وحررته من الفضائل 
وقذفت به من أعلى جبل ليكتسح ما أسفل ذلك اجلبل من مدينة فاضلة 
آمنة، فهل تستطيع بعدها أن تؤرق هذا احلجر بكالمك املنمق املزخرف 
باآليات حول احلالل واحلرام أو الفضيلة! فلقد مات فيكم الضمير 

دومًّا يعاديني، مات من انعدام الرؤية لألسرة املربية لتلك  الذي كان
النبتة التي لن يطول أمرها حتى أتلقفها أنا بالتعليم والتهذيب ألضعها 

 على الطريق الصحيح.. دمتم تابعني.



 

 

 



 

 

بمثابة جرح اندمل  فتح أبواب الماضي
 فتعيد جرحه ثانيةً.

ال تحزن على ما فاتك، فالشيطان يكمن 
 بالذكريات.
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 الفصل الخامس

إلى  وصل منصور إلى املستشفى، دخل يجوب ممراته دون النظر
أي شيء سوى مستقبله وعمره وماذا سيفعل فيما كلفته به أمه صباحًّا، 
وصل إلى مكتبه، تسلم عمله، أعد كوبًّا من الشاي املمزوج مع القرنفل 
ذو املذاق اخلاص، جلس ينتظر وتذكر ما حدث باألمس من حديث 
شائق مع املهندس حسني، وأخذ يتأمل عل ه يأتي إليه، عل ه يخفف عنه 

الطويلة اململة، كان يشاهد التلفاز مبكتبه الذي كان مجاورًّا سهرته 
لثالجة اجلثث اخلاصة باملستشفى، وفي تلك األثناء سمع صوت 
تهامس باخلارج وكالم غير مسموع وصيحات غريبة، وكأن أحدًّا ما 
ضل طريقة فخرج ليرى، فوجد الباب بآخر الطرقة الطويلة قد حترك 

جه مرة أخرى ظن ًّا منه أنه ضل طريقه، معلنًّا أن أحدهم قد عاد أدر
فعاد إلى مكتبه ليتابع التلفاز الذي يعرض فيلمًّا عن حياة الناس في 
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العشوائيات، وكيف يعيشون وسط تلك القاذورات يتوسلون الغوث من 
اجملاري املصاحبة خلطواتهم، كان يشاهد منصور تلك احللقة مذعورًّا، 

من هؤالء، وفي تلك األثناء  كان يقارن ويرى نفسه على األقل أفضل
عادت أصوات التهامس مرة أخرى، ولكنه في تلك اللحظة تعرف على 
أحد األصوات، إنه هو، إنه صوت حسني، ولكنه لم يستطع التعرف على 
الصوت الثاني، خرج في هدوء باحثًّا عن مكان األصوات، عندما اقترب 

ومعه شخص  من باب مكتبه الذي كان بأول الطرقة ليجد حسني يجلس
آخر، نظر حسني إليه محييًّا إياه، ثم قطع حسني حديثه موجهًّا 

 الترحيب إلى منصور:
 أهلًّا.. ازيك يا دكتور منصور، صح؟ ̶
 أهلًّا بيك يا باشمهندس، صح معاك دكتور منصور. ̶
أقدملك يا سيدي إبراهيم، هو دكتور برضو بس صيدلي وحاجة  ̶

 كبيرة في شركة أدوية.
برة ليه؟ اتفضلوا عندي في املكتب،  ازي  حضرتك.. قاعدين ̶

 اتفضلوا تعالوا.
قام كلٌّ من حسني وإبراهيم يتقدمهما منصور متجهني إلى مكتبه، 
دلفوا إلى املكتب في شيء من الهدوء، أشار إليهم إلظهار التودد 

 باجللوس، ضحك حسني موجهًّا الكالم إلى منصور، قائلًّا:
 امبارح؟ تصدق أنا فيا شيء لله! أنا قولتلك إيه ̶

 منصور:
 مش فاكر! فكرني طيب يا باشمهندس. ̶
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 حسني:
 مش قولتلك حاسس إن الواد إبراهيم هييجي النهارده؟ ̶
 صح انت قولت كده. ̶
اتفضل يا سيدي إبراهيم جه أهو، الغريبة إن أنا كنت فاكره ملا  ̶

 يعرف احلالة اللي معايا هييجي يسأل.
 أومال إيه اللي حصل؟! ̶
قابلته صدفة فوق، هو كمان معاه حالة، روحت ال يا سيدي الباشا  ̶

 فني؟
 إبراهيم:

 معاكم أهو، هروح فني يعني! ̶
 حسني:

إبراهيم مالك يا عم فوق كده كله هيبقى متام، متقلقش.. معلش يا  ̶
كنا هنضايقك، املستشفى فوق جو ها كئيب أوي ومكناش  منصور لو

ة، القيني حتة نقعد فيها، قولنا نيجي ندردش في الطرقة شوي
 استنى انت هتاخدنا في دوكة!
 ثم وجه حديثه إلى إبراهيم:

 كم ل بقى إيه اللي حصل بعد ما سيبتك على القهوة يومها. ̶
نظر )إبراهيم( في شيء من التحفظ حتى يفهم حسني أنه ال يريد 

 احلديث أمام )منصور(، فابتسم )حسني(، قائلًّا:
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ي طيب ما حتكي في إيه متقلقش ده منصور دكتور هنا ف ̶
املستشفى، وكمان خالص الراجل أنا اعتبرته صاحبي ده عشرة 

 من امبارح، احكي يا عم متخافش.
ثم ضحك ضحكة عالية في شيء من االستسالم وقلة احليلة، تنهد 

 إبراهيم، ثم بدأ يكمل حديثه:
 فاكر يوم ما سيبتني في القهوة ومشيت؟ ̶

 حسني:
على الزم نطاطي طبعًّا فاكر، يوم ما قعدت تقول ألجل ما نعلى ون ̶

 نطاطي نطاطي.
أهو اليوم ده بالذات انت مشيت من هنا وجالي تليفون قلبلي  ̶

 دنيتي.
*** 

لو ح حسني بيده معلنًّا رحيله، تاركًّا )إبراهيم( لعامله االفتراضي، 
أخذ ينادي عليه في شيء من اإلحلاح لكي يكمال حديثهما، ولكن حسني 

اولًّا هاتفه الذي يعج باإلشعارات لم ينصت لندائه، ثم هَم  باجللوس، متن
التي وجدها حتتاج إلى ما يرنو إلى التسعني دقيقة، تناول )إبراهيم( 
كل ذلك متلقفًّا عصاه السحرية من على الكرسي  اجملاور له، وكانت 
تلك العصا تلفظ آخر أدخنتها، معلنة انتهاء احلجر، منذرة إياه بضرورة 

تلك األمزجة املرتبطة بهذه  نداء الفتى املسؤول األول عن إراحة
 األدخنة املتناثرة إلى أعلى، جلس إبراهيم متحدثًّا:
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عالم افتراضي! )وضحك وهو يناديه( خالص أسيبك دلوقتي  ̶
وأشوفك بعدين بس كالمنا مخلصش، احلساب يا ابني، خلع زي 

 كل مرة علشان ما يحاسبش، وال أقولك هات حجر يا ابني.
لب بني رسائل هاتفه، ما كل هذه أخذ ينفث دخان شيشته وهو يق

الفتيات التي جتري صورها! أصبحنا في عالم يتباهى كل من مير به 
بجسده، كمية العري التي نراها اليوم كل حلظة على برامج التواصل 
وبرامج املوسيقى التي تبهرني كل حلظة بتلك املواهب العظيمة في 

أصحاب الشفاه إغراء اجلسد، هذا طبعًّا غير الرجال املوشومني و
احلمراء، هل يضعون أحمر شفاه عن عمد، أم هم أشباه الذكور يفعلون 
هذا حتى يعلم الرجال أن هناك جنس ثالث يجب االلتفات إليه؟! أخذ 
يتصفح كل هذا الزخم من املقاطع والشعارات والعبارات التافهة 
والتحديات واأللعاب التي تؤدي إلى الضياع، حقًّ ا إنكم أكثر شعوب 
األرض تدينًّا، كيف تطلقون هذا اللقب على أنفسكم وأنتم من أكثر 
الدول مشاهدة وحب ًّا لإلباحية؟! هذا غير نسبة التحرش، أما اليوم 
أصبحتم كما ترون في الشوارع وعلى االختراع األملعي املسمى 
)اإلنترنت(، ألم تعرفوا أن أشد املعصية أثرًّا تلك املعلنة؟ اخترقت تلك 

 وات متقطعة لهاتفه مخبرة عن رقم مجهول.األجواء أص
 إبراهيم:

 ألو، مني معايا؟ ̶
 املتصل:

 ازيك عامل إيه؟ ̶
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، كم أعشق باب سنتني قد مرتا في سُباتخطفه الصوت إلى 
الذكريات! إنه الباب الذي أقيد فيه البعض ألفتح لهم أبوابًّا غريبة من 

احلريرية  املعاصي حملاولة نسيان تلك الذكريات، فمن أعظم قوانيني
الشائكة تلك التي حتمل قانون )االنغماس في املعاصي لنسيان املبحر 
والراسي(، لكن هؤالء البشر املفضلني ال يعرفون أنهم ال يزيدون سوى 
انغراسًّا وتقيدًّا في تلك األرض القدمية التي تدفعهم إلى مقدمة 
الفساد والتجذر والولع بالظمأ لشتى ضروب الهوى والعشق املزيف 
وكسر القلوب، وبالتالى تصبح تلك القلوب هي األخرى متأصلة، 
فتجرح قلوبًّا أخرى، وتتأصل هي األخرى، هذا الباب من السهل جعل 
الكثير يلج فيه دون أدنى مجهود يُذكر، كل ما حتتاجه فقط هو املكان 
والبيئة، خيط طفيف من ذكرى ال تُرى جتعلها أكثر قوة ووضوحًّا في 

م خسر أصدقاءه وقطع البر  بعائلته بسبب ذكرى؟ وقت ضعف، كم منك
كم منكم انغمس في الذنوب وجرح قلوبًّا بسبب ذكرى حبيبة أو حبيب 
سابق؟ كل هذا ما نطلق عليه أنك معقد أو مصاب مبرض نفسي، 
صدقني هذا ليس مرض نفسي، هذا سجن أملكه دخلت قدمك فيه 

ته هو فقط االنتقام؛ مبنتهى إردتك ألنك أردت التبرير، لكنك كل ما أرد
ألنك مخلوق ضعيف ينتقم من األغيار، ولكن هؤالء املُنتقم منهم ليس 

 لهم أدنى ذنب في معظم األحوال.
عرف إبراهيم الصوت، وأدرك معانيه الشعورية؛ ألن هذا الصوت 
هو آخر خنجر قد طعن به منذ زمن، فجميع املوتى األحياء يعرفون 
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مت اإلجهاز عليهم بها، ولكنه تظاهر بعد السالح الذي كان األداة التي 
 قدرته على متييز الصوت.

 إبراهيم:
 مني معايا؟ ̶
 مش فاكر صوتي وال بتكد ب نفسك؟ ̶
 ال بكد ب نفسي الصراحة علشان مش عايز أفتكرك يا سلمى. ̶
 بس أنا منيستكش على الرغم إني عارفة انت شايفني ازاي. ̶
 بس انتِ اللي سيبتيني بحج ة الظروف! ̶

ف( هي الكلمة التي لطاملا استطاع اجلنس البشري الهروب )الظرو
والتمل ص بها من أخطائه.. الظروف.. الظروف.. حلوة تلك الكلمة، أل 
وجديدة! ملاذا يا صديقي لم تغلق الهاتف وتنفث أنفاسك في تلك 
األرجيلة املمتعة! إنك لم تشبع من صوتها بعد، إن أصاريرك مرتعدة 

 ها، دعوني أريكم شيئًّا.. لننتظر.فرحًّا مبجرد سماعك صوت
 املهم، إيه اللي فك رك بيا بعد سنتني؟ ̶
 مشتقالك جد ًّا وواحشني بجد ونفسي أشوفك. ̶
إيه ده كله مرة واحدة كده! ده أنا ملا كنت معاكِ عمرك ما سمعتيني  ̶

 الكالم ده!!
 أنا عارفة إني ظلمتك وجيت عليك. ̶
ال انتِ مجيتيش عليا وال حاجة، انتِ كل ما في املوضوع إنك  ̶

دوستي عليا بأوسخ جزمة، ومش بس كده؛ انتِ حتى سيبتنيني في 
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عز ما أنا كنت مفحوت علشانك وفجائتيني بإنك اتخطبِت للعيل 
 امللز ق ده، حاولت أوصلك لقيتك اختفيتِ!

 ششششششش، بقولك وحشتني وعايزة أشوفك. ̶
ملة.. حتى بدأ إبراهيم بسماع صوت نحيبها؛ نحيب صمت يعم املكا

سلمى.. سلمى حبيبته القدمية التي انغمس بني أحضان الكثيرات 
وتأمل أجسادهن وتعمق في تفاصيلهن من باب دفعتُه إليه بحجة 
نسيانها، حتى بات خبيرًّا بعلم النساء، خصوصًّا أن صاحبنا كان قوي 

بالنسبة له هو كدخول فارس  البنية، ذكوري الهيئة، فكان ذلك الباب
جريح معارك أخرى إليالم جرحه بانتصارت أخرى زائفة، ولكنه لم يكن 
يحقق أي انتصارات كما تخيلت، بل كان يعرض عنهن فقط ألنها في 
جميع املعارك كانت تلوح رايتها، فكان يرتعد لشعوره باخليانة لها 

هذه املرة مع والقتال حتت راية أخرى، واآلن نبدأ من جديد، ولكن 
سلمى، التي من املمكن أن ينصهر معاها لباب لطاملا رفضه مع من 
قبلها، فكم من مر ة أوصلته إلى هذا الباب، لكنه كان يتراجع عنه مع 
جميع النساء، ولكني واثق أنه هذا املرة سيرفع رأسي ويصل، ال ليفتح 

د سماع الباب، بل ليكسره ويخلعه من حيزه. دعونا نرى ماذا سيقول بع
 صوت نحيب حب ه!

 طيب انِت عايزة تشوفيني ليه؟ ̶
بدأ كالمها مختلطًّا ببكاء املرأة التي تشعر بألم مكبوت بداخلها 
وعدم الرغبة فيما فعلت وندمها على ما فاتها من مشاعر معطاة دون 
حساب معه، إنه العطاء يا سادة الذي مع مرور الوقت يصبح واجبًّا 
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، والذي مع مرور األيام يصبح عادة متلها ودينًّا عليك إذا قصرت فيه
النساء، وهذا ما ال يفهمه الرجل احملب، نعم لم تكرهه سلمى، بل مل ت 
عطاءه املستمر دون طلب املقابل أو إظهار التثاقل، ألن إبراهيم بصفته 
رجل محب كان يكتفي بالثواب القليل واإلطراء القليل منها، وحتى لو 

رح عما فعل، كما تفعل األم مع طفلها الذي كانت نظرة رضا أو بسمة ف
 لم يتعدَ عمره أصابع اليد الواحدة.

 سلمى:
مفيش، تقدر تقول محتاجه أتكلم معاك، تعبانة جد ًّا ومش هرتاح  ̶

غير ملا أقعد معاك ونتكلم مع بعض، شوف واحسبها زي ما انت 
عايز، بس عايزة أتكلم معاك، ومستعدة ألي عتاب منك أو أي كالم 

 ه منك ممكن يكون هيريحني، أرجوك يا إبراهيم.هسمع
 عارفة إيه الغريب في اللي قولتيه كله؟ ̶
 إيه؟ ̶
 !I miss youإنك أول مرة تقوليلي وحشتني مش  ̶
 وإيه الفرق؟ ̶
ده اللي مقدرتيش تفهميه وأنا معاكِ، ما علينا، بصي أنا بكرة  ̶

 بالليل، حتبي نتقابل فني؟ 8فاضي على الساعة 
 به.في املكان اللي حت ̶
 خالص يبقى زي ما كنا بنتقابل زمان. ̶
 بتاعتنا فاضية. table بس ياريت نالقي ̶
 أشوفك بكرة، سالم. ̶
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أغلق هاتفه  أغلق السماعة ألول مرة منذ عرفها دون انتظار الرد،
سريعًّا؛ حتى ال تشعر بضعفه أو اهتزاز صوته، تركته يفكر فيما مضى 

سلمى، إنها تلك الفتاة  وسنوات احلب املضيئة التي عاشها معها، إنها
التي لم تكن لتجرؤ عيناه أن حتيد عن النظر عنها، في العموم إنه 
مخلص لدرجة أني عجزت عن جعله يتخلى عنها، لكنها فعلت وتخل ت 
وتركته ألمواج الفكر وأبواب النساء وألوان اللهو حتى يتسنى له أن 

ملالك أن يبيع، ينسى طيفها، لكنه عجز، وقتما جاء من استطاع أن يقنع ا
أن يحقق مكسب أكبر، مغريات املادة والبهرج هو ما يخطف أنظار 
الطامعني، بحجة أنه يؤمن مستقبل ابنته، وقتها كان إبراهيم مجرد 
شاب متخرج من كلية الصيدلة، ال ميلك سوى وظيفة في القطاع 
اخلاص ال يتحصل منها إال على راتب يحقق به غايته قصيرة املدى على 

حتقيق مستوى ومستقبل أفضل في وقت قصير كما يقوم بإقناعك أمل 
جميع ممثلي أصحاب املال عندما يتعاقدون معك كموظف لديهم لتزيد 

 من ربحهم.
)سلمى( قد عادت تلك اللعوب املدللة إليك من جديد، وأنت اليوم 
منتصب القامة، تدب قدميك على أرض صلبة دون خوف، عادت 

 ها، ماذا ستفعل يا إبراهيم!وصوت الندم ميغ من لسان
 دعونا نرى..

 أنا:
 هنعمل إيه بقى إيه اللي خالها تيجي بس وإيه اللي فكرها بينا؟ ̶

 إبراهيم:
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 مش عارف، أول مرة أحس إني ضعيف، سابتني للي دفع أكتر. ̶
شششششششششش، بس هي ملهاش ذنب.. فهمني ازاي كانت  ̶

 تقدر تقول أل وتختارك انت وتقف قدام أبوها!!
هي بصت للي هيقدر يعيشها جنم النادي وبيلعب رماية بيلعب بس  ̶

 باألسلحة.. أعمل إيه أروح وال؟
معلش يا هيمة كالمك مش صح، البنت حست إنها ندمانة، وده  ̶

لوحده يقدر ميسح أي غلط هي عملته، وكمان يا أخي املسامح 
كرمي، وانت أصلًّا هتموت وتشوفها، متضيعش الفرصة، وأهو 

 ة حلوة إنك تطول اللي مقدرتش تطوله زمان.ممكن تكون فرص
 قصدك إيه! سلمى أل. ̶

إن التنويه واإلشارة فقط يجعل الشخص مكملًّا لباقي الصورة دون 
محوها من مخيلته؛ ألن العقل الباطن بطبيعته يذكر ما يُنكر، فيعكسه 
على النفس دون القدرة على محوه، كقصة القرد األبيض الذي كان 

، وكانت سببًّا في عدم شفائه كما أفهمه طبيبه أن يتذكرها األعرابي
شرط دوائه هو عدم ذكره للقرد األبيض قبل نومه، فكان يذكره قبل 

 نومه كل ليلة.
أشر إلى اإلنسان وحذ ره بعدم فعل الشيء القبيح والتي متيل إليه 
نفسه وصدقني سيفعله، إذا كان هذا املُنهى عنه تريده نفسه وحتبه، 

يشوبه الغموض وااللتباس، ال تتذمر، فأنا الدساس،  وبخاصة لو كان
أنا ال أفعل شيئًّا سوى أني أدس ما تريده نفسك في العقل، فاألصل في 

يريد الطريق  النفس هو اإلباحية وحب الشهوات، ولكن العقل هذا ال
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املباشر، بل الطرق امللتوية لإلقناع حتى يفعل ما أريد، يجب أن تغرز 
 وعي وتتدفق كالسُم.إلى الال كلماتك وتدعها جتري

 أنا:
انت فهمت إيه! اوعى تفك ر تعمل معاها أو توصل معاها زي ما كنت  ̶

بتعمل مع الستات التانية اللي كنت تعرفهم.. أنا قصدي إنك تكون 
جنبها.. هي أكيد محتاجاك، ودي أول مرة حتس اإلحساس ده 

واتفرج عليها منها علشان داميًّا انت اللي كنت محتاجها، روح بقى 
واشفي غليلك منها، ميكن تكون القعدة دي وملا تسمعها ترجعلك 
روحك اللي اتكسرت وتردلك كرامتك اللي اتهانت وتقدر بجد 

ده رأيي، وانت برضو ليك حرية  تنساها، روح املرة دي بس..
 االختيار.

صح، كالمك صح، أنا هروح املرة دي بس، ودي هتكون أول وآخر  ̶
بعدها أنساها ملا أشوف في عينيها احتياجها ليا  مرة، ميكن أقدر

 وضعفها وكسرتها زي ما كسرت قلبي.
 هتروح؟ ̶
 طبعًّا هروح. ̶

جلس إبراهيم في تلك الليلة محزونًّا، لكن ال يبدو عليه إال اجلمود 
في مكانه، شعر وكأن العالم أجمع يدور حول أقدام كرسيه اخلشبي 

طي فرسه، ممسكًّا بعاصه الذي يجلس عليه في وضع الفارس الذي ميت
السحرية ينفث منها دخانه، وكأنها سيف يقاتل به هواجس أفكاره 
وخواطر عقله الذي بات يرتب ويتخيل الردود واألفكار والكلمات التي 
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من املمكن أن تقال له، وكيف سيرد على تلك الكلمات في شيء من 
 البرود وعدم االهتمام؛ ليظهر خلصمه مدى براعته في النسيان
وإظهار التفوق عليه وكسب أول معركة في احلرب، ولكن هيهات، 
فاجلميع في تلك احلياة ال ينسى وال تشفى جروحه، ولو مت شفاؤها 

 فمن الطبيعي أن تترك ندوبًّا تذك رك بتلك اجلروح والطعنات.
*** 

في اليوم التالي، قبل املوعد بساعتني، صوت هاتفه يرن وتعلو رناته 
راهيم ليلتقط الهاتف ثم يفتح اخلط متحدثًّا إليها، نعم العذبة، اندفع إب

إنها سلمى، حبه األبدي الوحيد، حبه الغادر الذي تركه في وسط 
الطريق أعمى، فاحلب من أجَل  صفاته العمى، عمى العني والعقل، 
تركته في منتصف طريق عمره ليكمل وحيدًّا ليعيد ترتيب أوراقه 

ير كل أولويات جدول عمره وحيدًّا، وملحقاته أعلى مكتبه وحيدًّا، يغ
وبعد أن تدبَّر أمره وعدل موقفه واجتاز نفقه املظلم بضباب احلب أخذ 
يرى مرة أخرى، أخذ يستفيق، وبدأ يعد على سبحة عمره بكل حلظة 
قطرة غضب تنساب في إناء معدني يدوي وقع قطراته في رأسه 

سبب تركه ويجمع خيوط حقده على من تركته دون حتى أن تعلن له 
 وحيدًّا!

 ألو، أيوة يا سلمى. ̶
 ها احتركت وال لسه؟ ̶
 ياه ومالك مستعجلة ليه كده! وال خايفة مجيش؟ ̶
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 تصدق إنك ما جتيش دي فكرة هتكون صعبة عليا الصراحة. ̶
شوفتِ بقى اتخضيتِ من حتة ميعاد ممكن صاحبه ميجيش، فما  ̶

 بالك بقى...
حدث والذي  قاطعته سلمى بصوت يخنقه احلنني والندم على ما

ستعرفه تباعًّا يا إبراهيم ال حتكم على األنثى قبل أن تسمع ما حدث، 
فاملرأة أيها البشري هي مخلوق أنقى منك كرجل، هل تعرف ملاذا؟ ألن 
اللعبة معها أسهل وأرقى وأسرع، فأرخص األراضي وأزهدها سعرًّا هي 

قيمة األرض التي ال يعرف صاحبها قيمتها، وجُل  الرجال ال يعرفون 
 األرض التي يحرثونها.

فأرخص حرمي األرض هي أرضي املفضلة لزراعة بذور العفة 
املزينة بالرزيلة، دائمًّا ما تتهمون املرأة باخليانة، على الرغم أنها التقع 
اخليانة إال وأنتم طرف فيها، وتنسون أنفسكم أيها الرجال، وتتهمونها 

كما، لكني أزدت اجلرعة أنها من أخرجكم من اجلنة وأنا من أوعزت إلي
لها كي تكون مقنعة آلدم، ال تظلموا املرأة فهي تلميذتي املطيعة ألنها ال 
تفكر سوى بعاطفتها، وهذا أعظم ما في ذلك اخمللوق الذي ال ترون 

 فيه سوى اجلسد، سوى األرض.
 أنا:

اصبر يا إبراهيم، اتك  على الصبر شوية واصبر عليها، دي شكلها  ̶
 آخرها ما جتر يهاش منك، اسمع منها بس. كده جايالك على

 صمت إبراهيم، ليقطع صمته كالم سلمى، قائلة:
 ملوش الزمة الكالم ده يا إبراهيم، نتعاتب ملا نتقابل. ̶
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 عندك حق، ملا نتقابل. ̶
 يعني انت جاي بجد صح؟ ̶

أصاب صوتها الفرح وجُن إبراهيم بالغرور الذي لم يُخفه سوى بُعد 
ف. صمت برهة ليجعل الهدوء يقتلها، ليرد في املسافة ومكاملة الهات

 شيء من البرود على لهفتها القاتلة بصوت متصنع الهدوء، قائلًّا:
 أكيد، على ميعادنا متقلقيش. ̶

وأسرع ليغلق الهاتف متواريًّا وراء زفير ينبئ عن غضب كظمه 
بتنهيدة، مجمعًّا أعصابه في قبضة يده، ممسكًّا بزجاجة العطر 

طاملا أسعده أن ينفث رائحتها على جسده قبل أن اخلاصة به، والتي 
يكمل ارتداء مالبسه، لم يتصنع في مالبسه بشيء يظهر أناقته؛ حتى 
ال يشعرها بأهمية اللقاء، بل اكتفى بارتداء بنطاله اجلينز ذو اللون 
البني الفاحت، وقميصًّا ثقيل النسج بلون سماوي، خيوطه غليظة 

من الشمواه ذات اللون البني لتناسب جو خريفي متقلب، وحذاء 
الغامق، ثم تخي ر ساعة تناسب مالبسه، وسو ى الشعر األسود الناعم 
املنسدل على جبهته، وأكمل تهذيب حليته، ثم أغلق األنوار خلفه، وأغلق 

أخيه إلى  ةنها وحيدًّا بعد وفاة والدته وهجرباب شقته التي يقط
 أمريكا، بالد احلرية املطلقة.

