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إهـــــداء 

إىل الراحلني والُغَرباء..

الّطباع  غرباء  واألرض،  الوطن  غرباء  واجلسد،  الروح  غرباء 
والطريق..

إىل الذين يبكون ويصّلون يوَم يغّني ويلهو اجلميع..

وإىل الذين مل يستطيعوا الّردَّ ولو بكلمة، فاكتفوا بالّصمت..

سالٌم عليكم.
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إهــــداء خاص  

إليكام..

أيب الذي..والذي..والذي..

أمي التي..والتي..والتي..

ل؛ وألن احلروف ال تتحمَّ

فإىل كل الـ »التي والذي « التي ِقيلت وستقال فيكام.  

]شكًرا بحجِم كّل يشء[





] ملحوظتان مهمتان [

- مكنون هذه الرواية خياٌل واقعيٌّ بحت، وهو ال يمتُّ بأّي صلٍة ألي 
واقٍع خيايلٍّ صادف احلقيقة.

- ال تفكر كثرًيا يف امللحوظة السابقة.



 أن تحلَم في زمِن الكوابيس..

هذا يعني أنّك ُقمَت بجرٍم ال يُغتفر. 
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الصورُة األولى

مدينٍة جتاريٍة  داخل حدوِد  وإياًبا  ذهاًبا  املاّرُة  به  يكتظُّ  يف شارٍع عريٍض 
عريضٍة تأيت إليها كلُّ األجناِس طلًبا لكل يشٍء خيطر عىل بالك، ربام تكون 
مدينًة آسيويًة أو ربام أوروبية أو ربام حتى أفريقية..األهمُّ يف األمر أهنا ذاُت 

صيٍت، وأشياء أخرى.
 بالرغم من كل ضوضاء هذه املنطقة، مل جيرؤ أيُّ برٍش عىل املرور أو النظر 
حتى هلذا الشارع الذي يكمن به مبنى ال أحد يعرف ما هو بالضبط، لكنهم 

يدركون هيبته جيًدا.
يف  آخر  مكان  يف  الشمس  بسجن  مؤقًتا  ُحكاًم  حيُكُم  منسداًل  الليل  كان 
سيارة   وجود  من  فتيقن  اآلن  أراه  ما  ترى  كنَت  إن  املتناثرة،  األرض  بقاع 
التي  العظيمة  البوابة  أمام هذه  متاًما  موازية  تقف  »ليموزين« سوداء طويلة 
حتمل عدة كامرياٍت للمراقبة التي تدور برقبتها بعني صقٍر وُسعة فهٍد أسود، 
ذلك املكان املريع الذي يضجُّ برجاٍل جمهويل اهلوية، ُيغطيهم اللون األسود، 
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ومدججنَي بأحدث األسلحة التي ُوجَدت عىل هذا الكوكب، بدوا كجنود 
املارينز.كانوا واقفني كروايس اجلبال أمام تلك البوابة العظيمة، اثنان منهم 
انفصال عن البقية، كلٌّ يف عكس اجتاه اآلخر يرقُب املارين بالقرب من ذلك 
السور األبيض العايل مستعدين ألي حركٍة مفاجئة. ترّجل من الباب األمامي 
لتلك السيارة رجل مفتول العضالت، ذو بدلة سوداء المعة ونظارة سوداء 
ه  الليل - فهذه عادهتم ولن تفنى، توجَّ أذنيه رغم سدول  مُحلت عىل عاتق 
الباب سيًعا،  فتح  ثم  واثقة  ثابتة  اخللفي بخطى  السيارة  باب  ُمرسًعا نحو 
ورفع يده إىل فمه بجهاز ال سلكي ُعّلق يف يده ليبعث ببعض الكلامت داخل 
هذا اجلهاز الصغري فيظهر من البوابة الضخمة رجٌل متوسُط القامة، تبعثرت 
شعريات بيضاء ذات ملعة خافتة عىل شعره األسود املموج - الذي يضيف له 
صبغة سوداء كل شهر وال جيدي هذا نفًعا، يمسك بيده القوية - رغم سنه 
ت اخلمسني – حقيبًة معدنيًة فضيًة، ويسري بخطى سيعة متوجًها  التي تعدَّ
نحو باب السيارة املفتوح ومن خلفه رجل بنفس زيِّه تقريًبا، ولكن يصغره 
ببضع سنني، يميش وراءه كطفٍل يمسك بيد أمه املرسعة التي جتّره وراءها، 
إىل  نظرًة صلبًة جامدة  وَنَظَر  للوراء  فجأًة  التفت  الباب،  إىل  وعندما وصل 

ذلك الرجل وراءه، ثم..
- لتقم بعمل اجتامع فوري كي نبحث يف هذا األمر عاجاًل، وادُع مجيع 

األعضاء، ال تنَس أحًدا.
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سكت قلياًل ثم أضاف بنربة غامضة هامسة:

 - عىل اجلميع احلضور.

- أمُرَك، سيدي الرئيس.

عاجله الرجل بثبات ووقار، ثم انحنى احرتاما وتراَجَع بضع خطوات 
للخلف دون النظر إليه.

استلقى الرجل الذي هيابه اجلميع يف املقصورة اخللفية للسيارة الليموزين 
الفسيحة، وسكنت احلقيبة الفضية هي األخرى عىل جانبه األيرس، ثم أخرج 
علبة معدنية من جيب بدلته، بدت مصنوعة من الذهب فاقتلع منها واحدًة 
يف  تنترُش  كثيفة  دخانية  ُسحًبا  وينفث  بربود  ليشعلها  الفاخرة  سجائره  من 

السيارة بأكملها، اسرتاَح يف جلسته لثواٍن ثم قال للسائق بنفاد صرب:

- ماذا تنتظر؟ انطلق! 

تعّثر ذهن السائق من مباغتِة الرجل، فانطلق سيًعا لتختفي السيارة حتت 
لُتزاحم  محايتها؛  عىل  تعمل  أخرى  سيارٌة  تتبُعها  والضوضاء،  الليل  عباءة 

السيارات األخرى، وختتفي مع التيار. 

***
التهمته  بائس مهرتئ  بالدماء من سقف  املمزوجة  املاء  تتساقُط قطراُت 

األتربة. تسقط القطراُت كالسيوف وكأهنا تنتحر من بناية شاهقة لتطعن يف 
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ككهٍف  املكان  فيصبح  املتشققة  أضلعها  بني  متوالية  طعنات  عدة  األرض 

يقُطر من سقفه املياه.

ومن عنان السامء، تتقاذُف النيازُك امللتهبة بالرعب بكل ما أوتيت من قوة 

وهي تتناطح فوق هذا املكان، ويف ثانيٍة توقَّف فيها الزمن عن العمل، انطلقت 

ا نحوه لتدّمر سقفه بلمح البرص. النيازُك وكأهنا اخرتقت غالًفا جويًّ

ها!  اآلن، للغرفة أربُع جدران بال سقف يضمُّ

تتطاير الستائر من فوهة النافذة مصدرًة صفرًيا يرعب األجساد ولو كانت 

خامدة، فتخرج األرواح املتوحشة خالهلا كي جتوب بقلوب ضعيفة لتجعلها 

تعيش أسوأ خماوفها باحلياة.

عواُء ذئاب.

يرصخون  آحاٌد  هناك  فقط،  ألحٍد  رصاًخا  هذا  يكن  مل  يرصخ،  ما  أحٌد 

التي  الغرفة  أرجاء  يف  الكهربائية  املناشري  أصوات  تتصاعد  ويرصخون. 

أصبحت كمصنٍع للخوف.

تتزاحُم األصوات. أصواٌت وخياالٌت وظالٌل حليواناٍت مفرتسة تغزو 

حوائط الغرفة وتغوص هبا. سٌب من الغربان املهاجرة تطوف فوق غرفته 
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املميتة. ترتاقُص ثعابنُي الكوبرا القاتلة عىل أرضية الغرفة التي استحالت لغابة 

برية للمفرتسات بكل أنواعها. ومن املكان نفسه، تتالحم السيوف الغازية 

املحتدمة بني الرماح املتوقدة بالدماء مع أصوات انفجار بعض القنابل الذرية 

املطحونة بعنرص مشعٍّ قد يفجر كوكًبا أو جمرة. مزيٌج من أصوات الرصاعات 

الدامية واحلروب التارخيية يف إناء زجاجي مصمت قد انفجر لتّوه. يا هلا من 

أصوات ُتسيطر عىل الرأس، وتفجره.

مميتٍة  حلظاٍت  بعد  املكان؟!  هذا  وما  أنا؟!  ومن  أنا؟!  أين  أفهم..  ال  أنا 

من  األخري  الطابق  يف  يعيش  الذي  اجلسد  هذا  حيتضن  والذعر  اخلوف  من 

القرب الذي تغرقه الظلمة القابضة لألرواح ُركَن غرفته وهيمُّ بالدعاء والرجاء 

لربه الذي يتمنى منه اهلالك لكي خيرج من هذا املكان املوبوء وينجو من هذا 

اجلحيم اللعني.

إهلي! رأيس  يا  بداخله؟!  نفيس  استيقظُت ووجدت  الذي  القرب  ما هذا 

بالدوار  اململوء  عقله  داخل  األسئلة  ترتدد  األصوات؟!  هذه  ما  ُيدّمر.. 

الضحكات  تتعاىل  واملخاوف.  األوهام  من  املظلم  البعيد  الركن  يف  الغارق 

دوامة  داخل  فتحبسه  بأذنيه  هامسة  ا  رشًّ أكثر  لعناٍت  بضع  ُتزّينها  الرشيرة 

الرعب كحبٍس أبدّي.
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مه، وكأن هناك  وفجأة! إذ به يسمع صوت طرقات الباب وقد اقرتب حتطُّ
وًءا بالدخول إليه. أحًدا هيرب من املوت جُلُ

فمه  له  فتح  قد  املوت  أن  يعلم  ال  قدره،  من  سيهرب  أنه  ظن  من  أمحق 
املهيبة  الطرقات  وتعلو  امللعون.  الباب  هذا  ختطيه  بعد  يستقبله  كي  بأنيابه 
نحو  عينيه  فيزيح  أنحائه،  مجيع  من  عرًقا  يقطر  اجلسد  هذا  لتجعل  بصوهتا 
الباب اآلخر فرياه موارًبا ينفتح وينغلق مع ترانيم الرياح الضائعة املمزوجة 
بخليط من األعاصري والصواعق التي ترتعد هلا السامء لتحدث قاصًفا شديًدا 

يكاد ُيذهب السْمع، فيتزايد اخلوف أضعاًفا مضاعفة. 

بنفسه خارج هذا اجلحيم، خارج  ليلقي  الباب  ُهرَع هيرول نحو  فجأًة، 
غرفته التي مل تعد غرفة صاحلة للعيش، فلم يكن هناك اختالف بينها وبني 

اجلحيم الساخط.

لكن..رمقت عيناه قبل وصوله للباب الذي يأمل النجاة منه ثقًبا شديد 
الدقة يتوسط باب الغرفة، يتسع باستمرار ليتسلل منه الضوء ألرجاء الغرفة 
الشيطان اهلائج، وهنا تتسع رقعته شيًئا فشيًئا ليرضب هذا  بألوان  ُمكتحاًل 

الضوء الساطع عينيه فيغمره ويغرق املكان كاماًل.

ُمدوٍّ  بانفجار  وتبعثرت  خالياه  مخدت  فقد  حينها،  الرؤية  عىل  يقدر  مل 
خارج هذا العامل احلقري. ولكن بعد ثواٍن باتت أقرب للسنني..انتفض جسده 

بعد رجوع الروح إليه.
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داخل  يعيش  كان  أنه  وقتها  أدرك  وقد  غرى  الصُّ موتته  من  »سعد«  عاد 

كابوس ما. عادت روحه لُتقذف بجسده بعد أن َغرَق بكابوسه الذي كانت 

مهمته املفضلة هي العبث باألدرينالني الذي ُتفرزه ُغدته الكظرية. رشع يمسح 

استحالت  التي  وسادته  أغرق  أن  بعد  العريض  جبينه  من  امُلترسب  العرق 

ُبحريًة من العرق. اعتدل جلوًسا عىل سيره املبعثر، وُأذيناه وُبطيناه يتسابقان 

عدًوا يف مضامٍر ضيق بني عظام صدره الضعيف، وأثناء هذا السباق الطويل 

أخذ البطني بضخِّ بعض الدم خلاليا جسده املرتعش. نبضات قلبه تتسارع 

بني اللحظة واألخرى.. فيسمعها كطبل روماين يف ساحة القصاص.

ولكن..

هو..

َمن..

سُيعدم.

َنَفُسه القصري ال يتحّمل. شهيٌق دون زفري، ثم زفرٌي دون شهيق.

أخذ يبحث بعينيه يف نواحي غرفته املظلمة نسبيًّا حني رمقت عيناه جمداف 

الساعة الصغري ُيشري إىل ما بعد رقمني من الواحد، إهنا الثالثة بعد منتصف 

الليل، صوت زفريه القاتم يغطي أرجاء املكان.
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مل يفعل أي يشء ُيذكر سوى أنه استلقى عىل سيره ليحاول النوم هبدوء، 
وُيسقط بام تبقى من ساعاته القليلة يف النوم بال كوابيس.

. ثم َصْمت، صمٌت تامٌّ

فيصل  حارات  حارة من  داخل  متواضعة  ووالدته يف شقة  يعيُش سعٌد 
األسود  احلالك،  األسود  اللون  يف  الغارقٍة  املظلمة  احلارات  تلك  القديمة، 
معلقًة  ُتعشش  التي  للمصابيح  وجوٌد  هناك  ليس  األلوان.  سائر  دون  فقط 
رَق للامرة بشوارِع هذه  الطُّ ُتنرَي  التي من املفرتض أن  بأعناق تلك األعمدة 

احلارة السوداء.

 لكن ال، يف هذه احلارة، ُقتلت املصابيُح شنًقا. ال وجوَد هلذا اليشء لُينرَي 
شوارع هذه احلارة امُلكحلة سوى مصباٍح وحيٍد أمام بنايِة سعد القديمة.

***

- صباح اخلري.

كتفه  تربت عىل  ربيًعا وهي  والستني  اخلمسة  ذات  والدة »سعد«  قالتها 
ابنها  الناعمة بكل ما حتمله من حنان وعطف جتاه  ومتسح خصالت شعره 
ض  ُتعوِّ كي  زوجها  موت  بعد  كافحت  التي  املرأة  تلك  »سعد«،  الوحيد 
إن  قلبها  ا حتتضنه بني ضلوعها ومتنحه  وُأمًّ أًبا حنوًنا ورفيًقا سؤواًل  ولدها 

استطاعت رغم وهنها بعد أن بلغت من العمر الكثري والكثري.
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ومشكالت  السكان  َل  تكتُّ ليحارب  لعمله  وذهب  إفطاره  طعام  تناول 
املواصالت التي تكتنفها القاهرة هي ومن مثلها يف عاملٍ عليك أن تكدح فيه 

لتجد لقمة العيش، وأحياًنا لن جتدها.

الذي قد ُدفن عدة مرات وأخرجوه  املعتاد  استقلَّ سعد »امليكروباص« 
من قربه وقد أكله الزمن. جلس باملقعد األمامي مع السائق ليذهب للعمل 

بالرشكة التي يعمل لدهيا داخل حدود مدينة »شربا«.

مع  رصاٍع  بعد  مساًء  الثامنة  الساعة  يف  منهًكا  العمل  من  سعد  عاد 
املواصالت كي يعود ألمه جثة هامدة جراء اجلهد املتواصل.

اخلامسة  ذو  الشاب  هذا  يعيشها  ملاًل  أكثر  ومشاهد  وأحداٌث  مملٌّ  يوٌم 
والعرشين عاًما منذ خترج يف كلية التجارة، كلية الشعب املرصي كام ُيقال، 
ولكن هنا السؤال ينطق بلهفة عمياء: هل ستتغري حياة ذلك الشاب التعيس 
الوحيد إىل حاٍل آخر؟! هو اآلن حيتضن وسادته التي غرقت بعرقه يف أثناء 
عيشه ذلك الكابوس الذي زعزعه ليلة البارحة.. ومن ثم وقع يف حفرة نوٍم 

عميقة..

كام كل يوم.

***
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- شيل يا بني الغطا من عىل راسه.

اليمنى وغليونه بني شفتيه  قاهلا بربود تام وهو يضع ساقه اليرسى عىل 

النحيفتني، فرد أحدهم:

-حارض يا فندم.

 سكت قلياًل ثم قال بتعّثر: 

ه متخدر! - بس ده لِسَّ

- خالص فّوُقه!

قاهلا الرجل آمًرا بعصبيٍة، فعاجله اآلخر باقتضاب:

- حتت أمرك يا فندم.

 ***

يف هذا املكان الذي ال أحد يعرف كينونته أبًدا، كان الظالم َمِلك املكان، 

كانوا  أغطيًة سوداء عىل رؤوسهم،  يرتدون  الذين  الرجال  من  قليلٌة  أعداٌد 

يتوزعون يف كل ركن من املكان بأسلحٍة سوداء ترُبُق يف الظلمة، كان اجلّو 

صامًتا هادًئا حني كان قائد هؤالء الرجال يضع قدميه عىل مكتبه وهو ينظر 

للسقف، باإلضافة إىل أنه مل يكن مثل رجاله يرتدي شيًئا أسود عىل رأسه، 
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بل كان أصلًعا! مرت ربع ساعٍة، ثم جاء رجٌل ضخُم الكتلة، قاتُم املالمح 

نحو ذلك القائد األصلع لينطق بصوٍت أجّش:

- فاق سعادتك.

- طب هاتوه عىل مكتبي.

***

وضعوه يف تلك الغرفة الظلامء، ثم ذهبوا وتركوه وحيًدا يالعب ظالمه 

الدامس. دار ببرصه يف تلك الغرفة املوحشة وعيناه تريان بصعوبٍة شديدة، 

فقط جمرد مصباح صغري ُمعّلق بالسقف فوق رأسه متاًما، لكنه مل يستوعب 

أي يشء ُيذكر.  أين أنا؟! هل ارتكبُت فعاًل أمحق أم ماذا؟! هل قتلُت أحًدا؟ 

ربام! هل أنا خُمتطٌف إًذا؟! ليس ببعيد! أم أنني ُمت ومل ُأدرك ذلك؟!

أخذ يستنجد ويستغيث من مكانه لعل أحًدا يسمع رصاخه العايت فيأيت 

وينقذه من هذا املكان املجهول، لكنه مل يدرك بعد أنه مقيد بالكريس الذي 

جيلس عليه وقد ُشّلت حركته متاًما ومل يعد يشعر بأطرافه. انقطع صوته بعد 

أن أدرك أنه ال فائدة من ذلك.
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حتت  زنزانًة  تشبه  التي  للغرفة  الضوء  تسلل  وقد  فجأًة  أمامه  باٌب  ُفتح 
األرض، فأغلق عينيه برسعة خوًفا من الضوء الشديد الذي انصبَّ نحوه.. 

سمع صوت طقطقة كعب حذاٍء يدور من حوله إىل أن استقّر أمامه.

أهاًل أهاًل بضيفنا املميز!  -

قاهلا بنربة غامضة خميفة وهو للمرة الثانية يشعل غليونه ببطء، فرد سعد 
بذعر واضطراب:

- أنا فني؟ انت مني؟ بتعملوا يّف كده ليه؟ أنا فييني ياعم انت؟! 

جعل يرصخ بشدة ومل هيدأ، فأشار له الرجل بسبابته، ثم:

- ماختفش يا أستاذ سعد، اهدا وانت تعرف كل حاجة.

-  بس انا فـيـ.. 

-إنت يف اجلنة.

قاطعه الرجل األصلع وهو يقوهلا هبدوٍء تام ال خيلو من بعض السخرية، 
ثم ارتسم شبح ابتسامة عىل وجهه.

منها  خيرج  كي  البعض  ببعضها  ضّمها  يستطع  مل  بحروف  سعد  متتم 
بكلمٍة مفيدة، ُقطع لسانه حينها، تزلزلت مالحمه، مَل يدِر ماذا يفعل، ومِلَ هو 
هنا وماذا يعني ذلك الشخص األصلع ذو اجلبهة العريضة التي ُنقش عليها 

كلمة)Puppet( بقوله إنه يف اجلنة.
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- هو هو أ أ أنا بـ بـ بحلم.. أنا بحلم صح؟!

زائغتني  وعينني  كاذبة  ابتسامة  مع  شديدين  وخوف  بريبة  سعد  ألقاها 

خائفتني، قاهلا وقد متنى أن يكون جمرد كابوس لئيم وقد عكر صفو نومه، رد 

عليه الرجل وهو يضحك ضحكات متقطعة رشيرة:

إنت  الكاتبي، يف احلقيقة  يا أستاذ سعد نارص عبد احلميد  - ماعتقدش 

لسه صاحي أصاًل!

تغريت مالمح سعد التي غزاها اخلوف وعدم الفهم، وقد عادت الرعشة 

الشديدة لترسي داخل جسده الضعيف، حينها بدأ يُصّب عرًقا يف كل مكان، 

بعد أن أدرك أنه ليس داخل حلم كام كان يأمُل.

- إنت عرفت اسمي إزاي؟!

قاهلا سعد برجفة خفيفة يف صوته، فرد عليه الرجل بغموض وابتسامة 

خبٍث ُطبعت عىل وجهه:

- أنا عارف أي حاجة عن أي حد.
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مقدمٌة لم تأِت في البداية 
أبًدا، هذه هي اخلطة يف  ربام ال أملُك ما أقول، لكّنني ال أصمُت داخيل 
أن أعيش: الصمت ثم الصمت، وهلذا..دائاًم ما أكون يف هذا املكان كّلام كان 
القمر بدًرا راسًخا يف الفضاء، صوُت ارتطاِم األمواِج اهلادئة عىل الشاطِئ كان 
بمنزلة عالٍج ملرض ال يزال يغزو كل منطقٍة يف جسدي، أنا أعلم جيًدا أنني 
سأذهب، وأعلم أيًضا أنني سأندثر يوًما ما قريًبا حتت الرتاب كام ذهبِت أنِت، 
ناصِع  سيٍر  عىل  جسَده  يعالُج  كان  كالنا  املرض،  بنفس  مريًضا  كان  كالنا 
كالنا  ع.  التصدُّ فيبدأ  رشايينه،  يف  ُتضّخ  الكيامويات  كانت  كالنا  البياض، 
وعد اآلخر بأننا سُنشفى مًعا، وستنبُت لدينا تلك الشعريات السوداء - التي 
تتخللها بضع شعريات بيضاء - عىل رؤوسنا أخرًيا، بعد مرور الكثري، لكنِك 
قط مل تِف بوعِدك، كالنا كان واحًدا، وكالنا كان ُيعالُج روحه يف هذا املكان، 
كالنا كان ُيمسُك بيِد اآلخر ويبتسم، كالنا مل يكن حزيًنا قط، كالنا كان ينبُض 

قلبه يف قلِب اآلخر، فلامذا ذهبِت إذن وتركت »كلينا« يصبح اثنني؟!
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ربام أكون جمنوًنا كي أميَش عارَي اجلذع، حايَف القدمني عىل هذا الشاطئ 
ا رغم أين أكره أن تصطكَّ  حني احتّل الشتاء بالدي، كم أحبُّ هذا الشتاء حقًّ

أسناين بعضها ببعض! وكم سأحب أيًضا أن أذهب فيه!

 يسرُي قطاٌر من الدموِع عىل وجنتّي كلام جلسُت أتأمُل القمر، قطاٌر هادٌئ 
ا  فيسقُط بعضه سقوًطا حرًّ ُوجهَته  الباردِة  الرياِح  ترانيُم  ُتغرّيُ  يسري، وفجأًة 
شفتي  أزّم  هاتني،  وجنتّي  عىل  دموًعا  يريد  ال  ما  أحٌد  هناك  جيّف،  وبعضه 
أنت  كنَت  وربام  فيَك شبًها،  من حمبوبتي  أجُد  ربام  القمر،  أهيا  إليَك  وأنظُر 
تلك  أرفع  طاهرتني،  بيدين  الرتاب  حّبات  ُأمسُك  الوقت،  طوال  حمبوبتي 
احلّبات عالًيا ألضعها أمامي كي أحجَب هبا القمر، ال أعلُم مِلَ أفعل هذا يف 
وربام ألنني مهُت  عيني،  أمام  هنايتي  إظهار  أريد  كنت  ربام ألنني  مرٍة؛  كل 

عشًقا يف الرتاب.

 أما بعُد، فهذه أمنيتي يف كل شتاٍء يغدو ويروح: أن أذهَب إليِك يف املوعد 
نفِسه، أن أذهَب إليِك يف الشتاء. 

 ***

انتهيُت من جولة اسرتجاع املايض وسكب الدموع تلك، انتهت أحزاين 
أن  ملنزيل، ال عيَب يف  أكمَل حيايت وأعوَد  أكون سعيًدا كي  أن  بد  اآلن، ال 
أنا  الناس!  أمام  القاتم ضلوعي، لكن األهم أن أظل مبتساًم  الوجع  يسكن 
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يف احلقيقة رجٌل كئيب، رجٌل متشائٌم غري متفائٍل عىل اإلطالق، رّبام أكون 
مكروًها لديك، لكنني ال آبه باحلقيقة.

األسود  حذائي  بيميني  أخذُت  ثم  الشاطئ،  أرض  فوق  من  قمُت   
بعدما  السوداء  سياريت  نحو  متوجًها  انطلقُت  األبيض،  قمييص  وبيساري 
جعلُت قمييص عىل كتفي الُيرسى، وصلت، فتحُت باب السيارة ثم ارتديُت 
للسامء،  أنظر  قلياًل  ظللُت  املقود،  خلف  ألرمتي  سيًعا  املهرتئ  قمييص 
ثم  املبعثر،  األسود  وشعري  الساكن  وجهي  ختبُط  اهلواء  نسامت  زالت  وما 

ابتسمُت ببالهة.

املحرك  صوت  ليخرج  السيارة  مفتاح  وأدرُت  سيًعا  حذائي  ارتديُت   
غاضًبا وكأنه تضاَيَق لرتكي إياه مدة ليست بقصرية، ثم انطلقُت نحو املنزل، 
نحو ذلك املكان الذي ال أخرج منه أبًدا سوى للعمل، وصلت للمنزل بعد 
عدة دقائق، خرجت من السيارة وصعدُت السالمل ببطء حتى وصلت لبايب 
املنشود الذي كان راسًخا يف الطابق الثالث، أدرت املفتاح، ثم سُت ببطء 
نحو الداخل جتاه األريكة العريضة ألرمتي عليها دون أن أنوي خلع حذائي، 
سحيق،  نوٍم  يف  ألسقط  سيًعا  جفوين  كل  هبطت  وقد  إال  قلياًل  ألبث  ومل 

وحيًدا كعاديت.

***
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سيًعا  الفحمي  األسود  والشعر  املتوسط  الطول  ذو  الطبيب  توّجه 

وجه  عىل  هبا  وهيتم  حالته،  يتابع  ما  مريٍض  غرفة  نحو  واثقة  بخطوات 

عىل  اجلالس  مريضه  نحو  متفائاًل  مبتساًم  دخل  ثم  الباب  طرَق  اخلصوص، 

املكتب، حيث كان يف حوزة املريض ورقة وقلم، غريٌب أن يملك مريٌض 

شعر  وقد  بتوّجس  املريض  له  نظر  أيًضا!،  وقلاًم  ورقة  بل  غرفته  يف  مكتًبا 

باملفاجأة، طلب الطبيب الورقة التي كان يكتب هبا املريض فأخذها بلطف 

للغضب  مالحمه  تغرّيت  وقد  إال  كثرًيا  يلبث  ومل  قارًئا  فيها  ومتّعن  مبتساًم، 

ا، ثم رصخ غاضًبا: تدرجييًّ

- أرجوك يا حسن، ُكّف عن هذا اهلراء، أنت لست مريًضا بالرسطان، 

أقدم مريض  أنت  الغريبة،  األشياء  نفسك هبذه  توهم  أيًضا، ال  ولن متوت 

يف هذا املشفى! أنت هنا منذ أربعة أشهر، ومل حيالفك احلظ ولو مرًة لتكتب 

شيًئا سعيًدا، أو حتى حالفك يف ابتسامة فقريٍة ملن تعيش معهم! لديك موهبة 

الكتابة..ونحن هنا نريد عالجك بواسطتها، هلذا جيب أن تكتب شيًئا يمحو 

كآبتك احلادة التي تؤثر يف صحتك كثرًيا! جيب أن تكتب شيًئا سعيًدا، ينبغي 

ذلك، هل تفهم؟!

قائاًل هبدوء  الطبيب  فأكمل  أن يغري مالحمه،  باإلجياب دون  أومأ حسن 

وبسمة بعدما شعر بأنه فعل خطأ بتعبريه عن غضبه هبذا الشكل: 
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- حسن، صديقي، نحن نقّدر حزنك عىل زوجتك »مجيلة «، نحن نشتاق 
إليها أيًضا، لكنها يف مكاٍن أفضل اآلن، اجلميع حيّبك، وهلذا نريد أن نجعل 
منك رجاًل سعيًدا يبحث مرة أخرى عن احلياة واألمل ال عن املوت واألمل، 

لذا هاّل تساعدنا بعض اليشء؟!

ابتلع حسن ريقه وقتام كان يستمع للطبيب وهو ينظر للنافذة املغلقة، ثم 
قلياًل  باَعَد بني شفتيه  ثم  انتهى من حديثه، ومن  الذي  للطبيب  نظره  وّجه 
حماواًل الكالم، لكّنه مل يستطع، واستسلم لليأس، فضمَّ شفتيه وأومأ للطبيب 

املبتسم الذي ُيدعى »عمر« باملوافقة. 

***

الغرفة  ينظر لسقف  املريض حسن  تارًكا  الباب  نحو  الطبيب عمر  سار 
نحو  حسن  ُهرع  مفاجئٍة  بحركٍة  الباب،  من  الطبيب  خرج  وبعدما  ساكًنا، 
القلم وأخذه غاضًبا وهو يرصخ ليرضب به معصمه األيرس حماواًل فعل يشٍء 
الطبيب رصاخه فركض سيًعا نحو غرفة  ليس بجيٍد عىل اإلطالق، سمع 
حسن ودخلها، فوجد الطبيُب دماَء حسن متأل املكتب وهو حياول مرة أخرى 
أن يرضب معصمه، فرصخ قائاًل للممرضني وملن باملشفى وهو يمسك بيد 

حسن مانًعا الدماء من االهنامر، ومانًعا إياه هو أيًضا من احلراك:

- النجدة! النجدة! حسن يموت، أسعوا باملساعدة! أسعوا!
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الغرفة  أرًضا عىل سامء، ودخل  املكان  ُقلب  إن أهنى حروفه إال وقد  ما 
ليؤدوا عملهم سيًعا وبحذر حماولًة  الطوارئ واملمرضني؛  أطباء  فوٌج من 

منهم لوقف النزيف.

اآلن، حسن بني احلياة واملوت.



إن كنَت ال تريُد إقناَع أحٍد، فحاوْل أن تسّبَب له االرتباك 





بدلته  جيب  من  ببطٍء  فأخرجه  هاتفه،  رننِي  صوَت  َسِمَع 

.)Unknown( :السوداء، ثم نظر إىل الشاشة ليجد كلمة

ألقى نظرَة ريبة وشكٍّ مل ختُل من بعض القشعريرة التي قد 

استغرق  تردد.  بعد  االتصال  عىل  وافق  ثم  جسده،  يف  رست 

ثانية أو ثانيتني كي يرتك املقود للسانه املتمكن، ثم نطق:

- ألو.. مني؟!

- شايف البار اليل قصادك ده؟!

-  مني بيتكلم؟! 
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فسوف  بشدة  تنزف  وجتعلها  يدك  رشايني  تقطع  عندما  أنك  لك  يبدو 
أن  يدرك  مل  لكنه  لالنتحار،  سهلًة  طريقًة  له  فبدت  حمالة،  ال  سيًعا  متوت 
بعض اهلراء املنترش ال يفعل هذا باملرء أبًدا. كان من ُحسن حظه أن األطباء 
أتوا يف الوقت املناسب، هو جيلس اآلن يف الغرفة االنفرادية امُلبَطنة التي لن 
تغطيها  اليرسى  يده  يفعل،  مهام  أخرى  مرة  االنتحار  معاودة  فيها  يستطيع 
الضامدات، وجهه اليابس تغطيه التجاعيد، وروحه البائسة تغطيها اآلفات، 
املتشابكة  واللحية  الطويل  الشعر األشعث  ذو  األربعيني  الرجل  كان ذلك 
ا حتى اآلن،  مسنًدا ظهره للحائط، ال يعلم مِلَ فعل هذا، وال يعلم مِلَ َظلَّ حيًّ
أمر الطبيُب عمر املمرضني واملمرضات أاّل خيرج حسن من هذه الغرفة مدة 
املعشار،  للحياة  ُكرهه  زاد  والنفسية،  تستقر حالته اجلسدية  أيام حتى  ثالثة 
له  تسنح  أقرب وقت حتى  تلك يف  البائسة  ُينهي حياته  أن  يريد  اآلن  وهو 

الفرصة مرة أخرى. 

***



للطعام،  سوى  قط  مكانه  يربح  ال  وحسن  بسالم،  الثالثة  أيامه  انتهت 
وأحياًنا ال يفعل.. وقتام كان عقله متشابًكا وتفكريه مبعثًرا دخل عليه الطبيب 
عمر مبتساًم عىل غري املتوقع مما فعل، توجه نحو حسن ثم جلس بقربه هبدوء، 

وقال بصوت مفعم باألمل:

- حان وقت الذهاب.. ما رأيك أن نتناول طعام الغداء مًعا؟! 

نظر له حسن بعدم اهتامم، ثم أومأ له بأن ال، فـأكمل الطبيب وهو يزفر:

- حسًنا، أنت اآلن طرٌي طليق، لكنني أظنُّ أنه يف يوٍم ما سنجلس مًعا عىل 
نفس طاولة الطعام.

أهناها ببسمة، ثم ذهب يف طريقه للخارج، وعندما خرج دخل اثنان من 
املمرضني إىل حسن وأخذا بيديه نحو غرفته..مرة أخرى.

***
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الصورة الثانية 

من هواء النيل املخرتق لألجساد الذي يبعث الطمأنينة يف النفس والروح 
كان هذا رجل يقف بشموخ تتخبطه نسامت اهلواء عىل رصيف الكورنيش، 
مموج  رأس  بشعر  الذقن  حليق  ثالثينية،  بمالمح  رشقي  رجل  هو،  أنيٌق 
أسود فحمي، وقوام ممشوق مفتول بالعضالت، تقاسيم وجهه تظهر الطيبة 
له  أعطت  الالمعة  السوداء  بدلته  أن  بيَد  نفسه،  الوقت  والشدة يف  والثبات 

مظهًرا جذاًبا يوحي بشخصية مهمة.
وما  وحياته  نفسه  يف  يفكر  البارد،  اهلواء  يستنشق  ثابتة  خطوات  سار 
هو قادم وسيقابله. سمع صوت رنني هاتفه فأخرجه ببطء من جيب بدلته 

.)Unknown( :السوداء، ثم نظر إىل الشاشة ليجد كلمة
يف  ست  قد  التي  القشعريرة  بعض  من  ختُل  مل  وشك  ريبة  نظرة  ألقى 

جسده، ثم وافق عىل االتصال بعد تردد.
استغرق ثانية أو ثانيتني كي يرتك املقود للسانه املتمكن، ثم:

-  ألو.. مني؟!
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- شايف البار اليل قصادك ده؟!
- مني بيتكلم؟!

ألقاها األنيق ذو البذلة السوداء بقوة ومتاسك، فرد اآلخر:

- مش مهم مني بيتكلم.. قابلني هناك الساعة 2 بالليل النهارده.. 

سكت قلياًل ثم أضاف:

- تعاَل لوحدك.

ا حتى. قاهلا املجهول بلهجة صارمة ومل ينتظر ردًّ

نظر »حاتم« إىل اهلاتف، نعم هذا اسمه، حاتم، نظر إىل اهلاتف لريى أن 
الغريب قد أغلق املكاملة يف وجهه.. املعتوه!

ُمنذ  النوعية  هذه  من  اتصال  أتاه  قد  أنه  استيعاب  عىل  »حاتم«  يقدر  مل 
قليل، فقد أخذ إجازة طويلة منذ فرتة، ويبدو أهنا كانت مؤقتة. بعد دقائق 
بوجه  اهلواء  يقابل  فاخر،  احلادتني سيجاٌر  واقًفا، وبني شفتيه  قليلة قضاها 

جامد ال يقبل احلراك.