ت السلم، متخيلًّا اللقاء، مرتبًّا حديثه، إلى أن نزل يحصو درجا
خرج من مدخل املنزل، وفتح باب سيارته، ثم أدار محركها، وبدأ في 

 التحرك.
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لن أتدخل أثناء تفكيره فيما حدث وفيما سيحدث وكيف أصبح 
شكلها، تركته يسبح حتى يعبر حدود اخلطر، إلى أن تخيل نفسه بني 

لتها تؤرقه، وأيقظت بها ضميره كي أحضانها، ولكن تلك األخيرة جع
يستفيق، أتدري ملاذا؟ ال تفكِّر كثيرًّا، سأجيبك حتى ال ترهق نفسك في 
التفكير، ألني سأعلمك مبدأي، فاملعصية الصغيرة الدائمة املتتابعة 
كاملطر إلى أن تصبح عادة أفضل عندي من الذنب الكبير الذي تتبعه 

ر التي تقشعر بدني وتصيبني حمالت االستغفار كالسيل ونوبات الذك
 باالرتكاريا.

فالغافل الناسي أحب  إلي  من املنغمس في املعاصي التائب، يجب 
أن أتركه هو مَن يطرق هذا الباب بإرادته حتى ال يعود أدراجه نادمًّا؛ 
ألن هذا األخير بدوره يضيع عليك تعب ومجهود سنوات قضيتها 

 والزمته فيها على أمل مصاحبتي.
ك، عارف زي إيه؟ حاجة كده زي حب من طرف ثالث، أو هبسطهال

حالك وانت بتكراش على واحدة وتبص تالقيها حاطة صورتها على 
الستاتيوس على الواتس إنها اتخطبت مثلًّا، حسيت بالقهرة! ده بقى 
 اللي بحس بيه ملا بتعب مع بني آدم وفي اآلخر.. بخ، وقال إيه يتوب!

عميق، لن يقع في هذه الكبيرة حتى أر قته وأيقظته من التفكير ال
أخطط له الشرك الذي لن يستطيع خلعه من قدمه طيلة عمره، أيقظته 
ليرى اإلشارة قد فتحت أبوابها الستقبال أفواج السيارات العابرة إلى 
أهدافها ومساعيها، قام بنقل عصا القيادة، وضغط على مقود البنزين، 

ل يتصارع بداخله االنتقام يدفعه احلنني واالنتقام، وما بالك برج
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واحلنني كمقاتلني داخل حلبة مصارعة في أثينا، ولكن هيهات، فحليفي 
اليوم هو احلنني، وهو مَن سينتصر وليس كما ظننت، فالغضب اليوم 

 لن يفيدني ولن يصلني إلى ما أريد.
وصل إبراهيم قبل ميعاده بدقائق، ليس مهم ًّا أن أذكر لك املكان 

م، فتلك األماكن التي أمست منتشرة بكل أسفل مبنى مقهى كان أم مطع
جعلت من السهل أن يجتمع أي اثنني مهما كانت العالقة بينهما. وصل 
وجلس، كان املكان من الطراز الكالسيكي الذي تعج به صور األدباء 
واملطربني القدماء، حتى املوسيقى كانت من بني أحلان فرانك سينترا، 

ليونيل ريتشي، مرورا بفيروز وأم كلثوم. أخرج  بافاروتي، وايديت بياف،
علبة سجائر مغطاة بعلبة أخرى من اجللد كي يغطي تلك األشكال 
والصور التي وضعتها شركات التبغ بعد توصيات وزارة الصحة العاملية، 
وتشعر أن تلك اللوحات العبثية هي من ستجعل البشر ميتنعون عنها، 

ال األبواب التي حتمل عالمة )ممنوع ولكن هيهات! فالبشر ال يدلفون إ
 الدخول(.

أخرج أحد بيادقه العشرين من جعبته، وأشعل قداحته، ليخرج من 
أنفاسه أدخنته الثقيلة احملم لة بأتربة املاضي، لم يكن لونه أبيض كما 

 تخيلت بالنسبة لنظره، ولكنه كان أسود الرؤية في مرايا عينه.
 النادل:

 لب حاجة؟مساء اخلير يا فندم، هنط ̶
 مبدئي ًّا هاتلي قهوة بن وسط سادة. ̶
 حاجة تانية يا فندم؟ ̶
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 أل شكرًّا. ̶
ال متتعض من القهوة السادة فهي أفضل مذاق من صاحبتها، فهي 
طبيعية برغم قسوتها، وذلك أفضل ما مييزها، فمعظم من عبر 
الثالثني ومرتبط مبواقع التواصل فمن أجمل صفاتهم السيجارة 

أتعلم ملاذا؟ ليس جلمال الفئتني، ولكن لشدة مرارتهم والقهوة السادة، 
التي تصيب املخ بلحظات من التيه والصبر على ما وجدوه في حياتهم، 
فهؤالء شباب صادفوا نظام راحل، وثورتني، واليوم عبرنا ليس من بعيد 
من فيروس أطاح باالقتصاد وطموحات الشباب وأظهر ضعف ذلك 

فيروس كورونا الذي ال تبالي إن أظهره الصنف العبقري التأثير، وهو 
التاريخ بعد ذلك على أنه فيروس مهجن ومركب ومرتب مبنطقية إلبادة 
القليل في شيء من الهدوء عبر األعوام حتى يقللوا األعداد مقارنة 
باملوارد، هذا بالطبع بجانب التجارة بني العقاقير واملستشفيات 

تاريخكم اللطيف أن في واحللول والوهمية، وعلى ظني ومعرفتي ب
 القادم ستكون اإلبادات أعظم وذات وقع أقوى.

وذلك وحده أصاب هؤالء بالزهد، وليس الديني، ولكن زهد 
الطريق الصحيح، فاملوت واجلوع والقتال مييتون قلب البشر، وتصبح 
احلياة ما هي إال تفريغ لهوى النفس، ولكن تفريغهم هذا ال يرضيني 
كما أريد، كم منكم اليوم ميسكون بهواتفهم الفارهة املسددة على فترات 

أمامهم من الوقت الكافي ألنهم ال يعلمون هل  طويلة األمد، فقط
في املستقبل! كم منكم أيها السذج يظل يرسل صفحات  االمتالكه

مواقع التواصل ألعلى غارقًّا ألسفل وهو يبحث عن شيء ال يعرفه، لكنه 
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مقتنع متام االقتناع بإيجاد ما سوف يبحث عنه، فيظل بالساعات 
 يداعب شاشة هاتفه ألعلى حتى النوم!

شيء، أخذ يتمالك أنفاسه، يرتب كالمه، سرح إبراهيم في الال
وتخيل حوارها ودفاعها عن نفسها، ويرد عليها في قرارة نفسه، حتى 
يظهر أمامها كرجل ثابت واثق ليس خلنجرها بصدره أثر، فاجلروح 
القدمية والبحث عن عالج لها عالج لسهام الغاشم كيوبيد، ذلك املالك 

حلب واملشاعر الرقيقة وهو ال ينشر إال ويالت احلاني الذي ينشر ا
العذاب وألم النفس، إنه ليس مالك كما تصورونه، إنه صديقي، ذلك 

جرح بنياط القلوب وعلى إثره يحتاج إلى عالج في الذي تسبب سهمه 
 ليس له عالج يداويه وعالجه معي، أنا عالجه الوحيد هو اخلطيئة.

قب، كان وما زال يتذكر أخذ يرقب الباب األمامي وينظر ويتر
صورتها، من خلف الزجاج اخلاص بالباب األمامي، وقبل أن ينفتح، 
أخذ يتذوق الهواء ليستفيق، إنها هنا، لقد أتت، ذلك عطرها أعرفه، 
قلبه يخفق لدرجة أنه وضع يده على صدره متضرعًّا إلى قلبه أن يثبت 

لو بهدنة و -وأال يفضحه، وشرع يعصر أساريره دون أن يسمح لنفسه 
يجب اآلن أن تهدأ يا صديقي. فُتح الباب، وهل  وجهها وعينها  -صغيرة 

متسح جميع الطاوالت، كان إبراهيم قد اختار طاولة بعيدة عن الباب؛ 
حتى ال يكونا عرضة لقطع احلديث من املارة املتلفتني، تقابلت أعينهم، 
اف قادتها ذكرياتها بشيء من اإلحساس باخلطأ كالذاهب لالعتر

ليخلص ضميره أمام القاضي، ولكنه ليس أي قاضٍ، إنه القاضي 
واجلالد في الوقت ذاته، أصبحت املسافة طاولتني، وقف إبراهيم 
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متصلبًّا، مدت يدها إليه، ومضت تلك اللحظة أمام نظره التي أمسك 
بيدها في أول يوم، ولكنه آثر إلى أن يشير إلى مكان جلوسها، وميد يده 

 جلست في شيء من اخلجل، ليبدأ الكالم الصحيح.كي يحيي يدها، 
 ازيك يا سلمى، عاملة إيه؟ ̶

وقبل أن جتيب كان صوت النادل يتدخل في املشهد الذي أصابه 
اجلمود واخلجل الذي حاول كل منهما أن يخفيه بني أنامله عن اآلخر، 

 ولكن صوت النادل كسر تلك احلدة التي ظهرت بعيونهما.
نادل الذي كاد أن ينسى وقوفه خلف املشهد التفت إبراهيم إلى ال

املضطرب للقاء عنوانه )عاد لينتقم( ليتذمر أن هناك عابر ال  الهزلي
بد من التخلص منه لالنفراد بالفريسة، عدل وضعية كرسيه، ثم أمال 

 بنظره إلى النادل مجيبًّا سؤاله.
 موخيتو باشـ... أنا هاشرب قهوة تاني، وهي هتاخد ̶

ستعاد فيها شريط لقاءاته معها، نسيَ ما اتفقنا ثم سكت لبرهة، ا
عليه من التظاهر بالنسيان، كان يجب عليك مترير السؤال إليها بدلًّا 
من اإلجابة نيابة عنها، تذك ر االتفاق، ليصمت قليلًّا، ثم يصوِّب نحوها 

 السؤال:
 حتبي تشربي إيه؟ ̶

عودة قالها متظاهرًّا بعدم معرفة اإلجابة، سألها حتى يتظاهر بال
إلى رشده وهدم ثقتها في بقايا احلب الذي يكتنزه قلبه في ركن ما 

 بداخل غرفة.
 أنا هشرب موخيتو باشون فروت بس زود الليمون. ̶
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نظر إليها في شغف، اعتقادًّا منه أنها ما زالت على عهدها القدمي 
النادل من كتابة ما هبط  ولم تتغير، حتى في صغائر أعمالها، انتهى

نصرف، ليتبادال النظرات التي متلؤها احلسرة من سلمى، ثم ا لتدوينه
 ويعتليها التحدي والشغف بسماع القصة من إبراهيم.

قطع إبراهيم الصمت الذي عمَّ الطاولة، والذي بدأ كجلسة 
لتحضير األرواح، كانت هنا منذ زمن، كان يظن كلٌّ منهما أنه معلق 

تم لطفاء ومرحني أيها ومحيط باآلخر كمالبس الوعاظ والنُس اك، كم أن
البشر! تعتقدون أن هناك ما يسم ى احلب، ذلك الوقود الذي أزرعه بني 
أضالعكم ليستشيط العقل وينفرد القلب معقل الهوى باحلكم، قطع 
الصمت اآلثن سؤال إبراهيم، والذي بدأ في إلقاءه كمذيع يبحث عن 

ف أنه على احلقيقة ليعرضها ويُعَرِض بها أمام احلضور واجلمع اللفي
 صواب.

خير في إيه جايباني على مال وشي ليه، وإيه اللي فكرك بيا بعد  ̶
 كل ده؟

قالها إبراهيم في شيء من التهكم، مخلوط بكثير من االستعالء 
 احملوط بإظهار التذمر.

كانت سلمى تعلم متام العلم أنها اليوم ستكون الغزالة التي قادتها 
يابها جز ًّا في عظمها، ولكنها كانت أقدامها ملوطن اللبوءات لتنهال أن

في أشد احلاجة إلى ذلك، فاملرأة يا صديقي إذا شعرت بالندم ستفعل 
 أي شيء لتنال الغفران، خاصة غفران من كان لها يومًّا سكن.
 رد ت في شيء من االرتعاد واالستغراب من كلمة )فك رِك(:
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 فكرني بيك! لألسف يا إبراهيم الكلمة دي كبيرة أوي. ̶
تها وبدأت عيناها بالتصبب كخمر امرئ القيس يتدلى بني قال

 كؤوس املسامرين.
همست صب ًّا بأذنيه ما يجعله أكثر هدوء، خاصة لو كان احلوار له 

 عالقة بضعف املرأة.
 أنا:

في إيه يا هيمة أنا قولتلك اشفي غليلك، قوم تشفيه كله النهارده  ̶
منها، مش ميكن  ومتوت البنت من الندم! اهدا شوية عليها واشتري

تطلع كسبان أكتر من إنك تنتقم؟ أقولك، امسك إيديها دلوقتي 
 وشوف رد فعلها.

انصاع إبراهيم وراء الفكرة، ودون أدنى تفكير مد  يده ليمسك زمام 
يدها البض ة، لتنساب نعومة يدها بني خطوط يده، لترتعد أعصابها 

ر للحظة كان له تأثي لثانية وتهدأ، وترفع عينها لتنظر إليه في حنو جائح
لكم  وآهٍ  البنج على العقل، كأنفاس اخلشخاش اخملتلط بجوزة الطيب

أيها البشر ومن تلك املتع التي خلفتموها وأغلقتم عليها أبواب احلرام 
 والعيب وما إلى آخره من أعذاركم الدنيوية!

أسدل بعدها الستار على قصة العتاب لأليام املنصرمة وصمت، 
رير وجهه ابتسامة هدأت لرؤيتها، مد يده ميسح دمعة وظهرت على أسا

ضم الدمعة  كادت أن تالمس اخلد األرجواني الذي يلمع كثمرة تفاح،
إلى يده، شد على يديها واستنشق عبير الدمعة، ولوال الشهود البتلعها، 
علها تكون الترياق الشافي أو األكسير املضمد جلراحه، هدأت سلمى، 
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الصفاء الذي يعتلي اإلناث في ذلك التوقيت، وفي شيء من الهدوء و
 كما بالسابق، تنهدت، ثم قالت: اودون أي حتسس لكلماته

وحشتني جد ًّا، ولوال الناس كنت قومت حضنتك وبوستك من خدك  ̶
 وشديت دقنك إنك سبتني أروح من إيدك.

نظر إبراهيم كمن وقعت عليه صاعقة من السماء، ارتعدت 
نظير تلك الهجمة بكلمات مدببة سهامها فرائسه، وشعر بقشعريرة 

إلى قلبه ليتناثر أشالء؛ لتجحظ عينيه من خلف نظارته الرقيقة، 
 ويصمت ليستمع إلى همسي.

 أنا:
شوفت بقى عتاب إيه احنا كنا غلطانني، الزم نعيد حسابتنا، وأنا  ̶

شايف إنها جايالك وشايلة كفنها وطالبة الصفح، والسماح من 
ودوب في كالمها.. قال أبوسك من خدك شيم الكرام، انبسط 

قال! أكيد خانها التعبير، أقولك، بالش نبرة العتاب دي اسمعها 
 وشوف إيه املشكلة، ميكن املاية ترجع جملاريها، و...

بصي أنا مش جايلك النهارده علشان أعاتبك وال أقولك سيبتيني  ̶
ش ليه، بس بجد انتِ جيتِ في وقتك إلنك كنتِ فعلًّا وحشاني، وم

ها نهدا بقى شوية،  بقول كالم وخالص علشان أرد على كالمك،
 احكيلي يا ستي في إيه بقى؟

بص أنا كنت غلطانة بجد في كل حساباتي وقت ما اخترت أبعد  ̶
عنك وأكون حلد غيرك قدر يضحك عليا مبكانته وفلوسه وأنا كنت 
مخدوعة فيه، خصوصًّا إنه قرب في الوقت اللي انت بعدت عني 
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بلومك إلني كنت عارفة إن البُعد ده سببه إنك بتتعب فيه، مش 
علشاني، وكان املفروض إني مامشيش وراه، بس ماما وبابا كانوا 

 شايفينه مناسب، خصوصًّا كمكانة اجتماعية.
شرد إبراهيم للحظات في كالمها، شعر باخلزي لقلة وعيها ملا 

 في ذهنه: تقول، ومدى بخس ثمنها أمامه اآلن، لكنها باغتته مبا يدور
عارفة إنك شايفني رخيصة وروحت للي دفع أكتر، بس مش هقدر  ̶

ألومك، هقولك إيه! بس كل اللي أقدر أقوله إن اللي حصل كله قلة 
 عقل فعلًّا.

 طيب و..... ̶
أرجوك خليني أكمل وسيبني أفضفض معاك، أنا جايالك علشان  ̶

عايزاك تسامحني، وأعترفلك إني فعلًّا بعدك خسرت كتير، 
إني ظلمتك، انت إنسان ما تتعوضش، ولو رجع بيا الزمن  وبعترف

 تاني عمري ما هفرط فيك، بجد أنا آسفة.
قالت كلماتها األخيرة بصوت مكتوم ممزوج باأللم الذي ظهر 
كسرطان ينهش في أعضاء املصاب، ال يشعر به إال بعد متكُّنه من ذلك 

تركته في اجلسد الهش ، كانت كلماتها كمزامير داود أثلجت صدره و
دوار مَن اندفع داخل ثقب أسود ال يعرف ماذا يحدث أو أين آخر ذلك 
النفق املظلم، اللعنة على )آينشتاين( ونظرياته، قالت تلك الكلمات 
ململمة ما تبقى من كرامتها التي من الواضح أنها تبعثرت في أرض 
فرشها من أشواك الصبار يوم تركته وحيدًّا، لتالقي اخلزي 

 واخلسران.
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التفت مستفيقًّا من غفلته ممسكًّا بيدها، أغلق يده على يديها 
مبسكة متيبسة بقبضة قتيل تيبست قبضته على دليل يشير إلى القاتل، 

سحبت يديها  تنهد وأخرج زفيرًّا ذابت فيه أفكار اللوم والعتاب واحليرة،
تعدل ما بقيَ من قوتها وهيمنتها األنثوية، داعبت خصالت شعرها التي 

واضح أنه كان وألول مرة يراها عارية الرأس، أراد أن يغير املسار، من ال
سؤال  -قلعتِ احلجاب ليه؟  -أراد أن يسأل عن سبب خلعها للحجاب 

وانت  -كاد أن يدمر تخطيطي لذلك املشهد املبتذل واإلجابة بسيطة 
احلرية الشخصية، )احلرية( ذلك الشعار اللعني، عندي  -مالك يا أخي 
ذا املرأة عورة والرجل ال؟ كم من رجل قد فنت النساء بجماله! سؤال، ملا

ملاذا لم يرتد احلجاب مثلهن؟ لقد خلقت املرأة جميلة حتى تظهره، 
وهناك إجابات أكثر وعبارات أشرس وأعمق، ولكنها في احلقيقة كلها 
ما هي إال عبارات أعلنها وأفتح نوافذها ليتلقفها مَن ال قيمة لهم 

وا الضجة امللفتة ويبعدوا أصحاب احلجاب وأصحاب ليلمعوا ويثير
اليقني. هل هذا سيكون سبب دخولكم اجلنة؟ قطعة قماش على الرأس 
وقطعة أخرى يوم العُرس! هل هكذا تنظرون إلى املرأة؟ كلها ثوابت إذا 
 حتلت بها املرأة ستنجو، لكن املغريات أكثر، وشياطيني أجل  وأعمق.

مدمرة، بل هي أعظم اختراع مدمر بعد املرأة بطبيعتها الناعمة 
النووي، وإن كان هذا األخير أضراره اجلسمانية أقوى، لكن تاريخي ًّا 
باستطاعة املرأة تدمير دول، فما بالك إذا مت توجيه قوتها االنفجارية 
وتصويبها نحوالرجل! فقد تكون وراء تدميره، حيث إنها إذا أتاحت 

ل، وأنصت الرجل لها وانساب لضعفها ونعومتها السيطرة على الرج
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مبسامه وحواسه لتلك السيطرة وخضع لها، فستكون هي املدمرة 
احلقيقية، وهنا ال أذهب ألصب في أذن الرجل كلماتي بل يكفي ما 
تفعله هي بالنيابة عني، تذكر جيدًّا )هيلني وكليوباترا( وجميلة الصني 

ط، ولكن )هسي شي( وهؤالء! لم يكن سر قوتهن يكمن في جمالهن فق
في التالعب باألنفس، ذلك ألن املرجعية في تغيير الرأي هو التصرف 
في الكثير من األحيان بطرق رقيقة ال ميكن إدراكها بصورة بها وعي 
كامل، فاستخدام اللذة كطعم العبًّا بذلك على إثارة الرغبات املكبوتة 
م ث مع إضافة قليل من املاضي وبعض توابل االشتياق والعودة للقدمي،

ننتظر حتى نرى النتيجة بعد إشعال النيران املتقدة، ستكون حلظات 
 عابرة بينهما، لكن أثرها سيكون عظيمًّا.

وصلت سفينتنا البراقة إلى شط إبراهيم لترمي حمولتها على 
 رصيف فارغ حتى تخمد املوجة األخيرة لنيران كليهما.

 تشعلى فكرة شكلك أحلى وانتِ بشعرك، نسيت أقولك، بس مكن ̶
 أعرف إنك زي القمر وانتِ بتعيطي كمان!

جلست سلمى وتراجعت عن قرار الرحيل، سال الكحل على خديها 
لينسل  الالمعني، سال الكحل كبقايا ليل انبثق من ورائه ضوء وجهها،

قلمي في حبر كحلها، ليكتب كلمات جديدة على جدران قلب إبراهيم، 
جنوبي تتوه مسامعك بني عازفًّا على طبلة أذنه كلمات صداها كموال 

 طرقاته.
 أنا:
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ها يا عم ارحتت بقى! خالص بقى شوفها عايزة إيه وري حها شيل  ̶
عنها لتعمل في نفسها حاجة، صدقني هتعيش بذنب أكبر علشان 

 هي جلئتلك انت، عيب عليك تسيبها، ما تتلحلح شويتني!
 إبراهيم:

ملاضي على فكرة أنا بقولك إنك زي القمر، خالص بقى سيبك من ا ̶
وخلينا أصحاب على األقل، احكيلي مالك؟ عينيكِ مليانة وجع، 
والعيون دي مش بتخبي عليا حاجة، وانتِ عارفة عينني اللي بيحب 
بتبقى عاملة زي امليكروسكوب؛ بتشوف كل حاجة في اللي بتحبه، 

 احكِ أنا سامعك.
احلكاية بدأت ملا انت انشغلت عني بسبب شغلك، وأنا حسيت  ̶

ر، يعني مبيقناش بنتقابل، مبقناش بنتكلم كتير زي األول، بفراغ كبي
 وقتها كنت بروح النادي كتير، حلد ما في يوم لقيت ماما بتعرفني

واحدة، عرفت بعد كده إنها مامة )شريف(، وحكتلها عنه وقد  على
إيه إنه شاب طموح وبيسافر إيطاليا وعنده بيزنس هناك وإنه كان 

د ما ماما أُعجبت بيه، وشافت فيه بطل النادي في الرماية، حل
الراجل اللي يستحق إنه يكون جوز بنتها، وفضلت هي وبابا 
يضغطوا عليا، والفترة دي كنت حساك مضغوط، وبابا شاف إنك 
مش مناسب، وكان حابب يأمن مستقبل بنته، خصوصًّا إن املشوار 
كان لسه معاك طويل، وإن شريف كان نازل إجازة وكان مستعجل 

وضوع، بس يا سيدي، والباقي انت عارفه، اليوم اللي انت على امل
اتخانقت معايا فيه لو تفتكر! أنا بعدها بأسبوع كان شريف طلب 
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إيدي وطلب أننا نكتب الكتاب ونسافر في أسرع وقت، وهناك كانت 
 الصدمة.

حاول إبراهيم متالُك أعصابه من ظل القصة التي أودت به نفسي ًّا 
ها الذي أثار أعصابه ترفًّا، وجذبته بعيدًّا طيلة عامني، لكن عطر

بداخل فوهة بركانه اخلامد، وعينيه التي أخذت تدقق في تفاصيل 
منحنيات جسدها البض الذي أذابت حرارته شموع قد أضاءها بحثًّا 
وراء سبب ليقنع خالجات قلبه بطي صفحتها أو متزيقها، سرح هائمًّا 

تدعب خصالت شعرها  في قسمات وجهها املنير، ويدها التي كانت
التي كانت تعيد ترتيبها خلف أذنيها املزينة بذلك القرط بفصوص 
فيروزية اللون طغت على مشهد غضبه الذي أخذ يتضاءل أمام صوتها 
ذو الطابع األخاذ على مسمع أي رجل من رقته، والبحة التي تعتليه 
فتذيب غضبه، حتى باتت كلماتها كوسيقى خافتة تنبعث من خلف 

 وجودها معه اآلن. مشهد
لم يشعر أنها صمتت لثوانٍ تذيب الثلج مبشروبها تدير حلقات 
الذوبعة وال تدري أنها متيت بداخله أنفاسًّا تخرج حاملة انصهار غالف 
حديدي قد وضعه على قلبه جتاه أي أنثى، كالقناع الذي أخفى خلفه 
ه أمير فرنسا أخاه لسنني عدة بداخل سجن الباستيل، خافيًّا وراء
فيضانات من األسرار، فهو يعلم أنها فقط من حتمل مفتاح ذلك القناع، 
والذي ضمر قلبه بداخله وال جناة له إال معها، صمت ليسيل منها 

 الكالم.
 ها وبعدين إيه اللي حصل؟ ̶
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مفيش، لقيت حد تاني خالص غير اللي كان بيتكلم معايا، لقيته  ̶
دوش أي مجال بني آدم قاسي أوي في أسلوبه وفي طريقته، معن

للعواطف أو إنه يحتوي حتى نفسه، حتى في عالقته معايا كان 
بيتعامل بعنف ومش بيفكر غير في نفسه بس، ضيف على ده 

 طلباته الغريبة!
قالت هذه اجلملة مع ابتسامة محاولة تضميد جرحها بها، حاولت 
بها التظاهر بعدم االنكسار، مسحت دمعتها التي كادت أن تنسكب عن 

 مد، قائلة:غير ع
إبراهيم، بجد أنا آسفة، اللي بيحصلي ده كله ذنبك، أرجوك  ̶

 سامحني.
 همسْت في أذن إبراهيم:

الفريسة خالص، أنيابك بقت قريبة أوي من وريد رقبتها، بس  ̶
سيبك، عليها حتة رقبة! معقولة انت في يوم كنت مرتبط بالغزالة 

 دي!!
الذي ال تريد املرأة سوى  هابتسم إبراهيم مظهرًّا لها تعاطف

اإلحساس به، خصوصًّا جتاه من تفضفض معه، ثم تنهد ممسكًّا يدها، 
وجعل أصابعه تغوص براحتها، مداعبًّا خيوط يديها الذي لطاملا حلم 

 أن يسطر تفاصيل حياته بحبر كحلها عليه، ثم تنهد قائلًّا:
 طيب وشريف فني دلوقتي؟ ̶
مصر أغي ر جو وأزور بابا هو في إيطاليا لسه، أنا قولتله هنزل  ̶

 وماما وأهدا شوية، واملفروض إني هرجع بعد أسبوع.
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طيب سيبك من سيرة شريف دلوقتي وخلينا أولًّا نتفق على حاجة  ̶
 علشان أسامحك.