ترك حاتم رصيف الكورنيش وصعد ألعىل ليسري عىل الطريق ثم أشار 
بريٍق  ا يتوسطه حجٌر ذو  التي حتمل بني أصابعها خامًتا فضيًّ القوية -   بيده 
أمحر وقد ُنقش عليه حرُف الـ » K « اإلنجليزّي - إىل سيارة األجرة ثم صعد 

إليها، واختفى حني اختفت الشمس معه بدورها.
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يف  جالًسا  حاتم  كان  الليل،  منتصف  بعد  الربع  إال  الثانية  الساعة  يف 
سيارته احلديثة، املرسيدس )S 200( سوداء اللون، ينظر إىل ساعته الذهبية 

»الروليكس« األنيقة ذات اللمعة اخلافتة.

قتله الفضول. مل يلبث قلياًل إال وقد حرضت الثانية بعد منتصف الليل، 
ترّجل من السيارة وعدل هندامه ثم اجته بقدم واسعة نحو الكازينو املطلوب 
ليغرق يف األصوات املنبعثة من داخله وألوانه اخلافتة. أمحر، أصفر، أخرض، 
كلها ألواٌن كانت تزين تلك الصالة الكبرية التي تعجُّ باجلالسني داخل املكان، 
وخليجيني  الشعب  من  -نفاًقا-  األوىل  الطبقة  من  اجلالسون  كان  وبالطبع 
وفنانون  ومشاهري  وإعالميون  أعامل  رجال  منهم  عدة  بلدان  من  وأجانب 

ا لألقنعة! وغريهم، كلها أقنعة ..وتبًّ

املتصل  بعينيه عن  يبحث  املقصود، أخذ  املكان  إىل  أن وصل حاتم  بعد 
الغريب ومكاملته األغرب –ليس بالنسبة له بالتأكيد.

التقت عينا حاتم برجل يف اخلمسني من عمره فأشار له الرجل بأن تعاَل، 
الرجل  إىل  وصل  حتى  واثقة  هادئة  مشيًة  السوداء  البدلة  ذو  األنيق  مشى 
املجهول الذي يغطي الظالم احلالك وجهه لتظهر منه يد فقط وبني أصابعها 

سيجار فاخر وخاتم ذهبي.

- اتفضل حاتم بيه.
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- شكًرا.

رد عليه حاتم وهو يبتسم بابتسامة ُمصطنعة، فتابع املجهول:

- نّورت املكان..وحشتنا يا راجل. 

ه بأي كلمة قط، ألقى  النفاق، كم يكرُه حاتم النفاق، مل يرد حاتم أو يتفوَّ
فقط نظرة إىل الرجل اجلالس أمامه متمنًيا خرًيا عندما ينتهي من احلديث.

- عندنا هدف.

قد  التي  للسن  أشكال  أي  عليه  تظهر  مل  الذي  اخلمسيني  العجوز  قاهلا 
بلغها أو حتى نصفها بربود شديد، فرد حاتم باقتضاب وتلقائية:

ا. - أنا بطلت خالص الشغل ده.. آسف جدًّ

َهمَّ حاتم بالرحيل لكن استوقفه العجوز الصغري قائاًل:

- حاتم.. استّنى.

عندما  أصفار،  ستة  وبجانبه  »واحد«  رقم  عليه  وكتب  مندياًل  له  قذف 
رأى املنديل زاد اهتامًما وإن كان يريد إخفاءه، ولكن فضحته عيناه.

- انت كنت يف إجازة مش أكرت.

قاهلا الرجل مبتساًم بظفر، فنطق حاتم ببطء:

- الصورة والعنوان؟
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ابتسم الرجل لرد فعل حاتم، ثم سلمهام الرجل املختفي وراء الظالل إىل 
رجل الدراكوال يف ظرف أبيض سميك.

بعدها التقت قدما حاتم باألرض احلمراء املرقعة باألسود وقد خرج من 
املكان ليقابل الرياح الباردة بنسيمها اخلام املريح.

ارمتى داخل سيارته األّخاذة وأخذ يتنفس الصعداء ومن ثم أدار حمركها 
ليختفي بني ازدحامات القاهرة املوحلة.. اجلميلة.

 ***

يف غرفته املتواضعة داخل حارة من حارات حي »فيصل« القديمة، وقتها 
كانت أصوات العصافري ُتعلن عن بزوغ يوم جديد ُمزيٍَّن بشمس الرشوق. 
شعر سعد بصداع يفتك به، فأخذ يتمطع بصعوبٍة كام لو أنه يعاين تكرًسا يف 

العظام نتيجة كابوسه القارص.

عىل  قلياًل  يبَق  مل  ولكنه  الصباح،  ذلك  يف  األوىل  أنفاسه  يتنفس  رشع 
حالته، قفز من فوق سيره امُلشّتت والتقط منشفته اخلاصة من فوق الكومود 
القريب وذهب يف طريقه إىل احلامم كي يغسل أسنانه ويتوضأ ليؤدي صالة 

الصبح عوًضا عن الفجر الذي غاب عنه منذ أتته الكوابيس الغامضة.

إجازة  اليوم  هذا  يأخذ  أن  قرر  فقد  اليوم،  ذلك  يف  العمل  إىل  يذهب  مل 
متوفرة من ضمن عدد أيام إجازاته االعتيادية.
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بعدما انتهى من صالته وأموره األخرى وهو يسري داخل الطرقة ليصل 

تلك  القامش،  من  قطعًة  العتيقة وختيط  نظارهتا  ترتدي  أمه  رأى  الصالة  إىل 

هلا  أشار  عمرها،  ذات  يف  والنساء  اجلّدات  ولكل  هلا  الوحيدة  املتعة  كانت 

سعد بأنه جائع، فأومأت له بأن بالطبع مبتسمًة ثم تركت ما يف يدهيا، وذهبت 

للمطبخ لعمل طعام الفطور، ظل سعد جالًسا عىل األريكة غارًقا يف أفكاره 

ا  مدة طويلة، ومع ذلك فقد مَحِد اهلل أّن ما كان فيه منذ قليل كان كابوًسا غبيًّ

وانتهى.

حبل.  أمه  قاطعت  الغريبة  وأحداثه  كابوسه  يف  يفكر  جالس  وهو   

أفكاره:

- الفطار جهز يا سعد.

ت بالرحيل كي تقوم بعمل القهوة، لكن  أخذ منها الطعام وشكرها، فهمَّ

سعد أمسك بيدها وهو يقول:

- سيبك من القهوة دلوقتي.. أنا عايز اقعد معاكي شوية، عايز أكلمك 

يف موضوع.

استغربت األم ِفعل ابنها، فردت بلهفة: 

- إيه يبني خري؟ لقيت بنت احلالل؟!
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ذهبت  بعدما  فرد  ويبتسم،  األرض  إىل  ينظر  وكان  قلياًل  سعد  سكت 
ابتسامته: 

كويسة  مش  بحاجات  بحلم  يومني  عارف...بقايل  مش  أمي،  يا  ال   -

وغريبة يف نفس الوقت.

 صمت ثانيًة.

- مش عارف أنام!

- أكيد أنت حمسود!

. - هتحسد عىل إيه يا أمي بس، ده أنا ال لّيا وال عيلَّ

ابتسمت األم وهي ترضب كتفه ممازحة وتقول: 

- إنت أحسن من الناس كلها.. ده انت ابني يا وال.

ابتسم سعد هو اآلخر واكتفى بالصمت وبانت مالمح احلزن عىل وجهه 

فحزنت األم حلزنه، ولكنها مل تيأس، بل تزحزحت عىل األريكة حتى صارت 

ملتصقة به ليتحرك لساهنا بعفوية: 

- بقولك إيه.. ما تيجي أرقيك؟

عىل  حسًدا  ليس  بالتأكيد  هذا  أن  َعِلم  فقد  ألبتة  سعد  مالمح  تتبدد  مل 

اإلطالق، وإن كان، فهو مل يعتد ِفْعل ذلك، ولكنه أراد أن يريح أمه، فابتسم 
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وهزَّ رأسه باإلجياب، ابتسمت األم هي أيًضا وأمسكت رأسه بحنان ودفء 
وأشارت بأن جيعل رأسه عىل فخذها، وعندما رفض..

- تعاَل يا وال ما تتكسفش!

ضحك ضحكة قصرية خافتة، ثم هز رأسه واستسلم، مال برأسه نحو 
الدفء، دفء األم الذي ليس له مثيل، ورشعت األم بقراءة الرقية الرشعية 
عىل ابنها سعد، استغرق منه األمر دقيقة أو دقيقتني فقط.. فقد كان منهًكا 
ا. منذ البارحة، عمل، كابوس، ضوضاء، ال بد أن يكون منهًكا.. منهًكا جدًّ

عىل  خفيًفا  يكن  مل  احلقيقة  يف  لكنه  خفيف،  نوٍم  يف  سقط  فقد  ولذلك 
اإلطالق.



جاءه صوت أحد األعضاء ُيسّمى »احلقد« بنربة واثقة عاقلة:

- صدقني سيدي الرئيس، إهنم ضعفاء إىل أقىص حد، ولكن املشكلة 
تكمن يف أن هناك جمموعة من الناس ال تكّل وال متّل حتى توصل اإلدراك 
واحلقيقة لعقول باقي الشعب قليل العلم، نحن إن متكنا من إقامة حصار 
الدمار التعليمي والديني والرتفيهي والثقايف عليهم سنفعل باملثل مع باقي 

س الباقون. َست ُنكِّ الدول األخرى الضعيفة، فمرص إن ُنكِّ
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بكل  زهوٌر  باجلامل،  مُمهًدا  الطريق  كان  أطول،  وأشجار  طويلة  أرٌض 

أنواعها عىل اجلانبني من ذلك الطريق، العصافري ترسم يف السامء بأجنحتها 

وتغني األحلان بصوهتا الرقيق كموسيقار يف أوج نشوته، كان يف هناية ذلك 

ٌع  املمر املمهد باألحجار: األمحر منها واألصفر عرٌش، عرٌش كبرٌي عظيٌم ُمرقَّ

ٌن بالورود، وعىل مقعد ذلك العرش، كانت هناك قطة صغرية  باجلواهر وُمزيَّ

تتمدد  القطة  كانت  الوقت،  هذا  ويف  زرقاوين،  عينني  حتمل  اللون  بيضاء 

وتتمطع عىل ذلك العرش العظيم املخيف من مجاله.

كان سعد متحجًرا يف مكانه يف بداية ذلك املمر الطويل، ال يصدق ما تراه 

األعني، هل هو يف اجلنة؟ كانت عيناه حتمالن الذهوَل عىل أجفاهنا وقلياًل 

من البهجة والفرحة يف الوقت نفسه، لكن مل يستمر ذلك طوياًل فـ.. 

أخفاها  من  هناك  وكأن  أسود  كحاًل  السامء  أصبحت  املوازين.  انقلبت 

بعباءته السوداء، فوجئ بالسامء ترصخ بشدة بعلو صوهتا وشدة ضوئها بني 

بروٍق ورعوٍد وكثرٍي من الصواعق الكاسة. تشققت األرض وابتلعت كل 
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ما كان عليها من زهور وأشجار وأشكال اجلامل كافة التي كانت تتحىل هبا، 
صارت جرداء سوداء ميتة بطعنات الصواعِق، ال زرَع فيها وال ماء.

ُذهل سعد مما هو فيه، يف ثواٍن قليلة كل يشء قد تغري، لألسوأ.

كانت عيناه تقطران خوًفا وبعض أكواب من الرعب والذهول. 

 حتّجر يف مكانه بعدما غريَّ رأيه يف القفز واملرح يف تلك اجلنة املؤقتة التي 
حتولت إىل جحيم.

وّجه سعد رأسه لألمام بعد أن كانت متسمرًة جهة األعىل - جتاه السامء 
الغاضبة. وتفاجأ باملنظر، القط، مل يعد ذلك القط الصغري اجلميل، فقد حتّول 

إىل أسٍد ضخم، أسٍد أسود ضخم.

 عندما رأى ذلك اليشء أمامه سقط قلبه بني قدميه. اختل توازنه وست 
الرعب  قشعريرة  كانت  أبًدا،  قشعريرة  كأي  ليست  جسده  يف  القشعريرة 
العرش  بالقفز من عىل  املخيف وتدىل  التي هزت كيانه. زأر األسد بصوته 
ا، أو باألحرى، ظهر عىل  الذي مل يظل عىل حاله، كان هو اآلخر قد تغري كليًّ

حقيقته.

 أصبح متخشًبا خالًيا من أي شكل من أشكال اجلامل التي كان يصطحبها 
معه منذ قليل. اسودَّ لونه ونامت عليه الزهور نومًة أبدية، فَذُبلت لألبد.
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ى عىل العرش يطّوقه   كان يف رأس ذلك العرش العظيم ثعبان حُمنط يتلوَّ

بالدماء،  ُلّون  حرٌف  هناك  وحتته،  مقدمته،  من  تربز  رأسه  كان  وقد  كاماًل 

حرٌف بلغٍة غريبة ال يعلم سعد معناه، لكنه ظنَّ أهنا لغة من لغات األرض.

قادٍر عىل احلراك وقد  قابًعا يف األرض غري  اللحظة، كان سعد  تلك  يف 
شعر بأنه سمع صوًتا ما! تتعاىل الضحكات املبحوحة املخيفة داخل املكان 

بصوت عاٍل وخميف.

ب مكانه، حّرك رأسه متوجًها إىل مصدر الصوت  ُشّل لسان سعد وقد ختشَّ
الغريب وقد ُصدم مما َرآه. امرأة، مل تكن امرأة يف احلقيقة، كانت كائًنا غريًبا 
يشبه امللكة، ملكة قبيحة، شعرها خشن طويل يصل إىل حتت قدميها العفنة، 

ا. وعىل رأسها كان التاج الذي يدلُّ عىل أهنا ملكة حقًّ

نظر سعد  مرمى  املرأة يف  تلك  كانت  بوجٍه شاحب وعينني صفراوين، 
الذي تسّمر مكانه ومل يستطع اهلرب أو حتى التفكري به.

إال  سعد  يَر  مل  الضوء،  برسعة  أمامه  العجوز  فقط..كانت  ثانية  خالل 
بغبارها كانت تعصف  اللون األمحر متجًها نحوه والرياح  بعًضا من شعاع 
وراءه. كان سعد ذاهاًل ناظًرا حتت قدميها، مل جيرؤ عىل النظر يف وجهها وال 
حتى عىل حتريك قدميه من فوق األرض، ختّشب، أخرجت يدها ببطء من 
العجوز  مّدت  طويلة،  قبيحة  بأظفار  سعد.  إىل  هبا  واجتهت  البايل  الفستان 
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يدها نحو ذقن سعد فرفعت رأسه نحوها كي يراها وتراه، فالتقت األعني 
بكلامت غريبة خافتة  العجوز  املتوحشة، متتمت  الصفراء  باألخرى  املرتعبة 
وكأهنا تتلو لعنًة ما، ومن ثم انفجرت بصوت عاٍل مبحوح يف وجه سعد، 

قائلًة:

- أنت املختار!

يف تلك اللحظة اعتمل الربق والرعد يف السامء وتزعزعت مالحمها بفعل 

الصواعق املدوية، وما لبثت العجوز أن أخرجت صوجلاًنا غريًبا مل يَر سعٌد 

طالسمه األكثر غرابة، فأشارت به نحوه برسعة واندفاع.

بقوة  سعد  ُقذف  الزمن.  توقف  حني  الثانية  من  جزًءا  األمر  استغرق 

دوًرا  وقتها  العاصفة  الرياح  ولعبت  نووي،  بصاروخ  رُضب  وكأنه  للوراء 

بالغبار واألحجار، فقذفت سعد برسعة شديدة وقوة أشّد إىل  عنيًفا حمملًة 

الالهناية من اجلحيم. 

***

َكَلْحن حزين  انتفض سعد من فوق حجر أمه ودقات قلبه تكاد ُتسمع 

سيع، تنفس بصعوبة وبشدة وقد اصفرَّ لونه فجأة، ُذهلت أمه وازمهّرت 

ورشعت تستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.
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- تاين يبني؟! ال إله إال اهلل!

متنفًسا  حيتضنها  يديه  بني  رأسه  يضع  وهو  باإلجياب  رأسه  سعد  َهزَّ 
بصعوبة بالغة وقد تغري لونه وشحب، يا للهول! مِلَ كل هذا؟!

قام متجًها إىل احلامم برتّنح، وعندما وصل، خلع مالبسه العليا ووضع 
املنشفة حول رقبته وأخذ يغسل وجهه باملاء، تدفق املاء بني مالمح سعد كي 

ُيعيد له نضارته، ولكن حماوالته باءت بالفشل.

بدا وكأنه  املرآة شيًئا غريًبا عىل جسده،  النظافة رأى يف  بينام هو يف عامل 
يتوسط  احلرف  ذلك  كان   ،»K« الـ  حرف  يشبه  جلده  عىل  منحوت  رسم 
ا ألبتة، بل كان  عظام قفصه الصدري من األعىل، ولكن احلرف مل يكن عاديًّ

متشعًبا كشجرة توٍت ضخمة.

 تغري لون سعد وظهرت مالمح الذهول عىل وجهه وهو فاغر فاه. 

فارتدى قميصه برسعة وعىل عجل ثم جفف وجهه باملنشفة وخرج من 
احلامم متوتًرا ناظًرا إىل األرض بفزٍع وخوف ظاهرين عىل طالسم وجهه، ثم 

توجه ببطء نحو غرفته الكامنة يف آخر الشقة العتيقة. 

رفض الطعام طوال اليوم من أمه وهو جالس عىل الرسير غارًقا يف تفكريه 
وخوفه، فلم يَر نظرة احلزن واألسى عىل وجه أمه وهي تغلق الباب عليه يف 

كل مرة.
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هو اآلن مستلٍق عىل سيره ينظر إىل السقف مباعد بني شفتيه من شدة 
الذهول واخلوف والذعر. 

 اآلن.. ماذا جيري؟! 

***
يف اليوم نفسه، ولكن الساعة كانت تشري إىل الواحدة صباًحا. 

كان حاتم جالًسا يف غرفته اخلاصة، ليست غرفة النوم بالتأكيد بل غرفة 
عمله اخلاصة. بقميصه األبيض األنيق، كان حاتم يروي نفسه بالعتاد ألداء 
تلك املهمة، مسدس، كاتم للصوت، رشاش صغري وقنبلة يدوية صغرية إن 
َلِزم األمر، سّلح نفسه بكل ما هو الزم، أعد هندامه وارتدى بدلته السوداء 

الفاخرة.. ثم خرج للدنيا.

كان يقف حتت بنايته يقابل هواء القاهرة اللييل مبتساًم بثقة، ذهب متجًها 
الذي  املال  بعض  حتمل  المعة  سوداء  حقيبة  أدخل  ثم  السوداء  سيارته  إىل 
السيارة  مدة قصرية ودخل  قديم وحادثه  اتصل بصديق  سيحتاجه الحًقا، 
هذا  وكل  ببطء  وجترعه  فاخًرا  سيجاًرا  فأشعل  السائق  كريس  عىل  وجلس 

وباب السيارة ما زال مفتوًحا.

مل ينتظر سوى مخس دقائق.. ظهر صديقه ببدلة سوداء هو اآلخر ولكن 
عىل رأسه قبعة تدلُّ عىل أنه سيلعب دور السائق يف تلك املهمة.



رّد »الباطل« بثقة:

- أواًل سنغتال بعض الرجال ذوي املكانة واملنزلة يف الدولة لنشعل 

اآلخر،  يكره  منهم  كلٌّ  معادية،  طوائف  إىل  ونقسمهم  بينهم  االنقسام 

وقد تصل نتيجة ذلك إىل قتل بعضهم البعض، وهبذا، نبدأ إشعال فتيل 

القنبلة.

- وكيف سنفعل ذلك؟!

قاهلا رئيس املجلس الذي ُيدعى »الظلم« بربوٍد، فرد عليه »الباطل« 

بثقة ووجهه تعلوه ابتسامة غامضة:

- إذا سمحت، اترك يل هذه املهمة.
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أساسية  واحدة  السيارات،  ألرقام  لوحاٍت  مخس  من  أكثر  حاتم  لدى 
لة عند جهاز املرور. باألمس،  حقيقية واألربع األخريات مزورة وغري ُمسجَّ

غرّي حاتم لوحة أرقام السيارة واعتنى بكل يشء.
قابل حاتم صديقه ببسمة وردها له األخري وصافحه ثم ركب يف ُقمرة 
السيارة اخللفية، وركب صديقه السائق يف األمام متحكاًم باملقود، أدار السائق 

السيارة فنطق حاتم وهو يبتسم: 
- يال بينا.

عرش دقائق قد استغرقها السائق للوصول للمكان املطلوب. عىل بوابة 
الڤيال كان هناك رجال األمن، اثنان منهم يقفان أمام البوابة وواحد يتحكم 

بفتح البوابة الضخمة وإغالقها بإشارة من رجال األمن باخلارج.
األسود  الزجاج  إغالق  وأحكم  البوابة  إىل  سيًعا  بسيارته  حاتم  وصل 

الذي يفصل بني القمرة اخللفية والسائق.
***
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توقف عند البوابة بالقرب من رجل من رجال األمن، توجه ذلك الرجل 
نحو السيارة ليتعرف إىل الزائر، فتح السائق نافذة السيارة ونطق بثقة:

- اللوا فتحي املحمدي.. افتح البوابة.

رجل األمن بصوت غليظ:

- وفني هو؟!

حتدث حاتم إىل صديقه السائق باسم مستعار حيث قال: 

- فيه إيه يا فتحي؟! 

رد السائق: 

- اجلاردز عايز يشوف حرضتك يا فندم.

رصخ حاتم بعنف وعصبية مصطنعة مع تغليظ نربة صوته:

- إنت يا حيوان افتح البوابة! أنا وقتي من دهب، وال حتب أقول للباشا 
عنك؟!

تلعثم رجل األمن وهو يقول مطأطًئا رأسه لألمام:

ه جديد هنا واهلل سعادتك،  - أنا.. أنا آسف يا باشا ال مؤاخذة، أصل أنا لِسَّ
آسف يا سيادة اللواء.

يلوح  وهو  ل  وتعجُّ باضطراب  أضاف  ثم  لنفسه،  وعتاٍب  بأسٍف  قاهلا 
لزميله:
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ـِجّوا. - وّصل الباشا ل

رد السائق بحرفية ورصامة: 

- ال خليهولك، أنا عارف الطريق.

رضب السائق - صديق حاتم - نظرة احتقار وغضب عىل ما فعله رجل 
األمن، ولكن كل هذا يف احلقيقة مل يكن سوى متثيل حمض.

البوابة عىل  فُفتحت  البوابة،  افتح  أن  أشار رجل األمن لصديقه برسعة 
مرصاعيها ودخل حاتم ليسلم اهلدية، هديته املفضلة.

***

كان  الذي  الضخم  املبنى  إىل  وصل  أن  إىل  الڤيال  داخل  بسيارته  ك  حترَّ
أبيَض اللون مغطى بالقرميد عىل الطراز األمرييكي، وله بوابة عظيمة، ومن 

الظاهر أهنا منحوتة خشبية ومستوردة عىل شاكلة كل يشء هناك.

نحو  ه  توجَّ ثم  سيًعا،  القصري  لم  السُّ وصعد  السيارة  من  حاتم  ترّجل 
من  فأخرج  صغرًيا،  إرساٍل  وجهاَز  كامريا  حيمل  الذي   » »اإلنرتكم  جهاز 
وزرادية صغرية حادة ورشيًطا  باملفكات  يمتلئ  أدوات  بدلته رشيط  جيب 
الكامريا  عىل  ألصقها  ثم  األسود  الالصق  من  قطعة  قطع  أسود،  الصًقا 

لتحجب احلدث. 
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ه  رشع يف حلِّ اجلهاز وخلع القطعة البالستيكية اخلارجية، ومن ثم توجَّ
متعجاًل جتاه سلٍك أخرض حتمله أحشاء هذا اجلهاز، ثم قطعه.

أنه ال وجود لكامريات مراقبة سوى عىل السور من اخلارج، قاهلا  جيٌد 
ثم  لذلك،  حاتم  فابتسم  اجلهاز،  شاشة  انطفأت  ووقتها  نفسه،  يف  حاتم 

اقرتب من الباب الضخم ودفعه ببطء، فإذا به يتحرك.

صالٌة تصلح للعب كرة القدم ألحد عرش العًبا أو معسكًرا لتدريب كتيبة 
الفنية العاملية املعلقة عىل  نة بالتحف األثرية واللوحات  جيش صغرية وُمزيَّ

احلائط، هذا غري األثاث الفخم العتيق الذي حييط باملكان كله.

مل يكن هناك أحٌد يف املكان كام كان متوقًعا يف هذا الوقت، فتوجه حاتم إىل 
مكتب اهلدف وهو املكان املتوقع أن يكون فيه هذا الشخص يف هذا الوقت، 

لقد درس األمر جيًدا.

وُفوجئ  الباب  فُفتح  للداخل  مكبس  عىل  ضغط  الباب،  عىل  يطرق  مل 
حاتم بمنظر اهلدف جالًسا عىل كريس مكتبه وعىل املكتب نفسه فنانة مشهورة 

يعرفها اجلميع بمالبس خليعة جتلس أمامه، نطق حاتم سيًعا: 

ا يا فندم، شكيل جيت يف وقت مش مناسب! - أوووه.. آسف جدًّ

رد اهلدف بعصبية: 

-  إنت إيه اليل دخلك يا محار  من غري ما ختبط؟! اطلع برره!
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اخلبيثة  املكر  بسمة  الباب، وكانت  يغلق  باإلجياب وهو  رأسه  َهزَّ حاتم 

مرسومًة عىل وجهه حينها.

ك يف املكان الفسيح بقدمني بطيئتني وأخذ يدور بعينيه يف أرجاء املكان  حترَّ

يف  قاهلا  الضخم!  املنزل  هذا  يف  باًرا  يملك  السمني  الرجل  هذا  باًرا،  ليجد 

نفسه ثم جلس عىل كريس مرتفع وأخذ يبحث عن نوعية جيدة من الرشاب، 

عالمات  عليه  فظهرت  التقطها،  »1834م«،  عليها  ُكتب  زجاجًة  فالحظ 

البهجة، زجاجٌة معتقٌة من عام 1834، يا هلا من ليلة رائعة!

من  وكأهنا  بدت  التي  الكأس  يف  الرشاب  يسكب  ورشع  كأًسا  التقط 

الفضة اخلالصة. أمسك بالكأس وجترعها عىل مرٍة واحدة، ثم قال يف نفسه: 

لقد حان الوقت.

ه إىل مكتب اهلدف املطلوب  قام من فوق الكريس الطويل برشاقة وتوجَّ

تصفيته، واطمأنَّ عىل حاجياته يف أثناء سريه، طرق الباب فسمح له الرجل 

بالدخول بعد أن زفر بضيق.

- آسف يا فندم.. يف مكاملة حلرضهتا عىل التليفون.

املرأة  نظرت  حني  تبددت  ولكنها  غضب،  نظرة  السمني  اهلدف  له  نظر 

للرجل اجلالس عىل الكريس بنظرة أنثوية كطفل يطلب اخلروج مع أصدقائه 

اجلدد، ثم قالت بميوعة:
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- Please ممكن أشوف املكاملة وارجعلك يا روحي؟

عاجلها سيًعا دون تفكري:

- طبًعا يا روح روحي، اتفضيِل.

قامت من فوق املكتب ففتح حاتم هلا الباب كي خترج، وعندما خرجت، 
أحكم حاتم إغالق الباب، وسار خلفها ببطء، وعندما وصلت إىل اهلاتف 
وضعت السامعة عىل أذهنا ثم أخذت تتحدث، ولكنها مل جتد أي صوت أو 
أي اتصال عىل اهلاتف، وعندما مّهت بأن تلتفت كي تسأل حاتم عن السبب، 
رضهبا حاتم عىل مؤخرة رأسها بقبضة مسدسه األسود السميك لتقع عىل 

ا عليها .. دون أن تراه. األرض مغشيًّ

***

ه حاتم نحو املكتب مبتساًم ثم دخل دون استئذان وأغلق الباب سيًعا  توجَّ
بإحكام، وهنا َنَظَر نظرة ظفر نحو اهلدف، ُصدم اهلدف لربهة وبدا مستغرًبا. 
الكاتم  مسدسه  خُيرج  وهو  نفسه  يف  حاتم  قاهلا  اآلن؟  احلامر  َمن  سأريك 

للصوت سيًعا ثم صوبه نحو رأسه، فنظر اهلدف إليه حينها، وجتّمد!

ٍء آخر  يف ذلك احلني ُشّل لسان اهلدف ومل يقدر عىل احلراك أو فعل أي يَشْ
، وانتهى  ليطلق حاتم الرصاصة سيًعا لتستقر بني عيني اهلدف يف صمٍت تامٍّ

األمُر، ببساطة.
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ابتسم حاتم ابتسامة خبث وقال يف نفسه: اآلن، َمن احلامر برأيك؟! 

أخرج حاتم كاتم الصوت من مكانه يف املسدس، ومن ثم ارتدى قفاًزا 

ا ومسح بمنديله مجيع البصامت من فوق السالح، ثم دسَّ املسدس بني  طبيًّ

يدي اهلدف، وأخذ يضغط عىل أصابعه كي يأخذ السالح بصمته كاملًة، ثم 

سحبه من بني يديه ورماه أرًضا بالقرب منه، وها هو اآلن حاتم خيرج وُيغلق 

الباب وراءه.. ثم ينطلق.

ويف أقل من دقيقة، كان حاتم جيلس يف املقصورة اخللفية للسيارة ويقول 

بابتسامة لصديقه:

- يال يا فتحي عىل البيت عشان ُجعت.

ضحك ضحكة قصرية ثم أضاف:

- قال فتحي قال!

بهات. ضحك االثنان لثواٍن ومن ثم صمتا درًءا للشُّ

املوسيقى  إىل  يستمعان  الڤيال  االثنان خارج  كان  أخرى،  دقيقة  وخالل 

عرب حمطة الراديو، كان يوًما سهاًل.

***
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وصل حاتم ملنزله وَشَكَر صديقه الذي سار عىل قدميه إىل بيته وطلب منه 

أال خيرج من منزله مدة شهر كامل، وأعطاه احلقيبة السوداء الصغرية مملوءًة 

باملال كهدية متواضعة ملا فعله ألجله.

وإعادة  املزيفة  السيارة  أرقام  لوحة  بتغيري  وقام  اخلاص  چراجه  دخل 

األثرية،  شقته  فيه  تكمن  الذي  األول  الدور  إىل  صعد  ثم  مكاهنا،  احلقيقية 

أثاث إيطايل ولوحات فرنسية وتصميم أمريكي بحت، مزيٌج من ثالث دول 

قد ُصبَّ يف هذه الشقة الرائعة.

الضخمة، وضع  ه نحو غرفته  اجتَّ باب شقته ودخل،  أدار حاتم مقبض 

احلقيبة عىل الكومود اخلاص به، ومن ثم خلع مالبسه وأخذ منشفته وطّوقها 

ه للحامم ليستمتع بحامٍم ساخٍن فيزيح شقاَء يومه يف حلظاٍت  حول رقبته واجتَّ

ق املاء عليه، مل يتزوج حاتم إىل اآلن، ولن. من تدفُّ

ا وسأظل كذلك. ومن تزوج ليس بحّر  هو يقول لنفسه لقد ُولدت حرًّ

بالتأكيد، أين احلرية يف ذلك؟

لغرفته،  اجته  ثم  السفيل  نصفه  حول  تلتفُّ  واملنشفة  احلامم  من  خرج 

وارتدى قميص نومه ومن ثم اجته نحو املطبخ.

ة ليضعها يف امليكروويف ثم  فتح الثالجة وأخرج منها بيتزا نصف َمطهوَّ

اجته ليحرض حبات الذرة من فوق الرّف ورشع يف عمل الفشار، استغرق منه 
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بيده  والبيتزا وسحب  الفشار  أخذ  ُينهي حاجياته،  دقائق كي  الوقت مخس 
التلفاز  املفضلة لديه، ثم اجته نحو  ليلتقط زجاجة ال»ڤودكا«  الثالجة  باب 
وأخذ  مرتبًعا  األريكة  عىل  جلس  بوصة،  واخلمسني  االثنتني  ذي  العريض 
ينهال عىل الطعام ببطء، بعًضا من هذه ورشبة من تلك، وهنا ابتسم أخرًيا 

وهو يمسك بزجاجة الڤودكا ويقول يف نفسه:

- يا هلا من بيتزا!
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الصورة الثالثة 
يف صباح اليوم التايل كان »حاتم« قد استيقظ من النوم وأعّد فنجاًنا من 

القهوة اللذيذة التي حيبها. 
هبا،  يقطن  التي  البناية  بواب  »ُطلبة«،  عم  من  اليومية  اجلريدة  جاءته 
الرجل  بذلك  تليق  ابتسامة  ابتسم  وقد  الباب  أغلق  ثم  شاكًرا  منه  فأخذها 

املكافح.
غري  التلفاز   ليشعل  جملسه  إىل  عاد  ثم  ومن  الباب،  وأغلَق  حاتم  َدَخَل 
آبٍه به؛ ألنه أمسك باجلريدة يقرأ ماهبا ليجد صورة ضحية األمس قد غزت 
هاتفية  مكاملة  جاءته  اللحظة  تلك  يف  وظفر.  مكٍر  ابتسامة  ابتسم  الواجهة، 

فأمسك باهلاتف املوضوع أمامه عىل املنضدة القصرية.
كان اهلاتف يف راحته عندما رأى كلمة »Unknown « .. كلمة ُتثري الريبة 

ا.. رد عىل املتصل بعد مرور ثواٍن قليلة، فجاءه الصوت: حقًّ

- عمل professional حاتم بيه.
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مل يرد حاتم واكتفى بالصمت والتبسم، فأضاف الرجل املجهول بثقة: 

- يف هدية بسيطة قدام باب الشقة.

صمت لثانية ثم أكمل:

ا حاتم بيه.  - زي ما اتفقنا.. شكًرا جدًّ

 رد حاتم وهو يبتسم هلذا األمر املفرح:

- العفو يا...حرضتك قولتييل اسم سعادتك إيه؟!

نطق الرجل باقتضاب:

- مش مهم تعرف يا حاتم، خليني جمهول أحسن.. ليا وليك.

- اليل تشوفه يا جمهول بيه.

ثم  العجوز..  ذلك  رشيًرا  بدا  كم  متقطعة..  ضحكات  مقهقًها  ضحك 
نطق:

- يف خدمة تانية..

- وهي؟

- يف لعبة كامن كويسة، وعايزك تشرتك فيها.. وتفوز.

رد حاتم بصالبة وقد فهم مراده:

- متام يا فندم.
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أغلق اهلاتف وخرج ليأيت بحقيبته.

بعد  الباب هبدوء  فاقتلعها من األرض وأغلق  احلقيبة  الباب لريى  فتح 

أن ألقى نظرًة يف اجلوار، جلس عىل األريكة مبتساًم بغرور. الغنيمة، ها هي 

أمامي اآلن يف حقيبة معدنية أنيقة، اطمأنَّ عندما رأى األوراق من فئة املئتي 

ا. جنيه أمام عينيه، لقد أخذ إجازة طويلة وقد عاد بقوٍة حقًّ

قام وأخذ احلقيبة وأفرغها يف خزانته اخلاصة املوجودة حتت أرضية غرفته، 

حيث كان هناك جزٌء من أرضية املنزل قابٌل للسحب، ثم أغلقها وعاد إىل 

األريكة ليكمل قهوته اللذيذة.

***

يف الظالم املوحش بني شوارع فيصل وحاراهتا العتيقة كان سعد ما زال 

نائاًم، أو كان ميًتا يف احلقيقة، ميًتا يف موتته الصغرى.

الغريبة، كان سعد واقًفا عىل أرٍض سوداء  الدنيا  يف عامل آخر من عوامل 

متشققة، وفوقه سامٌء ترصخ برتنيامِت الرعب بعلو صوهتا.

 األرض تتكرس، تتصّدع، تتشقق وتبتلع كل أشكال احلياة التي فوقها. مشهٌد 

السامء ترصخ  املذعورتني،  أمام عيني سعد اخلائفتني  ُيعاد مرًة أخرى  قديٌم 

برعدها لتنادي باملوت لكل من يسمعها، وما زال سعد متحجًرا أصم. رشع 
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الطريق يتمدد أمام عيني سعد إىل أن ظهرت تلك العجوز من العدم.