 قول. ̶
 الزم أشوفك كل يوم خالل األسبوع ده. ̶
 وأنا موافقة. ̶
خليني بقى أنا كمان أفضفض معاكِ وأتكلم شوية بقى، احنا من  ̶

 ما قعدنا وانتِ بس اللي بتتكلمي، هو أنا مليش نِفس!ساعة 
 مدت يدها إلى هاتفها أغلقته، ثم نظرت إليه مبتسمة:

 وأنا معاك حلد ما تقولي امشي خالص. ̶
 صمت إبراهيم في حالة من الشرود ليجد من يدفعه بكتفه.

 حسني:
 ها وبعدين، إيه اللي حصل؟ ̶

إليه إبراهيم ناظرًّا  فأشار قالها وكان الفجر يعلن مؤذنه بقدومه،
 إلى منصور بصوت من أراد تغيير املوضوع.

 إبراهيم:
طيب خليني أطلع شوية كده وهنزلك تاني، أتطمن بس على احلالة  ̶

 وأجيلك تاني، خليك انت قاعد مع صاحبك، اسمه إيه قولتلي؟
 منصور:

اسمي دكتور منصور، وعمومًّا ممكن تديني اسم احلالة وأنا  ̶
 ا.أطمنك عليها من هن
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قالها مظهرًّا ابتسامة يطمئن بها إبراهيم، مشيرًّا إلى الهاتف الذي 
يضجع على املكتب أمامه تعلوه األتربة الكثيفة، والتي ال تنبئ إال عن 
عدم استخدامه من فترة، وفي حالة من االمتعاض واإلصرار على 
الرأي، أصر إبراهيم على الصعود من أجل االطمئنان بنفسه، ثم قام 

 عنه غبار تلك اجللسة التي أنهكت عقله في سردها.نافضًّا 
غادر الباب في هدوء، ثم اعتدل حسني ضاحكًّا بصوت عالٍ، معدلًّا 

 وضعية جِلسته، وفي ابتسامة هادئة نظر إلى منصور:
معلش يا منصور، قصدي يا دكتور، هو طبعه كده؛ دماغه ناشفة،  ̶

 بيحب يعمل كل حاجة بنفسه.
 مهندس تشرب شاي معايا؟ال وال يهمك، إيه يا باش ̶
ياريت لو في قهوة تبقى فرحتني بجد، دماغي مصدعة ونفسي  ̶

 أشرب قهوة.
 أكيد طبعًّا، ولو مفيش هتصرفلك. ̶
تسلملي يا دكتور والله، أنا عارف إني مصدعك، وكمان إبراهيم  ̶

 كده بقينا صداعني.
بالعكس، حضرتك وإبراهيم هونتوا عليا جد ًّا الشفت، والله مش  ̶

 إيه ملا احلالة اللي معاك تقوم بالسالمة! هعمل إيه؟ عارف هعمل
سرح منصور أثناء كلماته متذكرًّا كلمات إبراهيم وموقفه مع 
حبيبته وأخذ يحدث نفسه، هل هذه عالمة أن أصبر على أمل عودتها 
مرة أخرى، أو أن أتعامل كما تعامل إبراهيم مع حبيبته عند عودتها 
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املوقف كما تفه مه هو؟ ال أعلم ماذا أفعل! إليه، وأن أكون لي نًّا وأتفهم 
 تنب ه منصور على صوت حسني وهو يصرخ:

 خلي بالك، القهوة هتفور منك. ̶
لكن األمر كان نفذ وتساقطت القهوة قبل أن يتفاجأ بها منصور 

 تسيل كلعاب الذئب منتظرًّا غفلة فريسته.
 حسني:

 خير خير، دلق القهوة خير مفيش مشكلة. ̶
 منصور:

ت يا هندسة والله، واملشكلة إن دي آخر تلقيمة كانت معلش سرح ̶
 هنا.

خالص أنا الصداع راح، أصل ريحة القهوة دي مزاج قبل ما يكون  ̶
شربها، وكمان القعدة طولت، من بكرة أنا لو منك القعدة هنا تبقى 

 باملشاريب.
 منصور بصوت ضاحك:

 مش للدرجادي يا هندسة، بس غريبة حكاية ريحة القهوة دي مزاج ̶
 قبل شربها ده!

أل مش غريبة، أنا اتعلمت كده من جاسي، عيشت معاها فترة  ̶
 عمري ما هنساها.

 طيب وهدى؟ ̶
 قصدك هدى روحي ومهوى النفس. ̶

 قالها في شيء من احلزن، تنهد ثم همس في إظهار لذة:
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هدى دي زي احلقنة اللي الزم توجعك شكتها علشان تاخد العالج  ̶
دى إني خوفت من شك تها، وتخف وانت وقرارك، مشكلتي مع ه

بس دلوقتي أقدر أقولك إن هي كانت صح، هي كانت عايزة 
السفينة تنجو وتالقي شط، بس أنا مكنتش فاضي أسمعها أو 
مكنتش عايز أسمعها علشان من جوايا كنت عارف إنها على حق 
بس كنت رافض، حتى ملا عرفت جاسي كنت ببرر لنفسي ده 

ال، بس تصدق ملا بصيت دلوقتي من بإهمالها ليا واهتمامها بالعي
بعيد لقيتها هي نفسها مكانتش بتهتم بنفسها وكنت كمان رامي 
عليها حمل الوالد والدكاترة واملدرسة وكنت مش بعمل غير 
حاجتني؛ بجيب فلوس وبنبسط مع جاسي، وهي انبساطها كله 
فهمته األيام دي، انبساطها كان في البيت والوالد اللي أنا أبوهم، 

للي كانت بتعمله معايا مكانش أكتر من فضفضة من واحدة وا
 ملهاش غيري.

 قالها، أو باألحرى اعترف، ثم صمت قليلًّا، ثم أكمل:
عارف يا منصور! الراجل مننا لو راجل بجد وعايز يخون بالش  ̶

يخلق أعذار ويغتاب في الطرف الثاني، الراجل لو خان فبيخون 
 نا جولي( مثلًّا دي تتخانعلشان هو خاين، هديلك مثال )أجنيلي

ازاي وغيرها وغيرها من جميالت الكون! اتخانوا علشان كانوا 
وحشني أو مقصرين؟ أل، اتخانوا علشان الراجل ملا بيحب يخون 

 بيحاول يبرر لنفسه علشان يعمل عملته وهو مرتاح الضمير.
 تنهد قليلًّا، ثم أردف مبتسمًّا:
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انت موجودة في حياتي جاسي بقى يا سيدي احلاجة احللوة اللي ك ̶
 الفترة اللي فاتت، أو كنت مفكرها كده.

 كنت مفك رها! قصدك إيه؟ ̶
أكملك بكرة علشان النهار قرب يشقشق وانت الزم تقوم تلحق  ̶

تصلي، أسيبك بقى وأجيلك بكرة، وعد... كمان علشان أتطمن 
على حالتي وحالة إبراهيم، يال اسيبك بقى، سالم، وبكرة هجيب 

 معايا. املشاريب
غادر  أنهى حسني كالمه مع آخر رشفة ملنصور من كوب الشاي،

املكتب، لكن احلديث لم يغادر أرجاء املكتب، كان يدور ويغرس كلماته 
في عقل منصور، الذي بدأ يقارن ما سمع منهما بحياته التي عبارة عن 
صور فقط التي يصارع ويتمرد فيها على نصيبه على حياته التي عشش 

ها، وأنشأ مجمعات سكنية، وآخر من سكن بها كان الغدر احلزن في
الذي أصاب ظهره من حبه الوحيد واحلمل املتروك على كاهله دون أي 
يد للمساعدة، من أخت تُجهز للزواج، وبيت أمه الذي يحتاج ملن يزوده 

 بأساسيات احلياة واملعيشة، ماذا يفعل؟! ال يعلم..



 

 

بقدر التلهُّف للبحث عن  الفضول يقتل
 اإلجابة.
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 الفصل السادس

جلس منصور مبكتبه يفكر في تلك القصص التي تُروى مذ ليلتها، 
سيجارته سارحًّا في احلائط الذي أمامه، رسم سرح بخياله، أشعل 

مدينته، أخذ يتجول في طرقها ممسكًّا بأكياس من الفضة، رأى نفسه 
يوزعها على العامة، رأى رجل عجوز يقترب منه ممسكًّا يده ال يسأله 

 من فضته، ولكنه سأله سؤالًّا بدا أشد  غرابة:
 ك بنيإلى متى سيبقى حالك هكذا؟ إلى متى ستبقى دافنًّا لنفس ̶

 راحتي عائلتك؟ اغتنم الفرصة.
رأى نفسه يبتعد عن الرجل الذي بدا عليه اجلنون وارتسمت على 

 حليته كلمة )اغتنم، ال تفك ر(.
 منصور:

 فرصة إيه أنا حظي كده وقدري كده! ̶
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أخرج له العجوز ورقة مطوية مربوطة بشريط أحمر ليعطيها له، 
ا، ليجد بالورقة رسالة تعجب منصور من الورقة، تلقاها ثم فض عقدته

 مكتوب بخط غير منمق )الدنيا ال تعطي إال من أراد احلصول وبقوة(.
أعاد النظر إلى الرجل ليجده قد اختفى، ويجد املدينة تتساقط 
كرماد منثور، ويجد أن السيجارة التي أشعلها تساقط رمادها على 

 نه داملكتب وكادت أصابعه أن ينالها شيء طفيف من لهيب شعلتها، ت
وبدأ في عرض صور حياته، أراد أن يغير مفهوم عقله عن احلياة، بدأ 
يفك خيوط نسيجه؛ عل ه يجد طريقة جديدة حتى يتسنى له أن يغيِّر 

 من نهاية حياته، والتي بدأ يشعر وأن طريقه ال نهاية له.
بدأ يعدل من جلسته حتى ال يصيبه اخلمول من التفكير اململ الذي 

نذ فترة، حترَّك ناحية النافذة، والتي كانت تُطل على ال ميارس غيره م
احلديقة والباب اخللفي للمستشفى، تأمَّل الليل الذي بات يصارع 
للبقاء أمام قوة الضوء الذي بدأ يعلن بأنفاس قوية عن مجيئه، دقق 
النظر في حركات السيارات خارج املستشفى، ليجد عربة تصف 

أحدهما أوراقًّا بيديه أشار إلى  باخلارج، ترجل منها رجالن، يحمل
الرجل اآلخر وكان ضخم البنية، نزل ليفتح الباب اخللفي للسيارة، أنزل 
األخير بعض الصناديق واألغراض واحلقائب التي يظهر عليها مدى 
اإلحكام، وكان الضخم حريصًّا في إنزالها، في تلك األثناء بدأ الرجل 

كتب حتى ال يلحظ وجودي األول في مراقبة األجواء، أطفأت ضوء امل
وأستطيع مراقبة املوقف بدقة، رأيته يتناول هاتفه، ثم حتدث مع 
أحدهم، ظهرت على طريقته وانفعاالته بعض العصبية حتى ظهر 
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رجالن، ولكن ما جعلني أتسمر مبطرحي هو أن الرجلني ظهرا من 
داخل املستشفى في طريقهما إليه، حتسسوا املكان، فتحا األقفال 

ة بالباب اخللفي، ثم شرعا بحمل الصناديق واألغراض اخلاص
واحلقائب إلى داخل املستشفى بعد أن تسلم ظرفًّا مغلقًّا لم يفتحه، ثم 
هرع سريعًّا، التقطت أذني كلماته األخيره أثناء حتركه )يال قبل ما 

 النهار يطلع أكتر من كده وحد يشوفنا(.
لقة؟ وملاذا ما الذي يحدث؟ وما تلك األغرض والصناديق املغ

 العجلة واالستعجال؟
هذه األسئلة ليست من قبيل الصدفة، إنه التطفل املقرون 
بالفضول، وضع أسفل ذلك املصطلح مائة خط، سأوضح لك، ففي 
الغابة ال ينجو إال من يهرع عند سماع صوت غريب، هل الحظت لو 

سمعت صوت تكسر أوراق اخلريف اجلافة  -على سبيل الذكر  -غزالة 
املتناثرة على األرض هل الحظت ماذا يحدث كردة فعل طبيعية لها؟ من 
املؤكد اإلجابة هي الهرب ببساطة. هذا فقط ألنها تعلم أن نتيجة 
التطفل ستكون في غاية الصعوبة، وستضعها في موقف ال ُتحسد عليه، 
وكأنه تقليد أو عُرف في قبيلتها، ولكن تخيَّل معي ماذا سيحدث لو 

طبيعتها وتعاليمها وإدراكها وذهبت  - ةولو ملرة واحد - كانت خالفت
لتستقصي وتطمئن نفسها لتحصل على إجابة عن سؤال قد طرحه 
فضولها، ما مصدر ذلك الصوت؟ أعتقد أن اإلجابة قد تسطرت 
وتلطخت بدمائها في ذهنك؛ إنه الفضول ثم التخيالت وتأتي بعدها 

ة قد تؤرق مهجعك، هل التساؤالت، والتي تعيش تبحث لها عن إجاب
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 -على سبيل املثال  -الحظت معي أن النساء وبعد فترة من الزواج 
يسألن أنفسهن هل زوجي ما زال يحبني؟ هل أنا بعينه مثلما كنت في 
بادئ األمر؟ هل يعجب بأخريات؟ هل يخونني؟ ثم تتطرق إلى البحث 

ك كذلوتوظف كل تخيل وكل صورة لتؤكد اعتقادها ثم تبدأ املشاكل، و
في العمل تسأل نفسك كثيرًّا ماذا سأصبح؟ ما طموحي؟ هل مديري 
يثق في؟ ثم تذهب إلى العمل وتقوم باألعمال األكبر واألصعب وتبذل 
قصارى جهدك! ثم يصبح هذا العمل اإلضافي دين عليك وحتاسب 
عليه إذا أخطأت، وتكتشف أنك تتحمل فوق طاقتك بال مقابل يُذكر، 

، فيقل أداؤك في نظر زبانية جهنم، هؤالء الذين فترهق وتصاب بامللل
يقتاتون على دمائك املسفوكة عيانًّا فتطلب التقدير فيُرفض فتُرفد، ثم 
يأتون مبَن هو أقل منك خبرة وأعلى راتبًّا وأقل جهدًّا، وال يكاد يصل 
إلى ثلث جهدك، فتقعد ملومًّا محسورًّا، كل ذلك بسبب فضولك أيها 

 دلةالبشري، جرب تلك املعا
 = خسران الكثير. الفضول + إثبات أي معتقد

جرب ذلك مع أصدقائك، مع أقاربك، وصدقني ستخسر اجلميع، 
وهذا من أهم أسلحتي البونابرتية. ألم أخرجكم من نعيمكم السرمدي 
املنتظر بسبب الفضول! حتى في األساطير القدمية وهي ما إال كونها 

الفضول سببًّا في نشر الشر، أسطورة، ففي املثولوجيا اإلغريقية كان 
وذلك عندما أراد )زيوس( إنزال عقابه على البشر المتناعهم عن تقدمي 
القرابني إلى مذبحه أرسل إليهم فتاة جميلة عذراء تدعى )باندورا( 
سو اها بكلتا يديه، وأرسى فيها ونحت كل الفنت التي يشتهيها البشر، 
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وهذه الهدية ما كانت وأرفق معها هدية تقدمها ألول رجل تتزوجه، 
سوى صندوق أمرها بأال تفتحه ال هي وال زوجها اخملتار، ولكن الفضول 
يا رفيقي دفعها إلى هتك عرض ذلك الصندوق وفتحه، فانطلقت منه 
كل أنواع الشرور ملطخة بالدماء كاجلشع والغرور والكذب واحلسد، 

 يقتلكم وذلك ليس إال ألنكم أكثر شيئًّا جدلًّا وجنس كثيري األسئلة
 الفضول لدرجة اإلحلاح اململ.

أخذ يتساءل قبل أن يستدير متجهًّا لينير ضوء املكتب، أحس 
ببرودة مختلطة بأنفاس دافئة قشعرت يده لتسرع في الضغط على 
الزر لتضيء مصابيح املكتب، لتجحظ عيناه من املشهد؛ ليجد شخصًّا 

تقدمه  نحيفًّا جحظت عيناه، شاحب الوجه، يظهر من جتاعيد وجهه
الكبير والطعون في العمر، وجده واقفًّا عند الباب ينظر إليه في دهشة، 

 انتفض منصور إلى اخللف في ذُعر.
 منصور:

 انت مني؟ ̶
 الشخص:

 أنا عمك غزال متخافش، انت شكلك جديد هنا. ̶
 عم غزال مني؟ ̶
 أنا اللي مع اجلثث جوة في الثالجة. ̶
 أنا بقالي يومني هنا ومشفتكش قبل كده! ̶
ل أنا مش بتشاف كتير، مالك يا دكتور قلقان ليه كده ووشك ال أص ̶

 أصفر؟
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 مفيش، أصلك خضتني الصراحة. ̶
اتخضيت مني وال دماغك مليانة أسئلة على اللي شوفته من  ̶

 الشباك والفضول هيموتك!
 اللي شوفته من الشباك! ̶
أيوة اللي شوفته، ونصيحة مني ما تسألش علشان ما تتاخدش في  ̶

 .الرجلني وتشرف جوة
قالها مشيرًّا إلى ثالجة املوتى، نظر منصور إلى الثالجة لتشخص 
عينه ملدة ثانيتني، ليعود بنظره ليجد باب املكتب يغلق ولم يجد عم 

 غزال.
هو في إيه اللي بيحصل؟ ومني انت كمان يا عم غزال وحكايتك  ̶

 إيه؟!
قال جملته ليطرق الباب معلنًّا عن قدوم زميله ليتسلم منه الوردية 

 باحية، دخل الطبيب زميله محييًّا مبتسمًّا له.الص
 الطبيب:

 ازيك يا دكتور منصور؟ ̶
 ازيك يا دكتور أسامة عامل إيه؟ ̶
 أنا احلمد لله، انت اللي طمني عليك. ̶
 ....كويس ماشي احلال، بس ̶
 بس إيه؟ شكلك عايز تسأل عن حاجة! ̶
 الصراحة أيوة. ̶
 طيب قول.. اسأل. ̶
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الدال على مهنته كطبيب، قال جملته وهو يرتدي معطفه األبيض 
 عدل ياقة املعطف ناظرًّا إليه بنظرة املنتظر للسؤال.

 هو في حاجة غريبة حصلت أنا شوفتها النهارده بتحصل. ̶
قاطعه أسامة واختفت من وجهه تلك النظرة السمحة كمن صُعق 

 من السؤال املتوقع.
بص يا دكتور انت لسه جديد هنا وبالش تتدخل في حاجة محدش  ̶

 نك أو سألك عليها، وخصوصًّا لو كانت مواضيع أكبر منك.طلبها م
 طيب إيه موضوع عم غزال! ̶
عم غزال! انت إيه اللي عرفك بعم غزال؟ ده واحد كان شغال هنا  ̶

وبسبب كالمه وتطفله هيسيب املكان، وتقريبًّا هيروح في حتة 
أحسن من هنا، بص يا دكتور انت لسه صغير فكبر دماغك علشان 

 تاكل عيش.
منصور لدقيقة قبل أن يتوقف عن التفكير، ليجيب بكلمة صمت 
)متام(، ثم ينصرف من املكتب، في نفس التوقيت رفع  واحدة فقط

 )أسامة( هاتفه ليجري اتصالًّا.
انصرف منصور، لكن فكرة اخليانة والهجران ما انصرفت من 
فكره. أردء أنواع الذبح يكون بالسكني البارد، وسكني اخليانة يكون أكثر 
تالمه وأشد وطئًّا وأكثر صدأ من أي سكني غرزته بقلب، أصابه 
وامتلكه البرود، ليشعل البارود في قلبه، خرج من املستشفى ال يدري 

 أين يذهب، التقط هاتفه يحدث صديقه فاروق.
 ليجيب فاروق:
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 حبيبي يا منصور، أخبارك؟ ̶
 احلمد لله انت عامل إيه؟ كله كويس والله. ̶
 إيه مفيش جديد؟ ̶
اجلديد عندك، معرفتليش إيه املوضوع اللي كلمتك  املفروضأل  ̶

 عليه!
 أكيد عرفتلك طبعًّا، بس األخبار مش هتعجبك. ̶
 مش هتعجبني ازاي؟! ̶
انت كنت فاهم  ،الصور اللي جاتلك دي مش صور خطوبة )أسيل( ̶

 غلط.
 كنت متاكد إنها مستحيل تتخلى عني وتعمل كده. ̶

منصور، أراد تزيني صمت فاروق منفجعًّا صامتًّا من ردة فعل 
الكالم ولكنه اختار األفضل من الكلمات، رأى أنه من األفضل أال يخبره 

 إال وجهًّا لوجه.
 فاروق:

بقولك إيه، ما تقابلني النهارده قبل ما تروح شيفت بالليل علشان  ̶
أنا دلوقتي داخل على املدرسة، ظبط وقابلني علشان أحكيلك 

 األخبار.
 اتفقنا. ̶

ا قلبه بصيصٌ من األمل في حواره مع فاروق، أغلق هاتفه معتليًّ
على أمل أن يكون ما مأل خلجات قلبه في طريق صحيح، سار في طريق 
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الوريد األمل، وسارت قدماه في الطريق إلى خارج املستشفى، خرج 
 سارحًّا في همومه ومعاناته اليومية واملعتادة من أجل الوصول إلى بيته.

باب، أداره إلى اليمني، دلف إلى وصل إلى بيته، دس مفتاحه في ال
الشقة، ليجد مرمي جتهِّز نفسها للذهاب إلى اجلامعة، نظرت إليه 
وانطلقت نحوه، قبلته من خديه بكل حنو، تعلقت برقبته كالقطة التي 

 وجدت صاحبها، همست بأذنه قائلة:
 على فكرة أنا مقولتش حاجة ملاما بخصوص أسيل. ̶

ترجلت من على كتف لطاملا كان سندها ومأوى رأسها وقت حزنها، 
نظرت بعينني واسعتني تلونتا بلون البندق، لكنهما دامعتني حزنًّا حلال 
أخيها، ضمت شفتيها محاولة حبس دمعة كادت أن تترقرق منتحرة من 

إليها منصور مظهرًّا مقلتيها، أمسكت بلياقته معدلة إياها، نظر 
 الة وعدم االكتراث.مباابتسامة الال

فيه إيه يا مريوم ال اجمدي كده، انِت عارفة أخوكِ، ياما دقت على  ̶
 الرأس طبول، ومش أسيل اللي هتوقع أخوكِ.

 أسد يال في إيه، أنا عارفة أخويا كويس. ̶
نظرت في عينيه محاولة إيجاد دليل على كلماته، لكنها لم تستطع 

ماته احلزينة املتنكرة حل تلك اجلرمية الواقعة بقلبه، والتي بكل
بابتسامة قد أنكر وقوعها، حتى قاطعت املشهد املؤثر األم خارجة من 

 املطبخ.
كويس إنك جيت، يال علشان تاكل لقمة مع أختك قبل ما تنزل  ̶

 كليتها.
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احلب كله، صباحك فل، والله مش قادر أنا عايز أنام مش قادر،  ̶
 وكمان أنا أكلت في املستشفى.

املستشفى ده يقوت وال خالص! أكل أمك مبقاش يا سالم! هو أكل  ̶
 يعجبك وال طبق الفول بتاعي مش جاي معاك؟!

نظر منصور إلى مرمي محاولًّا إخفاء املشهد املليء بكلمات أراد 
 سردها على مسامع أخته، جذب يديها ليجلسا إلى املائدة، قائلًّا:

ينا يال يا مرمي، أصل ماما مش هتسكت غير ملا آكل، يال اقعدي خل ̶
 نخلص علشان تلحقي كليتك.

جلس اجلميع، ينظر كل منهما إلى اآلخر، نظرت األم إلى مرمي، 
 قائلة موجهة احلديث إلى منصور:

 مرمي قالتلك؟ ̶
 قالتلي إيه. ̶
 هو انتِ مقولتلوش؟! ̶

 مرمي:
 أل، وكمان مش وقته يا ست احلبايب. ̶

 منصور:
 في إيه؟ ̶

 مرمي:
داخلني على الترم  مفيش يا سيدي، أصل مصاريف الكلية واحنا ̶

 التاني، بس مش وقته.
 نظرت األم إلى مرمي ثاغرة إليها.
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 األم:
 أل مش ده. ̶

 نظرت مرمي إلى املائدة في شيء من اخلجل.
 مرمي:

 مفيش يا منصور، كُل انت علشان تلحق تناملك شوية، وكمان... ̶
 قاطعها منصور:

 متتوهيش يا بت انتِ ده أنا مربيكِ، في إيه؟ ̶
 األم:

كلمنا امبارح  -الله يرحمه  -سيدي، سعيد ابن خالك  مفيش يا ̶
 وعايز ييجي يخطب مرمي.

سكت منصور قليلًّا محاولًّا مضغ حبيبات الفول التي حتولت إلى 
أحجار صغيرة حتت أضراسه، محاولًّا إخفاء ما بدا على وجهه من 

 تعابير غضبه بسبب شعوره بثقل احلمل على كتفيه.
 منصور:

م! يعني خالص ده وقته! مستعجل أوي ليه؟ سعيد عايز ييجي يتقد ̶
ما يصبر حلد ما مرمي تخلص كليتها، وكمان ما أنتم شايفني احلال 

 أنا هعمل إيه وال إيه!!
 األم:

يا ابني الراجل جاي يتكلم بس عايز يسمع منك كلمة، عايز يقرأ  ̶
 الفاحتة بس مش أكتر.
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قق نظر منصور إلى مرمي في شيء من اخلذالن وقلة احليلة، د
النظر ليقتنص أي غزالة من داخل غابات عيني مرمي، غزالة واحدة 
كانت كفيلة أن جتيبه عما تريد هي، عرف اإلجابة املعلنة من القطيع 
بأكمله، صمت قليلًّا، ثم نظر إلى أمه ململمًّا تقاسيم وجهه التي انغرز 

 فيها الغضب تاركًّا املائدة ذاهبًّا إلى غرفته.
ال يعلمان ما اخلطأ أو الدافع وراء كل نظرت كل منهما لألخرى 

 ذلك الغضب!
 األم:

كملي فطارك انتِ وما تشغليش بالك باملوضوع ده، خلصي وملي  ̶
 األكل وانزلي روحي كليتك.

 ما هو الصراحة يعني يا ماما مكانش وقته! ̶
 مرمي اتفضلي زي ما قولتلك. ̶

قامت األم متثاقلة من اإلعياء الذي أصاب جسدها، فالسكر ال 
رحم، خصوصًّا عند الغضب، قامت ذاهبة إلى غرفة منصور، طرقت ي

ن النافذة، الباب ثم دخلت إليه، وقفت ناظرة إليه، كان واقفًّا ينظر م
شيء، حاولت جتميع أحرف كلماتها قبل أن شاخصة أبصاره في الال

 تتحدث، أخذت تتحسس كلماتها جيدًّا:
ة إن من يوم ما منصور، أنا عارفة يا ابني احلمل اللي عليك، عارف ̶

دخلت الكلية وانت اللي مسؤول عن كل حاجة في البيت، عارفة 
إنك شايلني أنا وأختك وعمرك ما مليت وال كليت، بس أنا كبرت 

 يا ابني واملرض كل يوم بيهد فيا ونفسي أفرح بأختك.
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استدار بعينني دامعتني ظهر فيهما اإلجهاد وقلة احليلة، ظهر 
ية التي كان يعمل فيهم ليل نهار دون كلل حتى فيهما تعب السنوات املاض

يسد حاجتهما، ظهر فيهم كالبطل، ظهر كاملضحي، نظر إليها وبصوت 
متهدج يبحث عن كالم كي يفضفض دون أن يعرف أمه أو يظهر املن 

 عليها:
طيب وأنا فني من كل ده! أنا شغال بقالي كام سنة ولسه صفر، أنا  ̶

حياتي، مش عارف أسافر، كمان بكبر ومفيش خطوة واحدة في 
مش القي حتة عدلة تشغلني، ورضيت بأقل حاجة، والدكتور 
منصور راح الدكتور منصور جه، يارتني كنت دخلت جتارة كان 
زماني مخلص، لو انتِ خايفة على بنتك وعايزة تطمني عليها أنا 
ابنك كمان، وال انتِ نسيتِ يا أم منصور! أنا تعبت يا أمي، حاسس 

 مة وعمالة تشد فيا لتحت.إني في دوا
 طيب وجواز أختك ماله يا ابني؟ ̶
جواز أختي ماله ازاي! هو مش أختي دي الزم تتشور زي البنات  ̶

علشان ما تبقاش عينها مكسورة قدام جوزها! مش كفاية الشقة 
اللي احنا قاعدين فيها باسم أبوه، يعني هو بيتكلم من باب إنه 

 ل أل.كاسر عينينا وإن احنا مش هنقدر نقو
حوار الشقة اللي باسم خالك ده مش وقته نتكلم فيه، وخلي بالك  ̶

الله  -اللي انت بتكلم عليهم دول بالشكل ده مش غرب دول خالك 
وابنه، وانت متعرفش خالك كان بالنسبالي إيه وال تعرف  -يرحمه 

 هو عمل علشانا إيه علشان انت كنت صغير وقتها.



 

[158] 

ساعة ما أبويا مات! حد فيهم  ابن خالي كان فني هو وال أبوه من ̶
مد إيده وساعدنا! حد فيهم جه شق ر علينا! حتى سعيد نفسه اللي 
عايز يتجوز بنتك محدش سامع عنه غير األيام اللي فاتت، 
متقوليش خالك وابن خالك، الناس دي سابوِك ترب ي وتكب ري 
وفضل عايش هناك في العراق حلد ما مات وجايني عايزين 

فيبقى زيهم زي الغريب، علشان ما نصعبش على حد ياخدوا بنتك، 
الزم مرمي تتشور أحسن شوار، وأنا زي ما انتِ شايفة إيدي مرب طة 
ولسه بقول يا هادي، وانتِ كل هم ك مرمي، مفكرتيش في ابنك 
هيجيب شقة منني! مفكرتيش في حياتي هبتديها إمتى!! أنا تعبت 

 وحاسس إني مخنوق أوي يا أم منصور.
لك يا ابني في إيه؟! أنا أول مرة أشوفك كده! وكمان ده انت ما ̶

مهما كان، وانت في حاجات متعرفهاش  -الله يرحمه  -خالك 
 علشان كنت لسه صغير زي ما قولتلك، مالك يا حبيبي في إيه؟

مفيش يا أم منصور، بالله عليكِ سيبي منصور دلوقتي وروحي  ̶
 ادعي ربنا يفر ج عني همي ويفك كربي.

 قينا كربك أنا وأختك يا منصور!كربك! ب ̶
 والله ما أقصدش يا أمي، بس.... ̶
خالص يا ابني اللي يريحك، أنا هسيبك دلوقتي، شكلنا احنا اللي  ̶

 تاعبني أعصابك، حقك عليا يا ابني.
غادرت األم الغرفة محاولة امتالك دموعها التي كانت تخفي 

 خلفها الكثير من الكالم واحلقائق، خرجت وهي تردد:
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ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك يا ابني، أنا مش عارفة إيه اللي  ̶
 قلب حالك كده!

انطلقت إلى غرفتها، انتزعت مقبض أبواب دوالبها لتفترس علبة 
من املعدن الالمع كادت أن تقع من سرعتها التي ال تترجم إال عن 
غضبها، التقتطها، ضمتها إلى صدرها، توجهت إلى كنبتها، عدلت من 

تها، ثم جلست تتمعن وتتدقق في محتويات العلبة املعدنية التي فرش
كانت حتتوي على صور قدمية وبعض األوراق التي يظهر من اصفرارها 

 مدى قِدمها والسنوات التي جارت عليها.
صعد منصور فراشه كالصاعد جبل يحمل على ظهره جعبة حمَّلها 

ناظرًّا في يأس  باحلجارة. استلقى على ظهره ناظرًّا إلى سقف حجرته
وقلة حيلة تعب وعدم املقدرة على احلراك، نظر وأطال النظر حتى 
دمعت عيناه لثقل احلمل بني أم وأخت وهجر، بدأ يتحايل ويالين 
ويعاتب أجفانه طلبًّا للنوم، أخذ يحصو أنفاسه باحثًّا عن حل سريع، 

 حل يليق به وبإمكانياته.



 

 

 



 

 

وسط  الشهوة هي المحرِّك يعندما تُمس
فالقتل البارد هو الباب  زخام العقبات

 الوحيد.
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 الفصل السابع

من نومه ال يعرف كم الساعة، لم ينتبه إال ومؤذن الظهر استيقظ 
يعلن عن بَدء الدعوة الربانية لتلبية النداء من أجل لقاء تصفو إليه 
األذهان وتعلو به النفس وتنجو به األبدان، استيقظ يترنح جسده، 
ناولت يده الهاتف لتلتقط عينه رقم فاروق ليحدثه عله يجد منه ما يثلج 

 صدره.
به احلزن أكثر من األمل، بصوت غلفته أدخنة التبغ بصوت غل

الرخيصة، والتي جتعل من الصوت أجش عند االستيقاظ، فتشعر أنك 
مؤدٍّ في دار األوبرا، أخذ يسعل عله يعيد صوته إلى نغمته وحنجرته 

 إلى موضعها.
ألو، أيوة يا فاروق، إيه يا ابني هشوفك النهارده بعد ما تخلص  ̶

 املدرسة؟!
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 بس انت مال صوتك؟أكيد،  ̶
 أل مفيش لسه صاحي بس مش أكتر، إيه في نفس القهوة؟ ̶
 اتفقنا. ̶

أغلق الهاتف منصور سريعًّا خوفًّا منه أن يفكر فاروق ولو لبرهة 
 ويلغي املوعد.

قام اجلسد املنهك من معركة العقل الدامية طيلة ساعات النوم 
هد من القليلة الزائفة، خرج من غرفته، نظر حوله، لم يجد أي مش

مشاهد احلركة املعتادة من أمه في ذلك التوقيت، دقق النظر ليجد 
على الطاولة ورقة، تناولها في شيء من البطء، ليجد مكتوب عليها )أنا 

 عند مرات خالك(.
تفهَّم املوقف، فهو يعلم أن أمه ال تفرج ما في صدرها إال لزوجة 

 العطوفة ألمه.خاله )جميلة(، التي كانت دومًّا األخت والصديقة 
حدثته نفسه أن يذهب إلى هناك ليداوي والدته من إثر جرح 
كلماته التي أطلقها دون هوادة في عنف مستميت وكأنه أراد تفريغ 
شحنته، ولكنه نسيَ للحظة أنها أمه، حك ت يداه رأسه لتشغيل شحنات 
عقله حتى يستفيق، توجه إلى احلمام، انغرست رأسه حتت صنبور 

ترة، اعتدل ليمسح بيديه مرآة، وجد أن وجهه ظهر بها شاحب املياه الفا
 اللون، ظهرت جتاعيد حول عينيه رغم سنه الذي لم يتجاوز الثالثني.

 أنا:
 مالك شايل هم الدنيا فوق رأسك ونازح ليه يا عم ما تكبر دماغك! ̶

 منصور:
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 أكب ر دماغي ازاي وكل الهموم دي حواليا!! ̶
اضيع بس وواخد كل حاجة على هموم إيه؟ انت اللي مكبر املو ̶

 صدرك.
 على صدري ازاي يعني؟! ̶
 إيه يعني أختك ملا تتجوز ابن خالك إيه املشكلة؟! ̶
املشكلة إن خالي ده أكتر واحد عارف الظروف وعارف إننا لوحدنا  ̶

في الدنيا ومفيش أعمام، أبويا كان مش مقطوع، أبويا كان مشلوح 
 الشقة باسم خالي. من شجرة، ومات وما سابلناش أي حاجة، حتى

عادي إيه املشكلة! وإيه عالقته بأختك مدام أختك بتحب ابنه  ̶
 وعايزاه؟!!

 عايزاه! ̶
آه عايزاه، وسيبك بقى من جو أختك وإن انت اللي ربيتها والكالم  ̶

ده، محدش بيفكر في حد، كله بيفكر في نفسه، وانت اللي خليتهم 
أديك أهو  يبقوا كده، علشان داميًّا شايل همهم وناسي نفسك،

دكتور على ما تُفرج، وعمرك ما هتيجي خطوة قدام، وحبيبتك 
قرطستك وخلعت، متزعلش مني يا صاحبي أنا صريح، انت 

 عارفني.
كاد أن يسمع تلك العبارة وكأنها قيلت من أحد مير بجانبه أثناء 
ارتدائه قميصه ويركب أزراره في فتحاته مسرعًّا، وقف متسمرًّا في 

ر إلى املرآة وهو مطأطأ الرأس، ثم أرخى ذراعيه، منتصف الغرفة ينظ
 وابتسم قائلًّا:
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 قرطستني عندك حق. ̶
متزعلش من كالمي دي احلقيقة، شوف نفسك شوية، ظبط حالك  ̶

في املستشفى وعوم مع اللي بيعوموا، ومتفكرش غير في 
 مصلحتك.

رن صياح تلك الكلمة أثناء إغالقه لباب املنزل ليترجل على سالمله 
القهوة؛ ليلحق مبيعاده مع فاروق، لم تغب الفكرة عن باله طيلة قاصدًّا 

الطريق املؤدِّ إلى املقهى، كان تفكيره يدور حول ثالث أفكار، العائلة 
واملصلحة والقرطاس الذي كان يرتديه إثر الطعنة املقصودة من 

 صاحبة الدم البارد.
ه إليه وصل إلى املقهى، وجد فاروق في انتظاره يلوح له بيديه، اجت

جلس كمن يحمل على كتفيه بضاعة يدور بها في األسواق باحثًّا عمن 
يشتريها، ولو بأبخس ثمن، جلس في مكانه بجوار فاروق دون النظر 
إليه، جلس متنهدًّا مخرجًّا زفيرًّا كمن خرج من حريق لم يكن يتنفس 

 سوى دخانه.
 فاروق:

 حمد الله على السالمة يا دكتور، أخبارك؟ ̶
سيدي األخبار عندك، ها إيه اللي كنت عايز تقوله والله يا  ̶

 ومعرفتش وكنت بتقولي إني فاهم املوضوع غلط!
 بس مش هجم لك الكالم وال هحاول أذوقه. ̶
 يا رب نخلص. ̶
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أنا عرفت كل حاجة من مراتي، ما انت عارف إنها شغالة معاها  ̶
 في نفس القسم في املكتب.

 ها اجنز.. وإيه بقى اللي املدام عرفته؟ ̶
 ملوضوع يا سيدي إن أسيل ما تخطبتش وال حاجة.ا ̶

 منصور في ابتسامة اعتلت وجهه:
 تصدق كنت متاكد وكنت عارف إنها ال ميكن... ̶

أمسك فاروق يده وأربض عليها في عجاله قاطعًّا حديثه حتى ال 
يكمل كلماته، ناظرًّا إليه في غضب ليسدد إليه لكمته القاضية، قائلًّا 

 في شيء من العصبية:
ا بس واصبر أكمل كالمي، الهامن ما تخطبتش فعلًّا، الصور اهد ̶

اللي حضرتك شوفتها دي مش صور اخلطوبة؛ دي صور كتب 
 الكتاب، وهي دلوقتي سافرت خالص اإلمارات مع جوزها.

ألقم فاروق بكلماته منصور حجرًّا كاد أن يكسر أضراسه ليبتلعها، 
وجود أمام فاروق توجهت يده بطريقة ال إرادية ناحية كوب املاء امل

ليتجرع مرارة احلقيقة، والتي لونت حلقه بلون أسود اعتلى عينيه 
 ليصمت كمن فقد الوعي.

 ياريتك يا صاحبي ما قولتلي حاجة. ̶
ما هو انت علشان صاحبي كان الزم أقولك علشان متعيش  الوهم  ̶

 ....على أمل الرجوع أو
 خالص يا فاروق مفهوم، متكملش. ̶
 تشرب إيه؟ ̶
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 أنا الزم أقوم. أل مش هقدر ̶
تقوم إيه بس انت حلقت تقعد! وكمان لسه بدري على ميعادك في  ̶

 الشغل.
معلش يا فاروق أنا عايز أكون لوحدي، هتمشى كده شوية حلد ما  ̶

 أوصل، سالم.
حان اآلن دوري املعتاد، كم أحب تلك اجلولة! إنها وبصوت مسموع 

تلك القاضية ممكن التي تصفعك حلظتها كالماتي.. لكم أحب 
اللحظات؛ حلظات الترن ح واجلمود العقلي، يكون ابن آدم مستسلمًّا 
وضعيفًّا، تقف نفسه في غيابات اجلب منتظرة من يرنو إليها ليرنو من 

 أذنها هامسًّا.
 أنا:

صدقت كالمي وال لسه بتكابر؟ خالص احلكاية خلصت، انت يا  ̶
منصور مجرد آداة الكل بيستخدمك ملصلحته الشخصية مش 

جرد توصيلة علشان كل واحد يوصل احملطة بتاعته مش أكتر، م
 أكتر، شوف حالك بقى، فوق، اصحى.

سار منصور في طريقه الوحيد الذي يعلمه اآلن هو طريق 
املستشفى، ال يعلم طريقًّا غيره، ال ينقصه سوى من يرسم له الطريق، 
تلك هي احلالة التي أسميها الدوار، ال يخرج منها املتسابق إال ليجد 
نفسه وفي يديه اخلريطة التي أضعها في يده، والتي ال تكون سوى 

 متاهة ال يخرج منها إال ليجد نفسه في معيتي، في نعيمي.
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كعادة يومية دخل يتجول في حالة من الترنح والضيق الذي كبل 
قدميه، ولج في ردهات املستشفى قاصدًّا ممره الطويل الذي يؤدي إلى 

ع أصواتًّا تعلو من آخر الطريق، اقترب أكثر مكتبه منتهيًّا باملشرحة، سم
ليكو ن جملة مفهومة من تلك األصوات التي حتولت إلى همهمة بني 
شخصني خرجا سويًّ ا من داخل غرفة األموات التي تسبق رائحتها 
صقيعها ليغلف الهواء والذي بدأ في التزايد مع اقترابه، نظر ليجد 

دية الصباحية، ذلك الرجل مدير املستشفى خارجًّا ويعقبه طبيب الور
الذي حتو ل وجهه صباحًّا مع السؤال الذي بدا عليه التطفل حينها. 
التقطت أذنيه تلك الكلمات التي يطلقها ذلك املدير الذي يظهر من 
هيئته مدى هيبته وقوة شخصيته وعجرفته التي بدت من وثوقه في 

ه ء، ويلونها بدلتخطوته ورفع هامته ومِشيته املتثاقلة التي يعلوها اخليال
الزهرية وحذاؤه ذو اللون البني الفاحت، التقتطت أذنه من حديثهما 
الذي واضح أنه كان يغلق مع باب املشرحة الداخلي قبل فتح الباب 
الثاني املؤدِّ للممر الرئيسي.. )متشغلش بالك انت وال تفتح املوضوع ده 

قى بطريقة تاني، أنا هخلصك من املوضوع ده، لو مكانش بالذوق يب
 الغزال(.

أغلق الباب الثاني ومعه خُتم احلديث لينظرا إليه في شيء من 
عدم االكتراث، ليندفع نحوه أسامة، نعم ذلك من كان مع املدير، رمى 
عليه السالم كمن أرخى يديه ليرمي عدوه بحربة خطية الصنع، ثم 
ذنا رمقه، فاحتًّا باب املكتب متمتمًّا بكلمات غير مفهومة، التقطت أ

منصور منها )شكلك مش هتجيبها البر(، قطع املشهد غير املفهوم على 
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ناظري منصور صوت دق هاتف املدير والتقاطه، ليجيب عليه، حوَّل 
منصور نظره إلى أسامة املندفع إلى املكتب، ودون تردد اندفع وراءه؛ 
عله يفهم سبب وجود املدير هنا، دخل خلفه مسرعًّا تاركًّا املدير 

 يتحدث بهاتفه. باخلارج
 منصور:

 خير يا دكتور أسامة كان في حاجة وال إيه؟ ̶
نظر إليه أسامة وهو يخلع املعطف ممتعضًّا غير مكترث بالسؤال، 

 ثم أجابه في حنق:
 أل مفيش. ̶

تعج ب منصور من الطريقة، نظر في ساعته لعله تأخر أو شيء من 
ة، الطريق هذا القبيل من املمكن أن يكون قد ارتكبه تسبب به في تلك

ثم أعاد السؤال مرة أخرى على مسامعه، ولكن هذه املرة جعلت أسامة 
يتذمر ويتمتم سر ًّا ناظرًّا إليه، ساحبًّا حقيبته، تاركًّا املكتب، ذاهبًّا في 

 طريقه، قائلًّا له:
اللي مطلوب منك النهارده هتالقيه على املكتب في الورق أنا  ̶

عندي حاجات أهم كاتبهولك علشان أنا مش فاضي أقعد معاك، 
 منك دلوقتي.

فهم منتظرًّا عله سيجد فتيه في شيء من الالمط منصور ش
 اإلجابة في الصباح القريب أو فيما بعد.

بدأ يباشر  بدأ في ارتداء معطفه األبيض، ثم شرع في ربط أزراره،
عمله وينظر إلى تلك األوراق على مكتبه؛ عله يفهم شيئًّا من تلك 
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ستشفى يطرق عليه الباب ويدخل دون انتظار الوظيفة، ليجد مدير امل
اإلذن، نظر إليه في شيء من االحتقار، ثم نظر إلى النافذة وهو ممسك 
بقبضة الباب، نظر إليه منصور منتفضًّا من على كرسيه في شيء من 
احليطة، كانت عيون مديره مملوءة بالكلمات والعتاب؛ ألنه أدرك أنه 

قد وصل إليه أنه قد رأى ما حدث، قد علم مبا حدث أمس، وأن اخلبر 
أضاء ضوء املكتب ضاغطًّا على األزرار مرتني، ثم مط شفتيه جاز ًّا على 
 أسنانه التي أصدرت صوتًّا، ما كانت لتدل إال على رجل قوي الطباع.
نظر إليه ثم تنهد مغيرًّا مالمحه في حلظة، والتي حتولت من أسد 

 إلى صاحبه، قائلًّا: جسور قد انفرد بفريسته إلى قط أليف يتودد
 ازيك يا.... معلش فكرني باالسم. ̶
 اسمي منصور يا دكتور سمير. ̶
آه انت بقى املوظف اجلديد؟ قصدي الدكتور اجلديد اللي بتناوب  ̶

 بالليل هنا، أال قولي صح، اجلثث عاملة إيه معاك؟
ابتسم منصور كمن أراد أن يزيح عنه التوتر الذي فاض داخل 

 تى على مكتبه.الغرفة كرذاذ تناثر ح
 منصور في شيء من اخلجل:

اجلثث! أل ناس محترمة الصراحة، كفاية إنهم ساكتني طول الوقت  ̶
 مش بيطلعوا صوت.

 ظهرت على وجه سمير تعابير من أُعجب بذلك الرد.
اممممممم، جميل الرد، ساكتني طول الوقت مش بيطلعوا صوت،  ̶

رح زي ده خلينا نخش في املوضوع على طول، أنا راجل عملي وص
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أنا طورته بالشغل والتفكير يا منصور، من اآلخر لو فتحت مخك 
 معايا ممكن يبقى ليك مستقبل باهر.

قالها وهو يسحب أحد الكراسي أمام املكتب ويجلس في هدوء 
 مشيرًّا إليه باجللوس.

شكلك دكتور بتفهم، بس السي في بتاعك لألسف ضعيف، ومن  ̶
املادي مش قد كده،  لبسك وعلبة سجايرك واضح إن مستواك

متزعلش من صراحتي يا منصور انت زي ابني، وأنا بحب الشباب، 
خصوصًّا لو كان طموح، يا ترى طموحك يا منصور واصل حلد 

 فني؟
أصابت تلك الكلمات جدران قلب منصور ببالغ السعادة كالعصفور 
الذي نال حريته، ولكن داخل حجرة بعد أن كان سجينًّا لقفص صدأت 

، ملعلوماتك منصور لم يسأله أحد يومًّا مبَ يحلم؟ أو ماذا تريد منه حياته
أن تصير باملستقبل؟ األماني يا عزيزي هي بابي املفضل، فمنها تنسى 
كل شيء وال تنظر إال بغرور ملا سوف تكون عليه، األماني هي أعظم ما 

 يدفع اإلنسان ليدافع عن حياته بشراسة.
ر إلى االبتسام ثم الضحك، تنه د منصور بقوة ملحوظة دفعت سمي

 قائلًّا:
 مالك يا منصور كل ده بتفكر؟ وإيه يا دكتور التنهيدة دي كلها! ̶
بصراحة يا دكتور مش عارف أقول حلضرتك إيه! أنا عمري ما  ̶

 فكرت في إجابة سؤال زي ده.
 من غير ما تسأل أنا شايف وعارف. ̶
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 شايف وعارف! ̶
راجل البيت واللي متقلقش، عارف البيت اللي انت جيت منه، وإنك  ̶

 شايل املسؤولية، و...
 وحضرتك عرفت ازاي؟ ̶
بص يا منصور، أنا هنا مدير املستشفى، الزم أكون عارف كل حاجة  ̶

عن الناس اللي شغالني معايا هنا؛ علشان أعرف ظروف وقدرات 
 كل واحد، وأعرف كمان هينفع يسد معايا وال أل.

 يسد!! يسد في إيه؟ ̶
الشباب! الشباب يا دكتور هما املستقبل، أنا مش قولتلك بحب  ̶

 خصوصًّا لو كانوا قد املسؤولية، وعمومًّا بكرة تعرف وتفهم.
قام متباطئًّا ناظرًّا إلى النافذة حتى انتصب طوله، ثم ابتسم وأشار 

 إليه بسبابته، قائلًّا:
ياريت يا دكتور متبقاش تسرح بعد كده وتقف كتير في الشباك،  ̶

ايلك عن أي حاجة شوفتها، وأي حاجة وبالش تسأل أي حد من زم
عايز تفهمها من هنا ورايح باب مكتبي مفتوح، انت عيني في شفت 

 بالليل، أي حاجة مكتبي مفتوح علشانك.
بدأ في السير نحو باب املكتب، ثم أمسك بقبضته الباردة، ثم 

 التفت إليه قائلًّا:
باملناسبة، مرتبك من الشهر اللي جاي هيزيد، وأهي حاجة  ̶

اعدك على مصاريف أختك، هي مش اسمها مرمي برضو! يال تس
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أسيبك دلوقتي، ومتنساش، باب مكتبي مفتوحلك في أي وقت يا 
 دكتور منصور.

تسمَّر منصور مكانه في حالة من الذهول، بدأ يجلس لشعوره بعدم 
القدرة على حَمل جسده، مدَّ يده يطلب الغوث من أحد اجلنود املتبقيني 

ه، بدأ يشعل رأس اجلندي ليقذف بدخانه إلى داخل داخل علبة سجائر
 صدره، ناظرًّا إلى احلائط املقابل ملكتبه في حالة من الشرود.



 

 

 .أحب المبارزة دون إخفاء أوراق
 .انظر، فهذه خطواتي

 .ك كلماتياستمع، فتل
 لكنك ستخطئ.
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 الفصل الثامن

13/12/1990 
رن هاتف املنزل، ذلك الرنني املستفز املتسارع، تشعر كأن الطالب 
يقف خلف السماعة ينتظرك حتى جتيب لتفتح له باب الشقة، لينطلق 

في ليلة باردة األجواء. رنَّ الهاتف مرارًّا  إلى بيت الراحة ليقضي حاجته
وتَكرارًّا، وفي خلفيته صوت القارئ )محمد رفعت( وهو يرتِّل ما تيسر 

 من سورة )مرمي(.
سكن الهاتف عن طنينه، ليجيب صوتٌ رقيقٌ أنثوي ال يدل إال على 

 جمال ورقَ ة صاحبته.
 فاتن:

 ألو، مساء اخلير. ̶
 شوقي:
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 إيه؟ وحشتيني.مساء النور، ازيك عاملة  ̶
حبيبي وحشتني، أخبارك، عامل إيه؟ بتتكلم منني من مصر وال من  ̶

 العراق؟
انتِ أكتر والله، أل بتكلم من العراق أكيد، انتِ عارفة لو نزلت كان  ̶

 زماني عندك مرمي في حضنك.
حبيبي يا شوقي وقلبي من جوة، مراتك عاملة إيه وعاملة إيه في  ̶

 احلمل؟
أسبوعني ونستنى البطيخة اللي هنا كلنا بخير، خالص كلها  ̶

تفقس، انتِ اللي طمنني عليكِ وعلى منصور وعلى اللي في بطنك 
 عاملة إيه ياختي وانتِ لوحدك في مصر.