ا.. عيناها تشعان شعاًعا أصفر  شعرها القبيح يتدىل عىل األرض لتجّره جرًّ

وترتدي قطعة من القامش ُتشبه الفستان البايل.

الشاحب..  جسدها  عىل  ُبني  قد  الذي  الفندق  داخل  العناكب  ش  ُتعشِّ

وممسكًة عصاها املزركشة بالضباب املنحوتة بالدماء لتشكل كلامت بلغات 

اللغات  تلك  كانت  هريوغليفية..  أو  ربام  التينية  بطوهلا،  متتد  وغريبة  عدة 

بمنزلة تعاويذ أبدية ُطمست بتلك العصا الغريبة.

تلك العجوز ذات الوجه املتشقق كانت جتلس عىل ذلك العرش الكبري الذي 

يشبه ِحجر الشيطان. هي تلك املرأة املخيفة التي رآها سابًقا. هي.. ولكنها 

زادت ُقبًحا.

يا  بالرعود والصواعق.  ضحكت ضحكات متقطعة وعالية لترصخ السامء 

حلظك يا صديقي! أنت اآلن داخل مكان ال تريد دخوله أبًدا.

- يا هذا؟!

أشبه  الوقت  ذلك  يف  سعد  كان  مبحوح،  بصوٍت  الشمطاء  العجوز  نادته 

بالصخرة، عيناه مثبتتان إىل تلك العجوز وأطرافه ست القشعريرة كالزلزال 

داخلها.. فاغًرا فاه  ال يصدق ما يراه ويسمعه.
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أين أنا يا ريب؟! 

حترك سعد نحو العجوز دون إرادة وكأن هناك مغناطيًسا ضخاًم بحجم 

كوكب زحل جيذبه إليها.

- ال ختف أنت يف مكاٍن آمن.

استغرق سعد عدة دقائق كي يرد عىل تلك العجوز الشمطاء الشاحب 

لوهنا ختيف الناظرين:

- أين أنا؟!

ع، فردت عليه بغموض:  قاهلا بتوتر وتقطُّ

-  أنت يف اجلنة.

أين سمع تلك اجلملة من قبل؟! رد سعد مرتدًدا:

- ال أظنُّ أن اجلنة هكذا.

- ربام النار جنة بالنسبة لك.

ردَّ عليها بثبات وكأنه اعتاد املكان: 

- دعِك من هذا.. مِلَ أحتّدُث الفصحى هكذا؟!

- الفصحى هي لغة املختارين!

- خمتارين؟! 
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- نعم، املختارين، أنت خمتار، لك مميزات وفضائل مجة عن سائر البرش 

احلمقى.

قال برتدد:

- ماذا تعنني؟! 

قالت وهي تسري بيدها عىل جسد القط األسود الضخم:

- أعني، معرفة اليشء قبل حدوثه، مثاًل.

- لكن، كيف؟ ال أحد يقدر عىل ذلك!

- ستقدر، ال تقلق أهيا الشاب.

- كيف ال أقلق وأنا يف هذا املكان املخيف؟!

قاهلا بثقة بعد أن اعتاد املكان واحلديث، فردت:

ما هو إال عذاب وكابوس  دنياك  تعيشه يف  ما  إن  - هذا عاملك اآلخر، 

ُمكبَّل  دنياك،  داخل  أنت  مسجوٌن  بينام  اخللود،  يف  هنا  أنت  األمد،  طويل 

اللسان واأليدي واألرجل، ال يمكنك فعل أي يشء سوى ذم ما أنت فيه 

الشاب، هؤالء  أيًضا، وزيادًة عىل ذلك أنت مرصي أهيا  ويف داخلك فقط 

هم املرصيون، »طيبون«.

-  ما دخل أين مرصي بكل هذا اهلراء وما أنا فيه اآلن؟!
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الضوء  منها  هيرب  ابتسامة  ابتسمت  ثم  الرشيرة  ضحكتها  ضحكت 
مظهرًة أسناهنا الصفراء املتكرسة لتزيد قبًحا إىل قبحها، ثم ردت:

- ال دخل أبًدا.

- هل متُّ إًذا؟!

- ال، ال مل متت بالتأكيد أنت فقط يف نزهة. ُأنبُِّهك! ستكون هناك نزهة 
ا كلام تنام، أليس هذا أمًرا رائًعا؟! يوميًّ

ارتعب سعد وقد هزت كلامهتا غياهب عقله التائه، فأكملت:

- ال تقلق سأكون صديقتك هنا، ومن املمكن أن أكون حبيبتك يف يوٍم 
من األيام أيًضا!

ارتد اخلوف والرعب يف وجه سعد من قوهلا، فضحكت ضحكة األرشار 
مرًة أخرى تاركًة سعد يعيش مشاهد الرعب والفزع.

بالتأكيد،  حبيبتك  أكون  لن  معك،  أمزُح  الدرجة!  هلذه  قبيحًة  لسُت   -
فقط سأكون مساعدتك، فأنت املختار.

رد سعد بعدما اطمأنَّ من نفي ما قالته:

- فيَم ستساعدينني؟ 

ببعض  سأنبئك  الراهن  الوقت  هذا  يف  ولكن  تقريًبا،  يشء  كل  يف   -
الغيبيات، أقصد ما سيحدث يف عاملك اآلخر، عاملك األسود الفاسد.
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- وكيف ذلك؟
بالنسبة لكم قد  بأن هناك شخصية مهمة  - حسًنا، ما رأيك أن أخربك 

ُقتلت باألمس.. يف عاملك؟!
- من هو؟ وما الفائدة من ذلك؟!

بالتأكيد هناك فائدة، هناك فائدة لكل يشء، فأنت املختار!   سكتت   -
قلياًل لتحرك لساهنا إليه. 

- اقرتب مني.
ما إن انتهت من قوهلا حتى وجد سعد نفسه كمعدٍن ومغناطيس ينجذب 
إليها حتى وصل حتت قدميها متاًما، ثم ذهبت بفمها القبيح إىل أذنه الصغرية 

وسعد يرتجرج رعًبا، وذكرت اساًم.. ارتعب سعد من االسم.
- ما أدراين أنِك ال تكذبني؟

- سرتى أهيا املختار.
استغرق األمر جزًءا من الثانية حني أشاحت العجوز السوداء بصوجلاهنا 
ارتد اهلواء  يف وجه سعد، عِرف سعد ما سيحدث اآلن، فقد جربه سابًقا، 

ممزوًجا باألتربة واحلىص الكثيف يف وجهه لتقذف به بعيًدا.
الصواعق والربوق  تغزوها  السامء   إىل مكان غري معلوم.. وقتها كانت 

خملوطًة ببعض الرعود.
كانت جمرد رضبة عىل الرأس بالنسبة لسعد.

***
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ليجده  ودخلها  حسن  غرفة  جتاه  الطبيب  ذهب  صباًحا  التايل  اليوم  يف 

جالًسا عىل مكتبه وينظر للسقف، ابتسم الطبيب وحّيا حسن ومن ثم اقرتب 

منه ويف يده ظرف كبري.

جلس الطبيب عىل املكتب ليواجه حسن بابتسام، فنظر له حسن بال مبالة 

ومن ثم أعاد نظره للسقف، فضحك الطبيب ضحكة خافتة ثم فض الظرف 

ليخرج ما حيوي، وهنا رمى الطبيب عرَش صوٍر خمتلفة أمام حسن، ثم رتبها 

ص مجيع  ا بانتظام، جذبت الصور انتباه صديقنا، فوّجه نظره عليها وتفحَّ أفقيًّ

الصور برتكيز، وعندما رفع رأسه ليواجه الطبيب، نطق الطبيب عمر هبدوء 

وهو يشري إىل الصور:

- هنا تكمن مهمتك اجلديدة، أنا أعلم جيًدا أنك تريد اخلروج من هذا 

األمر، وأعلم أيًضا أنك تريد استعادة حياتك املبهجة كام يريد اجلميع، هلذا 

عليك أن تفعل شيًئا من أجلك ومن أجل »مجيلة«، عليك أن تكون بصحة 

جيدة لتكمل حياتك، هل تظنُّ أهنا ترىض عام تقوم به؟ بالتأكيد ال، هي تريد 

لك أن تعيش هبناٍء وأن تستمر احلياة. 

صمت قلياًل ثم أكمل:

-  هل ستقوم بذلك يا حسن؟!
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ربام أثرت فيه بعض هذه الكلامت، ألن حسن أومأ للطبيب باإلجياب، 
فابتسم قلب الطبيب ورشع يف احلديث:

- أريدك أن تكتب عن هذه الصور، اكتب أي يشء تريد، املهم أن تنثر 
هذا  من  تنتهي  وعندما  سعيدة،  قصة  هلا  صورة  كل  الصور،  عن  حروفك 

ا. ك يف النهاية جدًّ األمر، ستكون هناك مفاجأة ترسُّ

نظر حسن للطبيب بتوجس وأطال النظر، ثم أومأ له باملوافقة يف النهاية 
عىل غري املتوقع أبًدا.  



كلُّ ما سبق هراء، وكل ما سيأتي هراٌء آخر
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الصورة الرابعة 
النسيُم النسيم، اهلدوُء اهلدوء، بني صفحات السامء اهلادئة كانت العصافري 
تزقزق بأصواهتا الشجية التي ُتريح النفس فوق تلك البناية التي يعيش هبا 

ذلك الرجل الذي ُيدعى »حاتم«.
السيايس  ذلك  مقتل  قضية  يف  جارًيا  التحقيق  يزال  ال  كان  اخلفاء،  يف 
إىل  يصلوا  كي  الرشعيني  واألطباء  املحققني  أمهُر  اسُتدعَي  وقد  امُلحّنك، 
مرتكب تلك اجلريمة، التي ال يعرفون أهنا خري هلم، ليس هلم بالتأكيد لكن 
جمرم  جمرد  ا  وشعبيًّ ا  إعالميًّ املرموق  الشخص  هذا  كان  فقد  املتأمل،  للشعب 
حقري يتخّفى حتت قناع الطيبة وحب الناس وحب اخلري هلم، كام كثري، ولكنه 

مل يكن سوى آلة تسحب الدماء من أوردة الشعب الضعيف دون رجعٍة.
ُيعدم  أن  متنى  الكتري  أن  ولو  الشنيعة،  املوتة  تلك  املعتوه  ذلك  يستحق   
باخلازوق.. لكن كيف! فاإلعالم هو سيد املوقف أواًل وآخًرا، فهو من جيعل 
الشخصية عظيمة ورشيفة إىل حد السامء، وهو أيًضا من جيعلها ُتداس باألحذية 

البالية أسفل األراضني السبع، وهنا اإلعالم يرتّأس احلكم عىل البرش. 
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بالطبع، فهناك من يعرف ما خيبئه هؤالء وراء  ليس اجلميع جاهاًل هلذا 
عىل  رّكز  احلقيقة،   يعرفوا  أن  الكثريون  باستطاعة  قلة،  لكنهم  الستار، 
صوت الرجل الكامن وراء الستار، ضع أذًنا ترقب هّزاِت صوته املضطرب 
يمكنك  األساس،  وهو  ذلك،  إىل  باإلضافة   ، خُيريَّ أو  جُيرب  حني  وختلخالتِه 

ا؛ ألن العني ال تكذب. النظر لعينيه لتعرف ماذا خُيبِّئ حقًّ
ٍء متوفًرا وسهاًل، إذا كنت تريد أنت  النفاق واملال، مها من جيعالن كل يَشْ
تلتحق بكلية الطب ومعك املال واجلاه، ستلتحق ولو كنت يف القسم األديب 

حتى.
وألنك حصلت عىل املال والنفاق، ستنال كل يشء عىل وجه البسيطة، 
طوال  الباطل  أرغفة  عىل  ستعيش  فقط  أبًدا،  احلق  عىل  حتصل  لن  لكنك 
حياتك لتموت يف النهاية باطاًل عىل باطل وسُيخّلد التاريُخ الباطُل تارخَيك؛ 

ألن الباطل حيبُّ أخاه.
رسالة  جاءته  حينام  وقتها  االستحامم  يف  بانسجامه  يستمتع  حاتم  كان 
احلريرية  املنزلية  مالبسه  وارتدى  احلامم  من  بعد..خرج  مصدرها  حُتدد  مل 

واملنشفة تدور حول رأسه لتجففها.
كان هاتفه ُييضء منبًها إياه بوجود رسالة جيب أن ُتقرأ.

أمسك باهلاتف وفّض الرسالة، وكان حمتواها: 

مستنيك يف كازينو »الليل« الساعة )1( النهارده.. تعاَل رضوري.
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العجوز األمحق.. هل يراين دمية يتحكم هبا وقتام شاء أم ماذا؟! 

قاهلا يف قرارة نفسه، ثم..قرر الذهاب يف النهاية لريى ما الرضوري هذا.

***

ًفا بركًة من العرق نتيجة كابوسه الذي راوده البارحة..  استيقظ »سعد« خُملِّ

ال يدري أهو يشء سّيئ أم جيد بالنسبة له.

ألقى  سيئ..  نوٍم  ناجتة  احلمراء  باخلطوط  مرضًجا  الرسير  عىل  جلس 

رأسه بني يديه ورشع يفكر... املختار! ماذا تعني تلك العجوز هبذا؟! أهو 

جيد يل؟! أم أن هناك مصائب يف الطريق؟ يف احلقيقة.. املصائب عىل السلم 

وليست الطريق.

ُهرع سعد إىل والدته التي كانت تعدُّ طعام الفطور.

- ماما ممكن...

وقتها، ال  عنه  انقطع  قد  أفكار  بأن حبل  أحّس  إكامل مجلته..  يستطع  مل 

يدري ماذا يقول وماذا حيكي.

- إيه يا بني كفى اهلل الرش .. يف حاجة؟!

قالتها أمه بخوف، فلم يستطع الرد، واكتفى بالصمت والنظر يف األرض 

خائًفا كحمل وديع، ثم سقط يف أحضان أمه وارمتى بني أضلعها.
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- أنا تعبان يا ماما تعبان.

لطاملا كان امُلدلَّل يف املنزل حتى بعدما أصبح رجاًل ُيعتمد عليه، فعاجلته 

والدته:

- تعاَل يا قلب أمك.. إن شاء اهلل أنا!

هتزُّ  وهي  عليه  الرشعية  الرقية  بقراءة  األم  وبدأت  الكريس  عىل  جلسا 

رأسها يف حزٍن وأسى عىل حال ابنها الوحيد.. وقتها كان سعد يف عاملٍ آخر. 

مل يقدر عىل إخفاء ما حدث معه وقرر أن خيرب أمه بام حدث. 

ابتعد املسكني عن أحضان أمه الدافئة، ثم..

قلتلك.. بس..  بقايل كام يوم بحلم بحاجات وحشة زي ما  أنا  - ماما 

ه حامل بواحدة و..  بس مش أحالم عادية.. أنا لِسَّ

قاطعته:

- ال ال يابني استعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.. اتُفل عن يسارك ثالًثا 

زي ما قال الرسول الكريم!

نظر نظرة يأس نحو أمه، وقال: 

- عندك حق يا أمي.

سكت قلياًل ليضيف:
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- بس يا أمي قالت يل شوية كالم غريب كده، املختار مش عارف إيه! 

امبارح.. اتقتل  دول  السياسة  بتوع  املهمة  الناس  من  حد  يف  إن  يل  وقالت 

ه حمصلتش أو..أو حصلت بس قليل اليل يعرفها، أو  دي بتقول حجات لِسَّ

حصلت.. بس حمدش يعرف عنها أي حاجة!

نظرت له أمه بعدم فهم، فأكمل:

أنا مش  ه حمصلتش.. بس  لِسَّ يعني  بتقويل حاجات مستقبلية  يا ستي   -

متأكد من الكالم ده!

ردت األم باضطراب:

- و ...ويا بني طيب، طيب هتعمل إيه؟! 

- مش عارف يا أمي، مش عارف.

سكت قلياًل، ثم أكمل:

- هو مش محاده جاب جرنال النهارده؟!

- أه جابه.. هناك عىل الشيفونرية.

تلك  كالم  صحة  من  ليتيقن  باجلريدة  ليأيت  سيًعا  مكانه  من  سعد  قفز 

العجوز الشمطاء.. فتح أول صفحة يف اجلريدة لتنفجر الصدمة ومتأل وجهه 

املندهش، »سليامن منصور«!



80

عضو جملس الشعب، ووزير بيئة سابق، وصاحب أكرب رشكات التوريد 

والتصدير يف مرص، وله ثلث مصانع مرص من احلديد واإلسمنت وله الكثري 

والكثري، هذا ما ظهر، واهلل أعلم بام بطن.

صدَقت تلك العجوز إًذا.. هل يفرح أم حيزن اآلن؟!

مل  وجهه،  عىل  املفاجأة  مظهر  مستغربًة  إليه  تنظر  يساره  عن  أمه  جاءت 

التّفَت حوله  أيًضا،  واخلوف  الريبة  برزت عالمات  حتى  قليلة  ثواٍن  تنتظر 

إىل أن ظهرت أمامه والتقت األعني، فهزت رأسها مستفرسًة فبادهلا هبزه هو 

اآلخر بأن نعم.. هو!

لكن اجلريدة قالت شيًئا غريًبا.. سليامن منصور مل ُيقتل.. قالوا شيًئا أكثر 

غرابًة، رأى سعد العنوان الرئييس باألمحر وفيه:

وفاة سليامن منصور عضو جملس الشعب وصاحب رشكات أيزوماسرت 

للسرياميك ومصانع حديد املنصور عن عمر يناهز الستني عاًما.. لريحم اهلل 

فقيدنا.

كم عالمة تعجب سيخّطها سعد يف رأسه اآلن؟!! 

هو من مهست به تلك العجوز يف حلمه الغريب، إهنا تقول احلقيقة إًذا.. 

ولكن كيف؟! وملاذا... وملاذا يكذبون حول األمر؟!
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ُنسجت شباك العناكب داخل مججمته املتفجرة من الريب واخلوف.

تلك  مثل  ليعرف  ا  حقًّ خمتاٌر  أهو  هذا!  يقول  وملن  يفعل  ماذا  يدري  ال 

األمور، أم ماذا ُيسمى ذلك، إن املعرفة الكثرية قد ُتودي غالًبا..

 إىل..

 اهلالك.
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الصورة الخامسة 
يف نفس الوقت، ولكن يف مكاٍن آخر.

كان حاتم يتجّرع دوائه )lkapress 5(، مريض بالضغط هو، أخذ دواءه 
يتناول طعام إفطاره جاءته مكاملة  امُلعّد مسبًقا، ثم وبينام هو  ورشع يف فطوره 

هاتفية، ولكن ظهر اسم املتصل، أي مل يكن )Unknown(.. فاطمأنَّ لذلك.
كانت تلك »تاال« هي املتصل.. صديقته الوحيدة البعيدة.

جاءه صوهتا:
- أهاًل.. عامل إيه يا حاتم؟

- احلمد هلل، إزيك يا تاال؟
أنه  قاهلا بنربة أسف وعتاب ملا فعله آخر مرة معها ومل يتصل حتى، مع 

املخطئ، فهي من اتصلت به ألهنا افتقدته.

- احلمد هلل كويسة.. وحشتني يا توتو.
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- وأنِت كامن.. إيه فينك كده مش موجودة عىل اخلريطة؟

- هبقى موجودة لو بحثت.

شعر بالتأنيب ملا فعله وأحّس به من نربهتا، فرد:

ا واهلل. - أنا آسف.. عىل املرة اليل فاتت..كان ورايا حاجة مهمة جدًّ

أول  تاال  فعلها، وكانت  فقد  يتأسف قط ألحد طوال حياته  مل  أنه  ومع 
البرش.

عاجلته تاال وكأن شيًئا مل يكن:

- وال هيمك، مفيش حاجة.

- طيب، مفيش مفيش، عايزة حاجة؟

- ال ال استنى، انت فايض النهارده؟!

أجاهبا بربود أعصاب:

- مش عارف واهلل..

- ال من فضلك، بايب عامل Party يف الڤيال ونفيس حترض، من فضلك 
يا حاتم من فضلك!

رد حاتم بحدة:

- وإيه املناسبة إن شاء اهلل؟!
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ورجال  املستثمرين  مع  عالقاته  يوطد  بيحب  بابا  بس  هو  مفيش،   -
األعامل فعمل احلفلة دي عشان يفيد ويستفيد وكامن يعَرف وُيعرف.

- باباكي ده عبقري.

- أكيد يعني، ده بابايا!

قالتها بغرور مصطنع، فرد حاتم:

- أيوة أيوة.

- متنساش احلفلة النهاردة الساعة )1(!

تذكر حاتم موعده السابق مع العجوز وهو يف نفس توقيت حفلة والد 
تاال، فرتدد وهو يقول بربود متقن:

- آه آه، حارض.

أهنى مكاملته اهلاتفية مع تاال ورمى باهلاتف عىل األريكة.

وما إن استقر عىل األريكة حتى وصلته رسالة عاجلة، رسالة بلغة أجنبية 
مل حيدد مصدرها بعد.

  Translator( الـ  برنامج  ففتح  األوىل  للوهلة  الروسية  أهنا  َعرف 
-املرتجم(، ثم دفن الكلامت القليلة يف الصندوق كي ُترتجم للعربية ويعلم 

حاتم فحواها، وكانت الرتمجة:

] صورتك معي أهيا القناص املتمرس[.
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انتفض حاتم من مكانه ورشد بذهنه وكاد يكرس كل يشء أمام عينيه.

يا للهول!

من رآين والتقط يل صورة؟ مل أَر أحًدا يف املكان قط! 

لو ذهب ذلك الكائن إىل أي مكان أو أي مسؤول بتلك الصورة فستحدث 

ضجة كبرية، وبالتأكيد لن يكون شيًئا جيًدا بالنسبة حلاتم.

يضع  وهو  جانبه  بنفسه  رمى  ثم  ومن  بعنٍف،  األريكة  هاتفه عىل  قذف 

رأسه بني كفيه العصبيتني.. لسُت أنا من ُيفعل به هذا!

***

يف تلك األثناء كان سعد شارًدا بعقله وجسده بني أربعة جدران صامتة 

ُغّطت بسقف باٍل. انسّل اهلواء الطلق ِمن النافذة املفتوحة كي يصطدم اهلواء 

الصايف بوجهه الساكن الشاحب.

كابوًسا  يقصد  عليه،  عصيًبا  يوًما  كان  استيقظ،  أن  منذ  ساكًنا  حيرك  مل 

عصيًبا عليه.. ال يدري ما هو .. فاملهم أنه كان عصيًبا وانتهى.

ه إليها وقّبل  الحظ سعد وجود أمه يف الغرفة تنظفها وُترتِّب ما هبا، فتوجَّ

رأسها ويدها. ثم خطر بباله أن يتصل بصديقه الوحيد »أنس« صديق عمره. 

كانوا مًعا منذ املرحلة الثانوية، ولكن قد قطعت أحوال الدنيا حبال السؤال 
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فيام بينهام. فقط.. اتصال كل شهر وربام شهرين. خترج االثنان يف كلية التجارة 
كلية »الشعب«، كام يقال، يعمل سعد برشكة حماسبة ليست بالكبرية، أما أنس 
ا لشخص قد درس ستة عرش عاًما  فيعمل يف حمل للعطور. هناية مأساوية حقًّ

لتحكم عليه الظروف إىل ما آل إليه. 

فأخذ  وسادته،  أسفل  فوجده  هاتفه  عن  وبحث  الرسير  إىل  سعد  عاد 
يبحث بني األرقام كثرًيا، لكن يف احلقيقة هو مل يكن يبحث، فقد كان حيتفظ 
أّثر  كم  القديم،  قلبه  ورقم  أنس،  وصديقه  عمله،  مدير  فقط!  أرقام  بثالثة 
فراقها يف سعد، كم صّدعت طالسم مالحمه الباسمة، َقد أصبح يائًسا اآلن 
ا الذًعا  وسيظل كذلك لألبد.. َفَقد معنى احلياة الذي هو يف األصل كان ُمرًّ

ال ُيطاق.

وقتها كان يتذكر بيًتا من الشعر البن الفارض يعشقه عشًقا وحيفظه عن 
ظهر قلب، فردده هامًسا وهو ينظر للسقف: 

قْل للعذوِل أطلَت لومي طـامًعا               إنَّ املالَم عِن اهلوى مستوقفي.

دْع عنَك تعنيفي وذْق طعَم اهلوى              فإذا عشقَت فبعَد ذلـَك عنِِّف.

ا ُمذكًرا بامٍض ال حيب تفاصيله  البيتني يف حلقه، وإن كان مرًّ ذاق طعم 
أبًدا، عندما َمرَّ باسمها مرة أخرى اقشعرَّ بدُنه وأغمض عينيه حني َظلَّ قلُبه 

ينتفض.
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وحليٌة  طويل  شعٌر  املرآة.  يف  نفسه  لريى  وقام  الرسير،  عىل  اهلاتف  ترك 
أطول، عنٌي محراء من صعوبة النوم وُمّره، ولوٌن أصفر صار جزًءا ال يتجزأ 

من وجهه. 

هيهات الرجوع، وهيهات األمل.

صديقه         رقم  طلب  تفكري  وبدون  ولكن  أخرى  مرًة  الرسير  عىل  جلس 
»أنس«، رنة واألخرى وتبعتها الثالثة ولكن ال رد، الرابعة.. 

بدأ املحصل يف حتصيل الثواين والدقائق، فوصله الصوت:

- السالم عليكم.. إزيك يا برو؟

رد سعد بترّسع لعدم اعتياده ذلك، واستمر حديثهام لثواٍن، ثم..

- مش مظبوط! ال إله إال اهلل!

- يا حيوان، قصدي تعبان ومش عارف أنام!

بدأ سعد قوهلا ببسمٍة وأهناها بنربة أملٍ، فرد عليه أنس جماماًل:

- ألف سالمه عليك يا صاحبي.

- اهلل يسلمك يا سيدي .. عايز اقعد معاك شويه؟

ردَّ أنس بفرٍح:

- قول للزمان ارجع يا زمان، حبيب قلبي أنا حتت أمرك، قويل الزمان 
واملكان وهتالقيني عندك فوًرا.
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اتفَق سعد مع صديقه أنس، وقد َشَعر بملعقة أماٍن ُسكبت فوقه،و..

- سالم يا سيدي.

- سالم، س الم س س الم.

رصخ أنس بعصبية:

- خالص بقا ما تقفل يا حبيبي!

كام  الوداع  هذا،  العقدة يف  ما  تدري  »القدامى«، ال  املرصيني  عادة  هذه 

نفس  وتكرر  ما،  شخًصا  تودع  أن  لكن  اثنتني،  أو  واحدة  بكلمة  نعرف 

الكلمة مراًرا وتكراًرا حتى يضيق املتصل بك ذرًعا ويغلق يف وجهك، هذا 

ا! هو الغريب حقًّ

البعض  املكاملة وودعا بعضهام  أهنيا  ثم  االثنان يف مرح مؤقت،  ضحك 

عىل أمل لقاء قريب.

لدقيقتني  تكّلم  لقد  ُدهش..  هاتفه..  شاشة  ورأى  مكاملته  سعد  أهنى 

كاملتني.. غريبة بالنسبة لسعد .. سعد املنعزل املنطوي. هذ األمحق ال جُييد 

استخدام وحدته أبًدا، ال تظنَّ أن انطواءك وُبعدك عن البرش قد جيعل منك 

رجاًل مكتئًبا حزيًنا، قطًعا ال، هذا جيعلك رجاًل سعيًدا يملك الوقت الكايف 

ليمرح بعيًدا عن »األوساخ«.
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لتفهم أهيا الغبي.

طوى صفحات هاتفه وألقاه عىل الرسير، ثم تبعه جلوًسا بالقرب منه، 

فزفر وهو يرمي رأسه إىل يديه لتلتقطاه، فأخذ يفرك يف شعره الطويل ثم رفع 

رأسه عن يده، واستلقى عىل الرسير، فظّلت عيناه تثُقبان سقف غرفته ليبدأ 

يف الغوص داخل تفكريه املؤمل امُلشتَّت.
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الصورة السادسة 
الساعُة الواحدُة إال الثلث. 

الليُل األدكُن يغّطي شوارَع القاهرة، وقد ُأغرقت بناياهُتا لألعناق.
سيارته  مؤخرة  عىل  هدوٍء  يف  جالًسا  حاتم  كان  النيل  كورنيش  عىل 
يتنّفُس  النيُل  كان  النيل،  هواَء  اهلادئ،  اهلواَء  مستنشًقا  اجلميلة،  السوداء 
الطلق يف وجوه  اهلواء  يزفُر  النهاية  ُكلِّ يشء ويف  السيارات وعوادم  عوادم 

املاّرين واجلالسني عىل الكرايس امللتفة حول شاطئ النيل.
رجله  واضًعا  الفاخر  سيجاره  ممسًكا  »حاتم«  كان  هؤالء،  ضمن  ومن 

اليمنى عىل اليرسى.. يفكر يف حياته وأصدقائه..غري املوجودين أصاًل.
بينام هو غائٌب يف غياهب اهلدوء، دّقت ساعته الروليكس تنبهه بأن الوقت 
أتّم الواحدة بعد منتصف الليل، وما زال اهلدوء واهلواء النقي يتمشيان بني 

أرواح السكارى باحلياة.
قفز من فوق سيارته وأطفأ سيجارته بوضعها حتت حذائه ودخلها.

َكها ثم انطلق إىل املكان املعلوم. ارمتى داخل سيارته وأدار حُمرِّ
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ساعته  إىل  ينظر  كان  املكان،  ار  ُزوَّ ُتراقبان  عيناه  رشعت  وصل  عندما 
من  بالقرب  تقف  سوداء  رويس«  »رولز  سيارة  ليالحظ  رأسه  رفع  عندما 

الكازينو.. ألقى نظرًة إىل ساعته وقال يف قرارة نفسه: لقد حان الوقت.

فخرج من السيارة متوجًها إىل بوابة الكازينو العريضة. دقيقة.. استغرق 
حاتم دقيقة أو أقل كي يغطس داخل صخب الصالة املكتظة بالبرش.. أقصد 
ا  إعالميًّ الرشفاء  واملجرمني  وعليه  له  من  وكل  والنواب  األعامل  رجال 

وأصحاب النفوذ امُلقْنطرة خزائنهم بالذهب والفضة.

حتركت قدماه إىل أن وصل اىل البار امُلزيَّن باخلمور..  جلس إىل الكريس 
ع ما جترعه، ثم دار بظهره ليواجه  املرتفع وطلب رشاًبا، جاءه الرشاب، جترَّ
يدرك  مل  املوجودين.  بني  يبحث  بنظِرِه  ويتمّشى  فيها  بمن  الفسيحة  الصالة 
أنه حتت مرمى نظر ذلك العجوز الشاب الذي كان متوارًيا يف بطانة الظالم 
ه هبدوء  حينها. وأخرًيا َرآه، أشار له العجوز، فقام من فوق الكريس وتوجَّ
إىل  وصل  عندما  تلك،  السواد  صفحات  بني  املتخفي  الرجل  نحو  وثقة 

الطاولة.

- اتفضل حاتم بيه.

قاهلا بربود، فرد حاتم شاكًرا: 

- شكًرا.
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الوقت  يف  اهلامم  الرجل  بوضعية  عليه  وجلس  الكريس  حاتم  َجَذَب 
التامم. 

- اهلدية .. متام؟

- متام.

قاهلا ببسمٍة، فباغَته العجوز: 

- يف لعبة تانية.

حاتم، بغرور:

-  حتت أمرك.

ا أسلوبك. -  ياريت تبقى بنفس الطريقة.. عاجبني جدًّ

قابلها ببسمة ونظرة إعجاب، فرد حاتم مبتساًم: 

- أنا حتت أمرك يا فندم.

ردَّ عليه سيًعا:

- وكامن اهلدية هتبقى اتنني مش واحد. 

َهزَّ حاتم رأسه باإلجياب مبتساًم، فألقى الرجل ظرًفا أبيض سميًكا أمسك 
به حاتم وَهزَّ رأسه.

- الباشا بيبعتلك حتياته. 
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: ابتسم حاتم ابتسامة غرور، ثم َردَّ

- يرشفني سعادتك.

قام حاتم من املجلس وانحنى جتاه العجوز مودًعا.. ثم ذهب يف طريقه 
للخروج من املكان الصاخب.. حرك عنقه للخلف لريى إن كان العجوز ما 
زال جالًسا، ولكن عىل ما يبدو فقد أكله الظالم.. مل يكن موجوًدا. طار مع 
ق  الرياح.. خرج حاتم من الكازينو الصاخب وكأنه كان داخل صندوق ُمعلِّ
ومظلم حتت األرض، تتمشى فيه أشعه الضوء اخلافتة مدججة باألصوات 

الصاخبة.

لقد كان يف القرب.

خرج حاتم من دوامة الضوضاء وكأنام خرج من النار.. يف احلقيقة، هو 
ا، فهو مل يكن يف املسجد، لقد كان يف كازينو! خرج من النار حقًّ

وهنا استعاد حاتم احلياة مرة أخرى..احلياة هبدوئها الصاخب.

***

يملكه  والذي  بفيصل،  العريش  شارع  عىل  املطل   »Star« كافيه  داخل 
صديقهم اجلديد القديم »جمدي«.

»جمدي« شاب عرشيني من نفس عمر صديقيه، ولكن بعقلية فذة عاملة، 
فقد كان منذ ِصَغِره يبيع األشياء ألصدقائه يف املدرسة ويتاجر هبا، واآلن هو 
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الثانوية  وأنس يف سنوات  ُيالزم سعد  كان  املتواضع،  الكافيه  صاحب هذا 
للصفرة..  مائلة  بيضاء  برشة  ومموج..  ا  نسبيًّ طويل  أسود  شعر  الثالث.. 
برش  تكّونت  خفيفة  حلية  بدقة..  ُرِساَم  دقيقان  وحاجبان  عسليتان  عينان 
دائاًم ما كان يعيش  الطول..  الشعريات عىل أرضية وجهه.. متوسط  بعض 

احلياة بطوهلا وعرضها.. وها هو اآلن.

كان سعد جالًسا عىل كرسيه غري منتبٍه ملا جيري ويدور داخل املكان فقد 
معامل  هت  تشوَّ فقد  متناثرة..  متشابكة..  أفكاره  كانت  آخر..  عامل  يف  كان 

تفكريه امليلء بالغموض واألسئلة.

ماذا أقول ألنس؟ أأقول له كل يشء أم أكتفي بالقول املفيد؟!

كرسيه  عىل  جالًسا  طوق..  دون  التيه  بحور  يف  غارًقا  سعد  كان  عندما 
القريب من شاشة العرض ذات الـستني بوصة وحمصوًرا بني أركان الكافيه 
املتلونة بالربتقايل الفاتح اخلافت.. جاءه صوت »أنس« حُييي أصدقاءه الذين 

يعرفهم يف اجلوار، فأنس زبون قديم للمكان.

وصل »أنس« إىل الطاولة املستديرة التي جيلس عليها »سعد«. 

- أهاًل أهاًل.

مجعهام سالم واحتضان، ثم قال أنس ليكرس حاجز الصمت:

- إزيك يا سعد؟!
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- حبيبي، أخبارك؟

كان سعد ال يزال ُمبعثر االنتباه، فقاهلا بربود وتيٍه:

- احلمد هلل يا صحبي رضا.. واحشنا يا عم.

باغته أنس فرد سيًعا:

- وانت كامن واهلل.

صمتوا قلياًل لربهة، فجاءهم الصوت:

- ترشبوا إيه يا بشوات؟

َردَّ عليه أنس:

- اتنني قهوة عىل الريـ.. جمدي؟!

كان جمدي الذي يتحدث.

واخلدود  احتضاًنا  الصدور  وتالقت  سعد  تبعه  ثم  ومن  أنس  انتفض 

تقبياًل.. مل يأِت أنس أو سعد مدًة طويلة.. ومن ثم مل يريا »جمدي« مدة أطول. 

جلس معهام بكريس ثالث جذبه من طاولة جماورة، وحتدث الثالثة قلياًل عن 

أحواهلم، وبعدما انتهوا من حديث قصري نطق جمدي وهو هيّم بالذهاب:

اآلخر..  عىل  راحتكم  تاخدوا  عايزكوا  شباب..  يا  ليلتكم  النهارده   -

الكافيه ده بتاعكم.
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ليقطع  قلياًل  اجلمع  بشهامته..صمت  ومعروًفا  أصياًل  جمدي  كان  لطاملا 

جمدي الصمت متسائاًل:

- مالك يا سعد شكلك تعبان؟!

َردَّ سعد سيًعا:

- ال ال.. وال حاجة دي بس الدنيا!