والله يا شوقي الدنيا مش كويسة، موت أبو منصور لسه قطع بينا  ̶
كلنا، وانت عارف إننا ملناش حد غير ربنا، واللي جاي ده إذا كان 

 مني هيربيه معايا!ولد وال بنت 
تنهدت كمن صعد جبل لتوه دون توقف، ثم بدأت في البكاء، عال 
صوت جرس الباب واخترق املشهد احلافل باملشاعر احلزينة، حاولت 

 أن تستجمع قواها.
 اقفل الباب بيخبط هشوف مني. ̶
استهدي بالله وبطلي عياط وسيبيني على السماعة وقومي افتحي  ̶

 الباب.
 ماشي يا شوقي. ̶
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حت الباب، لتجد من يحمل مظروفًّا أصفر كبيرًّا، سأل عن أم فت
منصور ثم أعطاها الظرف، وأبلغها أنه رسول من املهندس )شوقي( 
صديق الغربة، وأن هذا الظرف منه، أدى املهمة املرسل ألجلها ثم 

 انطلق.
عادت قبل أن تفض وثاقه حاملة ذلك املظروف الضخم الثقيل، 

 التقطت سماعة الهاتف:
 ه ده يا شوقي إيه اللي انت باعته ده؟إي ̶
دي حاجة بسيطة، مصاريف تكفيِك كام شهر حلد الوالدة انِت  ̶

 ومنصور حلد ما أنزل بالسالمة.
 بكت بشدة وعال صوتها بالنحيب، قائلة:

ليه كده بس يا أخويا؟ أنا عارفة الظروف وعارفة اللي انت فيه  ̶
 وظروفك قد إيه صعبة.

يب عليكِ، ده انتِ اللي ربتيني، يال علشان بطلي الكالم املاسخ ده ع ̶
كده املكاملة دي هتكلفني كتير، وأكتر من كده أنا كمان هعيط، 

 يرضيكِ أخوكِ يعيط! يال أشوفك على خير، في رعاية الله.
 خلي بالك من نفسك يا شوقي، في رعاية الله. ̶

سرحت فاتن بعد غلق الهاتف، وأخذت تكفكف دموعها وتتذكر 
طئة عندما تزوج والدها من أم شوقي، وكان شوقي وقتها كيف كانت مخ

ال يتعدى عمره الثالث سنوات، وكانت هي تكبره بخمس سنوات، 
وأخذت تتعجب من تدبير الله وكيفية وضعه األشياء في نصابها 
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الصحيح، وأنها لو كانت تعلم الغيب وقتها الحتضنته ريثما رأته عيناها، 
 أن يسلم شوقي من كل شر.أخذت تبكي وتسبح ربها وتدعوه 

*** 

الساعة تدق الواحدة ليلًّا بتوقيت القاهرة، نور املكتب مضاء، لكن 
منصور ليس على مكتبه؛ كان في طريق عودته من جولة في ردهات 
املستشفى، التي أراد أن يأخذ جولة بني جدرانها، يتابع املشهد من 

ة في انتظار بعيد، يرسم أحالمه لعلها رسمة بقلم رصاص خفيف احلِد
 مَن يلونها له.

 أنا:
 إيه يا صاحبي بتفكر في إيه؟ غل بتني معاك. ̶
في وجعي، في حملي، في بكرة، مش عارف! تصدق، أنا اتسمرت  ̶

 ملا اتسألت النهارده عن شكلي بكرة هيبقى إيه.
يووووه، ده انت غريب أوي يا جدع، وجعك ده ألف واحدة ممكن  ̶

زيها، عيش وقضيها وبالش متسحه، الست ميقلعهاش غير ست 
حب بقى وإخالص بقى كفاياك، وحملك مفيش حاجة هتوقعه من 

، Money على كتفك غير الفلوس، املصاري،
l'argent, mon cher،  افهم بقى وخليك مطأطأ، الراجل جه

 حلد عندك بيعرض خدماته، اسمع منه وشوفه عايز إيه.
 عندك حق. ̶
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كتبه، الحظ أن بابها وصل منصور عند الردهة التي تصل إلى م
يغلق أسرع من خطواته، دلف إلى الباب عبر املمر، ليجد حسني يطرق 
 باب مكتبه، ابتسم وحيَّاه، ثم أخرج مفاتيحه ودسها في الباب مرح بًّا.

 ازيك يا باشمهندس، طمني على احلالة اللي معاك. ̶
افتكرتك مش هنا، احلالة بقيت متام احتمال تخرج بكرة، مراته  ̶

 جمبه فوق.ووالده 
احلمد لله على خير يا رب، ربنا يقومها بالسالمة يا رب ويطمنك  ̶

 عليها.
أنا قولت أنزل أتطمن عليك وأطمنك، وكمان ما بالش باشمهندس  ̶

 دي احنا بقينا أصحاب خالص.
 مش القصد، بس حضرتك أكبر مني والشعر األبيض ليه احترامه. ̶
 يا راجل الشباب شباب القلب. ̶

أضاء منصور الضوء، ذهب قاصدًّا مغالة املاء  دخال إلى املكتب،
 ليحضر الشاي.
 منصور:

 تشرب شاي معايا يا سحس؟ ̶
احنا قولنا نرفع التقدير بس مش لدرجة سحس! قولي سونة أنا  ̶

 بحب االسم ده.
 حاول منصور كتم ضحكاته وهو يناديه سونة.

طيب يا سيدي سونة، ها مش هتكملي إيه اللي حصل من أسبوعني  ̶
 نيا كده؟!شقلب الد
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سرح حسني لبرهة كأنه يراجع شيئًّا في تفكيره، استدار متكئًّا على 
 يد األريكة، لم يلتفت للسؤال، ولم يعده منصور النشغاله بإعداد الشاي.

 أنا:
 مش كفاية اللي حصلك! ̶

 حسني:
 ما هو خالص حصلي، ابعد عني بقى وسيبني في حالي. ̶
مني، يعني مينفعش، حالك هو حالي، وخالص انت بقيت مالز ̶

 بقيت بتاعي، املوضوع مسألة وقت مش أكتر.
 ابعد عنه وسيبه في حاله. ̶
وانت مالك! ده مش شغلك، ده شغلي، وكمان سيبه يختار زي ما  ̶

انت اخترت، مش ميكن يطلع أجدع منك ويعرف الصح من الغلط؟ 
 وأراهنك لو عرف.

التفت حسني ليجد منصور معيدًّا عليه السؤال مرة أخرى، ولكن 
 وت أعلى.بص

 انت منت وال إيه يا سونة؟ اتفضل الشاي. ̶
 حطه على الترابيزة، شكرًّا ليك. ̶
 مش هتقولي بقى إيه اللي حصل من أسبوعني وقلبلك حالك كده! ̶
 هو إبراهيم فني؟ كان قايلي إنه جاي، غريب الواد ده! ̶

 لم يكمل كالمه حتى وجدا إبراهيم يطرق الباب عليهما.
 إبراهيم:

 حسني وسايبني أقلب عليك الدنيا فوق؟! انت قاعد هنا يا ̶
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 حسني:
 تعالى اقعد وبطل زعابيبك دي. ̶

نظر إليهما منصور وكيف يتعامالن كطفلني على الرُغم من كِبر 
سنهما، ضحك بصوت عالٍ، جعلهما يلتفتان إليه مما أصابه باإلحراج، 

 قطع احلدث منصور، قائلًّا:
 خالص بقى يا جماعة عندي دي، نكمل بقى. ̶

 هيم:إبرا
 أنا مش قادر أتكلم. ̶

 حسني:
 مش قادر وال مش عايز؟ ̶

 إبراهيم:
أل يا حسني مش قادر، انت داميًّا كده عامل فاهمني وانت والله وال  ̶

 بتفهم.
 حسني:

 والله.. ياريتك عرفته من زمان يا أخي، مكانش ده بقى حالك. ̶
 إبراهيم:

 عندك حق، خالص هحكي أنا. ̶
كان تظهر عليه خطط  وج ه منصور كلماته إلى حسني، الذي

 التملص من احلديث:
 بس انت املفروض حتكي؛ انت اللي جيت األول. ̶
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ال تقلق، أنا كده كده ممكن أقعد معاك يوم أو يومني، إمنا هو  ̶
 محدش عارفله حاجة، سيبه يحكي.

 نظر حسني إلى إبراهيم ممعنًّا النظر إليه، سائلًّا إياه:
 ها فاكر وقفت فني وال أفكرك؟ ̶

 إبراهيم:
فاكر فاكر.. بعدها قعدنا يومني تالتة نتكلم ونتقابل عادي،  ̶

بتفضفض شوية، تفكرني بأيامنا مع بعض شوية، حلد ما عد ا 
األسبوع ولقيتها بتقولي إنها مش هتسافر، ولقيتها بتقولي إن 
أبوها تعبان جدًّ ا، وإن هو في املستشفى ومش هينفع نتقابل 

 اليومني دول لغاية ما تتطمن عليه.
 رق حينًّا كمن أراد كتمان شيء عن املستمعني.أط

 حسني:
 وبعدين كم ل، شكلك مخبي حاجة. ̶

 منصور:
 ما تضغطش عليه بقى يا هندسة، سيبه يحكي براحته. ̶

 نظر حسني إليه مبتسمًّا، ثم وضع يده على كتف إبراهيم، قائلًّا:
أضغط على مني ده يضغط على بلد، ده صاحبي وأنا عارفه كويس،  ̶

يحكي حاجة أحسن أبستفه، بس متقلقش خالص بطلت هو خايف 
 الطبع ده أنا من زمان، كمل يا هيمة، احكي ميكن ترتاح.
 نظر إليه إبراهيم، ثم تنهد، وأخذ يسرد بقية القصة:
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هحكي.. فات حوالي أسبوعني مش عارف أكلمها وال أوصلها،  ̶
لدرجة إني كنت هتجن، أول مرة أحس إني لسه بحبها ومحتاجها 

، كنت عايز أسأل وألف على املستشفيات علشان أعرف أبوها جد ًّا
في أنهي مستشفى علشان أعرف طريقها، لدرجة إني روحتلها 
عند بيتها القدمي، بس لألسف لقيتهم مشيوا منه من أكتر من سنة، 

الضهر لقيت الباب بيخبط،  2الساعة كانت حوالي  حلد ما في يوم
حتى ما حاولش يرن  بس صوت اخلبط كان ضعيف، اللي بيخبط

اجلرس، روحت فتحت الباب لقيتها وقفة قدام الباب البسة أسود 
وبتعيط، وبتقولي )بابا مات خالص يا إبراهيم، اللي كان بيحميني 

 وكان سندي خالص، أنا بقيت لوحدي في الدنيا دي(.
 أنا:

إيه ما تتلحلح وشدها دخلها واقفل الباب قبل ما حد من اجليران  ̶
 يشوفكم!

إبراهيم يده كمن يقتلع فسيلة من تربتها ليجدها تعلقت برقبته مد 
في حالة من الهلع، حملها إلى الداخل، ثم رد الباب في شيء من الرفق، 
خطا بها خطوات حتى أسكنها على أريكته حتى تهدأ، توجه إلى مطبخه 
ليحضر شيئًّا دافئًّا لها؛ عله يساعدها على الهدوء والسكون، جلس 

تلك الدموع املنهمرة في سيل ال يعبر إال عن اجتياح  بجوارها ميسح
 فيضانات احلزن لقلبها.

 أنا:
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إيه هتفضل كده قاعد ساكت! واسيها بكلمتني، طبطب عليها،  ̶
ضمها على صدرك وخفف عنها، حرام عليك معندكش قلب يا 

 أخي! البت أبوها لسه ميت، الزم تقف جنبها وتواسيها.
؛ حلظات اخلطيئة التي ال تتسبب تلك هي أحب اللحظات إلى قلبي

في اخلطيئة وحدها، ولكن هي خطوات تصل بها إلى اخلطيئة، والتي 
بها ال تكون النتيجة مجرد الوقوع في بئرها، ولكن األهم هو تبعات تلك 
اخلطيئة، فقد تكون القتل أو الدياثة أو الطالق، وما أجملها لو كان 

لك املعادلة! فبرغم هناك أطفال سيشردون أو سيهلكون نتيجة ت
جبروت كيان هيكل تلك اخلطوة لكنها.. دعني أوضح لك، فاحلب 
عندي والذي أزرعه في سراديب عقلك املظلمة تشعر في بداياته أنه 
حب أفالطوني بحت، أو تلك املشاعر التي حتاكى عنها، وكتب فيها 
)ابن حزم( هذا ما أستحسك على الشعور به، وهذا كما تقولون دس 

 في العسل، الذي لطاملا لهثت ألسنتكم للعقه.السم 
 أنا:

اسمع كالمي، انت بتحبها، وصدقني هي ضعيفة دلوقتي  ̶
 ومحتجالك جدًّ ا، خدها في حضنك.

كان إبراهيم ينصت فقط، إلى أن انتقل إلى مرحلة التنفيذ، تناولت 
يده يدها، مسح دموعها، ثم جذبها نحوه في شيء من السكينة، وضع 

 ا، وأخذ ميسح على شعرها محاولًّا أن يهدئ من روعها.يده على كتفه
 إبراهيم:
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اهدي طيب، هو أكيد دلوقتي في حتة أفضل، صدقيني، هو أكيد  ̶
 مش هيكون مبسوط وروحه شايفاكِ باحلالة دي.

تنهدت محاولة أن تستعيد كلماتها التي ذابت على لسانها من شدة 
 احلزن.

 سلمى:
كان كل حاجة، صدقني أنا باباي كان حاجة كبيرة أوي عندي،  ̶

 هضيع من بعده.
 هتضيعي ازاي وأنا موجود! ̶
 صدقني يا إبراهيم أنا مش عايزة أخلبطلك حياتك. ̶
 انتِ أصلًّا جيتِ عدلتيها. ̶
 يا إبراهيم أنا ست متجوزة. ̶
اتطلقي منه خالص وخليكِ معايا، أنا مش هقدر أخليكِ تبعدي  ̶

 عني تاني.
 إبراهيم بعد إذنك متزودش تعبي. ̶

انتفض إبراهيم خالعًّا يده من يدها منتصبًّا كأسد يدافع عن 
 فريسته أعلن زئيره وبعينني دامعتني لفظ كلماته:

تعبك! وملا أنا تعبك انِت رجعتيلي تاني ليه؟ وال راجعة تتسلي؟  ̶
 راجعة تكسريني تاني!!

 أرجوك بالش الكالم ده، أنا فعلًّا تعبانة جد ًّا ومحتاجاك جنبي. ̶
أبث قناتي اإلذاعية على أذني كل منهما في نفس  أستطيع اآلن أن

التوقيت، ولكن باختالف ضميري املذكر واملؤنث، تردد القناة هو خطوة 
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واحدة تفصلنا عن قطع البث، تفصلنا عن مشهد أنا نفسي ال أحضره، 
فبمجرد أن تسدل الستارة وتصيب لعنتي مغالة القهوة بالفوران أغادر، 

ا هي تلك اللذة والشعور بالنشوة واالنغماس فالسعادة لديكم هي دائمًّ
فيها دون ألم، ولكن سعادتي التي أمنحها لكم ال يعقبها سوى األلم، ففي 

 العلن جميعكم تسبوني، أما في السر فال خليلًّا لكم سوى )أنا(.
 أنا:

شكلها مش بتحبك، صدقني شكلها بتلعب بيك تاني، هي إيه  ̶
قت ما حتتاجك هتالقيك! أنا فاكراك لعبة وال برواز على الرف، و

لو منك أطردها، وال أقولك، حاول تقرب منها واتكلم معاها بهدوء، 
حاول تاخدها في حضنك تاني وشوف رد فعلها، أنا واثق إنها 
هتفهمك غلط وتقوم متشي، جرب وشوف، يا عيني عليك ملكش 

 حظ في أكتر واحدة حبيتها وأخلصتلها!
 تعديل احملطة كان لزامًّا اآلن.

 أنا:
انتِ إيه لسه فاكراه بيحبك! صدقيني هو شايفك وال حاجة، هو  ̶

مش شايفك ست أصلًّا، خالص بعد ما خونتيه، انتِ عارفه إنه 
موجوع منك أوي بجد، ومش هيسمحك عمره غير لو قربتِ منه، 
قربي منه وشوفي رد فعله، لو طبطب عليكِ وحن  عليكٍ يبقى لسه 

جودك هنا مجرد تضييع وقت، بيحبك، لو مكانش صدقيني انتِ و
إبراهيم بتاع زمان خالص مات، جربي وشوفي مش هتخسري، 
 انتِ كده وال كده متجوزة، يعني مش هتخسري حاجة تندمي عليها.
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هدأ إبراهيم ومللم أعصابه، ثم أظهر شيئًّا من الهدوء، اقترب منها، 
ثم أمسك بيدها، قر بها من شفتيه ليوشم قبلة في باطن يدها وبني 
خطوط كفها البض، والذي تفوح منه رائحة كرائحة اخلوخ، لكنها 
مختلطة برائحة الندى وقت الفجر، قبَّل يدها ناظرًّا ألعلى ليجدها 
تغمض عينيها لتميل برأسها للخلف مع صوت تنهيدة قوية جامحة ال 
تدل إال على أنثى عاد إليها عشيقها من احلرب بعد أن تركها لسنوات، 

ات حتى بادر إبراهيم بإعالن احلرب، وغرز أنيابه وما هي إال حلظ
كذئب وحيد تزينه غرة سوداء في عنق فريسته، ليعلو صوتها، وفي حالة 

 من الغنج املتبادل استشاطت األجواء، و......
ملاذا كل املعاصي تنسب إلي  أنا! ما تقترفونه ما هو إال رغباتكم 

إلخراجها، ثم ترمون  الشريرة واملكبوتة، تنتظرون التوقيت املناسب
 باللوم على شخصي!

أغلقت الستارة وأغلقت تردداتي عن مذياع أذنيهما.. دعني أشرح 
لك ما حدث لعلك تتعظ أيها البشري، فأنا كم أحب املبارزة دون إخفاء 
أوراق، انظر فهذه خطواتي، استمع فتلك كلماتي، لكنك ستخطئ.. هلم  

 ألفسر لك.
ع أن تلعب بها وأنت تقامر على روح هو أقوى ورقة تستطي )احلب(

بشري تراقبه عيناك لتضمه إلى فريقك كالعب متمرس، تدفع به في 
الدقيقة األخيرة ليجلب لك االنتصار مطوقًّا غنائم األرواح بأطواق من 

 .اخلطايا احملببة إلي 
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أن أجعلك تعجب وتلمع عينيك، ثم يفغر فوك  اخلُطوة األولى:
باألفكار التي أصبها في ذهنك، مثل يا ليتني أحبها أو أضمها أو أقبلها 
أو... الباقية اآلن تدور في ذهنك، ترى أنا ال أفعل شيئًّا! أنت تكمل 

 وحدك، هذا ما تريده، فما ذنبي أنا؟
النيْل من بقاع  أهمها وأكثرها إثارة؛ وهي األمل في اخلُطوة الثانية:

حترز بها انتصارات، وهذه تكون إما بالتلميح الذي يعقبه اخلجل وهو 
اإلذن وهي عملية بطيئة شيئًّا ما، أو التصريح، وهنا تكون اإلجابة بعدة 
طرق، إما عن طريق املوافقة املباشرة، أو مكاملة هاتفية، أو مرئية، 

انتصار، وهنا ترفع ولعلها األسرع في معرفة أرض املعركة لتحقيق أول 
راية واحدة، وهي احلب إلكمال التحالف واالحتاد بني طرفني وقعا في 

 شباكي.
صد قني أيها البشري الضعيف، احلب النقي حق ًّا ال يتبعه شهوة 
بقدر ما تتبعه سعادة وسكينة ونشوة غامرة، ال جتعل شيئًّا آخر يرتعد 

 سوى قلبك أيها املدلل.
ذي يقودك ويتحكم بك ويقودك نحو أما ما أعنيه فهو احلب ال

 مغفرتي أنا.. مرحبًّا بك في عاملي.
صمت إبراهيم للحظة بعد وصفه التام ملا حدث، انصبَّ نظر كال 
 من حسني ومنصور صوبه، قطع الصمت صوت إبراهيم وهو يضحك.

 حسني:
طول عمرك نِجس، بس ارحتت بقى بعدها! يعني حسيت إنك  ̶

 دها؟شفيت غليلك ورجعتلك كرامتك بع
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 إبراهيم:
بالعكس، غرقنا في بعض أكتر، وسابت البيت وجت قعدت عندي  ̶

 بتاع شهر.
 حسني:

يخربيتك! شهر! ده كان شهر عسلك بقى! أتاريك وال بتسأل  ̶
واختفيت، وكل ما أكلمك تقولي مش فاضي، كمل وبعدين يا 

 دجنوان؟
 إبراهيم:

وبعد كده في يوم نزلت روحت الشغل ورجعت لقيت باب الشقة  ̶
 مفتوح، استغربت جد ًّا، دخلت لقيت......

 حسني:
 كم ل، أهو أنا مش خايف غير من اللي جاي. ̶

صعد إبراهيم درجات سلمه فرِحًّا بذلك الصيد الذي بات على 
جسده ينهش في حلمه دون رحمة تُذكر طيلة شهر مضى، أخرج مفاتيح 
دأ جنته املؤقته التي ظن  أنها ستدوم، لم يعد عدته لتلك اللحظة، ب

باختيار مفتاح شقته، لكنه وجد الباب مفتوحًّا، دفع الباب إلى الداخل 
مهرولًّا ينادي على غزالته، ليجدها ملقاة على األرض ممددة مكبلة 
فاقدة الوعي، تستفيق بالتدريج، تأن  من ألم أصابها، كاد أن يفقد عقله، 
 اندفع نحوها صارخًّا حتى تلقت رأسه ضربة من اخللف ليفقد الوعي.
بعد مدة ال يظنها بالكبيرة استفاق، ليجد نفسه مكبلًّا على كرسي 
خشبي، وأمامه سلمى قد استفاقت، بدأت ضبابية الرؤية تزول 
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تديجي ًّا، حتى بدأ يحدد مالمح شخص يقف خلفها، هم  بالقيام، لكن 
دون جدوى، نطر إلى يده املكبلة وخصره املشدود فلم يتحرك، أراد 

 من شدة الشريط الالصق عليه. الصياح فلم يخرج صوته
حتى بدأ الشخص في االقتراب منه ونزع الشريط بسرعة أصابته 

 باأللم، هم  أن يصرخ، فبادره الشخص قائلًّا:
شششششش، مش من مصلحتك لو خايف عليها إن صوتك يعال،  ̶

 اهدا كده وشد نفسك علشان تفهم.
ت، نظر إلى سلمى بعني اخلائف، لكنها لم تبادله نفس النظرا

واكتفت أن تأن ناظرة إلى أرضية الغرفة، متذكرة ما كان يحدث بينهما، 
ضحك الشخص بصوت عالٍ، ثم جمع ضحكاته في غضب ساحبًّا إياها 

 من شعرها في غضب مقربًّا مسدسه من وجهها، قائلًّا:
كنتِ فاكراني بثق فيِك يا هامن! أنا عمري ما أمنتلك أصلًّا، أصل  ̶

بتحب واحد بقالها زمن وبسهولة كدة بالعقل مستحيل واحدة تكون 
تسيبه، ومسافة مفيش تتجوز واحد تاني قال إيه بحجة إن بابا 
عايز يفرح! ما هو حاجة من اتنني، يا إما انتِ أصلًّا مكنتيش بتحبيه 
وأنا أشك الصراحة في ده، يا إما انتِ من النوع اللي بيقضيها، وده 

 ألعن.
فان ليدبر أمره وماذا صمت ليتمالك أعصابه التي بدأت بالرج

 سيفعل معهما في ذلك املوقف العصيب.
الشك يا عزيزي هو أحد أعظم األبواب امللهمة، مع العلم أنكم 
تعلمون ذلك وتدرسونه؛ )إن بعض الظن إثم(، إال أنكم ال تراعون لتلك 
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التعاليم شأنًّا في وجودي، ذلك ألن بالشك تصبح جميع الهواجس تنبت 
صبة بطمي اخليانة، وتربة عقلك الباطن تنبته في أرضية عقلك اخمل

كنباتات الظل، ال تشعر بها وهي تنمو، لكنها موجودة تتغذى عليك إلى 
أن تصل إلى مرحلة ال تقوى على التحكم بها أو اجتاهاتها أو حتى 
اقتالعها، ثم تبدأ في رحلة البحث، ليس بحث بهدف التفنيد، ولكن 

ال تقع عينك عليه، فينعكس ذلك في  إليجاد أدلة إثبات، وما دون ذلك
تصرفاتك وانفعاالتك املبالغ فيها وكلماتك، حتى نبرة صوتك املغلفة 
باالتهام، ذلك التغير يشعر به اجلانب اآلخر، فتبدأ التصدعات ويسرح 
الشق ليتحول إلى نهر من ماء مكدر ضحل، ثم يصعد الضباب، أنت ال 

ال يرى سوى التغير واملراقبة ترى سوى الشك واخليانة، والطرف اآلخر 
وامللل واإلهمال، فيبدأ دوري في اللعب مع اجلانب اآلخر، والذي ما 
زال ساكنًّا، ثم ال يطول األمر حتى أقوم بتوجيهه إلى ورقة اللعب 
الرابحة في نظره، وأعود إليك باألفكار املرشدة لتتأكد مساعيك 

 أيها البشر. واكتشاف اخليانة. انظر معي إلى متعة اللعب معكم
 شريف:

كنتِ فاكراني مش هوصلك صح مش كده؟ اوعي تكوني فاكراني  ̶
كنت نامي على ودني الفترة اللي فاتت دي كلها، أل فوقي، خطواتك 
كلها كانت عندي حلظة بلحظة، تليفونك لألسف من يوم ما 
أصريتِ تنزلي مصر وتسيبيني هناك لوحدي بحج ة بابا وماما 

جهاز تتبع أقدر بيه أعرف انتِ بتروحي فني كنت رابطه بتليفوني ب
 وبتيجي منني وبتكلمي مني.
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 سلمى:
 شريف اهدا واسمعني، هشرحلك. ̶

في حالة هيستيرية من الغضب حاول شريف متالك نفسه ضاحكًّا 
 بصوت عال حتول إلى السكون، ثم التنفس بصوت واضح.

أهدا، حاضر ههدا، هتشرحيلي إيه؟ مراتي احملترمة في بيت  ̶
ها بقالها أكتر من شهر، إيه االستضافة هنا كانت إقامة عشيق

كاملة شكلها! هتبرري إيه؟ ما هي كل حاجة واضحة، هتقوليلي 
إني كنت بعاملك وحش وإني كنت قاسي عليكِ وكالم األكليشيهات 
ده، تقومي يا محترمة تخونيني، ومع مني؟ مع ده! طب كنِت 

 استنضفي.
ل، مما جعله يتذكر أن ربه أصاب ذلك املشهد إبراهيم بالذهو

سيخرجه من هذا املوقف، ولكن كيف واملَخرج ال يكون إال ملن اتقى! 
ذلك هو الشرط، أصابه اخلجل، فأخذ يدعو أن يكون ذلك حلمًّا 

 سيستفيق منه اآلن ليجدها تغفو على صدره.
*** 

أطرق إبراهيم وقطع احلديث، ثم صمت قليلًّا، لينتفض من مكانه 
افذة سارحًّا وكأنه ينظر إلى أحد ما، ثم ابتسم وهو يلتفت ناظرًّا إلى الن

 مغرورقة عينيه بالدموع، قائلًّا:
 حاضر، أنا جاي دلوقتي. ̶

 ثم نظر إليهما، قائلًّا:
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 أنا هقوم أمشي يدوب كده كفاية نكمل بعدين. ̶
 وخرج متمتمًّا:

 يارتني ما كنت سمعت كالمك، انت صح يا حسني. ̶
 حسني:

 طيب جاي بكرة؟ ̶
 إبراهيم من الباب، ورد عليه وهو يغلق باب املكتب:خرج 

 مفتكرش.. أشوفك على خير، سالم. ̶
تنهد حسني بقوة محاولًّا إخفاء حالة تأثره بصديقه الذي رحل، 
رمبا بال عودة، ورمبا هذا ليس بتأثر، ولكنه رمبا قياسًّا واستنادًّا على 

مختلف والتقدير حالته وما فعله مع جاسي، فالفعل واحد، ولكن املعيار 
مختلف، فما بني رجل أعزب وآخر متزوج، ما بني البحث عن االنتقام 
القدمي لالنتصار الذاتي إلبرهيم، والبحث عن الذات التي تركتها هدى 

 للرياح.
انظر معي إلى هذا اجملتمع الذي نعيش فيه، حولتُه إلى مجتمع 

اك أحدكم ذكي الكل يتصارع فيه إلثبات ذاته ليس إال، حتى إذا كان هن
شبهتموه بي )فالن شيطان( على سبيل املدح، فلماذا تخشوني؟ لقد 
أصبحنا رفقاء، إال أنني أجدكم اليوم أنتم من يقودوني، فلكم أتعجب 
من أفعال ال أجرؤ على فعلها، كم منكم يسب اخلالق! هكذا منذ أن 
حكمتكم اجملتمعات الشكلية الهزلية الرقمية، حيث بات مييزك 

ن املشاهدات والقنوات البثية على كافة املنصات الرقمية، كإنسا
وأصبح يحكم بينكم الصواب واخلطأ في التصرف للوصول إلى الذات 
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وإشباع شهواتها، فقد يكون التصرف حرامًّا شرعًّا، ولكنه صواب، 
فالقانون اليوم هو قانوني ودستوري، ال تشريعاتكم السماوية، حتى 

تلقونها على عاتقي، بل تبررونها حتت ذنوبكم التي تقترفونها ال 
مسميات كثيرة؛ الضغوطات احلياتية، واحلاالت النفسية، وقلة احليلة، 
ال أسمع اليوم أحدًّا فيكم يقول إنها من وسوستي له، يا لك من ضعيف 
غبي. لألسف أصبح عقلكم اليوم ما هو إال قشرة تتأجج حتتها الغرائز 

يكون هنا موضعها للتحكم بعجلة  والشهوات، والتي تظهر على السطح،
القيادة لتلك املدمرة البشرية نحو الطريق، فبعد أن تنهي غايتها تظهر 
أخرى، وهكذا دواليك حتى تصل إلى احلياة البهيمية، فعقلك ما هو إال 
عبد لتلك الرغبة التي جتتاح احلكم الفكري ليديك، فأصبحت تنظر 

سعادة، وكلها تنصب في إلى الصواب بأنه ما يحقق لك احلرية وال
طريق الوصول وإشباع شهواتك، فعندما يصبح الفعل الواحد متعدد 
النظرة بني البشر فيظهر عدم التوافق في املعيار الذي هو مناقض 

أهنالك أصعب من الزنا! فالكل منكم قد  لطبيعتكم التي فُطرمت عليها،
 يافة إذا قدماختلف عليه، فقبائل )اإلسكيمو( تعتبره نوعًّا من كرم الض

الرجل زوجته لضيفه أو املقايضة، أو قد يعير زوجته لصديقه األعزب 
أو يتبادلها مع جاره، ما رأيك في هذه احلالة؟ إنه أحد امللفات التي 
أعمل عليها بدقة حتى أنشرها بني عواملكم القذرة، يا لوضاعة املوقف 

ز األمر وخس ته، فاخلطوات البسيطة مع الوقت تتحقق، أخرجه من حي
السماوي إلى العقل البشري إلى احلكم االجتماعي، أي من احلرام إلى 
العيب إلى الغريب إلى العادي ثم املألوف إلى املنتشر، فالغريب مع 



 

[197] 

حسني  -الوقت يصير مألوفًّا، لقد وضعت في حكمك على كل منهما 
حتت وطأة الظروف أو الدوافع، ولم حتكم على الفعل  -وإبراهيم 
هبت تبرر؛ ألن ما بداخلك يتمنى لو تعش نفس املشهد مع نفسه، ذ

 )جاسي أو سلمى(، أو رمبا تسعد بكلتاهما.
ثم وجهه حديثه إلى منصور، الذي بدت عليه حالة من التأثر 
والتشتت والفضول الطبيعي في معرفة ما حدث بعد ذلك، لكن حسني 

 حو ل املشهد نحوه وقطع تفكيره، ليسأله:
 ي أكمل وال إيه؟طيب إيه مش عايزن ̶

 منصور:
آه، خلينا على األقل نوصل حلاجة في حكايتك بدل صاحبك ده  ̶

اللي سابنا متعلقني كده ومش فاهمني إيه اللي حصل ومش عارفني 
 هييجي يكمل كالم وال إيه!

 يا عم مستعجل ليه، بكرة تعرف، وبكرة من النهارده مش بعيد. ̶
 عند حق، طيب انت مش هتكملي إيه اللي حصل؟ ̶
بص يا سيدي، هدى بقى شافتني مشغول في الشغل واحلالة اللي  ̶

بدأت تتغير وتتحول الفلوس كترت حست أحالمها، بتتحقق 
سابتني في شغلي وبدأت تشوف اللي ناقصها وناقص العيال، 
والباقي انت عارفه، حلد ما في يوم كنت كلمت جاسي تقابلني في 

تقريبًّا بنص  الشقة وتسبقني على هناك، روحت، بعد ما وصلت
ساعة روحت دخلت، حسيت زي ما تكون كانت بتكلم حد بصوت 
 واطي، وأول ما حست بيا راحت مغيرة الكالم وقفلت املكاملة،



 

[198] 

وراحت قافلة املوبايل، وجرت اتعلقت في رقبتي، وهاتك يا دلع، 
قاعدنا عادي بنتعشى، الحظت إنها من وقت للتاني بتفتح املوبايل 

صمة، وبعد شوية بتستخدم إيدها الشمال بإيدها اليمني بالب
وبتغير صباعها ملا بتفتح املوبايل، فأنا الصراحة شكيت، حسيت 

 إنها بتعرف حد تاني.
الشك يجعلك تنهار وتخشى الغد، فكل شيء يسقط حتت قدمي، 
حتى القيم واملُثل والفضيلة، حتى النظريات العلمية التي تبددون فيها 

ك أحد أبواب اجلحيم النفسي الرهيب أوقاتكم تسقط بالشك، فالش
الذي قد يدفعك في األرجح إلى ارتكاب خطيئة القتل، إما بنفسك أو 
الغير، أو إلى اإلميان بأشياء منافية لتعاليمك، كم من متعلم وعلى قدر 
كبير من الثقافة قد يؤمن بالفنجان وقراءته! يقل ب ما تبقى من النب 

م يرجه، ثم أرسم له لوحتي التي املترسب ويقلبه رأسًّا على عقب، ث
تفوق ألغاز )دافنشي( بلوحاته، وأهيئه حتى يقرأه له من ادعى املعرفة، 
والذي قد يكون ليس بقارئ للحروف شيئًّا، أصو ر له أشياء إمنا هي من 
خيال شارب هذا الفنجان، وألقي كالماتي على لسان مَن يقرأ، من 

باب الكفر، هل يعقل أن مخاوف وآمال، فإذا صدقت فمرحبًّا بك في 
تصدق قليلًّا من النب! ويا ويلك لو كان من النوع الرديء، تخيروا النب 
لفناجينكم، غدا سيظهر لكم من يقرأ اإلسبرسوا والالتية واألمريكان 

 كوفي.
 منصور:
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طيب إيه املشكلة؟ وإيه العالقة باللي انت قولته ده بإنك تشك  ̶
 فيها؟!

ولوجيا احلديثة بقيت مسهلة مواضيع إيه املشكلة يا دكتور! التكن ̶
اخليانة، تعرف إن التليفونات الذكية دي ممكن تعمل عليها 
حسابني كل واحد يفتح ببصمة غير التانية، وكله كوم وإنك تكون 
بتتغفل ده كوم تاني! وخصوصًّا مع الراجل، الراجل بطبعه أناني، 

 يغفل بس إمنا ميتغف لش.
لم يندمل بعد في صدر منصور، وكأن تلك الكلمات أصابت جرحًّا 

 فأسرع منصور ليخفي تأثره بالكلمات، ولكن ذلك لم يخف على حسني.
 منصور:

 طيب وعملت إيه؟ ̶
مفيش، قولتلها هنزل أجيب ورق شغل من العربية، وروحت  ̶

 الصيدلية جايب منوم حطيتهولها في العصير وبالشفا.
 واكتشفت حاجة بعد كل ده؟ ̶
املوبايل على صوابع إيديها كلها حلد ما قعدت عايز أقولك أجرب  ̶

 شكي طلع في محله، بس أنا ظلمتها في حاجة الصراحة.
 ظلمتها في إيه؟ ̶
األكونت التاني اللي كان على موبايلها مكانتش بتخوني عليه  ̶

 الصراحة، الهامن كانت بتسل مني.
 بتسلمك! ̶
 أيوة كده حرفي ًّا بتسلمني إليهاب. ̶
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 إيهاب! مش ده... ̶
إيهاب مدير املكتب، طلع هو وهي مرت بني كل حاجة،  بالظبط كده، ̶

الباشا كان بيستخدمني، كان بيبعتلي مشاريعه بأسماء ناس تانية 
علشان أنفذهاله على أساس إن أنا اللي بعملها حلسابي، وكنت 
فرحان إني مغفله وبطلع لنفسي مصلحة من وراه، بس إيهاب كان 

واد املستخدمة مطابقة، لعيب شطرجن، طلع هو اللي كان بيبعت امل
وأول ما أسيب املوقع كانت املواد دي بتتبدل، والناس كلها طبعًّا 
شغالة معاه، وأنا مجرد كحول، والكحول ده في مهنتنا هو الشخص 
اللي كل حاجة باسمه، واللي وقت اجلد بيشيل كل حاجة، جاسي 
طلعت كاميرا في حياتي بترصد حتركاتي، لدرجة إني لقيت 

وصور ليا وليها على التليفون، وطبعًّا كل ده مبعوت فيديوهات 
للهندسة، طلع هندسة جامد أوي ومقدرش ينسى إني كنت بفهم 

 أكتر منه وبطلعه حمار، بس لألسف أنا اللي طلعت حمار.
 يا خبر! وبعدين إيه اللي حصل؟ ̶
عقبال ما خلصت املوبايل بتاعها وشوفت كل املصايب دي الهامن  ̶

يا لقيتها واقفة مبل مة، وراحت رازعاني كانت فاقت، ببص ورا
بالفازة في دماغي، شوفت يا سيدي عملت معايا إيه! مع إنها كانت 

 غالية عليا أوي.
 بعد اللي عملته معاك ولسه بتقول عليها غالية!! ̶
يا عم مش جاسي، أنا بتكلم على الفازة، أصلها كانت كريستال من  ̶

 الغالي التقيل.
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 طيب واتصرفت ازاي؟ ̶
ايف كفاية كده، النهار خالص هيشقشق، قوم صليلك أنا ش ̶

 راكعتني ينفعوك في آخرتك يا ابني، يال سالم.
 طيب إيه هشوفك بكرة؟ ̶

قام حسني من مكانه متجهًّا نحو الباب املفتوح، خرج ولم يجب، 
 مشيَ سريع اخلطى تلك املرة، وكأنه ذاهب للقاء أحد ما.

كوب الشاي كما هو لم نظر منصور إلى الطاولة أمام مكتبه، فوجد 
 ميس، ابتسم متمتمًّا:

هو الراجل ده مش بيشرب حاجة ليه! هو بيقرف من جو  ̶
 املستشفيات وال قرفان مني اكمني دكتور برتبة غفير على اجلثث!!
قال كلماته ليسمع صوت سيارة يقف محركها، ترك النور هذه 
ب املرة، وأخذ يتجسس من غرفة مجاورة ملكتبه، ليجد نفس احلقائ

التي كانت باألمس والصناديق، ولكن هذه املرة تخرج من املستشفى 
يحملها الرجالن للخارج، ويتسلمها نفس الرجالن، وضعا احلقائب في 
السيارة، كانا نفس الرجلني، لكن لم تكن نفس السيارة، كانت من النوع 
الذي معد  به صندوق كبير باخللف، يعلوه مبرد، كأنه ثالجة متنقلة، 

 الرجالن، أدارا السيارة وانطلقا.أسرع 
تراجع منصور برفق، أسدل اجلزء املرفوع من الستارة التي كان 
يراقب من خلفها، استدار ليجد نفس الرجل أمامه؛ عم غزال، كاد أن 

 يصرخ، لكنه متالك نفسه في غضب، ثم قال له:
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في إيه يا عم غزال! أنا كده فاضلي مرة كمان وهقطع اخللف،  ̶
وكمان انت فني من أول الوردية، انت ازاي شغال هنا  حرام عليك،

 ومعايا ومش بشوفك غير وانت بتفجعني؟!
ال حول وال قوة إال بالله يا دكتور، متزعلش، كلها النهارده ومش  ̶

 هتشوف وشي تاني، أنا خالص همشي.
 قال كلماته وهو يستدير، ثم متتم قائلًّا:

 ده، انت لسه صغير.خليك فاكر إني قولتلك ملكش دعوة باملوضوع  ̶
 ضحك منصور من ردة فعل ذلك الرجل الكهل، ثم نادى عليه:

 طيب تعالى يا عم غزال متزعلش، فهمني طيب في إيه؟ ̶
 غريب عم غزال ده بس بكرة أفهم إيه حكايتك!

قضى منصور ما تبقى من ورديته وهو يفكر في كالم دكتور سمير 
بالطموح، وقرر أن يزور مكتبه وعالقته مبستقبله، بنى أحالمه مرصعة 

 في الصباح بعد االنتهاء من عمله ليسأل ويفهم.
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 الفصل التاسع

في بيت خاله، والذي ال يبعد سوى عدة شوارع، وصلت فاتن، تلك 
ر على مالمح وجهها اجلَلَد والصبر في تربية األم احلنون التي تظه

طفلني أصبحا اليوم في سن الشباب، ذهبت لتلقي بهموم أثقلت 
عاتقيها على مسامع )جميلة(، والتي كانت لها مبثابة األخت 

 والصديقة.
 طرقت الباب في شيء من الوهن منتظرة اإلجابة بفتح باب املنزل.

 جميلة:
 عاملة إيه؟ أهلًّا، ازيك يا فاتن، اتفضلي، ̶

دلفت فاتن إلى الداخل، خالعة نعليها في سرعة كمن يريد أن يروي 
ظمأه إثر مشوار طويل في يوم شديد القيظ، على الرغم من قصر 
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املسافة. أخذت بيديها واحتضنتها، وبسالم معتاد بني النساء قبلت كل 
 منهما وجنتي األخرى.

ي، يخربيت هاتيلي ماية بسرعة عطشانة أوي يا جميلة يا أخت ̶
 السكر وسنينه.

 على طول، اتفضلي خشي براحتك، سعيد مش هنا. ̶
دخلت فاتن تتأمل جدران البيت الذي كلما وجلت إليه تنظر إليه 
وكأنها تراه ألول مرة، فالذكريات هنا ال تُعد وال حتصى، سرحت وهي 
متر بغرفة الصالون، بذلك الصالون املذهب بلون أصفر عتيق، وتذكرت 

م األخير الذي جمعها مع أخيها قبل سفره إلى العراق، ذلك اليو
واملفاجأة التي أعدها لها قبل سفره بأيام، جلست على أريكته، أعادت 

 رأسها إلى اخللف، أغمضت عينيها لتتذكر ما حدث يومها.
*** 

 شوقي:
 منورانا يا أم منصور. ̶
 ده نورك يا أخويا، تنه عامر بحسك يا رب. ̶
خفي احلزن شوية على فهمي، ده مش بقولك بقى مش ناويها ت ̶

كويس علشانك، انتِ لسه صغيرة، وكمان علشان جميلة متتأثرش، 
وانت عارفة إنها حامل وعارفة هي متعلقة بيكِ قد إيه، وبيتهيألي 
فهمي مش هيكون مرتاح في تربته وهو حاسس بيكِ كده، وانِت 
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ف عارفة كان بيحبك قد إيه، وكمان الواد منصور ملوش ذنب يشو
 ويعيش احلزن ده، ده لسه عيل صغير.

والله غصب عني يا أخويا، انت عارف أبو منصور كان غالي عندي  ̶
قد إيه وكان بالنسبالي إيه، الله يرحمه سابني وسايبلي اتنني لسه 
ما يعرفولهمش رب، والدنيا انت عارف بقيت عاملة ازاي، 

انت وصاحب الشقة كان بيتكلم معايا إني أطلع من الشقة، ما 
عارف الشقة إيجار قدمي وكانت بتاعة والد فهمي، يعني خالص 

 مينفعش تروح ملنصور.
 وانهارت في بكاء مكتوم، وبدأت متسح دموعها املتساكبة.

 شوقي:
 عيلني ازاي هو مش منصور بس! انتِ حامل؟ ̶

 أومأت برأسها كاعتراف منها مبا حتمله داخلها.
 شوقي:

بس ده كده تاني خبر  -يرحمه الله  -طول عمره شقي فهمي ده  ̶
 حلو.

 تاني خبر! مش فاهمة. ̶
أصل أنا النهارده جايبك علشان أقولك على خبر حلو.. اسمعي يا  ̶

 ستي، الشقة اللي انتِ فيها خالص من النهارده بقيت بتاعتك.
 بتاعتي ازاي؟! ̶
هفهمك، أنا اتكلمت مع صاحب الشقة واتفقت معاه إنه هياخد  ̶

قرشني وميلكلي الشقة باسمي، وده تنازل مني إن الشقة بعد عمر 
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طويل هتكون البنك منصور علشان يتجوز فيها ملا يكبر، وأنا بعمل 
كده علشان بحميكِ، وكتبتها باسمي علشان مش عارفني الدنيا 

كبر ممكن تتصرف ازاي! بس بحل فك مخبيالنا إيه وال العيال ملا ت
محدش يعرف موضوع الشقة ده حتى منصور، أنا مظبط كل حاجة 
مع احملامي علشان يظبط الصياغة القانونية، وأنا شايف إن أنا 

 كده بحميكِ، حتى من منصور نفسه.
*** 

عادت فاتن دامعة على صوت جميلة وهي متد يدها بكوب من املاء، 
احلنو والعطف، فكل منهما ال يزاالن يتذكران نظرت إليها في شيء من 

 شوقي.
بالطبع يا عزيزي ستجد هذا املوقف ضربًّا من اخليال، لكنه 
حقيقي، أنتم فقط أصبحتم ال تألفون احلقيقة الالزمة لتخيل ذلك 
املوقف، إنه )األخ( لو تأملت تلك الكلمة ستجد أنها تستخدم وبشدة 

نفسك تقول )أخ(، ذلك ألنكم  حني االصطدام أو اإلصابة بجرح، جتد
نسيتم أن أكثر ما يؤلم هو األخ فهو ال يُعوض، لكن هذه أيضًّا لم تعد 
ضمن جداولكم فسهلتم علي  املوقف والعمل لاليقاع بكم في فخاخي، 
وصرمت تبحثون عن إخوة لم تلدهم أمهاتكم، وتركتم العمل على مَن هم 

خلائن املقصر واألخ من دمائكم، فصار األلم أملني، ألم الصديق ا
الضائع املفقود، إياكم والعودة أو اخلضوع إليهم، ال تفعلوا كما فعل 
يوسف بالعفو والصفح وإكرام أهله وإخوته، ولكن انتقموا وخذوا 
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حذركم وتنافسوا معهم، وال تغفلوا تلك اجلملة )األقارب عقارب(، 
وزغت فيوسف بعد ما حدث رمى بكاهل احلمل على عاتقي، وأني مَن أ

بينه وبينهم، لكنكم ال تتعلمون، فاليوم أجعل األخ يقتل أخاه جملرد أنه 
ارتدى قميصه، هل ما حدث هذا أصعب أم ما حدث على قميص 
يوسف؟ هل تتخيل ذلك! ولكنكم أمسيتم ضعفاء، األول قتل والثاني 

 صفح وغفر.
 يا لكم من تالميذ جنباء..



 

 

 



 

 

ال تأمل بالخير، وأنت تطرق أبوابًا أمطرت 
 خلفها سُحُب الشَّرِّ.
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 الفصل العاشر

انتهت الوردية املسائية، وعلت أصوات العصافير حول املستشفى، 
التلهُّف وعدم االصطبار، سلَّم أوراق وانتفض منصور في شيء من 

عمله بعد االنتهاء منها إلى أسامة، الذي لم يلتفت إلى منصور، وال 
يوجه له حتى حتية الصباح، كمن يطلب منه التعجيل باالنصراف، تفهَّم 
ذلك منصور، ثم أسرع قاصدًّا مكتب سمير، الذي قابله بشيء من عدم 

ي عادة البشر عندما يجدونك في االهتمام وتظاهر باالنشغال، فهذه ه
شغف لعرضهم يظهرون عدم الرضا وقلة االهتمام نحوك؛ حتى تخضع 

 لهم بأقل مجهود.
 ازي  حضرتك يا دكتور سمير؟ ̶
أهلًّا يا دكتور منصور، خير في حاجة؟ السكرتيرة قالتلي إنك عايز  ̶

 تتكلم معايا.
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 كنت عايز أتكلم مع حضرتك بخصوص اللي حملتلي عليه امبارح. ̶
اممممممممم، طيب بس يا منصور علشان أنا النهارده عندي  ̶

حاالت ياما الزم أشرف عليها بنفسي وعندي أكتر من اجتماع 
مهمني، فمعلش أستأذنك خليك بالليل أنا همر  عليك في مكتبك 

 نتكلم براحتنا.
 متام، أنا آسف لو كنت عط لت حضرتك. ̶
 عيب متقولش كده، انت زي ابني. ̶

ليجيب عليه، وأشاح بوجه بعيدًّا كإشارة بانتهاء ثم تناول هاتفه 
 اللقاء، وأن احلديث قد انتهى.

خرج منصور والشك يدور بخلده حول مصداقية احلديث السالف 
ذكره والذي دار بينهما باألمس حول مستقبل مشرق أو فرصة قد تغيِّر 

 حياته لألبد.
عادة  العصافير اليائسة عادة ما تنجذب وتندفع نحو الناي، الذي

ما يقلد أصواتها، بظنٍّ منها أنها ستنجو وستجد بُغيتها أو ما يسد 
رَمقها ويُشبع حاجتها دون النظر إلى العواقب أو ما سوف تخسره، حتى 
ولو كان عمرها، وذلك يخضع لقوانني خاصة بها، باعتقاد منها أنها 
صحيحة، فلو متَّ استخدام القوة سينكسر الغصن، ولكن إذا مت 

م الرِّقة والتملُّص فمن املمكن أن يبقى الغصن وتنجو، فيتحتَّم استخدا
عليها أن تساير التيار، فالنضال عكس التيار مع ضعفها وفقرها 
ستكون نتيجته الهالك املُحتم في غيابات البركان الناجم عن تلك 
الوحوش الكاسرة، والتي بطبيعة احلال تتحكم في شدة التيار، هذا ما 
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مس، وما سأغويه به وما أوعذت إليه بفهمه من خالل فهمه منصور باأل
كالم سمير، الذي كان ميتلك شخصية ساحرة وكالمًّا معسولًّا، فقد 
كانت لكلماته أثر السحر واحلرارة على الشمع القاسي الصلب، والذي 
سرعان ما يلني، وهذا الرجل هو صديقي، إنه شبيه لي في كل شيء، 

ذلك النوع من البشر أنا ال أجرؤ على أن  إال أن عيبه الوحيد أنه بشري،
أدنو منه أو أوسوس له؛ ألنه على الطريق يقوم بعمله ألجل الوصول 
ملعيَّتي على أكمل وجه، لكن فلو تتدخلت فمن املمكن أن أكون السبب 
في القضاء على غفلته واستيقاظه من أحالمه إلى أشر أنواع الصفات 

، التي أعلم متام العلم بأنها قد تُقبل، التي أمقتها؛ وهي الندم ثم التوبة
 وأنا ال أحب أن أضع نفسي عرضة للظروف.

خرج منصور في طريقه للمنزل وقد أصابه بعض اليأس من 
 املقابلة التي اعتالها البرود.

 أنا:
 مالك يا عم ماشي تنفخ ليه وتكلم نفسك؟! ̶

 منصور:
 !مش عارف، شكله غير رأيه وال إيه، هو أنا كده مليش حظ! ̶
انت إنسان غريب على فكرة، ملكش حظ في إيه هو لسه حاجة  ̶

حصلت! وكمان يا بني آدم الراجل بيقولك إنه مشغول ومش فاضي 
 يتكلم معاك، يبقي إيه؟

 إيه؟ ̶
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أكيد املوضوع كبير ومش هينفع دلوقتي، وكمان هو مش قالك انت  ̶
 زي ابني؟

 حصل. ̶
 يبقى اصبر حلد بالليل وشوف إيه اللي هيحصل. ̶
 حق.عندك  ̶

قاطع تلك اخلُلوة التي كانت تسير في موكب عارم من األتربة 
وأدخنة السيارات في العلن صوتُ هاتفه، نظر إلى شاشته ليجد اسم 

 فاروق، أجاب:
 ألو. ̶
 أيوة يا منصور انت فني؟ أنا عايز أشوفك وأتكلم معاك شويتني. ̶
طيب مينفعش بكرة؟ أصلي الصراحة عايز أروح أري ح، وكمان انت  ̶

 عندك مدرسة؟!مش 
 أل مش هينفع، أنا محتاج أتكلم معاك. ̶
طيب أنا كده كده في الشارع، هسبقك على القهوة حلد ما توصل،  ̶

 سالم.
 كانت نبرة فاروق غريبة هذه املرة؛ مما دفع منصور للقلق.