- صحيح.. الدنيا!

يعدم احلزن  َزَفَر وكأنام  ثم  به،  الساكن  العميق  األمل  تدلُّ عىل  بنربٍة  قاهلا 

ويتخلص منه.. متفائل هو.. َردَّ أنس بعد صمتِهم ُبرهًة:

الدنيا  من  بقا  سيبكم  شويه..  نفّك  جايني  إحنا  إيه؟!  بقولكم  ال   -

وقرفها!

- عندك حق يا ُأنس..أسيبكم أنا تاخدوا راحتكم.. الليلة عىل حساب 

الكافيه.. عايزكم تروقوا، لو عوزتوين أنا يف املكتب اليل هناك ده.

ثم أشار جمدي إىل مكتٍب صغري ُيدير منه املكان، فشكره صديقاه.

ى صمٌت طويل،  غادر جمدي الطاولة ليقوم بعمله بإدارة الكافيه، ثم َدوَّ

وكأهنام ينفردان بذلك املكان الشاسع وحدمها، فأتى صوت أنس مفاجًئا:

-  مالك يا سعد؟!
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إىل  رأسه  رفع  ثم  ألسفل،  ُمطرًقا  رأسه  كان  حيث  قلياًل  سعد  صمت 

األعىل.. لتلتقي األعني.

- أقولك إيه وال إيه.. أقولك عىل الدنيا واليل بتعمله فيا وال قدري اليل 

ماسح بيا األرض!

 صمَت ثانيتني، ثم تاَبَع بنربة مكسورة:

- واّل البلوه اليل أنا فيها دلوقتي!

-  بلوة إيه يبني.. إيه اليل حصل؟

ظهرت طالسم االنتباه عىل وجه أنس فأشار له سعد بأن اقرتب، فاتسعت 

عينا »أنس« وقد ظنَّ أن سعد قد عمل )بلوى( حقيقية بالفعل كام قال، ولكن 

سعان ما جاء الوحي من سعد عندما اقرتب بمحاذاته، و..

- عارف »سليامن منصور«؟!

عندما  االسم،  بذلك  سمع  عندما  »أنس«  توتر  فزاد  هامًسا،  سعد  قاهلا 

: سمع بذلك االسم لريدَّ متعجًبا.. فَردَّ

- خيربيتك.. ماله؟!

- حلمت بأنه مات قبل ما يموت!
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َزَفَر أنس هواء الفزع والشكِّ عندما قال سعد ذلك، فردَّ ضاحًكا:

- وقعت قلبي يف رجيّل اهلل خيربيتك.. فيها إيه يعني ملا حلمت بيه؟!

- ياض مش حلم عادي.. ده.. ده.. أفهمك إزاي بس!

صمت قلياًل ثم أشار بيده أن اقرتب، فتاَبَع:

ه حمصلتش! -  بص أنا حلمت بست بتقويل حاجات لِسَّ

أنس، وهو يضحك:

- إيه يا بني اهلبل ده؟!

- ما تسمع بقا!

أشار أنس بيده أن أكمل، فتاَبَع سعد:

- الست دي بتقول عليا إين املختار.. واملختارين دول ليهم مميزات.

- ال ده انت فّوت خالص!

َزَفَر سعد بضيٍق، ثم هّم بالرحيل وهو يقول بعصبيٍة: 

- يوووه بقولك إيه.. أنا مايش.

أمسك أنس بمعصمه وقال باعتذار:

-  متيش إيه يا اهبل! اقعد.
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سكت قلياًل، ثم أضاف:

- كمل.. أنا سامعك.

َع يف اإلكامل: زفر سعد مرًة أخرى ثم رَشَ

- املختارين دول اليل عىل حسب قول الست دي ليهم مميزات.. زي مثاًل 
عىل حسب كالمها انه بيعرف احلاجة قبل ما حتصل!

ضحك أنس وهو يقول:

- ومني اليل قالك الكالم ده؟!

- الست اليل بقولك عليها دي.

أنس باستهزاء:

- إنت ليك خميلة جاحدة واهلل!  

ال تتعجب، »جاحد« بالعامية املرصية تعني الرائع واجلميل واليشء الذي 
ال مثيل له.

- مش هبزر واهلل.. وقالت يل كامن إين كل ما أنام هقابلها.

- يعني كل ما تنام هتشوفها؟!

هز رأسه باإلجياب، فلم يرد أنس إال باالبتسام، فأكمَل سعد:

- أنا مش عارف أعمل إيه! 
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َردَّ أنس بعدم مسئولية: 

- مش هتعمل حاجه.. طّنش.

- يبني انت ال إما اهبل ال إما اهبل!.. أطنش إزاي؟!

سعد  فأكمَل  سعد،  عيني  يف  متأللئتني  بعينني  ينظر  وهو  أنس  ضحك 
مبتساًم:

- إيه ياض اهتبلت؟ بتضحك ليه؟!

- أول مره أشوفك بتتكلم بجد كده!

ضحك مرًة أخرى، ثم تاَبَع:

- ده انت حتى وشك أصفر!

ابتسم سعد للمرة الثانية عىل التوايل وهو يقول:

- مايش يا عجل البحر.

- إكسيوز مي؟! 

- معزة البحر؟! 

- إنت عبيط يابني؟! 

- فراشة البحر؟!

ما  ربنا  بحر وخالص؟  فيها  أي حاجة  راجعون، هو  إليه  وإنا  إنا هلل   -

حيرمك منه!
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- هو إيه؟

- اهلبل! هو فيه غريه يا ابن العبيطة!

َضِحَكا ُبرهًة، ثم انسلَّ الصمت بعدما تيّقن االثنان أهنام ثقيال الدم.

الطاولة وجاء  إىل  النادل  السكوت حرض  بينام مها غارقان يف كوٍب من 

باملرشوبات..وضع فنجانني من القهوة وكوبني من املاء ثم أتى بعبوتني من 

ر: املرشوب الغازي »كوكا كوال«.. ثم قال بتعثُّ

- اتفضلوا يا بشوات.

َردَّ عليه أنس بضيٍق:

- ما بدري يا ّعم عصام!

وترك  الطاولة  غادر  ثم  منهام،  َردٍّ  انتظار  دون  سيًعا  النادل  هلم  اعتذر 

سعد وأنس جالسني، ُكلٌّ منهام ينظر إىل الشارع ويرى مالمح الناس القليلة 

الغائمة.. تركهام غارقني يف غياهب الصمت.

جتري القهوة سيًعا يف مضامر السري من الفم وإىل املعدة..ينظر كلٌّ منهم 

حيًنا من الدهر إىل السقف وحيًنا آخر إىل الشارع املزدحم باألرواح امليتة.

قهوته.  رُشب  من  منهام  واحد  كل  انتهى  حتى  دقيقتني  األمر  استغرق 

بعضهام  يواسيان  ومها  اآلخر  عني  يف  منهام  كلٌّ  نظر  َعَجٍل،  عىل  رشباها 
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البعض، ومها يتكلامن بلغة األعني..لغة املنكرسين.. ليس كل االنكسار من 
، فهناك انكسار الدنيا أيًضا، الدنيا تزلزل، تدفن، تكرس، جتلب كدمات  احلبِّ

الروح هرولًة وركضًا.. َقَطَع أنس حبال الصمت اجلاري، فقال:

- يال؟! 

رأسه  َهزَّ  ثم  الليلة،  هلذه  العتاب  درس  من  االنتهاء  زفرة  سعد  َزَفَر 
باإلجياب وهو يزمُّ شفتيه وينظر إىل األرض.. هنض االثنان من الكريس ثم 
َياُه  مّها بالرحيل، لكنهام تذكرا صديقهام جمدي، فذهبا إىل مكتبه الصغري لُيحيِّ
هبام  طال  إن  هذا  أخرى..  مرًة  سرييانه  متى  يعلامن  ال  فهام  يغادرا،  أن  قبل 

األمد.. عندما وصال كان جمدي يتحدث يف اهلاتف:

- مايش يا قلبي.. أموواه، مخسة أموواه.

عندما رأى جمدي صديقيه اضطرب قلياًل، فـ..

- بقولك إيه يا روحي.. هبقى أكلمك كامن شوية.. حارض.. حارض.. 
باي.

جمدي موجًها كالمه ألنس وسعد:

- حبايبنا!

َردَّ عليه أنس ضاحًكا: 

- إيه ده انت خطبت يسطا؟! 
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أهناها بغمزٍة، فرد جمدي ممازًحا:

- إنتو تعرفوا عني الكالم ده؟!

للحظات..  وأوجاعهم  مهومهم  نسوا  وقد  املكان  يف  ضحكاهتم  ت  دوَّ

ضحكات من القلب الذي يأمل ليل هنار أن يضحك مرًة من خمدعه، تالقت 

األيادي يف السالم والتحية ومن َثمَّ َتبَِعتها أحضاٌن طويلة..وكأهنم لن يروا 

بعضهم بعًضا مرًة أخرى.

صاَفَح سعد وأنس صديقهام للمرة األخرية وخرجا من الكافيه ليلتقطا 

من  اخلالية  املضيئة  فيصل  شوارع  يف  يتمشيان  الطلق..كانا  اهلواء  بعدها 

البرش.. صامتني يرضهبام اهلواء.. ُكلٌّ يف أساريره، دقيقتني.

سيرتك  الذي  الطريق  الفاصل..  الطريق  إىل  وصال  حتى  دقيقتني  ظال 

أحدمها اآلخر فيه ويفرتقان.. توقف االثنان ثم نظرا يف أعني بعضهام البعض، 

ثم أمسك أنس بيديه كتفي سعد، و..

- خليك بومب كده وعافر، متيأسش.

- حمدش بومب عىل الدنيا.

انسلَّ صمُت أنس وَتبَِعه صمٌت أطول لسعد، ثم قاَطعه أنس:

- بس انا بقا بومب عىل الدنيا واليل فيها.
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ببطء يف  ه رضبًة خفيفة قفا سعد ممازًحا، وتركه وركض  َب بكفِّ ثم رَضَ

الطريق إىل منزله مانًعا أموًرا كثرية من االهنامر.. أشار أنس وهو جيري ببطء 

ها سعد هو اآلخر وقد كان مبتساًم..  مل يكن يعلم  وخُيفي وجهه بالسالم، فردَّ

فليت  الوحدة.  يوم  أملًا  أكثرهم  الدنيا..  إقبال  يوم  ضحًكا  الناس  أكثُر  أن: 

االبتسامة تبقى عىل حاهلا.. وليت األمل كان سجيًنا للقبور والعدِم، وافرتقا 

إىل لقاٍء ال بد أن يكون قريًبا.. ال بد أن يكون كذلك.
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الصورة السابعة 

ه بالسيارة مرسًعا إىل  أهنى حاتم لقاءه مع الرجل العجوز جمهول اهلوية، واجتَّ
ت عليه تاال حلضورها.. بيت تاال كي حيرض احلفلة التي أقامها والدها وأحلَّ

الرسعة اآلن 100 كيلومرت يف الساعة.. وما زالت يف تزاُيد مستمر. يف 
داخل السيارة السوداء كان حاتم ُيدندن وهو هيزُّ رأسه بكلامت متقطعة من 
كي  وعتادهم  أسلحتهم  وبكامل  بمساعديه  الليل  َهَبَط  ها.  حُيبُّ قديمة  أغاٍن 

يطفئوا أنوار وشموس األرض املؤقتة.

الشوارع تضيئها األعمدة املنرية عىل اجلانبني، كانت األشجار والورود 
رافعًة رأسها بفخر، فكانت تلعب دور احُليل املزركشة التي ُتزّين العروس..

الشارع.

القطامية حيث كانت  إىل  فاملسافة كانت طويلة  ر حاتم عن احلفلة،  تأخَّ
الڤيال التي تعيش فيها ابنة رجل األعامل الكبري »جالل العاشوري«.. تاال.. 

وصل حاتم إىل بر اهلدوء.
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أسوار الڤيال العالية كانت ُمزينة باملصابيح التي تتلون بألوان الطيف عىل 
الرتتيب.. ُسور رخامي منحوت من الروعة يلتفُّ حول الڤيال كي حيميها 

من الوحشة والُقبح..وقد نجح يف ذلك.

عىل البوابة العظيمة كان الزوار املدعوون يتوافدون باستمرار وبسيارات 
باهظة الثمن واجلامل، ويقابلهم رجال األمن بحفاوة وترحاب مع ابتسامة 

مصطنعة وكلامت ترحيبية أمالها عليهم - والد تاال - صاحب احلفلة.

كان املتوافدون عند البوابة كالطوابري ُيلبُّون دعوة رجل األعامل »جالل 
العاشوري« هلم لتلك احلفلة. كان طابوًرا طوياًل يضجُّ بالسيارات: املرسيدس 
والچيب والفرياري والكامرو والدودج واألوودي وأخرى مل نسمع عنها من 

قبل وكأهنا مصنوعة خصيىص هلم.. وبالفعل كانت كذلك.

الراديو  إىل  سيارته  داخل  يستمع  الوافدين..  مؤخرة  يف  حاتم  كان 
ويرضب املقود مصدًرا إيقاًعا كي يتامشى مع إيقاع األغنية التي يستمع هلا.. 
مّل االنتظار.. أمسك هباتفه الذي كان حتت ذراعه الُيمنى بالقرب من ُمغريِّ 

عات. الرسُّ

عندما أمسك به، فتح واجهة هاتفه احلديث وهّم باالتصال، ولكّن تاال 
قطعت عليه ذلك.. اتصلت به قبل أن يفعل هو.

ابتسم ثم رد، فجاءته املوجات الصوتية:

- إنت فني دلوقتي؟! مش هتيجي احلفلة! 
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قالتها بنربة فيها القليل من الضيق، فرد:

- أنا ع البوابة أهو ومستني دوري!

تاال وهي تضحك: 

- دورك؟!

- أه واهلل ده زي الطابور!

تاال وهي ما زالت تضحك: 

- طب اصرب هبعتلك جارد يدخلك من البوابة اليل ورا.

حاتم ممازًحا: 

- خالص أوكاي..خليه جييب فشار معاه وهو جاي عشان أسيل نفيس 
بدل امللل ده.

- مايش يا حاتم مايش.. متتأخرش.

مل يرد حاتم عليها، ألنه مل يسمع صوهتا حتى، فقد كان هيّم بإغالق واجهة 
بالعضالت  املفتول  األمن  رجل  جاءه  حتى  دقيقة  يلبث  وقتها..مل  املكاملة 

متسائاًل.

- أستاذ حاتم؟!

قاهلا احلارس متسائاًل، فرد حاتم بتكرب:

- أها أيوه.
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- آنسة تاال مستنيا سعادتك جوا.. لو تسمحيل أوصل معاليك للبوابة 
اخللفية..

حاتم باستعجال: 

- أه طبًعا.. اتفضل.

سمح له حاتم باجللوس بالقرب منه داخل السيارة.. رافقه احلارس إىل 
البوابة اخللفية التي مل تقل مجااًل عن أختها األمامية.. عندما وصال كانت تاال 

تنتظره هناك داخل الفيال جالسًة عىل كريّس جماور حلوض السباحة.

- افتح البوابة.

قاهلا احلارس - ويبدو من طريقة أمره أنه قائد للحارسني اللذين يقفان 
بالدخول..خلت  هلم  ويسمحا  البوابة  بفتح  يقوما  كي   - البوابة  وحيرسان 

سيارة حاتم املرسيدس األنيقة إىل الڤيال.. مبنى أثرّي ُنحت من اجلامل.

اللون البنّي اخلافت كان لون الواجهة اخللفية، وُتزينها املصابيح صفراء 
طويلة  رُشفٌة  هناك  كانت  الڤيال  خلفية  يف  حوهلا..  من  تدور  التي  اللون 

واُر رفيعو املكانة ينترشون هبا. وعريضة وعىل أرضيتها الضيوف والزُّ

الظاهرة   - األعامل  رجال  من  احلارضين  أيادي  بني  الكؤوس  تصطك 
والباطنة منها – وذو املناصب والكرايس الذين دعاهم رجل األعامل جالل 

العاشوري - والد تاال.



111

موسيقى اجلاز اهلادئة كانت تسيطر عىل جو احلفل متاًما.

البيضاء عىل أشكال  الرخامية  التامثيل  الڤيال اخلرضاء كانت  عىل ساحة 

أحصنة ومالئكة صغار - كام ختيلتها ديزين - ُتزّين املكان وتضيف له نكهًة 

أوروبيًة خالصة.

تضيئه  التي  األزرق  السباحة  حوض  حول  والطاوالت  املوائد  تلتفُّ 

املصابيح اهلادئة من قاعة فتظهر أرضيته مجيلًة للناظرين.

من فوق الرشفة الواسعة كان جالل يصافح بكلتا يديه املدعوين وبكل 

االحرتام  هلم  ليظهر  بنفسه  وربام  املرشوبات  هلم  ويقدم  وحُيييهم  حفاوة 

والتبجيل فهو يف قلبه ال يريد سوى املصالح الشخصية لنفسه أما لو حتدثنا 

بقاياها يف  يلعنهم ويقول يف نفسه: سآكل أعاملكم وأرمي  عن كربيائه فهو 

القاممة، ولكن بابتسامات جُماملة مل يسكن إال وقد رّحب باجلميع.

»جالل العاشوري«.

رجل يبلغ من العمر الستني إال مخس سنوات، لكنه بذلك املظهر ال ُيظهر 

سوى ثالثني منها فقط.

وردة  وتعلوها  الواضح،  بربيقها  حوله  املكان  ُتنري  البيضاء  بدلته  كانت 

محراء داخل اجليب العلوّي.. قصري القامة، أزرق العينني.. ذو برشة بيضاء 
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نظارة  حتمل  كانت  طويل  وأنف  للخلف  ومرفوع  مموج  بني  وشعر  ناصعة 
للنظر من ماركة عاملية.

ا بشكل كيّل بمظهره األنيق وجاذبيته املمغنطة. كان أجنبيًّ
جزء  هناك  كان  اآلخر  مع  وحديثه  ومرشبه  ومزاحه  هلوه  يف  الكل  بينام 

هادئ عىل األرض اخلرضاء املنمقة.
بني  وضع  شفافة  قنينة  عليها  دكناء  محراء  بعباءة  ُغّطت  مستديرة  طاولة 
مياهها وردتني، واحدة محراء واألخرى بنفسجية وكرسيان يقابالن بعضهام 

البعض عىل تلك الطاولة.
بالتأكيد  اآلخر  وعىل  الالمعة  بجاذبيته  حاتم  كان  األول  الكريس  عىل 
أبيها،  كانت تاال بجامهلا اهلادئ وقرص قامتها وعينني زرقاوين ورثتهام عن 
عكس  عىل   - دقيق  وأنف  كتفيها،  عىل  انسدل  قد  اللون  كستنائّي  وشعر 
أبيها- فيام يبدو أهنا ورثتها من أمها البعيدة.. املتوفاة – كام قال هلا أبوها يف 

ِسنٍّ صغرية.
ذلك  بدا  وقد  يلتفُّ حول خرصها  أمحر  اللون ورشيط  بفستان ساموّي 
الفستان مصنوًعا خصيًصا هلا، وقد كان، فهذا الوجه املالئكي ال جيب عليه 

ارتداء أي يشء سوى الروعة واجلامل.
كانت تلك تاال جالسة عىل الكريس املواجه حلاتم الغارق يف بروده املتقن 

الذي يزيد شعلة نار تاال عنوة.
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قبل شهر مىض..
كل  إليه  يلجأ  نفسه،  الوقت  يف  اهلادئ  وغري  اهلادئ  املكان  هذا  مجيٌل 
نارية.. بسور طويل  تفريغ طاقته وغضبه عىل شكل طلقات  شخص حيب 
وعريض يلتف حول مساحة شاسعة من األرايض كان ذلك املكان - الشهري 

بالطبع كام اعتقدت أنت - هو )نادي الرماية( الكامن يف اهلرم.
جالسًة  العمر  من  والعرشين  الثامنة  ذات  اجلميلة  السيدة  تلك  كانت 
كل  منها  وتتجرع  باردة  ماء  بقنينة  وممسكًة  املكان،  داخل  عام  كريّس  عىل 
فرتة واألخرى ومما يبدو فإهنا عىل وشك أن تبدأ مترينها عىل إطالق األعرية 
النارية، عندما انتهت من جترع املاء أعطت زجاجة املاء إىل رجل كان يقف 
بالقرب منها ويبدو أنه خادم لدهيا، التقط منها الزجاجة وأردف هو بإعطائها 
منشفة كي متسح ُحبيبات  العرق القليلة.. عندما انتهت قامت لتذهب إىل 

مكمن إطالق النار املقسم إىل عنابر أو غرف يتوزع عليها مطلقو النريان.
كانت الشمس حارقة تلهف وتأكل الوجوه الواقفة، هلذا كان عدد قليل 

ا هو املوجود داخل النادي يف هذا الوقت. جدًّ
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رداء ريايض كامل وقبعة ونظارة تقيها من الشمس كان هذا مظهر السيدة 
الذهبي  اللون  اكتسب  الذي  املتطاير،  الكستنائّي  الشعر  السن ذات  صغرية 
بعدما رضبت أشعة الشمس خصالته الطويلة الرقيقة، برشة بيضاء، وجسد 

ممشوق، يدلُّ عىل الغذاء املتكامل والرعاية السليمة.

املنشود،  للمكان  وصلت  وقتام  النار،  بإطالق  تبدأ  كي  متجهة  قامت 
قّدم هلا خادمها السالح النارّي لتبدأ مهمتها يف إفراغ طاقاهتا وكرس غضبها 

البغيض.

ارتدت السامعة الكامتة للصوت ومن بعدها نظارة عريضة خمصصة لذلك 
املكان.. وألقت نظرًة خاطفة نحو اهلدف الدائري.. املكان هادئ ومناسب 
بعني  اهلدف  نحو  وصوبت  الثقيل  األسود  سالحها  رفعت  بعملها..  لتبدأ 
واحدة مفتوحة وأخرى مغلقة.. تركيز.. كتم أنفاس.. الضغط عىل الزناد.. 

وانطلقت الرصاصة.

يدها  فرفعت  األوىل،  املرة  يف  املائة  يف  سبعني  بدرجة  أصابت  جيد، 
وصوبت وأطلقت طلقتني متتاليتني وكانت االثنتان يف املكان نفسه بدرجة 
ثامنني يف املائة، يبدو أهنا قديمة يف هذا املكان، مل ختلع النظارة العريضة فقد 

أنزلتها ألسفل لرتسو حول رقبتها الرفيعة. 

نادت اخلادم فحرض برسعة وجاء باملاء البارد.



115

كل هذا ومل تالحظ ذلك الشاب قوي البنية ذا الفانلة السوداء امللتصقة 
بجسده التي تربز عضالته.

ج، ولديه بعض شعريات متناثرة يف ربوع ذقنه احلادة،  شعره خفيف مُموَّ
وحيمل عىل عاتقّي أنفه نظارة شمسية سوداء. 

اهلدف  نحو  ويصوب  بسالحه  ممسًكا  اآلخر  هو  كان  املمتلئني  بذراعيه 
مسدسه  من  النار  أطلق  وقد  إال  ثواٍن  يلبث  مل  منها،  وبالقرب  املرسوم 
مائة  وبنسبة  والكامل،  بالتامم  اهلدف  أصاب  قد  بأنه  قط  يفاجأ  ومل  األسود، 
باملائة يف وسط أصغر دائرة يف اهلدف امُلصّوب نحوه وتبعتها طلقتان أخريان 

يف نفس املكان.

ال شك يف أن هذا الرجل جمتهد ويتدرب كثرًيا.. أو أنه قناص قديم يف 
اجليش وقد ابتعد عنه.. يبدو أنه االختيار الثاين، وقد كان.

انتهى مما بدأه وقام بالرجوع إىل كرسيه اخلاص، مل يكن لديه أي ُخدام، 
جمرد شخص عادي يملك بعض الغضب ليفتك به يف ذلك املكان.

رشب ماءه وارتوى ومسح بيده العرق امُلرّسب من جبينه وَهمَّ بالوقوف 
مره أخرى متجًها نحو جزئه الصغري ليطلق النار مرة أخرى، ويف هذه املرة 
ر  الحظ َظلَّ تلك الفتاة اجلذابة التي متيش بالقرب منه، مل يلتفت هلا ولكنه فكَّ

بذلك، لكن كربياءه سيطر عىل املوقف وسار يف طريقه.
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وأخرج  لإلطالق  املخصصة  للصوت  الكامتة  والسامعة  النظارة  ارتدى 

مسدسه من جعبته، ثم رفع منكبيه، وصوب، و..

بالقرب من هذا املشهد كانت السيدة جاهزة إلطالق النار فصوبت هي 

األخرى وعندما مّهت باإلطالق ظهرت الشمس احلارقة أمامها لتمنع عنها 

النار عندما  السيدة الصغرية  الرؤية، ولكن فات األوان حينها فقد أطلقت 

النارية ألعىل لتصطدم بسور  رضبتها الشمس بسطوعها فتغري اجتاه الطلقة 

النادي األبيض العايل وتصطدم هي باجلزء الصلب من الغرفة، فوقعت عىل 

يطلق  مل  النار، وهنا  القوية إلطالق  الفعل  ردة  نتيجة  ا عليها  األرض مغشيًّ

الرجل القوي النار بل ركض ناحية تلك السيدة لريى ما هبا وماذا حدث.

عندما وصل مل يقف مذهواًل ويرى كاملشاهدين بل قّرب إصبعيه السبابة 

وجدها  عندما  فاطمأنَّ  نبض  عن  س  ليتحسَّ برسعة  رقبتها  إىل  والوسطى 

تنبض، ومل يظل ساكًنا بل محلها عىل ذراعيه سيًعا - بعدما تكاثرت األعداد 

وَرَكَض برسعة  عليه،  ببطٍء  فَطَرَحها  الطويل  العام  الكريس  إىل    - باجلوار 

بخري،  أهنا  تأكدوا  بعدما  األعداد  ّقلت  وجهها..  عىل  ويسكبه  املاء  ليحرض 

وأهنا جمرد حالة إغامء بسيطة وستستيقظ بعد قليل وبقي آخرون.. مرة أخرى 

اجلامل  ذلك  مالمح  وديان  بني  لتسيل  الباردة  املياه  يسكب  الرجل  وذلك 
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وينخفض  يعلو  صدرها  لتجعل  مكاهنا  من  انتفضت  الثالثة  ويف  املالئكّي، 

بشدة.

مثل  تعتد  مل  فهي  املنظر،  من  فُذهلت  حوهلا  يلتفون  الناس  بعض  رأت 

ثانية إال وقد جاءها صوت أحدهم وكان  تلك املواقف من قبل.. مل تلبث 

جيلس بقرهبا ومل تالحظه.

- إنِت كويسه؟!

بادرته باستعجال بعدما أدركت املوقف ورأته:

- أه أه، احلمد هلل.. مرييس أوي يا مجاعة.

هنا نطق رجل عجوز وبدا من مظهره أنه عامل النظافة:

- إنِت الزم تشكري البيه.. هو اليل حلقك يابنتي.

ارتبكت السيدة الصغرية واعتدلت برسعة وانقلب لون وجهها لألمحر 

وهي تقول بعدما انفض اجلميع ومل يتبقَّ سوامها:

ا حلرضتك. - شـ شكًرا جدًّ

رد وهو يقوم من عىل الكريس:

- ال شكر عىل واجب.. لو أي حد يف مكاين كان عمل كده.
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هنا َهمَّ بالرحيل، ولكنه ملح جرًحا بسيًطا أسفل كوعها الصغري  تسيل منه 
الدماء املختلطة بالرمال نتيجة سقوطها فنطق:

- إيه ده انِت اتعوريت؟!

- بجد! فني ده؟!

طريقة »شقط« رائعة ومضمونة، ال ينكر هذا الرجل إعجابه بتلك السيدة 
الفاتنة.. جعلت تدور بذراعها يمنة ويرسة عىل أمل أن جتد اجلررح، ولكنها 

مل تفعل، فرد:

- ال اصربي ثواين، هروح للعربية وارجع برسعة.

عن  اختفى  وعندما  اخلروج،  بوابة  نحو  وطويلة  سيعة  بخطوات  سار 
األولية..  اإلسعافات  حقيبة  ليحرض  السيارة  جتاه  برسعة  ركض  ناظرها 
برصها  مرمى  يف  ظهر  وعندما  إليها  رجوًعا  وهرول  سيارته  من  التقطها 
اعتدل يف مشيته، ومشى ببطء مع القليل من الرسعة بني احلني واآلخر حتى 

وصل إليها. 

- اتأخرت!
- ال ال أبًدا، معلش تعبت حرضتك معايا.

- وال تعب وال حاجة يا فندم.
- فندم! ناديني تاال أحسن. 
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اضطرب الرجل من مباغتتها، فرد سيًعا:

- أهاًل بسعادتك آنسة تاال.

هنا َفَتَح الرجل حقيبة اإلسعافات األولية وأخرج الضامدات ونزع قطعًة 

من القطن.

- تسمحييل؟!

- أه طبًعا اتفضل.

مكان  هبا  ومسح  مطهًرا،  عليها  وضع  التي  القطن  من  بقطعة  أمسك 

ها، وألصقها مكان اجلرح. اجلرح، ثم أخرج ضامدًة وفضَّ

ا حلرضتك مش عارفة أشكرك إزاي! - شكًرا جدًّ

- متشكرينيش، أنا عملت الواجب واهلل.

ساد الصمت لربهة، ثم نطقت تاال:

وياريت  ختلص  حرضتك  ما  بعد  نرشهبا  حاجة  عىل  أعزمك  ممكن   -

مرتفضش طلبي!

- ربنا خيليكي واهلل بس الـ..

قاطعته تاال:

- ال بعد إذن حرضتك يا.. اتصور لغاية دلوقتي معرفتش اسمك!



120

- حاتم.

َمدَّ يده ليصافحها فتالقت األيدي بحفاوٍة وترحاب.

- وأنا تاال، اترشفت بحرضتك.

- أنا أكرت واهلل.

هنا َظَهَر خادم تلك السيدة املدعوة تاال وهو يركض نحوهم.. وعندما 

وصل تفجرت قنبلة كلامت يف وجه اخلادم.

- حرضتك كنت فني ده كله.. سايبني هنا لوحدي.. لو األستاذ حاتم 

ملحقنيش دلوقتي كان زماين ُمت.. وبسببك!

يف  اخلادم  فرد  اسمه،  لذكر  وصلت  عندما  حاتم  إىل  بيدها  تشري  كانت 

خضوع وأسف:

- معلش واهلل يا آنسة تاال يا بنتي كنت يف احلامم.

هنا نظرت تاال إىل حاتم ورأت نظرة الشفقة عىل اخلادم لتوبيخه هكذا 

أنه مثل والدها ولكن معاملتها تسوء أحياًنا.  إال  الكبرية  وبالرغم من سنه 

باغت حاتم يف احلديث فنطق:

- معلش عشان خاطري يا آنسة تاال ساحميه.. الراجل كان مزنوق يعني 

فا كده يعني..هيعمل بيبي فني طيب؟!
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أهناها ببسمة، فضحك اجلميع ومن فيهم اخلادم البسيط العجوز.
 فردت تاال:

- إنت طيب اوي يا حاتم بيه.. عشان خاطر حاتم بيه بس ها.. مايش 
يعم فتحي!

 وأشارت بأصبعها السبابة ترفعها وختفضها يف اجتاه عم فتحي اخلادم.
امحّر وجه حاتم ومل يستطع الرد – عىل عكس طبيعته، فوجه اخلادم إليه 

الكالم بصوت خفيض وبساطة شديدة:
- شكًرا يبني.. معلش تعبناك معانا.

رد حاتم بخجل:
- العفو يا عمي.. أي حد يف مكاين كان املفروض يعمل كده. 

انتهى احلديث بينهام وانتهى اللقاء بدوره وتكررت الزيارات واملقابالت 
إىل  وعادا  مًعا،  ويرجعان  مًعا  للنادي  يذهبان  متالزمني  صديقني  وصارا 
وأرشقت  وجهيهام  عىل  الظهور  نادرة  البسمة  وعادت  جديد،  من  شباهبام 

األيام بنورها الوضاء.. ولكن هل هذا هو كل يشء؟!
كانت تلك تاال جالسة عىل الكريس املواجه حلاتم الغارق يف بروده املتقن 

الذي يزيد شعلة نار تاال عنوة.

هل هي حتبه؟! وإن كانت، فهي لن تعرف قول ذلك، ويف احلقيقة هي 
فقط متعلقة به، وهل تدري أهنا إن سمعت حاتم يقول هلا كلمًة تعني احلب 
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فستقول له: إنت زي أخويا بالضبط! وتبدأ الضحك، لكن وبالطبع هو لن 

يقول ذلك أبًدا، فقلبه وروحه أموات منذ قديم األزل.

كانا صديقني منذ مدة ليست بالطويلة، ولكن ومنذ مدة قصرية أيًضا فقد 

ابتعد حاتم عنها وترك حلياته جلام الوحدة.

فلم يكن يبايل بتاال أو بوالد تاال نفسه، أهم يشء لديه هو املال والعمل 

واهلدوء.. ومن ال حيب املال واهلدوء؟! بعيًدا عن العمل طبًعا.. من؟!

ال يريد شيًئا آخر.. عدا ذلك فهي اسرتاحة قصرية يقضيها حاتم – يتيم 

األب – للتسلية كي ال يمّل.

وبساعة  حاتم  يرتدهيا  كان  اجلاذبية  تاج  هلا  وضع  راقية  سوداء  بدلة 

روليكس جديدة غري التي كان يرتدهيا مسبًقا.. شعر مموج قد وضع له بدياًل 

للزيت ليكسبه ملعاًنا إىل ملعانه.

- إزيك يا حاتم؟

حاتم بربود: 

- متام احلمد هلل.

- إيه رأيك يف احلفلة؟!

- هي فني احلفلة دي.. أنا مشوفتش حاجه خالص.
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قاهلا كي يزيد من غيظها ممازًحا، فردت تاال وهي تزّم شفتيها بغضب:    

- بجد.. طب يال أورهيالك.

نطق بفصحى وكأنه من أهل قريش:

- أين اخلمر والنساء؟!

قامت تاال وهي جتذبه من يده وتضحك، ثم سارا بالقرب من بعضهام 

من  الصادرة  اهلمهامت  وُعلو  احلفلة  صخب  إىل  وصال  أن  إىل  البعض 

املدعوين.

تعرفه وجتعل من  تعرفه ومن ال  م عىل من  ُتسلِّ تاال  ومها يسريان كانت 

حاتم ُدمية توقفها وحتركها وقتام شاءت كي تغيظه ولو قلياًل.

بروده يقتلها.

كان  بل  ُيذكر..  فعل  ردة  أو  اهتامم  أي  ُيعرها  ولن  مل  فائدة..  ال  ولكن 

معروًفا  فأصبح  والتقدير  اإلعجاب  بادلوه  أيًضا  وهم  اجلميع  مع  متفاعاًل 

لدى اجلميع وحييونه متى، رأوه فهو جذاب بطبعه ومظهره املنمق وابتسامته 

املرشقة.

عىل  من  الرشاب  من  كأسني  تاال  فالتقطت  السباحة  حوض  من  اقرتبا 

اللوح اخلشبي امُلزّين الذي حيمله اخلدم بحفاوة ليقدموا للضيوف املوجودين 
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كأًسا وابتسامة كي يبدوا بمظهر جيد ومجيل فيقبلهم الناس برتحاب وبعض 

كلامٍت من املديح.

 من ضمن هؤالء اخلدم كان هناك خادم مُميز ُأعجب به مجيع احلارضون 

من مظهره األنيق وابتسامته التي ُولدت جزًءا من شخصيته وجسده.

بدلة بيضاء ناصعة ُعلّقت هبا ببيونة محراء ومن حتتها بنطاٌل أسود وحذاء 

إىل  منسدل  خفيف  شعر  عليها،  يميش  التي  الطرقات  بربيقه  ُينري  أسود 

اخللف وعينان خرضاوان وأنف دقيق إىل حد ما، ثم جسد ممشوق ومفتوٌل 

بالعضالت تلتصق مالبسه بذراعيه املليئتني.

كان حاتم وتاال قد انتهيا من جترِع كأسيهام ويتمشيان ببطء بني احلضور 

أخذت   .. املفتوح  البوفيه   – املفتوحة  املائدة  إىل  وصال  أن  إىل  والطاوالت 

ا  تاال طبًقا وَتبَِعها حاتم بأخذ طبٍق هو اآلخر ثم ملعقة وشوكة وسكيًنا حادًّ

صغرًيا ورشعا يمرران السكني بني األطباق وخيتاران من األصناف واألنواع 

من الطعام واحللويات ما يشتهيان.. ومها يمزحان ويتناوالن طعامهام ظهر 

إىل  ينظران  كانا  اللذين  أمام حاتم وتاال  أبيض بشوش  األنيق بوجه  اخلادم 

وجوه احلارضين غري العاديني باملرة، فكلهم ساسة ورجال أعامل كبار من 

دول عدة وإعالميني وصحفيني، وُأناس كثرية من هذا النوع.
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كان ظهرمها للامئدة املفتوحة عندما ظهر اخلادم املميز وأقبل عليهام.

-  اتفضلوا معاليكوا.

قّدم كأًسا من الرشاب لكل منهام ومل يرفضاه بالتأكيد؛ فقد كان أسلوبه 
قّي. مهذًبا معهام وتبدو عليه معامل الرُّ

رد عليه حاتم مبتساًم: 

- أشكرك.

تبعته تاال مبتسمًة هي األخرى:

- مرييس ليك.

صمتت لربهة، ثم أضافت قبل أن يذهب: 

- أنا أّول مرة أشوفك هنا!

رد اخلادم بأدب:

- أنا لسه جديد حرضتك، مسرت جالل طلبني امبارح خمصوص عشان 
احلفل.

رّدت تاال بحفاوة: 

- ممتاز! بابا بيعرف خيتار.. شكلك واحد حمرتم.

اخلادم وهو ينحني احرتاًما: 

- ده من ذوق معاليكي يا فندم.
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كان اخلادم ُيكلم تاال وحاتم يتجّرع مرشوبه امُلثلج، ومل يعرمها أي انتباه.. 
لكن عندما اقرتب اخلادم من إهناء حديثه القصري مع تاال نظر حاتم لعينيه 

ورأى شيًئا غريًبا!

رأى حاتم يف عيني اخلادم نظرة ُخبٍث ومكٍر، ولكنه مل ُيعره أي انتباه، فهو 
يعرف بالتأكيد أن من يعمل بتلك األماكن ال بد أن يكون كذلك كي يعمل 

هبا براتب ُمغٍر.

أهنى اخلادم حديثه مع تاال شاكًرا ونظرت تاال حلاتم لرتى هل قتلته غيًظا 
أم مات من الغرية، ولكنها تفاجأت بأنه ال يراها باألصل، ومالحمه ساكنة 
باردة جتاه السامء.. عندما انتهوا أعاد حاتم نظره إليهام ورد عىل شكر اخلادم 

فوجده يرمي نظره نحو حاتم.. نظرًة صامتة.. لكنها تعني الكثري.

ذهب اخلادم يف طريقه واختفى بني احلضور، فألقى حاتم عينيه خلفه كي 
ه حتى. يتابعه ويرى ألين يذهب ولكن ال.. مل جيد شيًئا.. وال ِظلَّ

ه  َشكَّ حاتم لربهة يف ذلك اخلادم الغريب، ولكن سعان ما ذهب شكُّ
عندما ساقه عقله بأن اخلادم خيدم الضيوف يف داخل الڤيال أيًضا، فهو رجل 
نشيط..ثم التقت أقدام حاتم وتاال باألرض، وتركاها حرًة طليقًة إىل داخل 

الڤيال.
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الصورة الثامنة 

هل العيش وحيًدا ُيسعد الروح؟! 
عن  العاجز  عن  إذن  ماذا  بوحدتك.  تستمتع  كنت  إن  كثرية  أحياًنا 
املتينة، ومن طرف  به حبال املايض األليم  الذي مُتسك  االستمتاع بحارضه 

ه سالسل صدئة نحو مستقبل مبعثر املالمح؟! آخر تشدُّ
هل سيقدر عىل العيش هكذا دون اختالٍط بالعامة؟! 

بعد االنتهاء من بعض املعادالت النفسية البسيطة، نعم بالتأكيد، وسيقول 
ا للعامة! وحتيا وحديت اخلاصة. يف نفسه: تبًّ

الليل. الثانية بعد منتصف  • الساعة 
كان سعد جالًسا عىل كرسيه اخلشبي القديم الذي ورثه عن أبيه الراحل 
- منذ كان بعمر اخلامسة - القابع داخل رشفته متوسطة احلجم، حيوم بعينيه 
من فوق تلك الرشفة عىل شوارع حارته املعتمة اخلالية من الناس وصخبهم 

ومسنًدا يده عىل سورها امُلرتب، ال يعبأ بيشء.
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ا ويتبعثر  تتخبطه نسامت اهلواء الرقيقة فتبعثر خصالت شعره الطويلة نسبيًّ
معها تراب تفكريه املضطرب.

كانت نتيجة لقائه مع صديقه الوحيد »أنس« هي عودة تذّكره للاميض، 
ال يدري مِلَ هو كئيب هلذه الدرجة وهو أفضل حااًل من أرواح ُيدميها الوجع 
بأنه حزين وهو غري  يفعل شيًئا غري اإلحساس  احليلة، هو ال  وقلة  والفقر 
مريض  بأنك  وتشعر  مرض  بأي  مصاًبا  تكون  ال  عندما  غالًبا  متاًما،  ذلك 

لسبب جتهله يأتيك املرض من حيث ال تدري.. العقل الباطن وأفعاله!

أهلذا نمرض؟! أبمجرد شعورنا بيشء ال وجود له، ُنصاب؟! هكذا نحن 
البرش.كانت هناك نتيجة أخرى هلذا اللقاء، وهي نسيانه أحداث أيامه الغريبة 

السابقة، هل نيس فعاًل؟! كيف سيرتك األمر برمته يذهب عن تفكريه؟!

وقت أن كانت خاليا عقله تنسج تفكرًيا مضطرًبا ألحداث مل يكن قادًرا 
إىل  احلياة  وتعود  لعمله  أخرى  مرة  يعود  أن  يف  ر  فكَّ نفسه،  يف  ترتيبها  عىل 
جمارهيا وبعد أن نوى فعل ذلك بالفعل سقطت جفونه من الطابق العلوي 
يشء  كل  وينهي  فيه  هو  مما  وهيرب  نومه  يف  ليغفو  األريض  الطابق  حتى 

بغمضة عني.. رائٌع هو اهلروُب من كل يشٍء إىل النوم.. ومؤمل.  

 ***
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- أهاًل أهاًل، أنرت املكان أهيا املختار.

كان الصوت يرتدد بصدى داخل أذنيه وهو يتلفت يمنة ويرسة، املكان 

متاًما،  صافية  غري  والسامء  سوداء  متشققة  األرض  فيها،  رآه  مرة  آخر  مثل 

والغربان تطوف يف السامء وتصيح بصوهتا املخيف، هنا ظهر األسد األسود 

الرعب  لرتمي  بريقها  ُتظهر  الطويلة  احلادة  وأسنانه  جلده،  يلعق  الضخم 

للناظرين، ولكن كل هذا قد اعتاده »سعد« ورآه من قبل، فقّلت نسبة اخلوف 

بمقدار جيد، صمت سعد ومل يرد عىل تلك العجوز القبيحة فأكملت هي:

- أرى أنك ما زلت خائًفا!!

َردَّ عليها باضطراب:

- ال لست خائًفا.

ال تكذب فأنا أتنفس اخلوف بني ضلوعك، أحذرك، فقطي األليف   -

يشمُّ رائحة اخلوف أيًضا.

ق به ثم هبا فلم يكن يملك الرد فتابعت: حدَّ

- إذن قل يل.. هل تيقنت من صحة ما قلته لك؟!

سكن لربهة، ثم رد بتعجب واضطراب:
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- نعم، لكن كيف؟!

ردت بغموض:

- ال تسأل كثرًيا فال إجابات هنا.

صمتت لثانية ثم أضافت:

- أسمُع الفضول يزلزل تفكريك – صمٌت لثانيٍة لتضيف - هل تريد أن 
تعرف من القاتل؟!

مل يرد عليها ونظر إىل األرض بعني زائغة ثم رفع رأسه إليها وظل ينظر 
لعينيها الواسعتني ومل ُيعّقب، فردت عىل نفسها:

- عندما يزأر وقت غروب.. سرتى القاتل املغضوب.

الثعابني، وقد ظهر لسعد أن عينيها تلونتا باألمحر  قالتها بصوت فحيح 
امُلشع، وَظلَّ صدى كلامهتا يرتدد يف املكان بصوٍت عاٍل.

فاهتزت جتاعيده ومل يعرف ماذا يقول حينها، وطفقت شفتاه تتحركان 
باضطراب، وانصبَّ العرق من جبينه مسبًبا خيوًطا مائية تقع عىل األرض 
املتشققة، ومل يلبث إال وقد رفعت العجوز الشمطاء املخيفة يدها الضخمة 
املخيف  رداؤها  كان  فقد  صغرية،  بعظام  مزركًشا  طوياًل  ا  ّـً ُكم محلت  التي 
منها أضواء  التي خرجت  يدها  القديمة. رفعت  أمريكا  نساء  ُيشبه مالبس 
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الربوق وأصوات الرعود لتنطلق الرياح حاملًة أحجار األرض كإعصار يف 
وجه سعد لتقذفه بعيًدا إىل مكان جمهول.

العجوز  املكان وسكنت األصوات.. فهمست  إال وقد هدأ  ثواٍن  متر  مل 

لنفسها بصوت يملؤه اخلبث والغيظ:

- يا له من أمحق جبان!

 ***
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داخل قاعة طويلة وعريضة ذات أرضية الشايش املربعة املرقعة باألبيض 
كل  وراء  ومن  وقوًفا  القاعة  تلك  حول  منهم  كبري  عدد  جتمع  واألسود، 
بثالثة كرايس كبرية عن  القاعة  تلك  تنتهي  منهم كريس مرتفع شامخ،  فرد 
شعاٌر  هناك  كان  الثالث  الكرايس  تلك  وفوق  عليها،  جيلسون  األخريات 

غريب مل يفهم كينونته أحد منهم قط، لكن الرئيس يفعل.

كانوا يرتدون عباءات سوداء ُمكحلة، ال وجود للوٍن آخر غري األسود 
يف هذا املكان.

ظهر رجل عظيم ضخم من الباب وهو يمسك بيده اليرسى عصا طويلة 
ثم  القاعة  مقدمة  حتى  دخل  متأللئة.  كرة  شكل  عىل  غريب  شعار  برأسها 
وتعظيم،  رهبة  يف  إليه  ونظروا  اجلميع،  الحظه  وهنا  بشموخ،  واقًفا  استقرَّ 
وأخذ َيُدكُّ يف األرض عدة طرقات حتى هدأت األصوات، فنظر اجلميع إليه 

ب حتى ظهر الرئيس ومن ورائه مساعداه االثنان. يف ترقُّ

الثالثة واقًفا وتبعه مساعداه  الكرايس  استقر رئيس املجلس يف منتصف 
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واحد عىل يمينه واآلخر عىل يساره، ثم نطق ليقولوا مًعا بصوت واحد بلغة 

غريبة ال ُيفهم هلا معنى وكأهنا ترنيامٌت أو تعاويذ، فقد كان هذا قسمهم الذي 

يتلونه يف بداية كل اجتامع.

صمت »الظلم« - رئيس املجلس لربهة، ثم قال:

- مساء اخلري، إخويت.

ردوا عليه باملثل، ثم أضاف وهو يشري هلم:

- تفضلوا من فضلكم.

هنا جلس مجيع الواقفني وهدأت القاعة وسكنت األجواء، ثم:

- العرب احلمقى، أال ينكرسون وختمد أجسادهم أبًدا!

قاهلا »الظلم« يف منتصف االجتامع الرسي مفتتًحا جمال احلديث، فجاءه 

صوت أحد األعضاء ُيسّمى »احلق« بنربة واثقة عاقلة:

املشكلة  لكن   ، حدٍّ أقىص  إىل  ضعفاء  إهنم  الرئيس،  سيدي  صدقني   -

تكمن يف أن هناك جمموعة من الشباب ال تكلُّ وال متلُّ حتى توصل اإلدراك 

واحلقيقة لعقول باقي الشعب متوسط العلم، نحن إن متكنا من إقامة حصار 

الدمار التعليمي والديني والرتفيهي والثقايف عليهم سنفعل باملثل مع الدول 

األخرى الضعيفة، فمرص إن نكست نكس الباقون.
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أكمل عضو آخر كان اسمه »الفشل«: 

م يف شتى أمور حياهتم، تعليمهم أفشلناه، عدهلم  - لقد استطعنا التحكُّ
مل  كذلك،  االجتامعية  طبقاهتم  وبني  وأشعلناها  أدياهنم  بني  الفتنة  وقتلناه، 

نصنع سيًئا إال وقد أقمنا عليهم احلدَّ به، ولكْن ُهْم كام ُهْم، ومل يتزحزحوا!

هنا َردَّ عليهم »الظلم« بتساؤل:

- إًذا، وما العمل؟!

رّدت عليه »اخليانة« بتهذيب:

- اسمح يل سيدي الرئيس.. هناك شباب مثقفون وباحثون يدركون ما 
هل  السؤال،  وهنا  أيًضا،  عنه  والدفاع  محايته  ويستطيعون  بالدهم  يف  جيري 

نقدر عىل إبادهتم؟!

قال »الظلم« بحسم:

- بالطبع ال نقدر!

فتابعت »اخليانة« بلسان واثق:

دهم من أخالقياهتم  - إذن نقطع هؤالء الشباب عن مصدر ثقافتهم، وُنجرِّ
فيصبحون  متاًما،  الصرب  يفقدون  نجعلهم  األمر  سابق  يف  ولكن  ومبادئهم، 
َهزُّ  الفرج والتقدم، ولكي نفعل ذلك جيب  يائسني كليًّا عن الصرب وانتظار 
الثقة بني املؤمن ودينه، واملواطن ووطنه، ومن ثمَّ ستصبح األرض ُمنقسمة 
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متفرقة، ُمعظمها باألصل ُمطئ، وحينها نقوم نحن بزرع اآلثام بينهم، ولكن 
لفعل هذا جيب علينا فعل يشء ما؟!

عاَجَلها »الظلم« بتساؤل:

- وما هو؟!

أكملت »اخليانة« بثقة:

بينهم  االنقسام  لنشعل  الدولة  يف  املهمني  الرجال  بعض  نغتال  أواًل   -
ونقسمهم إىل طوائف معادية، كل منهم يكره اآلخر، وقد تصل نتيجة ذلك 

األمر إىل قتل بعضهم البعض، وهبذا نبدأ بإشعال فتيل القنبلة.

- وكيف نفعل ذلك؟! 

ابتسامة  وجهها  وعىل  بثقة  »اخليانة«  عليه  فردت  بربود،  »الظلم«  قاهلا 
غامضة:

- اترك يل إذا سمحت هذه املهمة.

***
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لتعلن  الصافية  السامء  لوحة  العصافري يف  التايل رشوًقا رقرقت  اليوم  يف 
عن بزوغ شمس جديدة ويوم آخر يف تلك الدنيا.

استيقظ بصداع يفتك برأسه، وقد اكتشف أنه قد نام عىل الكريس اخلشبي 
القديم منذ البارحة واضًعا رأسه عىل ذراعه فترضج وجهه بخطوط عشوائية 

محراء عىل جبهته الواسعة، ويتوسطها العرق يسيل بني جمارهيا. 
أصابعه  ويطقطق  ألعىل  أطرافه  ويشدُّ  ليتمطع  الكريس  فوق  من  قام   

الطويلة.. ويف باله ما رآه من أمور غريبة يف ذلك احللم.
اقتلع منشفته من عىل كريسٍّ كان موجوًدا يف الصالة وساق قدميه نحو 

احلامم ليفعل ما يقوم به كل يوم.
داخل احلامم..

كان ينظر بعينني تعبتني إىل املرآة وقد ظهر جذعه عارًيا ليظهر ُطلساًم قد 
قالته  وما  حلمه  جيًدا  تذكر  حينها  الرسيعة،  املتتالية  األحداث  جراء  نسيه 
السيدة العجوز له وقتها، وقرر أن يذهب لعمله ويرتك الُعزلة التي يعيشها 

ويكتفي بغيابه تلك األيام السابقة.
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ف شعره بعد أن أضاف قلياًل من كريم  ارتدى مالبسه االعتيادية، وصفَّ

الشعر اخلاص به. حاوَل جاهًدا أن يتناسى ما مىض، ولكنك عندما تريد أن 

أبًدا، فال هروَب  تنسى، تلتصق بك ذكريات املايض التي ال حتب تفاصيله 

يشء  كلُّ  بالطبع،  فستنسى  تنسى  أال  أردت  إن  ولكنك  حينها،  نسيان  وال 

يناُل  التائهة.. ال أحد  الرياح ليسابق الطري  يتعلق بام أردت تذكّره يطري مع 

ما يريد.

 أسقط كلتي قدميه بني جلد حذائه األسود، ثم استلقى عىل الرسير صامًتا 

وهو ينظر للسقف مبعثَر التفكري لدقائق.

سمع  داخلية،  وفوىض  خارجي  هبدوء  الرسير  عىل  ليجلس  جاهًدا  قام 

رنني هاتفه منخفًضا وهزته ترسي حتت وسادته، انسلت يده حتتها وأمسك 

به، ثم فرك عينيه لريى اسم املتصل، وكان أنس.

- صباح الفل.

قاهلا أنس متفائاًل، فلم يرد عليه سعد وكأنه مل يسمعه، ثم قال:

- إيه يا بني، يف حاجة؟!

- فيه يا باشا، كلمت واحدة صاحبتي عن موضوعك، وقالتيل فكرة مش 

بطالة، ويمكن تفيدك.
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- اهلل خيربيتك، انت مابتكّتمش عىل حاجة أبًدا يا أخي؟!

- معلش بقا، دي تبعي يعني، ماختفش.

قاهلا ضاحًكا، فنطق سعد بنفاد صرب:

- وإيه هي بقا الفكرة اليل هتفيدين دي بقا يا يس السيد؟!  

َردَّ عليه أنس بغموض وهو يبتسم:

- هنروح عند مشعوذ يف مرص القديمة.

- نعمممم! صدقني ندمان إين عرفتك يابن اهلبلة!

قاهلا وهو يرضب قدمه بيده اليمنى يف ضيق، فتاَبَع أنس:

- اسمع مني بس، مش هتخرس حاجة صدقني.

سكت ليكمل:

 – وأنا هدفع احلجز يا عم وال هيمك.

- حجز! هو مرص للطريان؟ يا عم أبوس إيديك ارمحني أنا مصّدع!

- الراجل ده بيشيل الصداع عىل فكرة.

- يا أديان الدنيا! ليه؟! بانادول يا خويا؟!

- مش هبزر واهلل، تعاىل بس انت معايا ومش خرسان.
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  صمت لثانيٍة ثم أكمل:

 -  وغالويت عندك!

ثم  ُجّن،  أنه  يظنُّ  الذي  صديقه  هامًسا  يسب  وهو  لثواٍن  سعد  صمت 
َنَطَق:

- مش هنعمل حاجة حرام أهم حاجة؟!

َردَّ عليه أنس بغموض بعد صمت:

- ال ال طبًعا، يا دوب نسأل، ونعرف، ونرّوح، ماختفش هنائي. 

سكت سعد برهًة، ثم سأل بربود:

- هنروح إمتى طيب؟
- دلوقتي لو حابب، إيه رأيك؟!

ضاق ذرًعا باحلديث مع أنس، »البغل ده شكله فايض«.
 قاهلا سعد يف قرارة نفسه، ثم قال:

- إنت فني؟
- حتت البيت.

قاهلا أنس مبتساًم مفاجًئا مضايًقا صديقه، فزفر سعد بضيق وهو يقول:

- صربين يا رب!
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نيس فكرة ذهابه للعمل والعودة للحياة مرة أخرى نسياًنا، وكأنام تشّده 

األحداث عنوًة وبإرادته يف الوقت نفسه، وّدع أمه التي الحظ شيًئا ما غريًبا 
هبا، ال يدري ما هو لكنه شعر بيشء ما جتاهها، ثم سار يف النهاية حتى باب 
أيام  الشقة وأغلقه وراءه ليهبط لصديقه أنس الذي كام يبدو قد عادت فيه 

املايض مرًة أخرى.

***
األسود  النمرّي  الرخام  أثري.  كمتحف  الداخل  من  الڤيال  كانت 
واألبيض كان ُيغطي ُمعظم أرضية الڤيال التي محلت الكثري من التحف الفنية 
عت ألوان احلوائط من الداخل بني البني اخلافت والغامق  عتيقة الطراز، تنوَّ
بينام هناك جزء بسيط حيمل عىل أرضيته جهاز البيانو األسود الالمع، كانت 
حوائطه مجيعها ذات لوٍن رصايص قاتم، وُمعلقة به مصابيح صفراء للزينة 

ُتضفي عليها نكهة مجال جذابة.

داخل الصالة الفسيحة كانت األرائك الكبرية مليئة بالضيوف املدعوين 
يتكلم  من  فمنهم  جماله،  يف  يتحدث  يعرفه  من  مع  كلٌّ  األرجاء،  يف  ُمبعثرة 
واملرشوعات  األعامل  عن  يتكلم  اآلخر  والبعض  واإلعالم،  الصحافة  عن 
ه عىل صاحبها من عوائد وأموال، ومنهم من كان واقًفا يتعرف إىل  وما تدرُّ
األمور  هذه  كل  وبني  اهلواتف،  أرقام  يتبادالن  ثم  ويصافحها  ما  شخصية 
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األسود  بحذائه  الواثقة  ومشيته  الالمعة  السوداء  ببدلته  حاتم  كان  املزدمحة 
يرافق تاال ذات الفستان الساموي اجلذاب إىل الداخل.

عندما دخلوا إىل املكان فوجئا باألعداد الكبرية داخل املكان، ومل يلبث 
دقيقة إال وقد أتاهم وبرسعة خادٌم حيمل لوًحا عليه بعض الرشاب، فرفضا 

بتهذيب.

َس حاتم يف أذن تاال ومها يسريان: مَهَ

- باباكي شكله مسيطر.

ب، وبعد ثواٍن قليلة  ابتسمت له تاال ُمظهرة أسناًنا بيضاء ناصعة ومل ُتعقِّ
أخذته من يده وهي ترسع من مشيها وهي تقول:

- يال عشان تشوف بايب وأعرفكم عىل بعض.

فة اخللفية الواسعة عرب ُسلٍم حلزوين  أخذ بكالمها وصعد معها إىل الرشُّ
يلتفُّ من داخل الڤيال.

عندما وصال إىل الرشفة اخللفية استقبل االثنان نسامٍت اهلواء الباردة عىل 
وجهيهام ومها مغلقا األعني ويبتسامن.

بدأت تاال يف حتية الضيوف املوجودين يف املكان، فالكل يعرفها، وهي 
مشهورة مثل أبيها، ومعها حاتم أيًضا.. أهنى االثنان حتية معظم املوجودين، 
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ببطء  نحوه  فتقدما   - تاال  والد   – العاشوري  جالل  األعامل  رجل  وملحا 
وثقة..

مظهرمها  من  يبدو  شخصني  مع  موجوًدا  كان  إليه  االثنان  اقرتب  وقتام 
الشأن العظيم.. ملح والد تاال حاتم وتاال قادمني، فاعتذر للشخصني وهو 

يقول:
- ال مؤاخذة يا حرضات.. بعد إذنكم.

ر: فردا عليه بحفاوة وتعثُّ
- اتفضل معاليك، اتفضل.

واسعة،  حقيقية  وابتسامة  وترحاٍب  بحفاوة  العاشوري  جالل  قابلهام 
حاتم  صاَفَح  ثم  ومن  األنيق،  فستاهنا  يف  يمدح  وهو  وقبّلها  ابنته  احتضن 

بابتسامة واسعة.
- ده حاتم يا بايب اليل حكيت لك عنه.

عاجلها قائاًل حلاتم:
- أهاًل أهاًل أستاذ حاتم، نورت احلفلة بوجودك.

ر:  حاتم بتعثُّ
ا إين أبقا من ضمن املدعوين. - ربنا خييل سعادتك يرشفني جدًّ

أضاف والد تاال بحكمة:
- حابب أشكرك تاين عىل ترصفك الشهم.. انت راجل حمرتم.
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حاتم بثقة وهو ينحني انحناءة بسيطة لألمام تدل عىل التوقري:

- حرضتك ده واجب عليا.. تاال زي أختي.
وهو  مصطنعة  بدت  بفرحة   – العاشوري  جالل   – تاال  والد  ضحك 
يمسك بكتف حاتم، وكأنه ابن له، وبالطبع كانت البسمة ُمبعثرة عىل وجهي 

حاتم وتاال، ثم قال:

الضيوف..  باقي  عىل  أسلم  أنا  استأذنكم  يال  لبعض..  خيليكم  ربنا   -
استمتعوا باحلفلة.

ان  أهناها جالل بنظرة غريبة صامتة نحو حاتم، فردَّ عليه حاتم ومها هيزُّ
ل.. وّدعاه ليرتكهام ليكمل حتيته لباقي احلضور الذي زاد  رأسيهام بأن تفضَّ

تواُفده مع الوقت.

هنا عاَجَل حاتم تاال بنربة غامضة:

- باباكي ده عسل.
ضحكت تاال وهي تقول:

-  إنت اليل عسل يا حاتوم.
- إنتي كده بتعاكسيني؟! 

- أه عايز حاجة؟!
- ال ال سالمتِك.
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ضحك االثنان ومها ُيغمضان أعينهام.. ووقتام كانا يضحكان ملح حاتم 

فجأًة اخلادَم النشيط - الذي وضع بعًضا من الظن ناحيته-  عىل بداية السلم 

وهو يرفع هاتًفا ما بيده لرييه حلاتم فُهيِّئ إىل حاتم أن صورته ُتعرض عىل 

ل الشكُّ إىل يقني، ُصدم حاتم ومل يعرف ماذا يفعل، فقد  اهلاتف، وهنا حتوَّ

كانت تاال تتحدث إليه، وكان هو يف عامل آخر،  فركض اخلادم..  و..

-  بقولك إيه.. هنزل أشوف حاجه كده وهاجي برسعة.

، ثم تركها، ومل يلِق ملا قالته بعد ذلك بااًل،  ل وبنربٍة ُتثري الشكَّ قاهلا بتعجُّ

وذهب مرسًعا كي يستطيع اللحاق هبذا اخلادم الذي اتَّضح أنه ليس بخادم 

عىل اإلطالق.

***

لم وهبطه بشكل سيع، وعندما وصل إىل هنايته   ركض مرسًعا نحو السُّ

رأى احلضور الغفرية فهدأ كيال يثري االنتباه، ثم جعل يلوح ببرصه يف مجيع 

األنحاء بحًثا عن ذلك الرجل اهلارب، ولكنه مل جيده.. فوّسع بني خطواته 

جتاه الباب العظيم للمبنى.

الواسعة، ثم  الفيال  لم القصري حتى صارت قدماه عىل أرضية  السُّ َهَبَط 

ذلك  إجياد  يف  أماًل  مكان  كل  ويف  ويساًرا  يميًنا  الثاقبتني  عينيه  ك  حُيرِّ َطِفَق 
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أيًضا..  حياته  عليه  سيفسد  يبدو  ومما  حفلته،  عليه  أفسد  الذي  املتعجرف 
ولكن ال وجود له اآلن.. طار مع نسامت اهلواء إىل العدم.. ُجّن جنون حاتم 
وبدا متخبًطا ال يعلم ماذا يفعل، فقد أّكد له هذا املعتوه ِصْدَق الرسالة التي 

ُأرسلت له.

عندما الحظ توتره خيش أن يلحظه الناس، فهدأ جسمه ومخدت أجزاؤه، 
لكنه من الداخل بات مشتعاًل.. أخرج صندوق السجائر  املعدين الفخم من 
جيب بدلته والتقط واحدة منها ثم أشعلها ببطء بواسطة قداحته الثمينة، وبدأ 
يرسم ُسحًبا دخانية كثيفة وهو ينظر للنجوم يف السامء، بينام هو يف عامله اخلاص، 

ظهرت تاال فجأة وهي تلهث ومما يبدو أهنا أتْت ُمتعجلًة راكضًة، و...

- إيه يا حاتم رحت فني؟!

َردَّ عليها حاتم بربود وهو ينفث الدخان:

- مروحتش، أنا قدامك أهو.

، ثم صمتت قلياًل لتقول: نظرت له بنظرة َشكٍّ

- يف حاجة وال إيه؟!

حاتم بثقل لسان: 

- باين كده.

 ***
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التعب أطناًنا، ومن ثم سارا يف أعامقها  القديمة بعدما ذاقا  وصال ملرص 
داخل حارات حيتضنها الظالم وفقط رغم النهار، ويف كل خطوة خيطواهنا 
كان صدر سعد يعلو وهيبط خوًفا، أما أنس فكان يكتم ضحكته يف كل مرة 

ينظر فيها إىل صديقه.

استمر أنس ويتبعه سعد يف السري داخل ُطرٍق مظلمة ضيقة حسبام وصفت 
له صديقته املكان، وكان يسأل بعض الناس يف كل مفرق عن املكان هامًسا 
فيخربه البعض وينفر منه البعض اآلخر متضايًقا، حتى وصل يف النهاية أمام 

يشء ُيشبه البيت. 
ال  ضيق  ممٍر  آخر  يف  قابًعا  الصغري  البيت  ذلك  كان  َخِرب  طائٍر  كعش 
يوجد فيه سوى هذا البيت، ملََحُهام رجٌل عجوز جيلس باخلارج فنظر إليهام 
ب ومها يسريان ببطء، فحتى أنس الذي كان يملك نفسه أصبح مرتعًدا  برتقُّ

كصديقه سعد.
- عىل فني؟!

مضامر  عىل  سيارة  احتكاك  صوت  وكأنه  خشن  بصوت  العجوز  قاهلا 
سباق، فصمت كل من سعد وأنس، ثم نطق أنس بحذر:

- جايني للشيخ خلدون الغازي يا عم احلاج.
نظر هلم نظرة متفحصة، ثم نطق بغموض بعد ثواٍن:

- خشّوا جّوا من غري صوت.
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صمت فأكمل:

رقة.  – عىل إيدك الشامل بعد الطُّ

اكتفى االثنان )سعد وأنس( هبزِّ رأسيهام باإلجياب، ثم دلفا للداخل ببطء 
عنٍي  سوى  رأسه  غطاء  من  ُيظهر  ال  الذي  العجوز  نظر  عن  يبتعدان  ومها 

واحدة تطوف حوهلا التجاعيد.

األنفاس  ُتضايق  بخوٍر  رائحُة  تصاحبهام  الداخل  نحو  ببطء  سارا 
وصال  حتى  امُلوِحش  البيت  لذلك  تفصيلة  يف كل  ينظران  جعال  وتكتمها، 
إىل الغرفة التي أخربمها هبا العجوز، حاول سعد َطْرَق الباب لكن أنس َمَنَعه 
ودفع الباب ببطء لريى اثنتني من النساء، غضب وجهامها واخرتق السواد 
كفيلم  ُيصنف  أن  تركٍي جيب  لفيلٍم  املرأتان كممثاليت رعٍب  بدت  أعينهام، 

رعب، لكن املرأتني فيه أكثر رعًبا من الفيلم ذاته.

يبُد عليهام االهتامم، أخذا  مل  املرأتني جتاه أنس وسعد، لكن  نظرت كلتا 
يف  راسخني  غري  قديمني  كرسيني  عىل  املرأتني  مقابل  وجلسا  ببطء  نفسيهام 

مكانيهام، بدا عىل ارجتاف أقدام سعد وأنس أهنام ندما عىل القدوم حتاًم.

 ***

دخلت امرأة شابة بدت كدمية من شدة مستحرضات التجميل التي غزت 
وجهها، ونادت عىل املرأتني باسميهام وأخذهتام بعدما نظرت إىل سعد وأنس 
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وأغلقت الباب وراءها، انتظرا نصف ساعة ومها ينظران تارًة للسقف وتارًة 
ألرجلهام، انتهت املرأتان من حاجتهام ثم غادرتا، وهنا أتى دور الصديقني.

أنه باب قرب، بعدما  باهبا  بدا عىل  املرأة وراءها، ثم دلفت غرفًة  أخذهتام 
أشارت لسعد وأنس بأن ينتظرا، دقيقة واحدة وخرجت املرأة لتشري إليهام 

بالدخول.

هو  منه  العدوى  أخذ  وأنس  ترجتفان،  وقدماه  عرًقا  يتصبَّب  سعد  بدأ 
ُيلقي  بأن  أنس  هّم  وهنا  الباب،  وأغلقا  الداخل  نحو  ببطء  سارا  اآلخر، 

السالم، ولكن أمسك سعد بيديه وهو هيمس بعصبية جتاهه:

- بتعمل إيه يا اهبل، ده مشعوذ، يعني كافر يا غبي! 

ه االثنان ببطء نحو كريس  ن من األمر، وتوجَّ ر، ثم تيقَّ َنَظَر له أنس بتفكُّ
قرب ذلك املشعوذ الذي يسمي نفسه بالشيخ خلدون الغازي.

بإشعال  واكتفى  عليهام،  يرد  فلم  خفيض  واحد  بصوت  االثنان  حيَّاه 
بخوره لتنترش يف أرجاء الغرفة، لوهلٍة، صمَت الرجل العجوز املشعوذ الذي 
يملك  متجعد متخشب ال  بمالبس غريبة ووجه  جيلس مرتبًعا عىل كريس 
أي تعابري، بدا خميًفا من وراء الدخان، هنا أشار إىل سعد وهو ينطق بصوت 

أجّش غامض تتعشش به العناكب واخلنافس:

- أكيد انت سعد.
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أصبح فام سعد وأنس ككهفني يف جبل، أكلهام االندهاش، نظرا لبعضهام 

البعض، ثم أومأ سعد له باإلجياب ومل يقدر عىل النطق، فتابع املشعوذ:

- وإنت أنس.

قاهلا وهو يشري ألنس، ثم تابع متجاهاًل ردة فعليهام:

- قول يا سعد إيه مشكلتك.

مل يقدر عىل حتريك لسانه وال عىل حتريك مالمح وجهه املندهشة، فرمى 

املشعوذ شيًئا يف مبخرته فتصاعد الدخان كانفجار مدوٍّ يف األرجاء، فكرر:

- انطق يا بني، إيه مشكلتك؟

ابتلع سعد ريقه وبدأ يملك نفسه قلياًل، ثم رشع يف َقصِّ كل ما حدث له 

باختصار شديد.

***



مِلَ يفعل هذا يف  الكتابة ملدة أسبوٍع كامل، ال يعلم أحٌد  استمرَّ حسن يف 
رزمة  طلب  وقد  بالقليل  أيًضا  يتكلم  صار  فقط،  لياًل  طعامه  يأكل  نفسه، 
يرى  أموره،  لريى  عمر  الطبيب  إليه  يدخل  كان  تقريًبا  يوٍم  كل  يف  أوراق! 
حسن يرفع له يده اليرسى - وهو يكتب باليمنى - بأن ال، دعني وحيًدا.. 

ربام قد تغريَّ حاله قلياًل.

ا هكذا من  يَر حسن جادًّ مل  فهو  األمر،  منه جيًدا يف هناية  الطبيب  توّقع   
أن  الطبيب  منه  طلب  فقط،  اليوم  يف  متقطعة  ساعات  أربع  ينام  كان  قبل، 
أن  الطبيب  يستطع  مل  ثم  ومن  أشياء،  يكتب  أن  ال  الصور  عن  شيًئا  يكتب 

يتوّقع ماذا يكتب حسن اآلن.

***



151

نظر له املشعوذ بغرابة وكأنه مل يستطع تصديق ما قال، ثم سأل:

- أبوك مّيت؟! 
اندهش سعد من سؤاله، ثم جاوب مرتدًدا:

- أه متويف، عرفت إزاي وبتسأل ليه؟!
تابع العجوز دون أن ُيعري اهتامًما لسؤاله:

- مات إزاي؟ 
س َنَطَق سعد: بتوجُّ

- مش عارف، أمي ماقلتليش حاجة عنه اهلل يرمحه.
عينيه  أغمض  ثم  الغرفة،  من  معينة  زاوية  يف  وينظر  يفكر  املشعوذ  أخذ 

وجعل هيمس بكلامت غريبة لثواٍن قليلة، ثم قال:

- أبوك مات صغري، ناقص عمر.

سأل سعد متعجًبا:

- عرفت إزاي؟! وأصاًل حمدش بيموت ناقص عمر!
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مل يرد العجوز عليه بل تاَبَع:
- كل اليل حصل مش صدفة.