وصل منصور إلى املقهى، جلس ليشاهد التلفاز بعينه، لكنه سارحًّا 
 سيجارته لينتظر مقدِم )فاروق(.في كالم سمير، طلب قهوته، وأشعل 

ها هو قد جاء، دخل مطأطأ الرأس، يضرب كفًّ ا على اآلخر، جلس 
بجانب منصور على اجلهة املقابلة من الطاولة، سرح بعيدًّا بناظريه، 
في تلك األثناء أحضر النادل قهوة منصور برفق مبالغ فيه، وضع القهوة 
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رص؛ خوفًّا من عدم اكتمال بعد أن صبَّها من إنائها النحاسي الالمع بح
وجهها في ذلك الفنجان األبيض، وبعد االنتهاء من ذلك املشهد الذي 
انتهى بانتصار النادل وفرحته، التفت إلى فاروق موجهًّا له سؤالًّا 

 متوقعًّا:
 النادل:

 أجيب حلضرتك حاجة؟ ̶
 فاروق:

 هاتلي شاي. ̶
ابتسم منصور وهو يتناول فنجان القهوة، يتشمم رائحة النب 

 خمللوط باحلبهان، وقبل أن يرتشف تلك القطرات األولى سأله:ا
 مالك في إيه جايبني على ماله وشي ليه؟ شكلك ما يطمنش. ̶
 مفيش، اترفدت من املدرسة، وربنا يستر وما يعملوليش محضر. ̶
اترفدت ومحضر ليه يا عم انت سرقت كتب العيال وال إيه؟ وال  ̶

 سرقت األقالم؟
ابة، ثم عض على شفتيه، وتلفت ميينًّا امتعض فاروق من تلك اإلج

 ويسارًّا ليتأكد أنه ليس هناك مَن يسمعه، قبل أن يجيب:
أل اديت العيال أسئلة االمتحانات في الدرس، وفي أولياء أمور  ̶

عرفت وراحت بلغت اإلدارة، واإلدارة ما سكتتش، كان الزم آخد 
 ريان.بالي وأمِّن نفسي، مع إني كنت عارف املتغطي بولي األمر ع
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ده كل اللي همك ولي األمر! يا ابني انت ضيعت نفسك وضيعت  ̶
سُمعتك، حد يعمل كده! انت مدرس انت! شكلك هيبقى إيه قدام 

 الطلبة دلوقتي؟
 بالله عليك مش عايز تقطيم وكفاية اللي أنا فيه. ̶
ما هو اللي انت فيه ده كله بسبب غبائك واستسهالك، كل ده علشان  ̶

 فلوس، فني كرامتك، فني شرفك؟!الفلوس! ملعون أبو ال
شرف وكرامة إيه اللي انت بتتكلم عليهم! ما تبص حواليك يا دكتور  ̶

وشوف الدنيا ماشية ازاي، بذمتك انت شامم ريحة للكرامة 
والشرف غير على رصفان الفقرا والغالبة! وأهي شعارات برضو 
بيصبروا بيها نفسهم، يا دكتور اجملتمع هو اللي بيحط معايير 

 شرف والكرامة مش أنا وانت.ال
 طيب وهتعمل إيه دلوقتي وهتعمل إيه في بيتك وحياتك؟ ̶
 انت عارف لو مراتي عرفت إيه اللي ممكن تعمله؟ ̶
 إيه؟ ̶
ما انت عارفها لسانها قد دراعي، خصوصًّا لو كان املوضوع له  ̶

 عالقة بالفلوس واجلمعيات، والله ما ليا نفس أروح البيت.
 احبي وال أفيدك ازاي!مش عارف أقولك إيه يا ص ̶
اشرب قهوتك وقوم امشي يا منصور، شكلك مش رايق وأنا زودت  ̶

 عليك احلمل، هتتساوى ما تشغلش بالك انت.
في تلك األثناء أدرك منصور أنه قد حان التوقيت لصالة النفس 
واالهتمام بها، وأال يعتل هموم اآلخرين وطاقتهم السلبية ليسير بها، 
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اخلاص، وقرر أن يحمل همه وحده، فالفقر  بدأ أن يسير في طريقه
معدي، وحتميل النفس بهموم اآلخرين يجعل عينيك يغيب عنها هدفها، 
أكمل قهوته ودفع حساب املطلوب وودع صديقه وانصرف لينعم بنوم 
قليل قبل موعد املساء، ولم يشغل باله بحديث صديقه الذي كان دومًّا 

 مالذه.
لسماء، هدفي هو أن تتيهوا في هدفي معكم هو أال تهرعوا إلى ا

األرض وسراديبها امللعونة حتى تثقلوا كاهلكم بهمومكم وأحالمكم 
وأمانيكم، ومادمتم أرضيني ستجدوني رفيقكم، فال أحد يستعصى 
عليكم، تذكروا الراهب العابد الذي سجد لي وأنا بريء منه إلى يوم 

دة النفس والعقيتبعثون، فما بالك بكم اليوم وأنتم على حالكم؛ ضعفاء 
 واإلميان!

*** 

وصل منصور إلى منزله، صعد سالمله منتشيًّا بشيء من األمل 
والتلهف النقضاء ما تبقى من ساعات حتى يحني املوعد املترقب مع 
سمير، صعد يصدر صفيرًّا، حتى وصل إلى باب شقته، أخرج مفاتيحه 

 املنشود، فتح البابالتي لم تكد تتعدى األربعة مفاتيح، تخيَّر مفتاحه 
ودلف إلى الشقة، ليجد والدته تزين هواء املنزل بأنفاسها، صمت في 
شيء من اخلجل على ما بدر منه يومها، متالك وجهه وأظهر مشاعر 

 العطف، وانطلق يقبل رأسها ويديها ويعتذر عما بدر منه جتاهها.
 متزعليش مني يا أغلى الغوالي. ̶
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 ش قولت اللي قولته.ما هو أنا لو كده يا بكاش مكنت ̶
بصي يا ست الكل، موضوع خالي ده أنا شايف إني عندي حق، ولو  ̶

 غلطان يبقى غلطان في الطريقة اللي كلمتك بيها.
عندك حق ازاي! عيب يا ابني، بكرة األيام تثبتلك إنك كنت غلطان،  ̶

 أصلك متعرفش حاجة.
 طيب ما تعرفيني! ̶
مرات خالك بخصوص كله بأوان، مش وقته، املهم، أنا اتكلمت مع  ̶

 موضوع سعيد ومرمي.
 ها، وشايفة إيه يا أم منصور؟ ̶
أنا شايفة إن املوضع يتم بعد ما مرمي تخلص ونعمل خطوبة،  ̶

 وخصوصًّا إن سعيد مسافر بعدها ومش هيرجع غير على اجلواز.
 طيب وشوار مرمي؟ ̶
الناس مننا، وجميلة قالتلي إن اللي تقدروا جتيبوه جيبوه، مش  ̶

ني، وكمان سعيد عايز املوضوع يخلص في أسرع هنقف لبعض يع
 وقت علشان لو كده تسافر هي كمان معاه.

يعني خالص انتم ظبطتوا كل حاجة! بالتوفيق يا رب وربنا يتمم  ̶
 على خير.

قال جملته وهو يدير وجهه بعيدًّا محاولًّا كظم غيظه، وذلك ما 
 تداركته فاتن، فحاولت جبر خاطر ولدها:

 احلكاية...ما هو يا ابني أصل  ̶
 قاطعها منصور ممسكًّا بيد والدته في حنو بالغ:
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وال أصل وال فصل يا أم منصور، ربنا يتمم على خير، أهم حاجة  ̶
أنك تكوني مبسوطة، وأنا هعمل اللي عليا زي ما كنت بعمل طول 
عمري معاكم، وهبدأ أظبط الدنيا علشان كل حاجة تبقى متام، 

 ألف مبروووك.
اج في أوربا هناك حيث مراتعي ومالعبي لك أن تتخيل أن الزو

السهلة في شتى اجملاالت الزواج فيها أسهل ما يكون وهو احلالل 
الطيب، أم هنا في بالدكم فال شيء أسهل للوصول من أجل دق باب 
الرزيلة سوى جعل احلالل صعبًّا، كم من زيجات فشلت وهي لم تبدأ 

ع على أوراق إلمتام من أجل حفنة من األغراض املبالغ فيها، أو توقي
الصفقة حتت مسمى تأمني احلياة! هل أمنتم موتكم أولًّا لتأمنوا 
حياوات اآلخرين؟! هل الزواج ال يتم إال بأعداد هائلة من السجاجيد 
الباهظة واألطباق الفارهة واملعالق التي ال تُعد أو حتصى! كم من مرة 

م مرة سمعتم سمعتم جملة )هي ليست أقل شأنًّا من ابنة خالتها(، وك
)التمسوا خامتًّا من حديد(؟ كم مرة سمعتم جملة )أكثرهن بركة أقلهن 
مهرًّا(؟ وهل غرفة نوم األطفال لزامًّا أن تعد قبل الزواج؟ هل تدخلتم 
في قدره؟ ماذا لو لم ينجبوا! تخيلوا كيف ستمغص عليهما تلك الغرفة 

دادكم، إني احلياة؟ هذا ليس العُرف، ولكن ما وجدمت عليه أباءكم وأج
ألشفق على شاب أراد احلالل ليجد تلك العقبات، لقد غي رمت قوانني 
اللعبة، فاحلالل أمسى صعب واحلرام أصبح في متناول اليد، وهنا 

 يأتي دوري.
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كان اتفاق فاتن وجميلة من أجل ستر ولديهما مثالًّا من أجل تطبيق 
صة، ألن احلالل الطيب، ولعل هذا ما أثار في منصور شيئًّا من الغ

طلبات الغادرة كانت مبثابة مقدسات راسخة لديها ولدى والدتها، 
والتي لطاملا أشعرته بفقره وأخجلته بقلة حيلته وقصر يده عن حتقيق 
هذه الطلبات، حتى ما لبثت وأسرعت ملن يحقق تلك الطلبات، ويكأنهما 

 كانا يتبضعان من متجر ولم يجدا مأربهما فتوجها إلى آخر!
صور إلى غرفته بطيء اخلُطى، سريع الفكر، دخل غرفته توجَّه من

وخلع مالبسه ليلحق بنيل قسط من الراحة؛ حتى يكون على أهبَّة 
 التركيز للقاء الليلة.
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 الفصل الحادي عشر

اليوم على أمل فرصة أو كلمة من سمير حول  ذهب منصور في ذلك
كتب قبل موعده ليتسلم ورديته مستقبله وذلك الوعد املُنتظر. دخل امل

ها احلماس، حتى الحظ ذلك أسامة الذي كان يجلس على مكتبه، ميأل
والذي نظر إلى ساعة يده ليتحقق من الساعة؛ ليتأكد أن منصور قد 

مته التي الحظها منصور، لكنه وصل قبل موعده، حاول أن يخفي ابتسا
 لم يظهر ذلك، أنهى مكاملته سريعًّا ناظرًّا إلى منصور.

 أسامة:
 حمد الله على السالمة. ̶

 منصور:
 الله يسلمك يا دكتور. ̶
 جاي بدري يعني النهارده! ̶
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 هو أنا يعني كل يوم باجي متأخر وال إيه يا دكتور؟ ̶
 أل بس النهارده شكلك جاي وصدرك مفتوح على الشغل! ̶
 غل إيه أنا بقالي معاكم أسبوع مش بعمل أي حاجة غير إني غفير.ش ̶

 ضحك أسامة بصوت عالٍ وملفت لالنتباه، ثم رد قائلًّا:
 أل متقلقش، خالص نوينا ننزلك امللعب، وانت وشطارتك بقى. ̶
 ناويتم! مش فاهم! ̶
 متقلقش، كلها كام ساعة وهتفهم. ̶

ينسى شيئًّا،  قال جملته وهو يعدل مالبسه ويتفقد حقيبته حتى ال
 وصافح منصور وربض على يديه ليودعه، وهو يقول له:

عايزك تفتح مخك وتفكر في بكرة، وبالش تصعبها علينا،  ̶
ومتقلقش املوضوع بسيط، وبكرة هتتعود، ودي نصيحة ليك، انت 
لسه صغير وبتبتدي حياتك واملستقبل قدامك كبير، وأنا لو مكانك 

 مفكرش كتير.
 لك الكلمات:منصور في تعجُّب من ت

 أنا مش فاهم قصدك يا دكتور! ̶
 قولتلك بالليل هتفهم، يال سالم. ̶

قال جملته وهو يغلق الباب وعلت وجهه ابتسامة علها األولى التي 
 يتبادلها معه منذ أن عمل معه.

جلس منصور يفكر في تلك الكلمات ومقصِد أسامة من هذا 
 مير ليلًّا؟!احلوار، وهل لتلك الكلمات عالقة مبا سيحدثه فيه س

*** 
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انقضت الساعات ومنصور مترقبًّا للقاء سمير، حتى دقت الساعة 
احلادية عشر، ودق معها الباب، الذي أعلن بقدوم سمير إلى مكتب 
منصور، فتح الباب ليدخل، ويقف منصور محييًّا له في شيء من 
اجلمود، رد التحية، ثم جلس أمام منصور مشيرًّا له باجللوس، ليبدأ 

 مباشرة متحججًّا بضيق الوقت.باحلديث 
 منصور:

 ازي  حضرتك يا دكتور؟ ̶
 سمير:

 اقعد يا منصور مفيش وقت عايز أتكلم معاك. ̶
 اتفضل، أنا كنت مستني حضرتك. ̶
بص يا منصور انت زي ابني، وعايز أقولك الفرصة ما بتجيش  ̶

للواحد غير مرة واحدة، وإال هيفضل طول عمره بيفضل ندمان 
 عليها.

 طبعًّا، وكالم حضرتك صح وأتفق معاك جدًّ ا. أكيد يا دكتور ̶
أنا متفائل بيك جد ًّا وحاسك حد عاقل وعارف مصلحته،  ̶

والفرصة اللي جايلك بيها، واللي ربنا سخرني ليك علشان 
 أهديهالك، صدقني في ألف يتمناها بس هي على مقاسك انت.

ظهر في أثناء ذلك احلديث حسني من خلف زجاج باب املكتب، 
ه منصور وقوفه وعدم طرقه للباب أو دخوله كالسابق، لكنه لفت انتبا

اكتفى بالنظر إليه بعينني دامعتني وأشاح بوجهه بعيدًّا ثم انصرف، غاب 
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نظر منصور عن سمير ملدة حلظات؛ مما جعل سمير يلتفت نحو الباب 
 ويقطع حديثه، فتدارك منصور املشهد، قائلًّا:

 ممكن توضحلي؟ ̶
لطب والرسالة اللي بيأديها بني هفهمك، بص إيه رأيك في ا ̶

 الناس؟
 أكيد مش محتاجة إجابة. ̶
هو ده دورنا بقى إن احنا ننقذ الناس، بس مش أي ناس، في ناس  ̶

بتبقى عايزة فرصة علشان تعيش، وناس تانية بتبقى عايزة فرصة 
علشان تتعلم وتنقذ الناس بعد كده. العلم يا منصور هو اللي الزم 

 راح ناس ضحايا ليه. نقف جنبه، ولو في السكة
انت شوقتني فعلًّا إني أعرف إيه املوضوع، بس يعني إيه تروح  ̶

 ضحايا؟
بص أنا مش هقولك أنا هوريك، تعالى ورايا وهات مفاتيح الثالجة  ̶

 معاك.
انتفض سمير من مجلسه كصقر انتهى من جتهيز ضحيته 
 لالنقضاض عليها وقت غفلتها، فتح الباب، حتقق من الردهة جيدًّا، ثم
خرج دون االلتفات ملنصور الذي هرع ممسكًّا مبفاتيح الثالجة التي 
حتفظ اجلثث ليلحق به على بابها، فتح الباب، ليتقدم سمير إلى 
الداخل، ومن خلفه منصور، أشار إلى احلائط املقسم إلى فتحات 
صغيرة ذات أبواب كشبابيك تطل على اجلانب اآلخر من احلياة، يرقد 
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ون الرحيل والرقود بحفرهم، أشار إلى ذلك بداخلها موتى ينتظر
 املشهد، قائلًّا:

 انت شايف إيه قدامك؟ ̶
 ثالجات كلها جثث. ̶
طيب إيه رأيك لو حاولنا نقلل اجلثث دي، وخصوصًّا لو الناس اللي  ̶

 هننقذها دي ليها قيمة؟!
 ياريت، بس ازاي؟ ̶

الب أدار سمير ظهره متجًّا إلى جانب من الغرفة يستند عليه دو
ها كثيرٌ من األغراض املستخدمة، ثم يء باألرفف التي ميألمكشوف مل

أزاح ذلك الدوالب، ثم سحب كرسي وصعد عليه برفق، وحتسس 
جوانب ذلك احلائط الصغير الذي ال يتعدى عرضه أكثر من متر واحد، 
ركَّز يده ألعلى، حتى وصلت يده ملنطقة معينة بهذا اجلدار، وصل 

م إبهام يده، فضغط عليها، بإصبعه إلى نقطة صغيرة بقدر حج
لينسحب ذلك اجلدار إلى الداخل عدة سنتيمترات، ثم يتأرجح إلى 

 اجلانب األمين، ليختفي متامًّا ويظهر ممر طويل مظلم.
تفاجأ منصور من ذلك املشهد وفغر فاه متامًّا ملا رأى، حاول 
متاسك لسانه عن السؤال، نظر إليه سمير في ابتسامة لتهدأته، ثم 

 أردف:
 الك في إيه؟ اهدا كده وركز في اللي هقولهولك وحاول تفهم.م ̶
 اتفضل يا دكتور. ̶
 تعالى معايا وأنا هفهِّمك. ̶
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دلف سمير، ومن خلفه منصور، إلى تلك الطرقة التي ال تتجاوز 
الثالثة أمتار طولًّا، والتي تنتهي بغرفة ذات باب واحد، فتح بابها سمير، 

 يدا منصور، دلف خلفه وميأل ت منهاهبَّت منه برودةٌ شديدة اقشعر
قلبه اخلوف والتوتر الذي دفع األدرينالني يداعب قلبه، لتقع عينه على 
املفاجأة؛ الغرفة كانت معَدة بكافة األجهزة الطبية واألدوات اخلاصة 
بالتشريح، يتوسطها سرير تعتليه جثة مغطاة بالكامل، لكنها موصلة 

ك نفسه ألنه لم يفهم ما بأجهزة النبض والتنفس، حاول منصور متاس
يحدث، ما سر تلك الغرفة السرية! ومَن هذا القابع على السرير والتي 
تشير املؤشرات احليوية التي تظهر على األجهزة أنه على قيد احلياة؟ 
وما الذي أتى به إلى هنا؟ ولمَ ال يكون هناك بأعلى؟ ارتسمت جميع 

ءتها بسهولة واضحة. تلك األسئلة على وجهه، والتي استطاع سمير قرا
 نظر إليه مدققًّا النظر في عينيه، ثم أردف قائلًّا:

مالك يا دكتور في إيه؟ مالك قلقان ليه؟ متقلقش، في األول بس،  ̶
 لكن بعد كده هتتعود.

 هتعود على إيه! وإيه املكان ده ومني ده؟ ̶
قالها وهو يشير على تلك احلالة املستسلمة على ذلك السرير الذي 

 الغرفة.يتوسط 
 سمير:

بص يا دكتور، انت املطلوب منك تنفيذه بسيط، أنا عايز احلالة دي  ̶
 تبقى وحدات، كل وحدة قائمة بذاتها.

 هو إيه املوضوع يا دكتور؟ ̶
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بص يا منصور، أنا قولتلك قبل كده دي الفرصة األولى واألخيرة  ̶
اللي انت ممكن تاخدها في حياتك، اسمع الكالم وامسك في 

 يدك وبرضاك أفضلَّك.الفرصة دي بإ
قال تلك اجلملة وهو يزيح الستار عن احلالة املمدة على السرير، 
قالها وهو ينظر بقوَّة داخل أعماق عيني  منصور املرجتفة والتائهة، 
والتي حتاول أن تستوعب ما ترى، لم يكن ليتخيل أن تلك هي الفرصة 

 رأة!املنتظرة، تعجَ ب من سرعة احلدث وعرض الفرصة بتلك اجل
نظر إلى تلك احلالة، وأخذ يُمعن النظر، شعر وأنه يعرفها من قبل، 
أحس وكأن تلك املالمح ليست بالغريبة، نظر إلى احلالة، أخذ يحدِّث 
نفسه )أنا شوفت الراجل ده قبل كده مالمحه مش غريبة عليا!(، تغافل 
م منصور ذلك السؤال وأظهر شيئًّا من عدم املعرفة باملهمة املنشودة، ث

 قال:
 هو أنا مش فاهم برضو إيه اللي مطلوب مني؟ ̶

تبسَّم سمير ألنه يعرف متام املعرفة أن مَن أمامه يعي جيدًّا ما 
 يريده.

بص يا منصور متصعبهاش علينا، ده كان واحد اسمه دكتور )عماد  ̶
غزال(، وكان شغال معانا، وكان مقطوع من شجرة يعني ال ليه وال 

وكان بيسرق األدوية من املستشفى، يعني كان أهل وال عيِّل وال تيِّل، 
حرامي، ومش بس كده، أل ده كمان كان على عالقة مع دكتورة معانا 
هنا، استغل طيبتها، ضحك عليها، وكله كان بيتم هنا بالليل، 
والكاميرات جابته، وملا البنت جاتلي واشتكتلي وواجهته قالي دي 
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دلوقتي حامل وهو  مجرد نزوة ورفض يصلح غلطته معاها، والبنت
رافض يعترف، انت متخيل إنك ترفض تعترف بدمك! ده في ناس 
نفسها في ضُفر عيل!! املوضوع ده أنا هحله للدكتورة، دي برضو 
زي بنتنا، بس شخص بالسفالة دي يستحق إيه في رأيك؟ انت لو 

 مكاني ودي أختك هتعمل إيه؟
وأخذ  شعر منصور بارتخاء في فكه السفلي عند سماع االسم،

يردده في ذهنه )عم غزال وال دكتور عماد! بس اللي شوفته كان عجوز 
عن كده!(، تلف ت إلى سمير ليجده يخرج من جيب معطفه مفاتيح، توجه 
نحو خزنة كانت قبعة بداخل دوالب صغير بالغرفة، فتح اخلزنة، ثم 
أخرج منها ظرف كبير احلجم وألقاه على تلك اجلثة املستقبلية، ثم 

 ث:حتدَّ
بص يا منصور، الراجل ده مكانش ليه قيمة، بس صدقني هو ليه  ̶

قيمة عند ناس تانية، هو راقد بقاله هنا أكتر من أربع أيام، وفي 
ناس الثانية بتفرق علشان ننقذها، ودي فرصة ليك انت كمان 
تعملك قيمة، ده ظرف فيه مية ألف جنية، عايز كمان ساعتني آجي 

ه منك، وإال صدقني ردي مش هيعجبك، أالقيك منفذ اللي أنا طلبت
 وخليك فاكر، انت زي ابني.

في حسرة من أمره، ولكن ثقل الظرف الذي تفوح منه حاجة 
منصور شعر بأهدافه بدأت تطوف حول ذلك الظرف، أمسك بالظرف 
حتسس وزنه، نظر بداخله في شيء من الريبة، تخيل أن تلك األوراق 

عينيه ليعصرها جيدًّا ليكوِّن  يتخللها ثعابني سوداء صغيرة، أغمض
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املشهد في رأسه عن كثب، بدأ الرقم يتردد في عقله )مية ألف(، اعتلته 
 النشوة، حتيَّر في أمره.

 أنا:
 مالك انت لسه هتفكَّر!! ̶

 منصور:
 أعمل إيه مش عارف! ̶
 يعني يرضيك تبقى ممدد جنبه وتتباع باحلتة! ̶
 باحلتة؟! ̶
كويس وحرامي وبتاع  بص من ناحية تانية، ده راجل أصلًّا مش ̶

ستات ورفض يعترف بابنه، وشكله كان مؤذي، ونصيحتي احلي 
أبقى من امليت، خد الفلوس وابدأ عيش حياتك وشو ر أختك 

 براحتك وخلصنا من القرف ده هو وأشكاله.
 انت مصدَّق نفسك؟ ̶
أكيد طبعًّا، هقولك ليه.. تخيَّل الراجل املؤذي ده ممكن يكون عايش  ̶

بينقذهم دلوقتي، لكن وهو مجمع كده بيضر  في جسم كام واحد
مش بينفع، ولو انت ما نفذتش سمير مش هيغلب إنه يجيب غيرك، 

 بس حضرتك ساعتها هتبقى فني؟
 فني؟! ̶
 انت لسه هتسأل! بص لغزال وانت تفهم. ̶
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ال إراد يًّا وجد منصور نفسه يرتدي قفازه ويتناول مشرطه ليبدأ 
غزال وأنواط قلبه وتلك الدهون بانتشال فرصته املنشودة بني ضلوع 

 املتراكمة على كبده.
مرت ساعتني على منصور، لم يشعر فيهما بقسوة ما يفعله، بل كان 
مدفوعًّا بشيء من النشوة التي تفوح رائحتها من الظرف القريب 
وخوفه من مصيره احملتوم لو قابل ذلك العرض بالرفض، انتهى من 

يجد سمير منتظره عند باب حزم كل شيء مبكانه الصحيح، انتهى ل
 الغرفة، اخترقت كلماته أذنه:

مكنتش متخيلك بالشطارة دي الصراحة! نظرتي فيك كانت في  ̶
 محل ها، أهلًّا بيك معانا.

لم يكد ينتهي من كلماته حتى وجد بابًّا بآخر الغرفة يُطرق أربع 
طرقات بطريقة متقطعة، ذهب ليفتح الباب، ليظهر الرجالن اللذان 

عان باألمس القريب حاملني الصناديق، أصبح األمر واضحًّا كانا يسر
 اآلن، ولكن اتضح كل شيء بعد تورطه باألمر حرفي ًّا.

ملاذا لم ترفض؟ هل خوفك من العاقبة أم خوفك من فوات 
الفرصة؟ أي كفَّة رج حت بعقلك؟ كفة الصواب أم كفة األمنية وحتقيقها 

يف في املوت ما دمت بأي طريقة؟ هل خاف من املوت؟ وما الذي يخ
أنت على صواب؟! أم هل كان لكلماتي أثر واضح؟ أم كان حق ًّا يستحق 

 عماد القتل؟
ح، لم يستطع التفكير في يخرج منصور ذاهبًّا إلى مكتبه ليستر

األمر لوهل الصدمة ومن إثر شعوره بالتورط في ذلك األمر ببساطة، 
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رج الذي تبررون به )السكينة كانت سارقاه(، هذا التعبير العامي الدا
 أفعالكم الشنعاء.

جلس ينتظر حسني أو إبراهيم اللذان يساعدانه بحكايتهما في 
انقضاء الليل، ولكن مرَّت ساعات تلك الليلة دون أن يعبر أحد منهما 
إلى مكتبه. جائز أن يكون انتهى وقت أمرهما هنا باملستشفى ورحال 

لك الطبيبة الفزعة والتي منها! ثم تذكر تلك الليلة التي جاءت إليه ت
كانت تسأل عن املدعو عماد، هل هي هي من كانت يقصدها سمير؟ 
رمبا ولمَ ال! فمن سيأتي بعد منتصف الليل إلى مكتب بأقصى أراضي 
املستشفى الكئيب ليجاور غرفة املوتى إال لو كانت هي! خصوصًّا أنها 

حث كانت تسأل عليه في ضراوة شديدة، وتظهر عليها عملية الب
 املستميت.