 سكت قلياًل ثم أكمل بغموض وهو يضغط عىل احلروف:
 – الوهبة اليل نولتها يف منامك، وكل يشء عرفته مش صدفة، إنت حد 
اختارك فعاًل عشان تعمل حاجة معينة هو نفسه مش قادر يعملها، كل اليل 

بيحصل ليه الزمة يابني، أنا أول مرة حد جيييل ويبقى يف خري.
 – َصَمَت ليتابع: 

- إنت هتبقى سبب من األسباب.
َغِرَق سعد وأنس يف صمٍت مهيب، ثم سأل االثنان بصوت واحد:

- يعني إيه؟!
هدأ الرجل وأغمض عينيه، ثم َزَفَر وهو يفتح عينيه ويقول:

- اميش مع خيولك، وسيب مهرك عىل جنب.
  سكت قلياًل لُيتابِع:

- صاحب جّواك، واعيص اجلميع، إاّله.
وأشار هلام بأن خيرجا وهو يشري لسعد نحو قلبه.
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الصورة التاسعة 

الكالم  منهام  أحٌد  ينِو  مل  شفامها،  حيركا  أن  دون  سيًعا  املكان  غادرا 
لآلخر، ركبا املواصالت عودًة للمنزل، ومل يتكلم منهام أحد طوال الطريق، 
لكن أدمغتهم كانت تزجمر تفكرًيا، عندما وصال، وّدعا بعضهام البعض بفتور 
ا أمه  لم، ودلف منزله هبدوء، ثم حيَّ ثم عاد كل منهام ملنزله، َصَعَد سعد السُّ
اهلادئة، وأكال الغداء مًعا، ويف النهاية رمى سعٌد جسَده عىل الرسير منهًكا من 

تعب النفس واجلسد، ويف النهاية نام نوًما عميًقا.  

 ***

قلبه  ارتاح  الليلة!  بيشء  حيلم  مل  غريب،  بنشاط  وأحس  باكًرا  استيقظ   
مع  ذهبت  قد  الرشور  هذه  كل  أن  وظن  ا،  حقًّ نام  أنه  وشعر  كثرًيا،  لذلك 

الرياح، ولن تعود مرة أخرى، ال يعلم قط مِلَ ظنَّ خرًيا.

ر الذهاب –  أكل طعام اإلفطار مع أمه سيًعا، ثم ارتدى مالبسه وقد قرَّ

دون أن يغري قراره كام يف املرة السابقة - للعمل أخرًيا بعد طول غياب.
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ارتدى ثيابه نشيًطا، ثم َهمَّ بالذهاب بعدما وّدع أمه توديًعا سيًعا بالرغم 
السابقة، اعتزم أن يسأهلا عن أحواهلا بعدما  املرة  أنه ملح شيًئا ما هبا كام  من 

يعود من العمل ألنه كان متأخًرا وقتها.

سار بخطوات ثابتة قلياًل جتاه الدنيا واحلياة مرة أخرى متجاهاًل كل ما 
حدث. 

***

الليلة  بمالبس  أريكته  عىل  جالًسا  حاتم  كان  واهلادئ  األنيق  منزله  يف 
السابقة، ولكّن حالته أصبحت رثَّة.

ممسًكا بزجاجة الڤودكا كان حاتم يتجرعها، وممَّا يبدو أنه مل َيَر النوم منذ 
ه بكثري،  أنه أعطى األمر أكثر من حقِّ البارحة.. قّلب نظره يف املكان ورأى 

ولكن ماذا أفعل؟! أيف أّول مرة أعود فيها هلذا املجال حيدث هذا؟!

أتاه  انتفض من فوق األريكة وهو يفكر: ماذا يفعل؟ ولكن سعان ما 
فمن  هذا  املجهول  الرجل  عىل  سيتصل  املطلوبة..  بمهمته  ُمذكًرا  الوحي 

املمكن أن يساعده يف أي يشء.

التقط اهلاتف من فوق الكومود وألقى بزجاجة الڤودكا داخل صندوق 
رقم  من  عليه  اتصل  املجهول  الرجل  ذلك  أن  ر  تذكَّ ولكنه  صغري..  قاممة 
حمظور.. ماذا يفعل اآلن يا ُترى؟! أمال رأسه لألسفل بيأس، ولكن سعان 

ما رفعها ألعىل وانطلق نحو غرفته اخلاصة بالعمل..
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اللون  رصايص  حائط  عىل  منترشة  سوداء  صناديق  هبا  واسعة،  غرفة   

ات التي يستخدمها يف مهامته من أسلحة  ومما يبدو أهنا حتمل كل أنواع امُلعدَّ

وذخائر..كان داخل تلك الغرفة القامتة مكتب بني ذو ملعة جذابة يف الزاوية 

األمامية عند الدخول من الغرفة وعليه شاشة عريضة ضخمة، وبالقرب منها 

حاسوب حممول وفوق ذلك املكتب كانت هناك بندقية )PPS-43( - سالح 

املظليني الروس يف احلرب العاملية الثانية ُتسميه بالد الشام شاميزر – عتيقة 

سوداء ذات ملعة خميفة ُمعلقة باجلدار كلوحة فنية ذات عمر سحيق.

دخل حاتم سيًعا إىل الغرفة متجًها إىل مكتبه الكبري، وعندما وصل إليه 

التي  الظرف  بحًثا عن  الثالثة  أدراجه  فتح  ثم  املتحرك  الكريس  جلس عىل 

عىل  حتتوي  التي  املجهول  الرجل  إياه  أعطاها  التي  والورقة  الصورة  حيمل 

املعلومات عن ذلك اهلدف، وبعد ثواٍن قليلة وجدها.

َفضَّ الظرف لريى ما به، فوجد ُمراده.. قلب الورقة التي حتمل املعلومات 

عن اهلدف، ولكنه مل جيد أي وسيلة للتواصل مع ذلك الرجل.. وضع الورقة 

ن فيها قلياًل ومل جيد شيًئا، فرمى هبا عىل املكتب  جانًبا وأمسك بالصورة.. متعَّ

وأراح ظهره للوراء ثم نظر للسقف، وغاص يف التفكري، ولكنه مل يستمر عدة 

بها لريى ظهرها،  ثواٍن بل انتفض فجأة وأمسك بالصورة ومتعنها جيًدا ثم قلَّ

ثم ابتسم.
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ذلك  وبجانب  فقط،  أرقام  عرشة  من  مكوًنا  رقاًم  وجد  ما..  شيًئا  وجد 
الرقم ختم ُهيِّئ إليه أنه ثعبان يكشف عن أنيابه، مل ُيعر حاتم هلذا اخلتم أي 
انتباه. فقط قام من عىل كرسيه واجته نحو الصالة وجلس عىل األريكة، ثم 

أمسك باهلاتف من فوق الكومود، واتصل بالرقم.

دقيقة مرت عىل اتصاله ولكن ال رد.

َيئَِس حاتم من األمر بُرمته فقذف هاتفه بالقرب منه عىل األريكة،  ووقتام 
أّول مرة يشعر   ..)Unknown( لتظهر كلمة اهلاتف فجأة  رّن  اهلاتف  هبط 
حاتم فيها بالراحة واالستقرار واألمان عندما تظهر هذه الكلمة، رّد حاتم 

عىل االتصال سيًعا هذه املرة، و...

- حاتم بيه..

حاتم بثقة:

- أهاًل وسهاًل.

أضاف الرجل العجوز املجهول:

- يف هدف تاين مطلوب تصفيته.

- مفيش مشكلة يا فندم.

- بس أنا عايزة مكان اهلدف األخري.

- واملعلومات؟!
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- هتوصلك لغاية البيت.. واحرق املعلومات القديمة.

حاتم بثبات:

-  متام يا فندم.

- واهلدية هتبقى ضعف الضعف املرة دي.

صمت حاتم قلياًل، ثم رد بتعجب:

- ليه؟! مني اهلدف؟!

املجهول وقد ظهرت االبتسامة عىل حروفه:

- هتعرف قريب.

الذي  اهلدف  هذا  من  )ولكن  نفسه:  يف  حاتم  فقال  املكاملة..  وانتهت 
سيأخذ مقابل مقتله أربعة ماليني يف حقيبة واحدة؟! من؟!(

لذلك!  ا  تبًّ التقط يل صورة،  الذي  الرجل  مل أخربه عن ذلك  لغبائي!  يا 
يبدو أنني سأترصف حيال ذلك األمر بنفيس.

قاهلا حاتم يف نفسه وقد تذكر قول: »خوسيه ساراماغو« الروائي الربتغايل 
عندما قال: »إن أردت أن حتظى بخدمة ممتازة فاخدم نفسك بنفسك«. ولكن 

هل سيستطيع فعاًل؟! 

وملاذا قاهلا رصحيًة: إن هناك هدًفا ما مطلوًبا تصفيته؟!

***
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بسبب  لسعد  العمل  رؤساء  وتوبيخ  الشاق  العمل  من  طويل  يوم  بعد 
غيابه املتكرر عن الرشكة، أهنى عمله واجته نحو البيت وهو حُماٌط باهلواجس 

يف كل مكان، وقد أذابت ما تبقى من أنسجة عقله اململوءة باألسئلة.

ملاذا حيدث يل كل هذا؟! ومِل أنا بالذات؟! وما هذا الوشم الذي ُطمس عىل 
كتفي يف يوم وليلة، وال أعرف من أين أتى؟! دعك من كل هذا. ماذا تعني 
تلك العجوز عندما قالت عىل ما أتذكر قبل أن ترميني بعصاها: )عندما يزأر 
وقت غروب.. سرتى القاتل املغضوب(؟ ال بد من وجود هناية هلذا األمر. 

الرجل  ذلك  قاهلا  التي  اجلملة  تلك  سعد  تذكر  إاّله«،  اجلميع  »اعِص 
ذلك  أن  رأى  أنه  إال  بخري،  يأتون  ال  املشعوذين  أن  يظنُّ  أنه  مع  املشعوذ، 

املشعوذ عىل حق فيام يقول. 

جيب أن أتبع ما يقوله خاطري. بدأ يفعل ذلك، فجعل يفكر فيام قالت 
تلك العجوز، وبدا له أن ما قالته لغٌز وجيب حله.. ومما يبدو أنه فهم أن هذا 
اللغز هو مكاٌن سريى فيه القاتل املغضوب كام قالت، وأظنُّ أن من تتحدث 
وبالفعل  منصور«..  »سليامن  بـ  املدعو  الكبري  األعامل  رجل  قاتل  هو  عنه 

كانت تقصد ذلك.

الشمس؟!  غروب  وقت  يف  زئري  صوت  فيه  سأسمع  الذي  املكان  ما 
بالتأكيد، فال وجود  قاهلا يف عقله ولكن سعان ما أجاب: حديقة احليوان 
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ألسود أو نمور أو أي يشء من تلك الفصيلة التي تزأر إال يف تلك احلديقة، 
؟! إًذا  ولكن! أليست حديقة احليوان ُتغلق أبواهبا يف الثانية ظهًرا عىل ما أظنُّ

سأستبعد هذا املكان.

 بحق اهلل ما هذا املكان التي َتِصُفه تلك املرأة الغريبة؟!

ليس هناك أسود تزأر يف الشارع مثاًل، ربام تريدين أن أطبق قانون السببية، 
بمعنى أن صوت الزئري من أين يأيت؟! بالتأكيد من األسد أو اللبؤة أو النمر.. 
ذلك  يل  يقول  حدس  هناك  ملاذا،  أعلم  ال  األسد،  تقصد  أهنا  يبدو  ولكن 

ى لنا األسد. وحسب، إذن استبعدنا اللبؤة والنمر، وتبقَّ

مهاًل مهاًل، لقد قلُت شيًئا غريًبا: ليس هناك أسود تزأر يف الشارع!

، ولكني مل أنتبه له  أسود، شارع، غروب، يا لغبائي! لقد قلت شيًئا مهامًّ
... ألبتة.. يبدو أنني وجدُت املكان وهو عىل ما أظنُّ

امليكروباص  يف  من  له  فانتبه  عاٍل  بصوت  قاهلا  النيل«.  قرص  »كوبري 
ألسفل،  رأسه  س  فنكَّ هلم،  انتبه  ما  سعان  ولكن  كئيبة،  غائمة  بنظرات 
بالفكرة  متسك  قد  عقله  أن  ويبدو  األخرى  بعد  مرة  التفكري  يعيد  وجعل 

وأّيدها.. بالتأكيد هو كوبري قرص النيل.

***
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املكتظ  الكورنيش  عىل  يطل  الذي  شامبيني  بار  داخل  املساء،  يف   

النيل،  كورنيش  عىل  املفضل  حاتم  مقصد  هذا  كان  واملريدين،  بالسكارى 

كان حاتم جالًسا عىل كرسيه املعتاد بالقرب من البارمان يتجرع كأسه الثالثة 

من مرشوبه املفضل الذي يعرفه البارمان جيًدا، معظم اجلالسني والعاملني 

باملكان يعرفون حاتم ويعرفون مقامه جيًدا.. الحظ البارمان الذي ُيدعى « 

سيد « - ولكّن الناس يدعونه بـ»زيكو« بالرغم من عمره الكبري الذي تعدى 

د ألنه كان  اخلمسني - أساريَر الريبة والتيه عىل وجه حاتم، فعاَجَله بعد تردُّ

يعرفه جيدًا:

- مالك يا حاتم بيه.. يف حد مزعلك وال حاجه يا بني؟!

َردَّ بعد فرتة من الصمت:

- ال مفيش حاجة يا زيكو.. سيبني بس براحتي.

رفع البارمان العجوز زيكو حاجبيه، وهو يقول مبتعًدا:

- براحتك يا حاتم بيه.

قدميه وممسًكا  رأسه ألسفل  املريب وهو خافض  غرق حاتم يف صمته 

كأسه الطويلة، وما لبث ثواين إال وانتفض فجأة لريفع رأسه ويوّجه حديثه 

إىل زيكو قائاًل:
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- بقولك إيه يا زيكو! عايزك يف مصلحة!

أهناها وهو يشري له بأن تعاَل، وعندما اقرتب منه، جعل حاتم هيمس يف 
يتكلم وزيكو يصغي ويومئ  أذن زيكو بكلامت ال يسمعها سوامها، حاتم 

برأسه باإلجياب يف كل مرة.. ثم يبتسم يف النهاية.

 ***

الساعة الثامنة مساء. 

قفز سعد من العربة الضخمة -كالعادة عندما تكون مرسعة فالسائق ال 
املنشود يف حي  إىل شارعه  وقتام وصل   - واملال  الوقت  عنده  فاألهم  يأبه، 
فيصل بعدما أهنى عمله املتكدس، ففي هذا اليوم قام بعمل عدة أيام ليعوض 
غيابه. عاد متأخًرا هذه املرة وقد أهنكه اليوم، مل يلتفت يمنة أو يرسة بل انطلق 
باستقامة متوجًها إىل منزله وهو يمسك بجريدة اشرتاها وهو قادم من العمل 

ليقرأ أي يشء عوًضا عن امللل الذي يعرتيه.

اجته مرسًعا إىل البيت، فأمه بالتأكيد قد قلقت عليه هلذا التأخري فلم تأكل 
غداءها بعد، بل انتظرت حتى يأيت فيأكالن مًعا.

وهو ما ظنَّه سعد...تقريًبا.

مل يستغرق سعد بضع دقائق إال وقد وصل إىل حارته الصغرية، فسمع 

صوت القرآن يصدح من بعيد بصوت مجيل ذي مقامات جذابة، وقد ظنَّ أن 
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الصوت يأيت من شارعه الصغري، وعندما وصل إىل مدخل شارعه الصغري 
ن من اعتقاده  امُلظلم الذي وجده مضاًء عىل غري العادة فوجئ باملنظر.. وتيقَّ

متاًما.

ترتاصُّ بعض الكرايس املغطاة بقامش أصفر مزركش عىل جانبي الشارع 
الضيق ويتوسطها كريس متوسط احلجم جيلس عليه شيخ شابٌّ يقرأ القرآن 
مزخرفة  صفراء  ستائر  حوله  من  تلتفُّ  هذا  وكل  اجلامل،  غاية  يف  بصوت 
بنفس تصميم الكرايس الصغرية.. هل عرفت ما هذا؟! بالتأكيد هو عزاء، 
فاه،  م فاغًرا  السري والتقدُّ ولكن عزاء من؟! هول املوقف مل يمنع سعد من 
فقد أعطاه عقله تفسرًيا بسيًطا ومرحًيا وهو أن هناك من مات، ولن تكون أمه 

بالتأكيد.. لن تكون هي.

القامتة  السوداء  وأوشحتهنَّ  بعباءاهتنَّ  النسوة  رأى  عندما  ُصدم  لكنه 
القديمة  البناية  تلك  سعد،  هبا  يقطن  التي  البناية  من  وخيرجن  يدخلن 
باجلوار فقد كانت موحشة كقرب عفا  الناس  الكثري من  وبالرغم من وجود 

عليه الزمن.

مل يستمر يف السري كثرًيا وهو يف مدخل العزاء إال وقد ظهر فجأًة رجل 
ذو طول فارع وشعر أبيض دلَّ عىل سنه الكبرية وهيبة من مظهره، كان ذلك 
جاًرا لسعد يف منزل جياور عامرة سعد القديمة.. أمسك الرجل بيد سعد بقوة 

مصافًحا إياه وهو يقول:
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- البقاء هلل يا أستاذ سعد.

أهناها الرجل بنربة حزينة صادقة وعندها مل يسمع سعد أي يشء سوى 
تلك اآلية الكريمة التي رّنت يف أذنيه بصوت أّخاذ ذي مقامات عدة.

﴿ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾

آل عمران اآلية » 185 «

مل يصدق ما تسمعه أذناه، أمي تركتها يف املنزل قبل ذهايب للعمل وكانت 
متوردة تبتسم يل وهي تضع الطعام يف فمي حمبًة وحناًنا، بعيًدا عن شكوكي 
التي مل أعبأ هبا عند خروجي للعمل، أذهبِت هبذه الرسعة دون أن أراِك؟! مل 

عها وُأقبِّل يدهيا حتى.. مل أفعل أي يشء هلا..مل أفعل أي يشء. ُأودِّ

ترك سعٌد الرجَل ومل يرد عليه وصار يرتنح وهو يميش نحو أقرب كريس 
عىل  جتري  الدموع  وانسابت  ألسفل  يديه  بني  رأسه  قذف  جلس،  ثم  له، 
وجنتيه كاألهنار، دموع صامتة، روحه جتهش بالبكاء دون مرأى عن البرش.. 
ت له وكل ما له وعليه.. واآلن قد  كلُّ ما لديه ذهب خلالقه.. أمه هي ما تبقَّ

ذهبت إىل رهبا لترتكه وحيًدا  يالعب ظالم بيته القاتل.. 

وحيًدا كعادته. وهو غارق يف دموعه وقت أن كان جالًسا عىل الكريس، 
السبب، ثم  أن يعرف  ُتربت عىل كتفه املضطربة، فهدأ فجأة دون  بيٍد  شعر 
ني أسودين حتت  مسح قطرات الدموع املنسابة عىل وجنتيه بعد أن تركت خطَّ
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عينيه يف وقت قيايس، فرفع رأسه هبدوء لريى من يكون هذا الشخص الذي 

هدأ فجأة بسببه، فوجده »أنس« جيلس بالقرب منه وقطريات الدموع هترب 

من عينيه صامتًة.. احتضن أنٌس سعًدا بقوة وهو يربت عىل ظهره ويقول يف 

أذنه هامًسا:

- البقاء هلل.

ى  دوَّ ثم  البعض،  بعضهام  من  بالقرب  وجلسا  البعض  بعضهام  تركا 

حبال  أنس  فقطع  القرآن،  يقرأ  الذي  القارئ  صوت  عدا  ما  قلياًل  صمتهام 

الصمت وقال بصوت خفيض هامس:

- خالك جه أول ما عرف وجاب الفرش وعمل كل حاجه ربنا جيزيه 

اخلري، وواحد من زماييل قاليل فجيت عىل طول.

  سكت قلياًل ثم أضاف:

 – البقية يف حياتك يا سعد يا أخويه.. كلنا راحيني ليه.. أنا معاك.. ولو 

عوزت أي حاجة، أنا موجود يا سعد.

سكت أنس ومل ُيِضف شيًئا آخر، وبعد صمت قليل كان سعد فيه منكًسا 

رأسه ألسفل وقد هدأ قلياًل، ولكنه من الداخل كان يقطر حزًنا ووجًعا، رفع 

رأسه جتاه أنس متسائاًل بصوت منكرس حزين وعينني محراوين:
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- ليه مقولتليش يا أنس؟! 

َردَّ أنس باضطراب وتقطع:

- خالك قال يل ال حيصلك حاجة وانت بعيد عننا مش هنعرف نعملك 
بعد الرش  أما لو حمدش قال لك وجيت عىل هنا وحصلك حاجة  حاجة.. 
نعرف نترصف ونسندك يا سعد يا أخويه.. معلش آسف لك.. مكنتش عايز 

أصدمك.

- يعني أنا كده ما اتصدمتش! 

أطرق أنس رأسه يف األرض ومل حيرك شفتيه، وتبعه سعد كذلك بنفس 
الصمت ومل ينطق، آآلن تتذكرنا يا خايل؟! تدفن أمي دون أن أدري؟!  تأخذ 

أمي دون أن أراها آلخر مرة بغري علمي يا خايل؟! ملاذا يا خايل؟! ملاذا؟! 

الوحيد.. واآلن هو  ابنها  معرفة  العرص دون  بعد صالة  أم سعد  ُدفنت 
يكره خاله ويكره أنس الذي أطاع أمره ويكره الدنيا بام فيها.. ليس بيده أي 

حيلة، سيعيش وحيًدا طوال حياته اململة.. هذا إن عاش أصاًل! 

حيَّا سعد القادمني للعزاء، وودع الذاهبني وشكرهم عىل سعيهم بعد أن 

أدرك املوقف وقام بعمل واجب العزاء عىل أكمل وجه.

انتهى العزاء وقد كانت الساعة قاربت عىل العارشة مساًء.. جاء رجال 

بعربة نقل صغرية ومحلوا فرش العزاء عليها ليذهبوا هبا، ويف هذا الوقت كان 
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أنس وسعد وخاله هم املوجودين يف املكان، أهنى خال سعد البالغ من العمر 
ه ناحية سعد  اخلمسني معاملته مع صاحب الفرش ودفع له ما دفع، ثم توجَّ

ببطء وعىل وجهه مسحة حزن رنانة: 

-  البقاء هلل يا سعد يا بني.

قاهلا خاله، فنظر له سعد بعني جامدة خالية من أي مشاعر ومل يرد عليه، 
بل َتَرَكه بعد نظرة لوٍم وعتاب، ثم ذهب جتاه أنس طالًبا منه الذهاب والرجوع 
ملنزله وشكره عىل تعبه معه يف هذا اليوم العصيب، ثم صعد إىل شقته لريى 
فعزته  املعزيات،  النساء  ذهاب  بعد  ورتبتها  الشقة  نظفت  قد  خاله  زوجة 
بدورها، وقبل منها العزاء باقتضاب، ثم ذهبت حيث كان زوجها، فأغلق 
وأين؟!  متى؟!  فيها  يتذكر  طويلة،  نظرًة  داخلها  نظر  ثم  الشقة  باب  سعد 
وملاذا؟! وماذا؟! اجته للحامم وغسل وجهه باملاء، ثم اجته ناحية غرفته وأغلق 
باهبا لريمتي عىل الرسير دون أن ُيغري مالبسه أو حتى أن خيلع حذاءه األسود 

البايل بعد يوٍم عصيب جمهول املعامل..

ثم ذهب يف رحلة إىل عامل آخر.

***

- متنساش، اهلدف ممكن يكون ُمسلح!

كانت تلك آخر كلامت حاتم يف أذن زيكو  »البارمان« ، فأومأ زيكو رأسه 
باإلجيـاب وذهب سيًعا، وهنـا ارتسم عىل حاتم شبح ابتسامة عريض، ال 
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بني ويتجسس عيّل طوال الوقت، غبي ال يعلم ما يف  بد أن ذلك املعتوه يتعقَّ
انتظاره.

التفَّ »زيكو« حول معظم عامل الكازينو وألقى يف آذاهنم بعض التعليامت 
ه ببطء إىل رجال األمن القابعني  بأسلوب درامي غري الفت لالنتباه، ثم توجَّ
عليهم ما قاله لآلخرين لكن بتعليامت إضافية عن الباقني.. يبدو أن له خربة 

يف مثل تلك األمور..

كان حاتم ال يزال جالًسا عىل ذلك الكريس الطويل يمسك رابع كأس 
له من مرشوبه املفضل، أهناه سيًعا ثم عّدل من هندامه وقال يف نفسه: لنبدأ 
ا زيكو الواقف أمامه برتكيز وغمز  اللعبة، ثم قام من فوق الكريس بعد أن حيَّ

له ليعلن عن بدء العمل.

بدا زيكو متأهًبا ومركًزا برصه عىل مجيع احلارضين وكي يكون غري الفت 
بنظره  ليثقب  ثانية  عينيه كل  املحمول ويرفع  يلعب يف هاتفه  لالنتباه جعل 

احلاد الزبائن اجلالسني.

كان صوت موسيقا السوناتا اهلادئة يسبح يف املكان وقت أن كان حاتم 
الزبائن  العاملني وبعض  االبتسامات عىل  هادئة ويوزع  ثابتة  يميش بخطى 
الذين يعرفهم.. عندما اقرتب حاتم من البوابة وكانت املسافة بينه وبينها أقل 
من مرتين، ملح زيكو حترًكا مضطرًبا بني الواقفني فأعطى اإلشارة إىل خادم 
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يقف بالقرب من حاتم فبلغه بذلك بطريقة درامية هو اآلخر، ولكن حاتم 

ابتسم وأومأ برأسه إجياًبا دون مالحظة أحد، وعندما اقرتب منه ذلك الرجل 

الذي يميش وراءه، بالطبع كان زيكو يرى كل ما جيري، فعندما اقرتب ذلك 

أنه وراءك اآلن، ولكن  بإشارة  اتصل زيكو هباتف حاتم  الرجل من حاتم 

وأيًضا  الرجل،  انتباه  جيذب  كيال  االهتزاز  الوضع  عىل  هاتفه  وضع  حاتم 

بحركة  ظهره  حاتم  أدار  الزمن  عندها  توقف  حلظة  ويف  باإلشارة،  ليشعر 

ان غضًبا وهتوًرا وحينها  سلسلة سيعة للرجل من ورائه ونظر له بعينني تشعَّ

وهّم  املفاجأة  عالمات  أساريره  عىل  وظهرت  مكانه،  يف  الرجل  تصلَّب 

اللكمة  كانت  فقد  قط،  اخليار  هذا  له  يرتك  مل  حاتم  لكن  سالحه،  بإخراج 

»حممد  بيد  كلكمٍة  قويًة  سيعًة  لكمًة  الرجل  لذلك  حاتم  كاهلا  التي  القوية 

عيل كالي« ، وهنا انقضَّ رجال األمن اخلاص بالكازينو عىل ذلك الرجل 

ا بني املوجودين املتناثرين يف  بعد أن أشهروا أسلحتهم وأوقفوه ثم جروه جرًّ

األركان، وكل هذا ومل ُيعِرهم أي زبون أي انتباه، وكأن شيًئا مل يكن، يبدو أن 

هذه املشاهد تتكرر كثرًيا يف هذا املكان، محلوه بقوة وهم يشدون عىل َعُضديه 

نحو الغرفة الفسيحة التي يكمن فيها خمزن الكازينو  الذي حيمل بضاعة هذا 

ه حاتم وراءهم بعد أن صافح صاحب الكازينو - الذي يعترب  املكان، ثم توجَّ

صديًقا هو اآلخر حلاتم - بحرارة ومن ثم وّدعه بابتسامة شاكرة، وقد اتفق 
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الرئيس طلبه، فقد كان زيكو  معه زيكو يف سابق األمر، وبالطبع مل يرفض 

صديًقا غري كونه عاماًل هبذا الكازينو الشهري.

عندما وصل رجال األمن الذين محلوا بعنف ذلك الرجل اجلاسوس - 

كام ظنَّ حاتم -  إىل الغرفة التي هبا صاحب الكازينو جاء حاتم من ورائهم 

وهو يميش بعصبية ويشدُّ من قبضته اليمنى التي حتمل خاتم الثعبان، ُألقَي 

دوه من سالحه النارّي، ثم.. الرجل عىل األرض بقوة بعد أن جرَّ

اآلن تبدأ املشكالت. خمزن فسيح بمساحة ملعب كرة قدم مخايس حيمل 

داخل أحشائه املئات من صناديق اخلمر العتيق بكل أنواعه، وكل هذا حتت 

مصباحني  سوى  املظلم  الكهف  هذا  داخل  للنور  وجود  ال  الظالم،  ُجنح 

وحيدين فوق بوابة املخزن، ومن حتتهام كرسيان صغريان جيلس عىل كليهام 

رجالن من األمن حيرسان املكان، وقد عرفا باألمر واستعدا لذلك.

فجأًة بعد انقضاء ثواٍن قليلة كانت كاألعوام بالنسبة للجاسوس اجلاثي 

قميصه  ياقَة  وأمسك  عليه  انقضَّ حاتم  ملا حيدث،  األرض غري مدرك  عىل 

بقوة  إليه  جذبه  ثم  رمادية،  بدلة  يرتدي  كان  فقد  الغليظتني،  يديه  بكلتا 

وعصبية شديدتني ورفعه كطفل صغري إليه، ليرصخ حاتم فيه بغضب:

- مني اليل بعتك؟! 
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 مل يرد فأضاف:

- انطق!

دماءه،  وأحرقت  حاتم  غيظ  أشعلت  ة  ُمستفزَّ ابتسامة  الرجل  ابتسم 

فلم يلبث حاتم إال أن قذفه بقوة عىل األرض أمامه بغري اكرتاث ثم ابتسم 

ابتسامة غامضة وكأنه عِرف ما ينفع مع ذلك الرجل، ومما يبدو أنه قد عاد 

إىل كاريزمته اخلاصة، اهلدوء، الثقة، الرصامة والقوة، سيندم هذا احلقري عىل 

عدم استجابته الرسيعة عندما سألته عن ُمرسله، قاهلا يف نفسه ثم نظر خلفه 

لرجال األمن ونطق برصامة:

- اربطوه يف الكريس ده.

وأشار إىل أقرب كريس له، فأجلسوه عىل الكريس بخشونة ثم كبَّلوه به، 

ومن ثم عادوا إىل أماكنهم ثابتني.

 َنَطَق قائد رجال األمن بصوت جامد واثق:

- متام يا باشا.

فأومأ هلم شاكًرا دون أن ينظر ألحد معني، فأذعنوا له وساروا خارًجا ثم 

أغلقوا الباب وراءهم.
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يا جلامل! أنا وأنت بمفردنا داخل هذا املكان الرائع..

 ال أحد سينجدك اآلن يا صديقي.

 ***

أغلق هاتفه اخلاص بعد عدد كبري من االتصاالت التي تأتيه لتعزيته يف 
أمه، ومل ينم سوى ساعتني وكانتا ساعتني ُمـ....





ال فارق، كلٌّ يَِعُد بشيٍء ما، 

لكن في النهاية يُحكم علينا بشيٍء آخر دائًما،

 إذن ال فارق.
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- إًذا ُتوفيت والدتك!
قالتها بتمثيل، وكأهنا ال تعرف، وهي تقطف األزهار الذابلة من شجرة تقف 

بالقرب منها ومن ثم تلقيها بقلب ميت عىل األرض املتشققة يف عدم اكرتاث.
ا ال تريد ذلك.    أال تكفيها موتتها؟! أتزيدين موتة عىل موتتها؟! هي حقًّ
الكون  هذا  داخل  وتسبح  لتطوف  األغصان  فوق  من  تسقط  اتركيها  فقط 
ها العيش بعد املوت هي األخرى؟! من  الفسيح بكل ُحريتها، أليس من حقِّ

حق اجلميع أن يعيش.
أحياًنا يموت اإلنسان وهو حيٌّ ُيرزق، وأحياًنا حييا بني اجلميع حُيدثهم، 
يبتسمون لذكريات مضت، كل ذلك وهو جثة هامدة  وُيعلمهم، وجيعلهم 
تغطيها حّبات الرتاب من كل اجلوانب، لعلك تعرف كيف حتدث احلالتان.

: ردَّ عليها يف برود تامٍّ
- نعم، لقد رحلت.

سكت قلياًل ثم سأهلا:
- ملاذا مل خُتربيني بأهنا ستموت؟!
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قاهلا وهو يضع يديه يف جيبه، فردت بدون النظر إليه:

- مل أشأ أن أحزنك وأجعلك تنتظر موهتا.. عىل األقل أنت حرٌّ اآلن.   

بقدمه  ويالعب  لألرض  وينظر  يبتسم  وهو  لنفسه  هبا  َس  مَهَ »ُحّر«! 
أحجاًرا صغرية متناثرة عىل األرض امليتة.

صمت قلياًل، ثم قال بربود:

- ما تعريفِك للحرية؟!

سأهلا وهو يبتسم ابتسامة كئيبة، فردت بعد تفكري:

- احلرية أن تقوم بأي يشء يف أي وقت ويف أي مكان.

- خطأ!

، فقالت بتساؤل: فاجأها برده وهو ينظر هلا بتحدٍّ

- وما هي إًذا؟!

َنَظَر إىل السامء اهلادئة رغم مظهرها األسود املهيب وهو يقول:

- ليس كل يشء، هناك أشياء شنيعة ال جيب أن ترتك فيها زمام األمور 
أن  هي:  اخلاصة  نظري  وجهة  من  احلرية  البائسة..  حريتك  عن  تعرب  كي 
تربت أمك عىل رأسك وتبعثر خصالت شعرك بحنان وهي تعطيك نقوًدا 
بمناسبة العيد وتقول لك يف عطف: لتفعل هبا ما تشاء فهي لك.. احلرية هي 
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ه عندما تكون داخل حمل للعصائر دون  أن جيعلك والدك ختتار أي عصري حتبُّ
أن يتدخل، فأنت الذي سيرشب وليس هو.

 صمت ليكمل:

 - احلرية هي أن يمنحك بلدك لسانك ال أن يقطعه!   احلرية هي عندما 
نا اهلل - عز وجل - بني اإليامن به أو الُبعد عنه. ُ خُيريِّ

      صمَت لثانيٍة ثم أكمل:

 - أتعلمني؟! احلرية يف أّول األمر وآخره هي أكذوبة.

- أكذوبة؟!

ثم  ورشيرة،  غامضة  هلا  بدت  ضحكة  فضحك  متعجبًة،  هبا  رصخت 
أكملت متسائلًة:

- كيف تقول: إهنا أكذوبة بعد كل تعريفات احلرية تلك؟!

أوضح بغموض وعىل وجهه ابتسامة غري مكتملة:

- ال وجود للحرية مهام ُيَقل وقيل، كلنا نرتبط بيشء ال نعلمه، كلنا ُدًمى، 
ا لفعٍل نريده، ولكنك جتهل أن هناك خيوًطا حتركك  هون ال إراديًّ كلنا ُموجَّ
وهناك شخصيات أكرب منك حجاًم وهم أيًضا حتركهم خيوط من آخرين أكرب 
وأعىل، وتسري العجلة هبذه الطريقة كلام تعلو جتد من يتحكم بخيطك، وكلام 
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يعلو جيد هو اآلخر من يسرّيه ويتحكم بخيطه، فلكل دمية صانع ومتحكم، 

واملتحكم بنا وصانعنا هو اهلل.

ردت بعد ثواٍن من الصمت: 

- أدهشني تفكريك، منذ متى وأصبحت غامًضا؟! 

- شكًرا لك، أنِت قدويت.

بون  ُيرحِّ الفرنسيني عندما  يديه كاألمراء  برأسه وهو حيرك  ثم مال  قاهلا 

األمر  اعتاد  أنه  يبدو  ومما  عينيها  يف  ينظر  وهو  مبتساًم  اعتدل  ثم  بأمرياهتم، 

واملكان وشخصها أيًضا، وحتى أنه صار غامًضا هو اآلخر.

أن  بعد  األسود  ها  قطِّ شعريات  تالعب  وهي  ُمتقن  غموض  يف  قالت 

جلست عىل عرشها املخيف:

- هناك معبدان سينفجران غًدا.

- ماذا؟! 

فاجأته،  بعدما  للعدم  بسمته  ذهبت  وقد  مستنكًرا  مستفرًسا  فيها  رصخ 

فأوضحت بعد أن وجهت نظرها نحوه:

- مسجد وكنيسة.
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َردَّ عليها باضطراب:

- و و... لكن ملاذا؟!

- أتسأل القاتل حني يقتلك ملاذا تقتلني؟!!

صمت لثانيتني، ثم فاجأها بسؤاله:

- أأستطيع إنقاذمها؟!

نظرت له مشدوهة ملا قال، ثم أعرضت عنه، وحركت رأسها يمنة ويرسة 

بمعنى »ال«.. فأطرق رأسه ألسفل وهو يمعن النظر يف األرض، ثم عاَجَلها 

وهي تعرف أنه سيطرق يف هذا املوضوع لفضوله الشديد.

- لقد حللت لغزك.

ا؟ - حقًّ

- نعم، ولكنك مل ُتعلميني هبيئته وشكله أو بعِض صفاته حتى؟!

- ال تقلق، ستعرفه حني تراه. 

قالتها بصوت كالفحيح يتملكه الغموض، فعاَجَلها:

-  ولكن الـ...
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قاطعته قبل أن يتكلم موضحًة:

- كالظلمة والنور.. والليل والنهار.

أشاحت بعصاها املريبة ذات اللفة الثعبانية، فانقلب اجلو كعادته، ولكن 

مل يقم سعد بأي حراك وقتها..فقد اعتاد األمر، لكنها قالت مفاجئًة بخبث 

وهي ترفع صوهتا لتقاوم صوت الرياح املسيطر:

- ما أخبار مشعوذك الوسيم؟!

اندهش سعد ورفع حاجبيه ذهواًل ولكنه مل يقدر عىل الّرد، حيث اختفى 

وُقذف مع الرياح، ومل يتبقَّ منه سوى بعض األشعة احلمراء تدلُّ عىل وجوده 

يف وقٍت سابق.

ولكن ماذا سيفعل عندما جيده؟! 



أضافت عضوة أخرى بثقة ُتدعى »الفتنة«:

- سيدي الرئيس ال أظنُّ أن اغتيال الرجال املهمني يف مرص  وحده يكفي 
كل  من  مزيج  إحداث  نريد  نحن  الشعب،  بني  والتفكك  الطائفية  إلشعال 

يشء، لذا أظنُّ أنكم نسيت اليشء األهم!

عاَجَلها »الظلم « بنفاد صرب:

- وما هو؟!

- الدين!

قالتها » الفتنة « بابتسامة ماكرة، فابتسم »الظلم« بدوره:
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- بتحّب النار؟!
مل جُيبه بل واصل النظر إليه بعني جامدة حتمل القليل القليل من اخلوف، 
ربام ألنه ال هياب املوت، ولكنه خياف عىل أشياء أخرى.. ولكن ومما يبدو أن 

عينيه ستحمالن الكثري الكثري من اخلوف قريًبا.
سرتته  من  أخرجها  التي  الذهبية  بقداحته  يمسك  وهو  بثقة  حاتم  تابع 

السوداء منذ قليل:
- أنا بحب النار.. وبحب ألعب بيها برضه.

  سكت قلياًل ثم أضاف:
 - حتب تلعب معايا؟! 

مل جُيِْبه، فانطلق حاتم ممسًكا القداحة نحو أصابع يده اليمنى، ثم أشعلها، 
فطفق الكريس يضطرب ويتحرك يكاد يقفز من مكانه والرجل بوجٍه ترضج 
ان  تشعَّ وعيناه  األمل  من  أسنانه  وتصطك  هو  يغيل  وغضًبا،  وجًعا  بالعروق 

رشًرا من الغضب جتاه حاتم.. استمر حاتم لدقيقة كاملة.. ثم تكلم:

- حلوة اللعبة.. صح؟!
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صمت قلياًل، ثم أضاف:

بني  هتبقى  إنك  عارف  كنت  العاشوري  جالل  عند  مني  هربت  ملا   -
إيدَي.. وأفعصك.. 

اليمنى يف غلظة أمام عينيه ثم أكمل: – قبض يده 

 – عارف ليه؟!

صمت لثانية ثم أضاف وأسنانه مقرتبة من بعضها البعض: 

- عشان انت الفار.. وأنا القط، عمرك شوفت فار بياكل قط؟!.. أكيد 
ماجتاوبش  مرة  كل  ويف  هسأل..  معاك..  وقتي  مضيعش  عشان  بص  أل.. 

فيها.. هقطع لك صباع.. ها إيه رأيك؟!

َخ الرجل وقد قاربت عيناه يف اهلروب من مكانيهام وهو يقول: رَصَ

- إنت جمنووون؟!!

- آه جمنون.. اجلنون حاجة كويسة يف الزمن ده.

حاتم  فأضاف  وخوف،  ترّقب  يف  الرجل  له  فنظر  مبتساًم،  حاتم  أهناها 
وهو يطقطق أصابعه:

- نبدأ.

صمت لربهة ثم أكمل:

 - اسمك إيه؟!
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نظر له الرجل وقد رأى حاتم يمسك بزرادية كبرية ذات سكني حادة يف 
يده اليمنى، فام لبث أن رد وهو يبتلع ريقه:

- مؤمن.

- يا راجل يعني يبقى اسمك مؤمن..وتعمل كده! يا راجل يا مؤمن؟!

صمت كالمها لثواٍن ثم أضاف حاتم وقد اختفت االبتسامة من وجهه:

- مني اليل بعتك؟! 

تردد الرجل يف الرد وهو حيرك نظره بني عيني حاتم وبني يديه التي حتمل 
بعض  فاهنالت  جبينه  طيات  بني  العرق  من  سيل  ترّسب  احلادة،  الزرادية 
القطرات عىل األرض لتوحي باخلوف والتوتر الشديدين، أطال يف الصمت 
البنرص  إصبعه  جتاه  مرسًعا  فجأًة  حاتم  فانطلق  يقول،  ماذا  يعرف  ال  وهو 

الصغري، ثم أمسك به بقوة، فرصخ الرجل يستنجده:

- هقولك هقولك.. سيبني أرجوك.. سيبني!

ولكّن صوته أتى متأخًرا، فقد قطع حاتم إصبعه الصغرية بقوة وسعة 
لينفجر الدم من إصبع الرجل املذعور، فطفق يرصخ رصاخ النسوة يف محلهن 
ل  وحيرك رأسه يف كل االجتاهات من شدة األمل، أنت من أردَت ذلك، لتتحمَّ
إًذا، قاهلا حاتم يف نفسه وهو يشعل سيجاًرا ويضعه بني شفتيه، ثم نطق حاتم 

برصامة:

- آخر مرة هسألك السؤال ده: مني.. اليل.. بعتك؟!
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أهناها حاتم بتقطع، فرد الرجل سيًعا يف توتر وإعياء والدماء ما زالت 

تقطر من إصبعه:

- جالل.. جالل العاشوري.

ُصعق حاتم واهتزت فرائسه عندما سمع هبذا االسم، وبدت عىل وجهه 

عالمات الذهول، ال ُيعقل، من؟! جالل العاشوري، هذا آخر اسم جال يف 

خاطري، لديه أعداء كُثر، وأسامء كبرية أيًضا، ولكن مل خيطر يف باله قط أن 

ا كان هذا الرجل،  يكون والد صديقته هو من بعث بذلك اجلاسوس، أو أيًّ

لكن ملاذا؟! هو ال يعرفني حتى، ال أنكر أن نظرته الغريبة يل عندما صافحته 

ما  قلياًل، ولكن سعان  انتباهي  أثارت  قد  تاال  إليها  التي دعتني  يف احلفلة 

نسيت ذلك عىل الفور.

ر وهو يطوف ببطء حول ذلك الرجل املدعو بـ »مؤمن« رافًعا  َطِفَق ُيفكِّ

رأسه للسقف ينظر له، وحيرك لسانه بأسئلة يسأهلا لنفسه، وصوت طرقعة 

العاشوري  جالل  ُيرسل  ملاذا  املكان،  يف  املسموع  هو  األرض  عىل  حذائه 

ابنته  ليطمئن عىل سلوكيات زوج  يرسله  مل  بالتأكيد  يتجسس عيّل؟!  رجاًل 

الرجل  أمام  توقف  معرفته،  يب  وجيدر  ما  ا  ِسًّ خُيفي  املعتوه  هذا  املستقبيل، 

لثواٍن مطرًقا رأسه ألسفل ولكنه مل يستمر عىل هذا احلال كثرًيا حيث هبَّ 

الرجل يف عصبية،  يد  أمسك  ثم  احلادة  السكني  ذات  الزرادية  فجأة ممسًكا 
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وقد ُذعر الرجل لفعله، فأرسل حاتم الكلامت بدرامية باردة متقطعة إىل أذن 

الرجل وهو ينظر إىل عينيه برشر: 

- ليه.. جالل العاشوري بعتك..  ليه؟!

***

مل  منها،  أيٍّ  عىل  جُيِْب  ومل  لتعزيته  أتت  اتصاالت  عدة  بعد  هاتفه  أغلق 

ينم سوى ساعتني، وكانتا ساعتني مرضجتني باألرق، مل يرتب أفكاره داخل 

غرف عقله املضطرب بعد، حني متوت األم متوت بدورها خاليا الشعور، 

وأخذه  صباًحا  بالفطور  جارته  جاءت  باحلياة،  إحساس  كل  معها  وُيقتل 

أنس  جاء  وقد  إال  ساعة  ربع  يلبث  ومل  كثرًيا  وشكرها  مضض  عىل  منها 

ومعه بعض احلاجيات من الرشاب والطعام، صافحه ثم جلس االثنان عىل 

األريكة الطويلة املواجهة للتلفاز.

- إيه انت رايح رحلة؟! 

قاهلا سعد ممازًحا دون أي تغريُّ يف مجود وجهه، فردَّ أنس وامًجا ال يدري 

أيبتسم أم يظلُّ دون أي تعبري:

- قلت هاجي هالقيك جعان، رحت جايب حبة حبشتكنات كده ناكلها 

سوى.
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 صمت لُيكمل: 

- تصدق أنا غلطان يال.

-  اسكت.

أشار له سعد بيديه أن اصمت فصمت، ولكن أنس الحظ عالمة الرتكيز 

عىل وجه سعد باإلضافة إىل مسحة حزن ثقيلة فنظر إىل التلفاز لريى ما يراه 

صديقه.

مل يتكلم أحد منهام فرتة وجيزة فكالمها كانت عيناه مثبتتني عىل املشاهد 

التي ُيذيعها التلفاز.

***

القبطية   الرسول  »مارمرقص  كنيسة  داخل  املدوي  االنفجار  كان 

األرثوذكسية « الذي أسفر عنه مقتل ستة أشخاص من ضمنهم قس ومخسة 

مدنيني، تفّشى الذعر يف املدنيني يف 11 شارع جوهر شلبي ىف حمافظة اجليزة، 

 1877 سنة  اخلامس  كريلس  البابا  قداسة  أسسها  قد  التي  العتيقة  الكنيسة 

ميالدية، مل يصمد اجلزء الشاميل منها أمام هذا االنفجار اإلرهايب الذي قامت 

به جمموعة إرهابية جمهولة، وأتتنا معلومات سية أن منفذي العملية مل يتـ.. 

***
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ذات  الشقراء  املذيعة  قالته  الذي  الكالم  هذا  بعد  ما  إىل  االثنان  ينتبه  مل 

فنظر  منها،  التجميل أخفت عرشين  أن مساحيق  األربعني عاًما - يف حني 

االثنان إىل بعضهام البعض يف وجوم وذهول، منذ متى ومرص هبا عمليات 

إرهابية؟! أمل تنتِه تلك احلقبة منذ مدة طويلة؟!                        

- الكالم ده بجد؟! 

قاهلا أنس بتساؤل لسعد فأجابه سعد بنفس النربة:

- ال بيفرتوا علينا.

َهمَّ أنس أن يتكلم ولكن سعد أسكته عندما َوَضَع يده عىل فمه وأشار 

له بأن اسمع.

***

نبأ عاجٌل مفجٌع أتانا اآلن أيًضا.. انفجار آخر فظيع بمسجد »الرفاعي«.. 

مل يفده ِقدمه يف الوقوف أمام هول ذلك االنفجار الذي أسفر عن موت أحد 

ا من ضمنهم طفٌل صغرٌي مل يتعدَّ اخلامسة من عمره بعد، وأسفر  عرش مدنيًّ

م  وهتدُّ انفجار  غري  آخرين  عرشين  إصابة  عن  اإلرهايب  العمل  ذلك  أيًضا 

الواجهة اجلنوبية وسقوط مئذنة من املآذن الطوال، هذا املسجد أحد مساجد 

القاهرة األثرية الذي ُشّيد عام 1329 هجرية املوافق لعام 1911 ميالدية، 
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الرفاعي( أحد أحفاد  الصياد  الدين  ُسمي بذلك االسم نسبة إىل )أمحد عز 
إرهابية  محلة  هناك  أن  يبدو  مما  بالعراق،  ُولد  الذي  الرافعي«  »أمحد  اإلمام 
ها لدى املرصيني  دينية ُأشعلت لتوها، فالكنيسة واملسجد من أقدم املعامل وأمهِّ
يف  هذا  كل  لألحداث،  جماوًرا  السؤال  ويبقى  ومسيحيني،  مسلمني  مجيًعا 

صالح َمن؟!



إذا لم تكن لديك رغبٌة في المخاطرة في بعض األحيان، فعليك 

أن ترضى بأن تكون شخًصا عادًيّا.
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فأنس  دوافعه،  لكلٍّ  كان  ولكن  أنس،  ومثله  الكالم  عىل  سعد  يقدر  مل 
أهنا من مرص، وقد  يراها اآلن ال يصدق  التي  فاملشاهد  ملا حيدث،  مذهول 
تعرفها  ولعلك  اخلاصة،  دوافعه  له  كانت  فقد  سعد  أما  قليل،  منذ  حدثت 
جيًدا، أمسك سعد بالريموت وأطفأ التلفاز، ثم نظر كالمها يف عيني بعضهام 

البعض يف وجوم، فنطق أنس بعد حلظات كثرية من الصمت:
- إيه اليل بيحصل ده؟! 

مل يعر سعد أي انتباه ملا قاله أنس، فقال سعد بصوت خفيض بعدما اعتدل 
يف جلسته وواجه التلفاز:

- قالت يل ده اليل هيحصل!
عاجله أنس بتساؤل واستنكار وتعجب:

- مني دي اليل قالت لك؟!
 صمت لثانيٍة ثم أضاف:

 – ماتقوليش الولية اليل كلمتني عنها؟!
أومأ له سعد رأسه باإلجياب وهو يقول بدوار:

- هي. 
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غرق االثنان يف بحر من الصمت لثواٍن، ثم انتفض سعد فجأة من فوق 

من  التقطهام  أسود  وبنطااًل  أبيض  قميًصا  لريتدي  غرفته  ودخل  األريكة، 

قدميه  ويلقي  البايل  ليلتقط حذائه  الرسير  بمحاذاة  اجته  ثم  اخلاص،  دوالبه 

بني رمال ذلك احلذاء األسود، بعد ثواٍن قليلٍة خرج لصديقه والتقط هاتفه 

املحمول من عىل املنضدة، ثم حّدث أنس بنربة غامضة:

- يال.. هنروح مشوار.

***

• الساعة الرابعة صباًحا. 

وينفث  الفاخر  سيجاره  يمسك  الكرسيني  أحد  عىل  جالًسا  حاتم  كان 

سحًبا كثيفًة من الدخان جتوب املكان، وبالقرب منه كانت هناك جثة خامدة 

عىل كريسٍّ جماور ُحِرق وجهها حتى أصبح كرغيف اخلبز املحروق وُقّطعت 

أذناها وتسع أصابع من يدهيا، و بقيت أصبعها الوسطى من يدها اليرسى. 

لراسله،  كرسالة  بدت  به،  أحاط  قد  امللل  ألن  قدميها  من  يقرتب  مل   

ُيريدها، وعّذب جسده  بعد أن سحب منه كل معلومة  ملا سيأيت،  وموعظة 

وأخضعه حتى أصبح عبًدا ذلياًل حتت قدميه، ثم مات إثر نزيف حاد للدم، 

هناية متوقعة لرجل وقع حتت يدي حاتم، كانت حلاتم سوابق تعذيب فظيعة 
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مل تكن هذه أفظعها، بل أراد هبا أن يبدأ من جديد عىل صفحة سوداء لعمله 

يبدأوا من جديد، وهذا  بيضاَء كي  يفتحوا صفحًة  أن  الناس  يريد  القديم، 

يفتح صفحة سوداء! ها هو اآلن يعود مرة أخرى لتسليته املميزة تلك، مل يعد 

حاتم أدراجه بعد أن مات ذلك الرجل، بل استمر يف النظر إليه وإىل قطرات 

ا، كانت  دمائه التي تسقط عىل األرض قطرة قطرة لتحدث صوًتا خفيًضا جدًّ

بمنزلة عقارب للساعة بالنسبة حلاتم، القطرات تسقط وعقله يفكر يف لعبته 

اجلديدة..كم حُيب تلك األلعاب.

 كانت أسئلة )هل( قد أثارت نشوًة داخله وغموًضا حمبًبا، باإلضافة إىل 

أن أسئلة )كيف( مل ختطر عىل باله قط.. فهو يعرف اإلجابة.

 ***

مل يلبث كثرًيا يف ذلك املخزن الفسيح، يف هذا الوقت كانت شمس الصبح 

قد قاربت عىل البزوغ، وتغريَّ لون السامء إىل اللون الربتقايل اخلافت املمزوج 

ببعٍض من زرقة الليل القرمزية، الناس ما زالت موجودة داخل ذلك الكازينو 

ا يتناثر عىل بضع كرايس، وشخٌص  اهلادئ، ولكن بأعداد قليلة، القليل جدًّ

يرقصان  أفواههام، ومها  يقلباهنا يف  الرشاب  من  بزجاجة  يمسكان  اثنان  أو 

عىل أغاٍن غري موجودة أصاًل.
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  أحكم الرشاب فعلته حينها، يف هذا الوقت دخل زيكو إىل حاتم لريى 
األرض  عىل  تسيل  ودماؤه  الكريس  عىل  امُللقى  الرجل  ذلك  عىل  التعذيب 
ابتسامة غريبة وكأنه رأى  يبتسم  بانبهار وهو  العيد، ثم نطق زيكو  كذبيحة 

لوحة »خارطة اجلحيم« لبوتيتشييل:

- واو انت اليل عامل ده يا حاتم بيه؟!!

العجوز  الرجل  ذلك  زيكو،  يقوله  ملا  مصدق  غري  حاجبيه  حاتم  رفع 
األشيب الذي مل يظن حاتم يوًما أنه هبذا السوء قط يقول هذا! أومأ له حاتم 

رأسه باإلجياب بعد أن نفث بعض الدخان من فمه برشود.

 نعم أنا من فعلت به هذا، ما رأيك؟! أنا فنان أليس كذلك!! ليس عليك 
أن متدحني، فأنا أعرفني أهيا العم زيكو.

مما يبدو أنه قد لّوث املكان هبذه اجلثة العفنة ذات الرائحة الَعطنة فقرر أن 
يتخلص منها يف مكان، التقت قدماه اللتان ترتديان حذاًء أسود - ما زالت 
ملعته تغمز للناظرين - باألرض حتى فتح بوابة املخزن الكامتة للصوت - ال 
ُتدِخل وال خُتِرج الصوت، كم أحبُّ هذه البوابة!، قاهلا يف نفسه ونظر نظرة 
طويلة يف األرجاء، ثم ذهب ليالقي نسامت اهلواء املنعشة التي حيبها يف ذلك 

الوقت خصيىص - بعد أن أمر زيكو بمهمة – بدا سعيًدا ليقوم هبا.

 ***
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- الزم جتيبويل الولد ده يا معتصم؟! فاهم وال أل؟!

رجل  وجه  يف  يرصخ  العاشوري  جالل  هذا  كان  اخلاص  مكتبه  داخل 
من رجاله ذي البدالت السوداء، احلوائط ذات طابع خافت بيضاء مجيعها، 
ال ختلو من بعض اللوحات غري املفهومة الذي حيبها ذلك العجوز الشاب، 

انحنى الرجل يف احرتام، ورد بثبات:

- أمر سعادتك.

خرج الرجل سيًعا وأغلق الباب وراءه وترك جالل منفرًدا بنفسه، جلس 
مسرتخًيا عىل الكريس وراء مكتبه، ظل عىل هذا احلال كثرًيا، ينظر للسقف 
واهلدوء حيكم املكان، ثم وّجه نظره نحو ذراعه اليرسى وهو حيدق إليه بنظرة 
غريبة، أمسك بُكم بدلته الفضية الالمعة ورفعه من معصمه حتى كوعه، ثم 
أخذ ينظر بأسى نحو تلك اإلصابة القديمة التي تسكن باطن ذراعه األيرس، 
تذكر أياًما بائسة عاشها سابًقا، تذكر شخًصا ما وعَده باالنتقام، تذّكر أعامله 
علبة  فتح  ثم  النسيان،  زفرة  َزَفَر  بنفسه كل يشء،  يفعل  كان  حينام  القديمة 
واحدة  والتقط  الفاخرة،  السجائر  من  صفٌّ  هبا  املكتب  عىل  كانت  ذهبية 
السحب  ينفث  وجعل  اخلاصة،  بقداحته  أشعلها  ثم  شفتيه،  بني  ليضعها 

الدخانية الكثيفة يف األرجاء.
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لن يعبث معي هذا الطفل! سُيسحق كالبعوضة حتت يدّي هاتني!
ا ألنني وجدته أخرًيا. هو ال يعرف من أكون بعد! ولكني سعيٌد جدًّ

هو ال يعلم أين انتظرُت كثرًيا ألنتقم.
***

استيقظ حاتم بعد عدة ساعات طويلة من النوم املكرس للعظام، ثم ذهب 
التي  الرتكية  القهوة  من  فنجاًنا  وأعد  املطبخ  إىل  النوم  هذا  كل  بعد  برشاقة 
ه إىل الصالة  يفضلها، مل جيد نفسه جائًعا وقتها، فلم يأِت بأي طعام، ثم توجَّ
ممسًكا فنجان قهوته الساخن ليستقر عىل األريكة ويضع فنجان قهوته عىل 

منضدة قريبة ويفتح التلفاز.
 ***

آثار تعذيب فظيعة متنوعة بني احلرق والقطع، مل يرتك  كانت عىل اجلثة 
هذه  ُوجدت  يديه،  يف  التي  أصابع  العرش  بني  من  واحدة  إصبًعا  إال  اجلاين 
اجلثة تطفو وسط مياه النيل الواسعة وقد ُوضعت يف كيس أسود ضخم يقدر 
الصباح  يف  السمك  يصطادون  رجال  فانتشله  داخله،  بالغ  رجل  محل  عىل 

الباكر وفوجئوا بأهنا جثة!
باسم  هويته  ُكشفت  الذي  الرجل  ذلك  قاتل  ملعرفة  التحقيقات  تستمر 

»مؤمن عبد التواب سعيد أمحد«.
 سنوافيكم بكل جديد.. تابعونا! 

  ***
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- أخبار رائعة! 

فمه وشبح  إىل  القهوة  فنجان  يرفع  نفسه وهو  يقوهلا يف  كان هذا حاتم 

ابتسامة ماكرة يرتسم عىل وجهه.

  ***

- إيه رأيك يا تاال لو تتفسحي كام يوم كده يف أي مكان بره؟!  باريس.. 

سويرسا.. إسبانيا.. أهي فسحة تغريي فيها جّو.

اليرسى  بيده  يمسك  وهو  تاال  ابنته  حيدث  العاشوري  جالل  هذا  كان 

حيب،  كام  الثقيل  الشاي  من  بكوب  يمسك  األخرى  ويف  الصباح  جريدة 

رأسه عىل  مسنًدا  الفرنيس  غليون سيجارته  كان  أمامه  وعىل طاولة صغرية 

مطفأة السجائر.

ردت تاال وهي تالعب خصالت شعرها املنسدل وتشاهد التلفاز املفتوح 

عىل قناة األخبار: 

- حلوة الفكرة يا بايب.. بس إشمعنا؟! 

- إشمعنا؟! 

- إشمعنا يعني قلتيل كده يف الوقت ده؟!

تلعثم وهو يبادل النظرات بينها وبني اجلريدة:
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- عشان تغريي جو يا حبيبتي.. هو أنا غلطان إين عايز افرحك؟! 

- ال طبًعا يا بايب ربنا خيليك ليا.. بس أنا مش عايزه أسافر.

رمى  ثم  بغضب،  الطاولة  عىل  الشاي  كوب  ووضع  فجأة  انتفض  هنا 

باجلريدة عىل األريكية ورصخ فيها وهو حيرك سبابته ألسفل وأعىل: 

سامعاين  هتسافري..  يعني  هتسافري  بمزاجك،  مش  عنك،  غصٍب   -

وال ال؟! 

مل جترؤ تاال عىل الرد فلم حترك شفتيها، أطرقت رأسها ألسفل يف حزن 

وخجل قبل أن تنظر له نظرة دهشة مِلَا رأت عىل أسارير أبيها، فأبوها مل يرصخ 

فيها هكذا من قبل، فهي ابنته الوحيدة املدللة وكل ما له وعليه.

فتوجه  وجهها،  يف  ورصاخه  كالمه  طريقة  عىل  بندم  البنته  جالل  نظر 

عىل  يربت  وطفق  واحتضنها  منها  بالقرب  جلس  ثم  وبطء،  هبدوء  نحوها 

رأسها ثم أمسك برأسها وهو ينظر لعينيها اللتني تبكيان من داخلهام بصمت، 

ثم قال بحنان: 

- أنا خايف عليكي يا بنتي.. احنا يف خطر .. الزم تسافري!

نظرت له بعينني حزينتني بريئتني وهي تقول يف جهل:

- خطر إيه؟! 
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صمت قلياًل وهو يزم شفتيه ثم َردًّ هبدوء:

كويسة  مش  حاجه  أنه  أعرفه  اليل  بس  تعريف..  الزم  إنك  ماعتقدش   -

خالص!!

ردت بعدما نظرت لعينيه باضطراب: 

- اللتي تشوفه يا بايب.

.. وسكنت األصوات. نظر هلا نظرة طويلة ثم ضمها إليه بتأنٍّ

***

ظال جالسني مدة ليست بالقصرية داخل مطعم صغري - كافيرتيا - يطل 

ا من كوبري قرص النيل الذي حيمل األسود  عىل كورنيش النيل وقريب جدًّ

عىل عاتقيه، أكال غداءمها ورشب كل منهام كوًبا من الشاي وظال متمركزين 

بالقرب من زجاج املقهى الشفاف الذي يراقبون منه املكان، مل يتبقَّ الكثري 

عىل غروب الشمس ونزوهلا لبقعة أخرى من بقاع األرض، بدأت الشمس 

يف املغيب وما زاال يراقبان أي يشء مريب باملكان، تذكر سعد وقتها ما قالته 

تلك العجوز املريبة التي تلعب لعبة األلغاز معه، »كالظلمة والنور والنهار 

والليل« مل يفهم أي يشء مما قالته قط، ولكنه مل يرتك ثانية تطري هباًء إال وقد 

فكر مراًرا وتكراًرا بام قالت.
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- إحنا هنفضل كده كتري؟!

 سكت حلظة ثم أكمل:

 - أنت غلط عىل فكرة واليل بنعمله ده غلط!

انتظرا مدة طويلة، فرد عليه  بعدما  بنفاد صرب  إليه  ينظر  أنس وهو  قاهلا 

سعد دون أن يبعد نظره عن النافذة ليظهر الرتكيز عىل مالحمه الصلبة: 

- اصرب هيظهر يف أي وقت.

للمكان هو اآلخر برتكيز  بالنظر  زَفَر أنس يف ضيق ومل يعقب، واكتفى 

ا،  مصطنع، فنظر سعد ألنس بنظرة خوف من أن يكون كل يشء خاِطًئا حقًّ

وأن كل يشء ختيله كان ساًبا.

 ***

سيحاولون قتيل بالتأكيد، كل ما عيل فعله هو املواجهة، لن أظل مكتوف 

األيدي هكذا، لطاملا واجهُت، ولطاملا سحقُت أعدائي، فِلم اخلوف اآلن؟! 

ا فيام فعله، فقد هّدد نفسه بنفسه، ولكنه دائاًم ما كان يقول  كان مضطرًبا شاكًّ

لنفسه: إن مل تفعل فسيفعل، وقد فعل، اكُتشف األمر اآلن، ظهرت الوجوه 

ذلك  كثرًيا،  طال  غياب  بعد  الظهور  يف  احلقيقة  وبدأت  الستار،  وراء  من 



203

ذلك  مراده،  وعن  عنه  معلومة  بأي  له  يديل  أن  أبى  الذي  املجهول  الرجل 

يعمل  كان  اجلنيهات،  ماليني  مقابل  القتل  مهامت  منه  طلب  الذي  الرجل 

لدى جالل العاشوري، كان يستدرج حاتم لفخ حُمتَّم، وأيًضا ذلك الرجل 

الذي أرسل له رسالة خيربه فيها بأنه قد التقط صوًرا له يف أثناء قيامه بعملية 

الشخص، ومن  نفس  كان  منصور«  املحنك »سليامن  األعامل  اغتيال رجل 

يسأل  ظل  إذن!،  لديه  يعمل  أيًضا  هو  كان  اخلادم،  صديق  أنه  اكتشف  ثم 

بعض  اغتيال  مني  يطلب  مِلَ  هذا؟!  من  سيستفيد  ماذا  وتكراًرا  مراًرا  نفسه 

األشخاص املهمني ثم يبعث برجل ليتجسس عيلَّ ورجل آخر يريد هتديدي 

بنرش صوري؟! كل ما قام بفعله أظهر نيته يف فضحي أمام العامل وهتديدي 

كي أموت موًتا بطيًئا، وهنا يأتيه السؤال سيًعا: ملاذا؟! مِلَ يقوم بكل هذا؟! 

مل أقتل له قتياًل مثاًل، ال أدري ماذا حيدث، ولكنني سأدرك هذا قريًبا.. أدرك 

حاتم جيًدا أنه ُيستدرج.

جلس يف سيارته املرسيدس السوداء بعدما تسلح ببعض األسلحة الذي 

أدار  ثم  باملقود،  يمسك  وهو  الكريس  عىل  واسرتخى  قريًبا،  سيحتاجها 

مشغل  »التكييف« لتنترش ذرات اهلواء الباردة يف السيارة وتتخبط يف وجهه 

األرجاء  يف  ليدور  بالسيارة  املوسيقى  مشغل  أدار  ثم  قلياًل  هدأ  الساكن.. 

صوت   »Eminem «  - مغني الراب العاملي:
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 I'm not afraid to take a stand

 Everybody come take my hand 

 We'll walk this road together، through the storm 

Whatever weather، cold or warm 

 Just letting you know that you're not alone 

Holla if you feel like you've been down the same road 

ظن لربهة أهنا جاءت يف وقتها.

 ***

ارتبك سعد  املغيب،  الشمس يف  بدأت  منذ  أي يشء غريب  يلحظوا  مل 

لثانية عندما دخلت برأسه فكرة أنه قد أخطأ ومل يفهم اللغز، ولكن سعان 

كازينو  أمام  توقفت  مرسيدس  سيارة  له  بدت  سوداء  سيارة  ظهرت  ما 

يرتدي  ممشوق  وجسد  فارع  طول  ذو  رجل  منها  ليهبط  املشهور،  شامبيني 

نظارة شمسية المعة وحيمل وجًها ذا طابع جامد صارم مل يبُد عليه قط أنه 

جاء ليمرح.

***
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سار بخطى ثابتة جتاه الكازينو وهو يرمق بعينيه كل يشء يسري وُيسار عليه، 
يعلم جيًدا أهنم يتبعونه وسيفعلون املستحيل كي يتخلصوا منه ويلصقوا به 
س سالحه املعلق  هتمة كل األحداث التي مضت، بالتأكيد هذه نيتهم، حتسَّ
ه بقلب جامد نحو البوابة الكبرية ثم اختفى  بحزامه، فاطمأنَّ لوجوده، توجَّ
 » JAZZ«  داخل امللهى يف ثواٍن قصرية كي يغرق يف إيقاع موسيقى اجلاز

اهلادئة.
 ***

- ُبص! 
بدلة سوداء  يرتدي  الذي  الرجل  إىل ذلك  ُيشري برسعة  قاهلا سعد وهو 
ناحيته،  الشك  من  الكثري  يضع  الكازينو، وهو  ناحية  المعة ويميش هبدوء 
سكت االثنان ومل يعقبا واكتفيا بالنظر ومراقبة ذلك الرجل، ال يعلم سعد 
ويأخذ  الكريس  فوق  يقفز من  مفاجًئا جعله  يقيًنا  لكن  كيف حصل ذلك، 

أنس من يده ويتجه نحو الكازينو.. دون اخلوف من أي عواقب جمهولة.
   ***

مُتسك  »ياسمني«  صديقتها  بيت  يف  جالسة  تاال  كانت  الوقت  هذا  يف 
التلفاز بدون أي تركيز أو استامع..  كوًبا من الشوكوالتة الساخنة وتشاهد 

الحظت ياسمني رشودها، فحدثتها قائلًة: 

- إيه يا تويت مالك؟!  
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ردت تاال برشود مستمر وبصوت ضعيف: 

- مفيش حاجه يا ياسمني.. 

- ال يف حاجة، أنا شايفة يف عنيكي حاجة عايزة تقوليها!

زفرت تاال اهلواء ساخًنا ثم نظرت إىل ياسمني وهي تبعد الكوب عنها 

وتقول: 

- مش عارفة بابا ماله؟! 

ردت ياسمني بتوتر:

- ليه يف حاجة حصلت؟! 

ابتلعت ريقها، ثم ردت بتقطع:

- بابا زعقيل النهاردة وقاليل الزم تسافري بره..

قالت ياسمني بدهشة: 

-  ليه.. اشمعنا؟!  

حتدثت باضطراب وهي ترد قائلة:

- مش عارفة، ده أول مرة يزعقيل بالشكل ده، قعد يقول يل كالم غريب 

كده.. خطر وسفر وخايف عليا، مفهمتش منه أي حاجة! 
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ردت عليها بتساؤل:

- مش عارفة قال لك كده ليه؟!

تاال  نطقت  ثم  قدميها،  عىل  ذقنها  وأراحت  صدرها  إىل  قدميها  ضمت 
وهي تنظر للنافذة املواجهة هلا برشود:

- يا ريتني أعرف.
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الصورة األخيرة 

بصق العلكة - داخل صندوق صغري للنفايات - التي كانت يف فمه وهو 
جالس عىل ذلك البار، ثم نظر ألعىل جتاه شخص يصبُّ الرشاب يف الكؤوس 
ويقدمها للجالسني، فالحظ البارمان نظراته فتوجه نحوه بكأس فارغة وقد 
َفِهَم مراده، وضع الكأس أمامه ثم مألها بالرشاب وهو يبادل النظرات بني 
موجًها  البارمان  قال  حني  الصمت  انقطع  إزاءه،  اجلالس  والرجل  الكأس 

حديثه للرجل اجلالس:
- شايف يف عنيك غضب.. حد مزعلك تاين؟! 

هو  اجلالس  الرجل  فابتسم  وجهه،  مضامر  عىل  اتسعت  ببسمة  أهناها 
اآلخر ولكن ببسمة أكثر اتساًعا.

 ***
العاشوري  جالل  اسمه  اليل  الراجل  عن  حاجة  كل  تعرف  عايزك   -
عارفاها..  مش  الناس  اليل  األعامل  و..  عارفاها  الناس  اليل  أعامله  ده؟!.. 

رشكاته.. بيوته.. حساباته، أصله وفصله.. عايز كل حاجه عنه. 
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سكت فأكمل:
- متام؟!  

قاهلا حاتم هامًسا لزيكو البارمان وهو حيدق إىل عينيه يف تركيز، فرد زيكو 
بثبات: 

- كل حاجة هتبقى عندك بكره الصبح.
رد حاتم بنفاد صرب وهو يزم شفتيه:

- مش هعرف استنى لبكرة الصبح.. ممكن قبل ما ييجي الصبح أكون اتقتلت! 
نظر زيكو حلاتم وهو يسند ذراعيه إىل البار بشك، ثم قرر قراره يف نفسه 

وقال بثبات وهو يبتسم:  
- حارض.