وعي وعدم التفكير، قضت الساعات وهو في حالة من الالان
 ليطرق باب مكتبه، وإذا بزميله أسامة داخلًّا عليه املكتب.

 أسامة:
 صباح اخلير يا دكتور. ̶

 منصور:
 صباح اخلير. ̶
 شكلها كانت ليلة حلوة. ̶

قال جملته وهو يرتدي معطفه مبتسمًّا بشيء من السخرية، لم 
 اهتمام، واكتفى بإظهار عدم االكتراث.يعره منصور أي 

 أسامة:
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متقلقش، أنا ابتديت زيك كده معاه، بس بعد كده اترقيت وبقى ليا  ̶
اختصاصات تانية أحسن ومتنها أغلى، مع الوقت هتفهم إنك 

 عملت الصح.
 بس أنا امبارح واللي حصل... ̶
ششششششش، بالش تتكلم دلوقتي، روح ريَّح وناملك شوية، وملا  ̶

 هنتكلم وهفهمك كل حاجة.تيجي 
 طيب أنا عندي سؤال قبل ما أمشي. ̶
 اسأل. ̶
 مني )عال( دي؟ ̶
ولو إني مليش إني أجاوبك، بس دي تبقى أخت دكتور سمير وهي  ̶

اللي مسؤولة عن كل حاجة هنا، ده اللي واضح قدام الناس، بس 
 اللي له الكلمة األولى واألخيرة هو دكتور سمير.

 ليه حق يعمل أكتر من كده. أخته! انت بتقول أخته! كان ̶
 يعمل إيه وهو مني؟ ̶
أل مفيش وال حاجة ما تشغلش بالك انت، هروح أنام شوية وملا  ̶

 أجيلك على شفت بالليل نبقى نتكلم، سالم.
خرج حلظتها وكأن حجرًّا قد أُزيح من على قلبه، شعر وكأنه فعل 
خيرًّا كبيرًّا مبساعدة سمير في التخلص من ذلك املذنب، شعر وأن 
سمير رجل خير يساعد الناس، وإمنا هو كان ينتقم من مَن فعل بأخته 
مثل هكذا فَعلة شنعاء، خرج يتحسس ذلك الظرف ومحتوياته ورائحتها 

 األخَّاذة.
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 الفصل الثاني عشر

انقضت ساعات منصور في نوم عميق حاول فيها استرجاع قوته 
حدث باألمس، استيقظ ليتحسس أسفل وسادته، العقلية متناسيًّا ما 

لترتطم يده بذلك الظرف احملشو بأوراق البنكنوت، احتضنها بيده، 
استيقظ ليبدأ بعدِّها، اقتطع منها جزءًّا ليخرجه جانبًّا من أجل 
مصاريف كلية مرمي، ترجَّل من على سريره، جلس على أوله يعيد كالم 

يكن قد الحظها باألمس. )راقد سمير باألمس في ذهنه، لتنير جملة لم 
 بقاله هنا أكتر من أربع أيام(.

 توقف للحظة، سأل نفسه بصوت مسموع:
بقاله أربع أيام ازاي وهو من يومني كان عندي بالليل واتكلمت معاه،  ̶

 هو في إيه بالظبط؟
 طرقت على ذهنه كلمة أخرى )والكاميرات جابته(.
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أنا الزم أتأكد معنى كده إن في كاميرات ومسجلة كل حاجة،  ̶
 بنفسي.

انتفض من على سريره، ارتدى مالبسه في سرعة رهيبة، خرج من 
غرفته، لم يكن أحد باملنزل، أسرع هذه املرة دون أن يحصي درجات 

 سلم املنزل، انطلق قبل موعده بساعتني.
أخذ يتذكر اليوم والتوقيت، قام بتدوينهما على هاتفه، وصل إلى 

أن يلفت االنتباه، فهدأ لينتظر الليل أن يأتي املستشفى، لكنه لم يُرد 
ليكون على راحته، ولعل موظف األمن في الوردية املسائية يساعده في 
ذلك، لفت انتباهه عند وصوله وجود العديد من رجال الشرطة، لم يهتم 

 لتلك احلالة، وتوجه إلى مكتبه ليجد أسامة يقبع على املكتب.
 منصور:

 مساء اخلير يا دكتور. ̶
 سامة:أ

 مساء النور، إيه جاي بدري أوي املرة دي! ̶
 أنا قولت آجي علشان ندردش شوية. ̶
 عايز تعرف إيه يا سيدي؟ خالص انت واحد مننا. ̶
 عايز أفهم إيه املوضوع؟ ̶
بص يا منصور متكتَّرش في األسئلة علشان املوضوع مش في  ̶

إيدينا، انت ليك املكسب اللي هيجيلك من ورا املوضوع، انت عايز 
تنعني إن الواحد مننا يقدر يفتح بيت باأللفني جنيه اللي تق

بياخدهم هنا وال حتى أربعة وال ستة! أنا ملا جيت هنا مكنتش القي 
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آكل مبعنى الكلمة، ومسافة سنة كنت متجوز وجايب عربية، دكتور 
سمير ربنا يكرمه وقف جنبي كتير ووقف جنب عماد هو كمان، بس 

 هو عض اإليد اللي امتدتله.
 عماد مني؟ وعضها ازاي؟ ̶
عماد ده ياسيدي اللي كان شغال قبلك هنا في شفت بالليل..  ̶

مفيش عك في الشغل وكان طماع، واتكلم مع ناس مكانش ينفع 
يتكلم معاهم علشان يهدد سمير ويضغط عليه، والناس دي كانت 

 بتنبش ورا سمير.. ينفع تعمل كده مع ولي  نعمتك؟!
 ومني بقى الناس دي؟ ̶

 امة لفضوله الشديد ملعرفة كل شيء.صمت أس
 منصور:

 قصدي يعني علشان الواحد يبقى واخد حذره منهم مش أكتر. ̶
امممممم، بص كل اللي هقدر أقولهولك دكتورة عاُل، خلي بالك  ̶

منها، علشان دي لو حست إنك ليك يد مع سمير مش هترتاح غير 
 ملا متشي من هنا زي عماد.

 وهو عماد ده مشى راح فني؟ ̶
معرفش، أنا لقيت دكتور سمير بيكلمني في يوم وبيقولي إنك  ̶

هتناوب معانا، وإن عماد خالص مشي، بص يا ابني انت ربنا 
بيحبك صدقني، خليك حتت طوع دكتور سمير وهو مش هيقصر 

 معاك وال مع أهلك، واملستقبل قدامك مفتوح.
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قال جملته وهو ينظر في ساعته التي أعلن نفيرها وقت انصرافه، 
 قام من مقعده وخلع معطفه مودعًّا منصور، قائلًّا:

متفكرش كتير خالص انت دخلت اللعبة وماينفعش تطلع منها،  ̶
 وصدقني مش هتخسر.

ثم انطلق خارجًّا من املكتب تاركًّا منصور ليرتِّب أوراق اللعب 
 اخلاصة به، ففضوله لن يتركه وحيدًّا ينعم بدفء تفكيره.

ة ليلًّا، خرج ليسير بطيئًّا في انتظر حتى قاربت الساعة الثاني
ردهات املستشفى، حتى وصل إلى غرفة األمن، ليجد شاب ًّا صغير 
السن، بدأ في احلديث معه بتودد، ثم أخرج علبة سجائره التي لم تكن 
حتتضن سوى سيجارة واحدة، أخرجها ومد يده بها له، تناولها ذلك 

، فضحك الشاب وأشعلها، ولكنه أظهر له عدم وجود أخرى لنفسه
 موجهًّا له كالمه
 منصور:

شوفت بقى العلبة خلصت! هو ممكن أتقل عليك وتروح جتيبلي  ̶
 واحدة؟
 الشاب:

 تؤمرني يا دكتور. ̶
تناول الشاب املال وانطلق ليحضر له مطلبه، ما إن خرج الشاب 
من الغرفة حتى بدأ منصور بإرجاع الكاميرات لليوم احملدد املدوَّن على 

 هاتفه.
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في تلك الشاشة، وكانت املفاجأة التي صعقت عقله، نظر مدققًّا 
لم يكن هناك عم غزال، أرجع الشريط للخلف قليلًّا، تذكر أنه في ذلك 
التوقيت كانت زيارة )إبراهيم وحسني(، لم يجد لهما طيفًّا ولو بسيطًّا 
في املقاطع املعروضة، كما وجد نفسه يتحدث ويحضر الشاي ويضع 

 ظهر بالفيديو.الكوب أمام حسني الذي لم ي
خرج من الغرفة مصدومًّا، لدرجة أنه شك في قواه العقلية، صمت 
قليلًّا ليتدبر أمره.. ماذا يحدث؟! أين عم غزال من تلك املقاطع؟ أين 

 حسني وإبراهيم وتلك احلكايات املسردة لعدة ليالٍ؟
وقف خارج الغرفة ملدة دقيقة يسترجع التوقيتات التي قام اجلميع 

متاسك، ليعود من جديد إلى الداخل، بدأ في استعادة بزيارته حتى 
التوقيتات، حتى وصل إلى اللحظة التي اقتحمت فيها دكتورة عال 

 مكتبه.
في تك اللحظة عاد فتى األمن ومعه السجائر، أعطاها له، الحظ 
 أن منصور يعيد الكاميرات ويراقب املقطع في ذهول، فتحدث قائلًّا:

 عة منك وال إيه؟خير يا دكتور، في حاجة ضاي ̶
 حاجة زي كده.. اقعد معايا تعالى. ̶

قال جملته وهو يفض ورقة اإلحكام ليخرج سيجارة ليشعلها؛ علها 
 تبُث  جرعة نيكوتني مناسبة لتهدِّئ من أعصابه.

 الشاب:
 خير يا دكتور مالها دكتورة عال؟ شكلها كانت متعصبة أوي. ̶
 أيوة بس هي يومها خرجت من املكتب على طول. ̶



 

[238] 

املقطع يعمل دون عرض أي أحداث أخرى، لم يدخل حسني ظل 
 ولم يخرج، صمت ليجمع أفكاره.

 منصور:
 هي مني دكتورة عال. ̶
اللي أعرفه عنها إنها صاحبة املستشفى، وإن جوزها هو اللي  ̶

 بناهالها.
 تعجَّب منصور من كلمة )جوزها(!

 منصور:
 جوزها!! ̶
 أيوة، أصل جوزها راجل أعمال كبير أوي. ̶

 يظهر أيه تعابير.دون أن 
 منصور:

 طيب ودكتور سمير؟ ̶
 اللي أعرفه برضو إنه يبقى أخوها، بس الدنيا مش لطيفة بينهم. ̶
 تعرف واحد كان شغال هنا اسمه عماد؟ ̶
دكتور عماد ده كان راجل محترم جد ًّا، هو اللي كان شغال هنا قبل  ̶

حضرتك، بس كانت فيه مشاكل بينه وبني دكتور سمير، أصله كان 
 هنا ساعات نشرب شاي وندردش سوا. بيجيلي

قام منصور من مكانه مشلول التفكير، خرج، لم يستطع السير 
ليصل إلى مكتبه، اكتفى بالسير إلى االستقبال الذي كان يعتريه الهدوء 
والسكون، كان خاليًّا من البشر، إال من شخصني يظهر من زيهما أنهما 
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يجلس في هدوء ليتمالك عقله من الشرطة، تخيَّر كرسي ًّا بعيدًّا قليلًّا ل
ويتحكم في أعصابه، عله يجد تفسيرًّا لو بعيد عما يحدث.. ما الذي 

 يحدث؟ هل جننت أم هل كنت أحلم؟
جلس يفكر ويعلل ويبرهن، وتذكر ما فعله، تاه بني فَعلته وبني ما 
سمعه من شاب األمن ودكتور سمير.. حتيَّر في أمره، واإلنسان بطبيعة 

ه يصبح مشلول الفكر، ضعيف احليلة، يستنجد حتى احلال وقت حيرت
 بعدوِّه ليخرجه مما هو فيه.

 قطع ذلك املشهد حديث الشرطيني مع بعضهما اآلخر.
 :1شرطي 

ما تقوم يا عم شوفلنا حسني ده ناوي يفوق إمتى من اللي هو فيه!  ̶
علشان لو كده نقوم نروح ونعيِّن حد حراسة عليه، مع إني أظنه من 

 ش هيفوق أصلًّا.التقارير م
 :2شرطي 

 طيب وإبراهيم؟ ̶
 :1شرطي 

أل إبراهيم كده كده مش هيفوق، ولو فاق إعدام إعدام، واضحة زي  ̶
 الشمس.

حسني وإبراهيم!! اخترقت أصوات حروف اسميهما صدى عقله 
 ليتنبه عله يحلم، ليندفع في توجيه السؤال:

 حلظة لو سمحتم، حسني وإبراهيم مني؟ ̶
 :2شرطي 
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 ان تسأل؟انت مني علش ̶
أنا دكتور هنا في املستشفى في االستقبال وسمعتكم فكنت حابب  ̶

 أساعدكم بس.
 :1شرطي 

حسني محمود إسماعيل، وإبراهيم علي السيد؛ دول حالتني جم  ̶
هنا من حوالي خمس أيام وحالتهم صعبة جد ًّا، ولألسف االتنني 

 مرتبطني بجرامي بنحقق فيها.
 يبتلع ريقه من هول الصدمة.تعلَّق لسانه في حلقه محاولًّا أن 

إذن كيف يشرح لهما أن املذكورين كانا معه أول أمس يتجاذبون 
أطراف احلديث في شيء من احلكايات اخلاصة من أجل إراحة الذات 

 ومرور الوقت!
 جرامي ازاي مش فاهم! ̶

 :1شرطي 
أكتر من كده مش هقدر أتكلم معاك ألن لألسف معندناش وقت،  ̶

 الوضع أكون شاكر حسن تعاونك. فلو أمكن تعرفلنا إيه
استدار تاركًّا ذلك املشهد اخلتامي من مجموعة مفاجآت متنوعة 
األشكال، سار في طريقه نحو االستقبال؛ عله يظفر مبعلومة، أو عله 
يظفر بيد توقظه، أو منبه يقلق نومه، وأن يكون ذلك من أوله مجرد 

 حلم، حلِقَه الشرطيان ليتحسسا املوقف عن قرب.
وصل منصور إلى االستقبال ليحصل على رقْم الغرفة اخلاصة بكل 
من احلالتني، طلب من الشرطيني االستراحة؛ ألن الغرفتني يقبعان 
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بالعناية املركزة، صعد ويده أصابها القليل من الرجفان الطفيف، 
أمسك بأحدهما األخرى محاولًّا تثبيت نفسه، دلف إلى الردهة 

، وصل ليجد 39فة اخلاصة بإبراهيم هو اخلاصة بالعناية رقم الغر
امرأة في أواخر العشرينات جالسة على الكراسي اجلانبية للممر 
تبكي، وبجانبها امرأة خمسينية تهدئ من روعها، وأمامهما على اجلهة 
املقابلة يجلس طفلني غاية في البراءة واجلمال، وما إن وصل على 

 ينية تتحدث، قائلة:مسافة ليست ببعيدة منهما سمع املرأة اخلمس
يا هدى يا بنتي كل شيء نصيب، ادعيله بس يقوم من اللي هو فيه،  ̶

وملا يبقى يقف على رجله ابقي اطلبي الطالق زي ما انتِ عايزة، 
 الدكاترة بيقولوا إن حالته خطيرة.

التقطت أذنيه ذلك االسم على مضض منه، نعم إنها هي هدى، هي 
 حسني. هدى الروح والنفس كما أطلق عليه

 لم جتبها هدى، بل ظلت مثبته جبهتها بني راحتيها تبكي.
مر عليهما قاصدًّا تلك الغرفة التي بها حسني، فتح بابها ودلف 
إليها ناظرًّا إليه محدثًّا نفسه )نعم إنه هو حسني(، التقطت يده التقرير 
املعلق بآخر السرير، ليقرأ: )كسر باجلمجمة ونزيف داخلي وجلطات 

 املخ(. متجمعة أعلى
متالك نفسه وأخرج زفيرًّا قوي ًّا رافضًّا قبول ما رأى.. خرج وأغلق 
خلفه الباب في هدوء، ليدلف إلى احلجرة اجملاورة، ليجد نفس 
املشهد، ولكن تلك املرة كان هو إبراهيم القابع ومعلق عليه أجهزة كثيرة، 
التقطت يده التقرير ليقرأ: )طلق ناري عن طريق الفم اخترق العنق 
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وتسبب في تهتك احلبل الشوكي، احلالة متهمة في قتل فتاة عشرينية 
 بالتعذيب الشديد املؤدي إلى الوفاة(.

خرج من الغرفة وبداخله ثورةٌ عارمة، ال يعرف كيف ينفث نيراها! 
خرج وقد اعتراه إحباط شديد مما تلقى في تلك الليلة، خرج يحاول 

وصل إلى أول الردهة أن يجعل قدمه توصله إلى مكتبه، مبجرد أن 
 املؤدية إلى مكتبه أصابه دوار شديد وسقط أرضًّا على إثره.

استيقظ ليجد نفسه بإحدى غرف املستشفى، ليجد أمامه دكتور 
 سمير.

 سمير:
 مالك يا بطل قلقتنا عليك! ̶
 هو إيه اللي حصل؟ ̶
مفيش، كل احلكاية إنهم لقوك مغمى عليك، ولوال دكتور أسامة  ̶

من املكتب وحلقك كان ممكن جرالك  كان راجع يجيب حاجة
 حاجة، خضِّتنا عليك يا راجل.

 أسامة! أنا بقالي هنا قد إيه؟ ̶
 بقالك يومني مش عايز تفوق، بس متقلقش انت زي الفل. ̶
 يومني!! ̶
أيوة يومني مستغرب ليه؟! يال فوق كده وطمنا عليك ورانا شغل  ̶

 كتير أوي.
 شغل إيه يا دكتور؟ ̶
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تك بالسالمة وعدي على احلسابات، انت نسيت وال إيه؟ عدي أزم ̶
أنا صارفلك فلوس هناك، خدلك إجازة كام يوم كده وملا ترجع 

 نتكلم.
أطرق منصور دقائق ال يفهم ما يحدث، وما لبث في ذلك الصمت 
ليجد أمه أمامه تبكي وبيدها أخته التي رسم احلزن على مالمح وجهها 

 األسى على مصاب أخيها.
 فاتن:

 ي حاسس بإيه؟طمني عليك يا حبيب ̶
 وال أي حاجة، كله متام يا أم منصور، متقلقيش ابنك أسد. ̶
أنا عارفه من غير ما تقول، بس إيه اللي صابك يا ابني طمني  ̶

 عليك!
 عادي يا أم منصور هتالقيهم شوية إجهاد. ̶
إجهاد برضو! ده أنت بقالك يومني مموت قلبي عليك، اوعى تكون  ̶

 جايني عليك يا حبيبي.زعالن من كالمي، أنا عارفة إننا 
ال يا ستي والله مفيش حاجة، وقولي للواد سعيد شوف عايز ييجي  ̶

 يخطب البت مرمي إمتى عايزين نفرح.
 ابتسمت مرمي بعينني مغرورقتني بالدموع، قائلة:

 سعيد إيه بس يا حبيبي قوملنا انت بالسالمة األول. ̶
 بتحبيه يا مرمي؟ ̶

 .خجلت مرمي من ذلك السؤال غير املتوقع
 منصور:
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 طيب هو بيحبك؟ ̶
 وبيتمنالي الرضا أرضى. ̶

 ربض منصور على يدي والدته، قائلًّا:
على البركة يا أم منصور.. يال علشان نشوف الدكتور هيقول إيه  ̶

 علشان لو كده نروَّح مع بعض دلوقتي.
خرج منصور غير ملتفت حول التحقيق فيما حدث وحقيقة ما 

باره به، خرج متسندًّا على أخته عرفه أو مغزى ما أرادا الزائران إخ
ومتعلقًّا بذراع أمه، أمات فضوله بيده حتى يستطيع إكمال حياته التي 

 باتت بيد آخرين.
 فاتن:

 فكرني يا منصور إننا ملا نروح نتكلم مع بعض في موضوع يخصك. ̶
 موضوع إيه. ̶
 ملا نروح، بس اخلالصة أنا شايفالك عروسة. ̶
 عروسة حتة واحدة! ̶
 حتتني!أومال على  ̶
 مش وقته. ̶
 أل وقته، بس ملا أروح هفهمك علشان كل حاجة متظبطة. ̶
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 الفصل الثالث عشر

 ..بعد مرور سبعة أشهر
استيقظ منصور على صوت رنات منبه هاتفه، تلك الرنات التي 
تنبئ عن الرفاهية التي ميتلكها اآلن، استيقظ ليجد أمه على عادتها 

 وردها، ذهب ليجلس بجانبها فاركًّا عينه، أمسك يدها ليقبِّلها.تتلو 
 صباح الفل يا ست الكل. ̶
 صباح اخلير يا حبيبي. ̶
إيه األخبار؟ كلمتِ مرمي اتطمنتِ عليها؟ قصدي اتطمنِت على  ̶

 سعيد؟
 تصدق انت عيل قليل األدب! ̶
الله!! وفني قلة األدب هنا؟ بنتك مش اجتوزت امبارح وعملنلها  ̶

 تحاكى بيه؟فرح كله ي
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 أيوة يا مؤدب. ̶
يبقى الزم تتصلي تطمني عليهم وصلوا وال لسه، هما مش  ̶

 املفروض مسافرين بعد الفرح على طول؟
 فهمت.. أنا دماغي راحت في حتة تانية. ̶
 حتة تانية ازاي يعني؟ ̶
 متشغلش بالك انت، املهم مش ناوي تفر حني بيك وال إيه؟ ̶
 يا قمر انت.أل أنا كده زي الفل، عايش علشان أبسطك  ̶
 بس أنا مش هكون مبسوطة غير ملا أشوفك مع عروستك. ̶
 طيب مش العروسة محتاجة شقة األول؟ ̶
 الشقة موجودة. ̶
 يا سالم! فني دي؟ ̶
 هنا. ̶
 أل ما هي الشقة دي بتاعة أبو سعيد. ̶
أل ما هو أبو سعيد كان كاتبها باسمه علشان الزمن وهو مش عارف  ̶

كان عامل تنازل عند إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، لكن هو 
 احملامي إنها بتاعتك بعد كده.

 انتِ بتقولي إيه وازاي ده؟ أنا مش فاهم حاجة. ̶
بدأت فاتن تقص عليه احلكاية من بادئ األمر وكيف أن شوقي 
ليس بخاله وال هي بشقيقته، وإمنا هو كان يعتبرها مثل ذلك وأكثر، 

 والباقي معروف سلفًّا.
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مت كإجابة، قام غالقًّا أذنيه من لم يُظهر أي ردة فعل سوى الص
 تلك القصة متحججًّا بذهابه للعمل.

 بصي يا ماما نتكلم بعدين في القصة دي. ̶
هرول ليرتدى مالبسه ونثر عطره ذا الطابع السكري عند 
استنشاقه، خرج من املنزل، أخرج مفاتيحه التي زادت مفتاحًّا لسيارة 

هاتفه يرن، جديدة متوسطة احلال، ركب بداخلها، ليسمع صوت 
التقطت يده هاتفه لينظر إلى شاشته التي ارتسم عليها رقم غريب، 

 سحب زر اإلجابة ليجيب:
 ألو. ̶
 ألو ازيك يا منصور؟ ̶

ملس ذلك الصوت حنايا قلبه التي أظلمت منذ عهد، كان يعرف 
 الصوت، لكنه كذَّب أذنه.

 مني معايا؟ ̶
 معقول نسيت صوتي! أنا أسيل. ̶
 أسيل!! ̶
أشوفك ومحتاجة أتكلم معاك، وياريت لو وحشتني ونفسي  ̶

 النهارده.
صمت لبرهة محاولًّا أن يستوعب ما يحدث، فاألول فاتن واآلن 

 أسيل.
 أنا:

 انت بتفكر في إيه؟ ̶



 

[248] 

 منصور:
 مش بفكر. ̶
 أومال مالك مهزوز كده ليه؟ ̶
 مش عارف. ̶
أهي جيَّالك مستسلمة، ولو منك أدور عربيتي وأروح أقابلها  ̶

 وأوريها بقيت إيه.
 .تصدق عندك حـ.. ̶

عفوًّا، لن أطيل عليكم، فأنتم تعرفون البقية التالية، فقد حان وقت 
اللعبة، ولكن في لعبتي ليس هناك مجال للتحجج بأن ذراع التحكم به 

 عطل؛ ألنك وقتها تصبح أنت ذراع التحكم.
أنا ال أظهر في جميع األوقات؛ ألن جدولي دومًّا مشغول ما بني 

أو من بني جنسكم، يجهدون ليحصلوا على تالميذ من بني جنسي 
دورات تدريبية لدي، ولكن الفرق بني مراكزي التعليمية املنتشرة حتى 
بدمائكم والتي أتعطش لرؤيتها تغلي بنعيمي ومراكزكم؛ هي أنني ال 
أقدم لكم أوراق تعريف، أو أطلب منكم اختبارًّا لقياس املستوى، وال 

ضمن والئكم لي كما صورمتوني بنهاية الدورة أقدم لكم عقودًّا أل
بأفالمكم، أو كما حتدث عني )سيجموند فرويد( في كتابه )إبليس في 
التحليل النفسي(، فأنا ال أحتاج إلى تعهُّد كتابي منكم حتى تصيروا 
أتباعي؛ ألنكم لو أيقنتم وجودي حقًّ ا لرجعتم إلى املُبدع تطلبون 

ون أمام أعينكم، الغفران، فأكبر عملية سطو أقوم بها هي ما تك
فاخلداع هو أن أقوم بعملي وأقنعكم بأال وجود لي، فما دمتم على 
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الطريق الذي رسمته تسيرون فال داعي لظهوري، ألن هناك من ينتظر 
 أن أرسم له الطريق.

صدقوني تالميذي األعزاء، في هذا العصر تقومون بعملي أفضل 
بالي فعله،  نيابة عني، أقسم لكم إنكم تفعلون ما ال يخطر على

فمشكلتكم الكبرى ال تقبع في تدينكم بقدر ما تقبع في أخالقكم، ما 
وقد عذبوا  -مبا فيهم قومي السابقون لكم  -مررت منذ خلقي بقوم 

 قط إال وكانت طامتهم الكبرى في أخالقهم قبل دينهم.
تخلَّقوا قبل أن تدينوا، وهيا لنبدأ اللعبة من جديد، ففي كل مرة 

لي وستجد األمر كل ليلة يزداد صعوبة، ويتلون بجميع ستنظر من خال
أطياف البؤس، وستقف بال حيلة أمام األقدار، ولكنك في الغالب 
ستبحث عن احلل األسهل واألسرع، والذي سأرشدك إليه بكل سهولة، 
ولكن ستكتشف أنه األسرع لصحبتي أنا فقط.. أنا من يفهمك، فأنت 

 صديقي الصدوق.
 نا( للبريد الصوتي، اضغط واحد وبشدة.حان وقت ظهوري )أ

 
 تمت
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