ابتسم حاتم له تباًعا، ثم قام من عىل الكريس، والتقط كأس الرشاب ثم 
ا والم  قذفها يف فمه سيًعا، وعندما هّم أن يغادر املكان تذكر أمًرا مهامًّ جدًّ
هبام،  زيكو  فأتى  وورقة  قلاًم  منه  وطلب  لزيكو  فعاد  األمر،  نيس  ألنه  نفسه 
فكتب حاتم رقاًم عىل عجل، ثم أشار لزيكو بأن اقرتب ليهمس يف أذنه ببضع 
األمر  هذا  كان  حيث  ببسمة،  أهناها  ثم  اجلدية،  قمة  يف  أنه  فيها  بدا  كلامت 
األخري هو اليشء الوحيد اجليد الذي فعله طوال حياته، وكز زيكو يف كتفه 

شاكًرا وانطلق للخارج.
وما زالت االبتسامة ُتزّين شفتيه.



 

  أحبُّ القتل ألي سبب أخلُقه في رأسي، وأعشُق الدماء وإن 

كانت ألطفال لم يستطيعوا النُّطق بعد، ال أكرُه طبًعا تدمير 

بضع مئاٍت من البيوت والمساجد والكنائس على رؤوس من 

بها، وال أعبأ بنوع البناية أبًدا، فكلها أبنية، فقط أنا علّي أن 

أدّمر، التدمير يريح أعصابي كثيًرا..كم أحـبُّ هذه اللعبة حّقا! 

فأنا األفضل فيها على اإلطالق.. إذن وحتى اآلن، هل عرفَت 

من أنا؟!   

 





- اقرتبت بداية النهاية، سيدي الرئيس.

قاهلا »االستبداد« الذي ارتسمت عىل وجهه ابتسامة شيطانية أخفت 

جتاعيد وجهه العجوز، ثم أكمل قائاًل وهو يضع يًدا عىل يد: 

أقول لسيادتك ولكل  بأن  الرئيس، أترشف  -إن سمحت يل سيدي 

يقدروا عىل  لن  باهًرا،  نجاًحا  نجحنا  قد  أننا  املوقرين،  األعضاء  إخويت 

األتربة  وجتمعت  قلوهبم،  يف  الغضب  ُدفن  فقد  أخرى،  مرة  الوقوف 

ُمكدسًة فوق عقوهلم، مل يعد هيمهم اجلمع وال الوطنية وال اإلخياء، وال 

أي مصطلح ُيعنون حتت خط التوّحد، فاآلن ُكلُّ هيمه نفسه وفقط، أظنُّ 

أن الوقت قد حان للرضبة القاضية، إن تلقوا أي رضبة اآلن ولو كانت 

صغرية، سيسقطون دون عودة.

انتهى »االستبداد« من حديثه فنظر له »الظلم« بشكٍّ وهو يضع يده 

اليرسى حتت ذقنه، ثم قال وهو هيز رأسه معارًضا: 

- ال أظنُّ ذلك!
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أمسك هباتفه اخلاص بعد أن أهنى نوبته يف العمل وأخذ اسرتاحة قصرية، 
واتصل بصديق له، مل ينتظر كثرًيا حتى جاءه الصوت اخلشن: 

- ألو مني معايا؟! 
رد زيكو باحرتام مبالغ: 

- زيكو يا هادي باشا، نسيتني وال ايه؟! 
رد الرجل بنربٍة سعيدٍة منافقٍة حيث بدا أنه تذكر: 

- ال إزاي بس يا راجل.
- إزي سعادتك، بخري؟!

- نحمده ونشكره يا عم زيكو، إيه.. مصلحة؟! 

رجل  صحة  عىل  االطمئنان  أجل  من  سيتصل  هل  مصلحة،  بالتأكيد 
مباحث يف أمن الدولة ومعرفة حال أوالده، قطًعا ال، مل تعد تلك االتصاالت 
ذات االطمئنان والسؤال وبث بعٍض من كلامت االشتياق ملن حتدثه موضة 
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ذات صيت يميش عليها برش هذه األيام، مل نعد نشبه أيام التلغرافات أو حتى 

ما قبل التسعينيات قط، تقّل االتصاالت ويقّل التواصل، لكنها تكون سعادًة 

حقيقيًة وخوًفا واطمئناًنا حقيقيني من اجلانبني، التفضيل بالطبع التصاالت 

الستينيات القليلة ذات الطابع السعيد الصادق، عىل  اتصاالت اليوم الكاذبة 

املنافقة التي ال تأيت إال بمصالح.. شخصية.

بالتأكيد إال َمن َرِحَم ريب، ردَّ زيكو باهتزاز: 

- كنت بتطمن عىل الباشا كده.. وعايز مصلحة صغرية أوي؟!  

رد الظابط هادي بنفاد صرب: 

- ها؟! 

- فيه واحد اسمه جالل العاشوري، تعرفه؟!

احلديد  مصانع  بتاع  املشهور  األعامل  راجل  ده  مش  أكيد،   -

والسرياميك؟! 

وفصله،  أصله  عنه:  حاجة  كل  أعرف  عايز  أنا  ده،  هو  بالضبط،   -

واألهم انك جتيبيل حاجاته اليل من حتت لتحت، احلاجات اليل الناس مش 

عارفاها.
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ردَّ هادي عليه بعد صمت دام ثانيًة:

الراجل ده متحصن جامد، وليه سند من  إيه،  أقول لك  - مش عارف 

ناس كبار أوي، وصعب أجيب معلومات عنه، بس..

- هادي باشا، ليلتك اجلاية عندي أنا وهروق عليك جامد، هتشوف يوم 

ماشوفتوش يف الكازينو، ويف حتة صنف جاييل جديد، عال العال، وهيبقى 

من نصيبك أنت.

صمَت ثانيًة لُيكمل:

 - ها ُقلت إيه؟!

ابتلع هادي ريقه ثم قال بشكٍّ َغَلَبه الشوق: 

- مايش يا زيكو.. هشوف.

ث بلهجة جادة هادئة: صمت زيكو قلياًل ثم حتدَّ

جمتش  املعلومات  لو  هيتقتل  واحد  فيه  إن  أعرفك  عايز  باشا،  هادي   -

قبل بكره، أنا مش عايز أستعجلك وال حاجة، بس بفهمك املوقف كويس 

أوي.. أنا آسف لو هضايقك.

- يا راجل متقولش كده، أهم حاجة الصنف متام؟! 
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- متاممني يا باشا!

رد هادي بنربة سعيدة مفتخرة:

- خالص املعلومات هتجيلك الساعة 12 بالليل.
 سكت قلياًل ليضيف:

 – إن شاء املوىل.
بابتسامة محلتها شفتاه، وبصق عىل األرض يف ضيق  املكاملة  أهنى زيكو 

بعدما وضع هاتفه يف جيبه وهو يقول يف نفسه: 
ه اللعني! ِ ا هلذا الرشَّ - تبًّ

***
ألي  يلتفت  وال  أمامه  ينظر  وأن  منه  بالقرب  يميش  بأن  إليه  أشار  
ليلتقط واحدة  أخرج علبة سجائره  بتوجس،  باملوافقة  له  فأومأ  آخر،  يشء 
أنس  – أكثر مواقف  العنيفة  قلبه  نبضات  هُتّدئ  عّلها  ويشعلها بني شفتيه، 
املثرية واملشوقة كانت عندما بدأت مشاجرة بني عائلته وعائلة أخرى عندما 
كان صغرًيا يعيش يف الريف، هلذا كان ما يفعله اآلن بالنسبة له أمًرا مل يعشه 
قط، نظر سعد لذلك الرجل الذي خرج من الكازينو ويرتدي نظارة سوداء 
وصال  حتى  إليه  النظر  دون  الشارع  االثنان  عرب  ثم  وئيدة،  بخطى  ويميش 
سبًبا  سعد  يعلم  ال  سيقودها،  التي  سيارته  باجتاه  وسارا  اآلخر،  الرب  إىل 



219

املعرفة  الفضول وحب  الرجل، ربام  لفعل هذا، وكأن مغناطيًسا جيذبه هلذا 
له متعة يف  يريد احلياة اآلن، ليس  نية االنتحار! فسعد ال  واملخاطرة، وربام 
العيش، لكنني أتوقع اخليار األول، الفضول، ولكن يف هذه األوقات احلرجة 

ُيصبح الفضول أمًرا قاتاًل.

 سارا باجتاهه وأنس ينظر إليه نظرًة ليست يف حملها، تبعه سعد يرقبه هو 
اآلخر ولكن بنظرات درامية أكثر، والتقت أعني حاتم وسعد يف آٍن واحد، 
حاتم يضع بعض الشك حوهلم، وسعد وأنس يلعنانه يف قرارهتام، كيف تقتل 
هبذه  اخلريات  يفعل  رشيًفا  رجاًل  تقتل  كيف  منصور؟!  سليامن  مثل  رجاًل 
الطريقة؟!، كان هذا كل ما يف باهلم، نظر له سعد بضيق، واستمر الصديقان 

يف السري حتى اجتازاه.

سارا بضعة أمتار قليلة، ثم التفت أنس للوراء وتبعه سعد، ثم فتحا فميهام 
من الدهشة، أين الرجل؟! كان واقًفا هنا، عادا للخلف هبدوء واجتها نحو 
ا منهام أنه قد دخل هبا،  سيارة املرسيدس السوداء وكأنام يعودان أدراجهام، ظنًّ
فنظر االثنان للسيارة من الداخل بنظرة درامية غري الفتة لالنتباه، فلم جيدا 
عنه  بحًثا  داخلها  ينظران  للسيارة  األمامي  الباب  أمام  االثنان  استقرَّ  شيًئا! 

ولكنهام مل جيدا أحًدا، أين ذهب بحق اهلل؟!

- بتعملوا إيه يا والد؟!  
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بدلته  حتت  من  بمسدسه  يمسك  وهو  غاضبة  مفاجئة  بنربة  حاتم  قاهلا 
السوداء ويقف وراءمها، فانتفض االثنان باضطراب للخلف لريى كلٌّ منهام 
فنظر  بفريسته،  أمسك  قد  وأنه  بدا  نظرة تيش بشخص  نظر هلام  يتكلم.  من 
االثنان له برعب وفتحا ثغرهيام يف دهشة بعد أن ُقّطعت ألسنتهام عن التفوه 
ا  بأي حرف، فضحك حاتم ضحكته الرشيرة وهو ينظر هلم نظرًة أكثر رشًّ

ويقول: 

- إيه.. فاجئتكوا؟! 

 ***

كنيسة  من  بالقرب  باملئات  ُيقّدر  األقباط  من  غاضب  كبري  عدد  جتمهر 

يشيدون  اجلديدة  بمرص  األرثوذكسية«  القبطية  إبرام  واألنبا  »مارجرجس 

القبطية األرثوذكسية« ويطالبون  الرسول  انفجار كنيسة »مارمرقس  بواقعة 

األعداد  تلك  كل  وسط  ويف  ولكن  الشنعاء،  اجلريمة  تلك  فاعل  بمعرفة 

هذه  بفعل  واإلسالم  املسلمني  فيه  يتهم  منشوًرا  عجوٌز  رجٌل  رفع  الكبرية 

اجلريمة مبهمة احلقيقة.. ولكن الـ..

 ***
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الذي  الغريب  اخلرب  هذا  ترجتل  وهي  الشقراء  املذيعة  صوت  ذلك  كان 

يستمع له كل من يف هذا املقهى الشعبي يف حيٍّ من األحياء الشعبية بدهشة 

وتساؤل، فهم مل يسمعوا عن هذه الظاهرة منذ زمن بعيد، سأل رجٌل كبري 

السن سمني اجلسم أصلع الرأس يرتدي جلباًبا واسًعا - بدا من جلسته أنه 

ا بالقرب منه بعدما انتهت املذيعة من حديثها: رجل املنطقة - شابًّ

- أال قل يل يا بني، يعني إيه جتمهر دي؟! 

ابتعد يف جلسته  ثم  يرد،  إىل أسفل ومل  باحتقار من أعىل  الشاب  له  نظر 

عن العجوز وأسند ذراعه اليمنى عىل يد الكريس ليظهر الصليب عىل يده، 

فالحظ الرجل الضخم الصليب فانتفض غاضًبا وهو يقول ملوًحا بيديه:

- إيه ياض يا كوفتس مبرتدش عيّل ليه؟! 

يرد  مل  الشاب  ب، ولكن  وترقُّ بدهشة  اجلميع  قاله ونظر  ملا  اجلميع  انتبه 

فانقض  غضًبا  الضخم  الرجل  اشتعل  بضيق،  يزفر  وهو  بالصمت  واكتفى 

عىل الشاب جيذبه من قميصه، وهو يرصخ فيه: 

يا  عيل  يا  فتحي  املعلم  أنا  ده  أنا؟!  عيّل  مبرتدش  ها؟!  عيّل  مبرتدش   -

حيوان، املعلم فتحي.. ريس احلتة!
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أهنى مجلته األخرية ولعابه يتطاير يف وجه الشاب غضًبا ثم لكمه لكمة 

خاطفة قوية أطاحت بالشاب عىل طاولة صغرية هبا بعض الكؤوس لتتهشم 

بقذف  املكان  اشتعل  قليلة  ثواٍن  غضون  ويف  نصفني،  إىل  الطاولة  وتنكرس 

طلًبا  والعويل  بالرصاخ  النساء  لتبدأ  الرؤوس،  عىل  وتكسريها  الكرايس 

للنجدة ممَّا حيدث.

وانقلب املقهى رأًسا عىل عقب بسبب كلمة واحدة: جتمهر! 

 ***

إنِت  أنا جمرد راجل عجوز اتطلب منه يوصك رسالة،  بنتي،  يا  - بيص 
مش جمربة اّنك تصدقيني، ألين عارف إن اليشء ده صعب اّنك تصّدقيه.

سكت قلياًل ثم قال:

 – ألين أنا أصاًل ماصّدقتش يف البداية، إال ملا شفت قّدام عينّي.

واستمر زيكو يف احلديث لدقائق طويلة يقول فيها ما أمره حاتم أن يقول، 
ا، حيث قال عن  تثبت ما يقول حقًّ الرسائل صوًرا وأشياء  لتاال عرب  مرفًقا 
حاتم أشياء صعبة التصديق، وقال عن أبيها أشياء مستحيلة التصديق، ويف 
كل مرٍة كان ينهي فيها زيكو مجلته كانت هناك دمعتان تسريان عىل وجنتي 

تاال، ويف هناية احلديث نطق زيكو بصوت عميق:
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- ابعدي يا بنتي عن الراجل ده، شويف مستقبلك بعيد عنه، وانيس انك 
بس  حاجة،  أي  اعميل  بّره،  اشتغيل  سافري،  أصاًل،  دول  االتنني  عرفتي 

ابعدي، عشان حاجه واحدة بس.. عشان تعييش.

سمعت تاال الكالم للنهاية، ثم ابتسمت ابتسامة منكرسة.

 ***

البدايات.. تبتـدي  أحّبــك 

بالذات.. ضحكتك  تاخدين 

وذات.. وقلب  روح  تعيدين 

- حلوة ها؟! 

يمسك بسالحه األسود ويوجهه  األخرية وهو  بعد مجلته  سكت حاتم 
ناحية شخص جيلس بقربه لريتفع صوت األغنيِة مرة أخرى داخل السيارة.

تزيدين كشف للمستور..

أحبك يض روحي يبان..

احلرمان.. ضلمة  وأعرب 

األحزان.. غابة  وأهجر 
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املسحور. حلمنا  وأحقق 

التشغيل،  عن  »الكاسيت«  توقف  حتى  خافت  بإيقاع  األغنية  انتهت 
فوضع حاتم سالحه عىل فخذه وبدأ بالتصفيق ثالًثا ببطء وبرود شديدين، 
ثم أمسك بسالحه مرة أخرى وأمر سعد الذي جيلس أمام مقود السيارة بأن 

ينطلق.

د سعد كثرًيا وقد تفجرت قطرات العرق عىل ساحة جبينه العريض..  تردَّ
ما زالت عيناه خترتقان تلك املرآة األمامية للسائق بخوف مبالغ كي يرى آمره 

عىل مضض.

واخلوف  التوتر  دورة  لتبدأ  بالسيارة  انطلق  ثم  مكانه  يف  املفتاح  أدار 
بالتشغيل مرة أخرى وأشّد من سابقتها، نطق حاتم مبتساًم: 

- ده كان »عيل احلجار«.. مش كده؟! 

ألنس  حديثه  موجًها  دقيقتني  استمر  الذي  الطويل  الصمت  حبل  قطع 
الذي جيلس بقربه متصلب املالمح، مل يعقب أنس، فقط تسمر عىل هيئته ومل 

ينبس ببنت شفة.

جاءه صوت سعد خائًفا بعد صمت طويل:

- إنت ليه بتعمل فينا كده؟! 
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رد عليه حاتم برصامة وجدية بعدما اعتدل يف جلسته:

- انتم اليل بتعملوا فيا كده ليه؟! 

ردَّ أنس بتوجس ورعب: 

- و و... واهلل ما عملنا حاجة!!

غضب  يف  البعض  ببعضها  تصطك  وأسنانه  أنس  وجه  يف  حاتم  رصخ 
ه سالحه بالقرب من رأس أنس: قائاًل وهو يوجِّ

- إزاي معملوتش ها؟.. إزاي؟!

رصخ أنس يف ذعر:

-  احكيله يا سعد.. احكيله.. قوله عاليل شوفته.

ترك حاتم أنس واجته ناحية سعد - الذي يقود ببطء واضطراب، ثم قال 
بالقرب من أذنه:

- اركن.

وعندما  بالسيارة،  يتوقف  كي  اليمنى  للحارة  اجته  ثم  ريقه  سعد  ابتلع 
توقف:

-  صاحبك بيتكلم عن إيه؟ ارغي!
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ابتلع سعد ريقه مرة أخرى ثم التفت جتاه حاتم وبدأ يف سد ما حدث له 
من أول كابوس له وحتى آخر لقاء كان مع تلك العجوز الغريبة.

***

قام حشد كبري من املسلمني بالتجمع داخل ميدان »اجلمهورية«، بعدما 
الفاجعة يف  بالتحري عن  يطالب  الرفاعي،  أهنوا صالهتم يف ساحة مسجد 

تفجري مسجد »الرفاعي« بمرص القديمة..

 ما زالت التساؤالت متأل الصَفحات، ولكن وإىل اآلن ال أجوبة. 

 ***

- إنت اهبل يال انت وهو، إنتم مفكرين إين هصدق الكالم العبيط اليل 
بتقولوه ده؟!

قاهلا حاتم بغضب وهو يرصخ يف وجه سعد، فغرق سعد يف عرقه وخوفه، 
ثم قال برتدد وتقطع بعد صمت دام ثانيًة:

- واهلل العظيم يا باشا حصيل زي ما قلت حلرضتك بالضبط.. ال نّقصت 
كلمة وال زّودت.

قال  ثم  بسالحه  يمسك  وهو  للمقعد  ظهره  وأسند  ضيق  يف  حاتم  َزَفَر 
بربود:
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انا  اين  كده  نفرتض  طب  كامن،  وعبط  ناس،  والد  كده  شكلكم   -

صدقتكم، عايزك ترشحيل بقا جيتويل الكازينو ليه وإزاي؟! 

لثواٍن  س وخوف، وطال صمتهام  توجُّ البعض يف  لبعضهام  االثنان  نظر 

ه حاتم سالحه نحو رأس أنس املرجتف وقال بغضب موجًها  قصرية، فوجَّ

كالمه لسعد:

- انطق!

نظر حاتم يف عيني سعد الضيقتني فرأى فيهام اخلوف والرعب، ال خوًفا 
من املوت، وال خوًفا من ذلك اليشء األسود املخيف، وال خوًفا من أي يشء 
آخر، بل خوًفا عىل روح هي املتبقية له يف احلياة، مل يعد حيتمل خسارة أحد 

يملك جزًءا كبرًيا من قلبه.

 بدأ جسمه يف االرجتاف، واستمر الصمت لثواٍن حتى رصخ سعد وهو 
يبكي برضاوة ويقول:

- حرام عليك واهلل، حرام عليك.

ا بامسورة سالح حاتم  أهنى مجلته األخرية سيًعا ثم انقضَّ يمسك الإراديًّ
السوداء ثم وّجهها نحو رأسه وأغمض عينيه اللتني سال العرق عليهام وهو 

يرصخ ويقول: 
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- متقتلوش باهلل عليك، اقتلني أنا، أنا عايز اخلص من الدنيا ومن قرفها، 
يا عم  إيه دلوقتي  اقتلني بقول لك، أنت مستني  اقتلني وخلصني! دوس! 

انت؟!

ال يعلم حاتم ملِ مَل يطلق النار عندما انقض عليه فجأة وأمسك بسالحه، 
ا الذًعا قد عرب  ُه شعوٌر غريب جتاه هذا الرجل، ال يدري وكأن شيًئا ُمرًّ خاجَلَ
حلقه عندما رصخ يبكي هبذه الكلامت، ربام شعر بصدقه، لكن ما يقوله ال 
يصدقه العقل.. ربام هو بارع يف التمثيل، وإن كان بارًعا يف هذا كيف تأكد 
ى الصمت يف املكان دقيقًة، أنس ينظر بدهشة  أنه لن يطلق النار عليه؟!  دوَّ
بكاًء  ويبكي  العينني  أيًضا بخوف جتاه حاتم، وسعد مغمض  وينظر  لسعد 
صامًتا، أما حاتم فكان ينظر لسعد بشفقة غري متوقعة منه ألبتة وهو يمسك 

سالحه األسود.

***

فأنزل سالحه ووضعه  النقال،  الصمت صوت رنني هاتف حاتم  قطع 
بعدما زفر هبدوء، ثم أخرج هاتفه لريى  بعيًدا عن سعد  اليمنى  عىل فخذه 

اساًم ُمهامًّ بالنسبة له، فأجاب:

- إيه يا زيكو إيه األخبار؟!

قاهلا حاتم بلهفة ونفاد صرب، فرد زيكو عىل عجل:
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- يا حاتم بيه، ده طلع راجل عايل أوي، ليه ناس سانداه وكتري كامن.

- يعم عرفنا واهلل، إيه اجلديد خلصني؟! 

ابتلع زيكو ريقه ثم أكمل قائاًل:

- وكامن طلع مش مرصي بس.

- نعم! تقصد إيه بأنه مش مرصي بس؟! إنت بتهزر؟!

ومتجوز  األمريكية  عنده  وكامن  املرصية  اجلنسية  عنده  يعني  قصدي   -

سنة  عرشين  من  سافر  ده  الراجل  املهم  هيود..  واالتنني  أمريكية،  واحدة 

ألمريكا وحاله ساعتها كان متوسط ويمكن أقل كامن، وملا رجع ملرص كان 

عنده بالوي متلتلة.. إزاي؟! معرفش!.. مراته مرضيتش تقعد معاه يف مرص 

اسمها  واحدة  ابنة  وعندهم  إسائيل،  يف  تعيش  وراحت  سنني   3 من  أكرت 

»تاال« وعايشة معاه حاليًّا.

صمت حاتم ثانيًة ليصدق ما يسمعه، ثم قال بتساؤل:

- متأكد من الكالم ده يا زيكو؟! 

- أيوة متأكد يا باشا أمال ايه!

- متام.. كّمـل!
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- بالنسبة للسفر فهو بيسافر كل سنة مرة أو مرتني إلسائيل ومرة تقريًبا 
ألمريكا و بـ..

تكرّس زجاج السيارة اخللفي وتناثر عىل اجلميع جراء عدة طلقات نارية 
أنس  قلبْي  يف  اهللع  لُيقذف  خوًفا  اجلميع  انخفض  فجأة..  السيارة  أصابت 
أن  بعد   - يده  من  اهلاتف  رمى  ألنه  احلديث  باقي  حاتم  يسمع  مل  وسعد.. 
أغلق املكاملة يف وجه زيكو - وأمسك بسالحه ليرصخ يف سعد املرجتف وهو 

يقول: 

- اطلع برسعة! 

***

وللمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا الزميل »أمحد قاسم« من أمام كنيسة 
)مارجرجس واألنبا إبرام( ؛ أمحد، ما املوقف اآلن؟! 

زميلتي عائشة، حدثت حركة طفيفة منذ قليل داخل الصفوف نتج عنها 
ودون أي سبب واضح مسرية كبرية من األقباط يتوجهون اآلن نحو ميدان 
واألنبا  )مارجرجس  كنيسة  أمام  طويلة  مدة  اعتصموا  بعدما  اجلمهورية، 

إبرام(، وهم هيتفون اآلن بأسامء املسؤولني طلًبا للحقيقة.

ال نعلم نتيجة هذا، ولكننا نتمنى كل خري.. حفظنا اهلل وطًنا وشعًبا.. كان 
معكم أمحد قاسم، كنيسة مارجرجس واألنبا إبرام، القاهرة. 

***
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ا ليسري بالسيارة برسعة كبرية بعدما سمع  انطلق سعد بالسيارة ال إراديًّ
صوت رصاخ حاتم يف وجهه، ما زالت األعرية ُتطلق، ولكنهم ال يسمعون 
صوهتا بل صوت االصطدام إن وجد - فمن يطلق النار يضع كامًتا للصوت 
ليجد سيارتني تالحقاهنم، وكل  املكسورة برتقب  النافذة  نظر حاتم من   ..
برتكيز  لسالحه  حاتم  نظر  النار،   يطلق  واآلخر  يقود  شخص  هبا  سيارة 
والعرق يترسب من جبينه ثم وضع كاتم الصوت هو اآلخر، وفتح النافذة 

السليمة التي بجواره واستعد ليبدأ لعبته املفضلة.

 ***

بدأ تبادل إطالق النار، جعل حاتم تركيزه عىل السيارة األوىل حيث بدأ 
يطلق النار عليها فقط دون األخرى، فُأصيب سائق السيارة األوىل لتنحرف 
الطريق..  جانب  عىل  وتستقر  انقالبات  عدة  وتنقلب  الطريق  عن  السيارة 
تبّقت سيارة اآلن.. وسعد ال يقدر عىل تصديق أي يشء مما يفعله وهو يقود 

بطريقة غريبة يكاد يقتلهم هبا!

انتهت ذخرية حاتم فلقم مسدسه من جديد ورصخ يف سعد قائاًل:

- نط عالكريس اليل جنبك!

- بتقول إييييه؟! 

أعاد حاتم ماقاله بنفاد صرب وعصبية:



232

- بقولك اتزفت نط عالكريس اليل جنبك، أنا اليل هسوق!

نظر سعد له بعدما َفِهَم، ولكنه مل يملك خياًرا فام يفعله هو اجلنون بعينه، 
لن تزيد قفزة إىل الكريس املجاور معدل اجلنون كثرًيا..

قال حاتم بتحفز:

- معايا عند تالتة.. واحد.. اتنني.. تالتة!

ليمسك  سيًعا  حاتم  وَتبَِعه  حتته،  ليختبئ  الثاين  الكريس  عىل  سعد  َقَفَز 
فستموتون  سأموت  كنُت  إذا  غريبة..  ابتسامة  يبتسم  وهو  بشغٍف،  املقود 

معي.

 ***

املسلمني واألقباط  املتظاهرين من  خرٌب عاجل: اشتعلت اشتباكاٌت بني 
َنَتَج عنها إىل اآلن أحد عرَش جرحًيا، وتدمري ثالث ملكيات خاصة وإشعال 
بني  للتفرقة  للدموع  املسيلة  الغاز  قنابل  األمن  قوات  وأطلقت  فيها..  النار 
فاملتظاهرون  كامرياتنا،  الحظتها  غريبة  حالة  هناك  ولكن  املتظاهرين، 
ندري  ال  لالشتباك!  أخرى  مرة  يعودون  ثم  البعض  بعضهم  عن  يبتعدون 
ما السبب، ولكننا نطالب السلطات بالتحكم باملوقف والترصف إزاء األمر 

عاجاًل خوًفا من وقوع عدد آخر من اإلصابات!
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- إنت رايح فني يا عم انت؟!

قاهلا سعد بتساؤل بعدما رأى ابتسامة حاتم الغريبة يف وقت أكثر غرابة، 
فرد عليه بعدما اقرتب من وجهته آمًرا:

- امسك الدريكسيون!

نظر له سعد بذهول ولكن نظرة حاتم أجربته عىل اإلجابة سيًعا، فأمسك 
سعد باملقود وترك حاتم ليلعب قلياًل مع أصدقائه اجلدد.

 ***

حيدث  ماذا  ُمصعب  االشتباكات،  قلب  من  مراسلنا  »ُمصعب«  زملينا 
ال  سيًعا،  األمر  حدث  عائشة،  زميلتي  األمر  أصدق  ال  أنا  اآلن؟!  عندك 
أدري هل تدخل العقالء من الطرفني أم ماذا؟! ولكن االشتباكات هدأت 
معظمها أو ربام انتهت مجيعها، أيًضا يف املشهد هنا وحتى اآلن يمسك شيٌخ 
كنيسة  أبناء  من  كبري  قسٍّ  بيِد  الرفاعي  مسجد  إمام  بأنه  البعض  عرفه  كبري 
يمسك  الشيخ  السامء،  يف  يده  كالمها  ويرفع  إبرام  واألنبا  مارجرجس 
باإلنجيل يرفعه عالًيا بابتسام وبجانبه القس يرفع القرآن يف األعايل بشموخ 
ورهبة، ربام هذا املشهد هو السبب يف هذا اهلدوء املفاجئ، ال أدري! ولكن 
األهم اآلن هو اجتياح السالم واألمان يف املكان، كام تسمعني عائشة هناك 
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ُهتافات موحدة تطالب بالتحقيق ومعرفة احلقيقة حول واقعتي تفجري مسجد 
د الشمل  د املرصيون، توحَّ الرفاعي وكنيسة مارمرقص الرسول، اآلن توحَّ
أنا ال أقدر عىل وصف فرحتي  ورجعت العقول ألماكنها، زميلتي عائشة، 
ا. حفظ اهلل مرص وشعبها.. كان  هلذا املشهد الرائع، كم أفتخر أين مرصيٌّ حقًّ

معكم ُمصعب عبد اخلالق، ميدان اجلمهورية، القاهرة. 

***

استمرَّ حاتم يف القيادة بشكل متهور جتاه مكانه املنشود ومن ورائه تلك 
الوقت عندما شاَهَد  املتبقية. اقرتب كثرًيا، اقرتب، اقرتب وتوقَّف  السيارة 
البوابة العظيمة، متنى بداخله أن تكون فكرًة ناجحة، ويقوم بام ينوي  تلك 
القيام به.. زاد من سعة السيارة وقد تعدت سعته املئة كيلومرت يف الساعة، 

وما زالت يف زيادة مستمرة، فرصخ فيه سعد مندهًشا:

- إنت بتعمل إيه؟!

ابتسم حاتم ابتسامة شيطانية ثم قال بصوت عاٍل:

- امسكوا نفسكوا!

َنَظَر سعد وأنس لبعضهام البعض يف رعب ثم هبطا حتت كرسيهام برسعة 
وتبعهام حاتم.. ويف ثانيٍة توقف فيها الزمن اخرتقت سيارة حاتم تلك البوابة 
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غري  بأسلوب  املكان  لتدخل  العاشوري«  »جالل  يملكها  التي  العظيمة 
حضارٍي ألبتة.. ابتسم حاتم من حتت كرسيه عندما علم بنجاح األمر، ثم 
يركضان نحوه  ليقابل رجلني من األمن  أمامه  رفع رأسه مرة أخرى ونظر 
ه  الذي توجَّ مشهرين عن سالحيهام فهبطوا مجيًعا مرة أخرى ما عدا حاتم 
كاملة  دورة  بالسيارة  ويدور  بعيًدا  ليقذفهام  بالسيارة  وصدمهام  نحومها 
ثم  متاًما  الداخيل  املبنى  باب  أمام  استقر  حتى  عاٍل  احتكاك  صوت  ليصدر 
خرج من السيارة سيًعا واختبأ وراء عمود ضخم وتبعه سعد وأنس خائفني 

مذعورين وراء عمودين ضخمني آخرين.

َطِفَق  السيئ!  حلظه  يا  متبقية،  واحدة  طلقة  فوجد  لسالحه  حاتم  َنَظَر 
لّقم  رصاصات  بضع  فوجد  بشدة  سيحتاجها  ذخرية  عن  جيوبه  يف  يبحث 
هبا مسدسه األسود ليمتلئ، أخذ نفًسا عميًقا وهو ينتظر السيارة املتبقية التي 

كانت وراءهم، والثواين مترُّ كاأليام.

من  جيًشا  هناك  أن  ظنَّ  حيث  ق،  ُتصدَّ ال  لدرجة  حمظوًظا  حاتم  كان 
احلراس سيأتيه اآلن من مكمنه، لكنه مل جيد سوى اللذين صدمهام بالسيارة 
وحسب، أمٌر غريب، مل يعلم حاتم أن باقي رجال وحراس جالل العاشوري 
كانوا يبحثون عنه يف كل مكان كام أمرهم قائدهم، وسيارتان فقط مها من 

وجداه، ففاجأ حاتم اجلميع ليأيت هو إىل معقلهم بنفسه! 
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لذلك  وقت،  أي  يف  العاشوري  جالل  رجال  باقي  جميء  حاتم  توّقع 
أمر  وينسى  رة  املدمَّ البوابة  جتاه  وتركيز  برتّقب  فقط  ينظر  أن  جاهًدا  حاول 
ذلك اجليش القادم يف الطريق، وهنا ويف هذا الوقت ظهرت السيارة مرسعًة 
خيرج منها رجٌل حيمل سالح رشاش صغري، فنظر له حاتم بغضب وابتسامة 

حتقري ارتسمت عىل وجهه.

مّرات  متذكًرا  اهلدف  نحو  ق  ُيدقِّ وهو  السائق  نحو  سالحه  حاتم  وجه 
التي  الذهبية   رصاصته  أطلق  ثم  األمور،  هذه  مثل  أشياء  فعل  تدريبه عىل 
لتستقرَّ يف جبهة سائق  بطيء،  أمامه يف مشهد  تسري  عينيه وكأهنا  أمام  رآها 
السيارة، ومن ثم تنحدر السيارة وتنقلب رأًسا عىل عقب لتستقر عىل رأسها 

وتسكن..هي األخرى.

يبتسم  وهو  االرتياح  زفرَة  فزفر  أخرًيا،  انتهى  قد  األمر  أن  حاتم  شعر 
ابتسامة بلهاء مما قام به، ثم توجه سيًعا نحو السيارة التي انقلبت، وعندما 
وصل إليها وجد الرجل الذي كان حيمل السالح الرشاش مرّضًجا بالدماء 
وال يزال يتحرك وحياول إنقاذ نفسه، فأطلق حاتم رصاصته مكتومة الصوت 

لتستقر بني عيني الرجل ليسافر ملكاٍن بعيٍد لألبد.

ابتسامة النرص، ثم تراجع  يبتسم  انتهى األمر، قاهلا يف نفسه وهو  أخرًيا 
وهّم بأن يلتفت لكن...
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ا يف قدمه اليرسى ليسقط عىل ركبتيه، فالتفَت  فجأًة تلقى حاتم عياًرا ناريًّ

سيًعا ووجه سالحه نحو مطلق النار وتفاجأ حاتم بأن من أطلق النار هو 

»جالل العاشوري«! فلم يفكر كثرًيا وضغط عىل الزناد ليصيب كتف جالل 

حاتم  كتف  يف  لتستقر  الطلقة  جالل  ردَّ  ثم  اآلخر،  هو  األرض  عىل  فوقع 

اآلخر  ويواجه  األرض  عىل  يسقط  كالمها  اآلن  ًها،  متأوِّ ويرصخ  اليمنى 

مرضًجا بالدماء.

ه، ومل  ارتسمت ابتسامة غريبة عىل وجه جالل، فالحظها حاتم وهو يتأوَّ

بُكّم بدلته وبدأ يتحامل عىل نفسه ويرفعه حتى  يفهم شيًئا، فأمسك جالل 

كوعه لُيْظِهَر ُجرَح ساعده البارز القديم، نظر له حاتم فارًغا فاه بعدم تصديق 

واستيعاب!

قتل، اغتيال، مهامت، ذبح، اتصاالت، مال. أشياء كثرية مّرت أمام عيني 

شدة  عليه  بدا  وقد  بصعوبة  جالل  َنَطَق  عدة..  بمشاهد  إياه  ُمذّكرة  حاتم 

اإلعياء:

- حلقت تنساين يا عيل!

ه، ثم أكمل بغضب وأسنانه تصطكُّ ببعضها البعض: سكت قلياًل يتأوَّ

 - عمري ما نسيتك وال نسيت آخد حقي منك!
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ه من شدة األمل، ثم ابتسم برضا وكأنه فعل ما كان يريد  أهناها وهو يتأوَّ

ا منه أنه إن مات اآلن فال فارق، وقتها انفجرت  فعله يف حياته وخيتمها به ظنًّ

الدهشة يف وجه حاتم غري مصدٍق ألي يشء ألبتة.

 كيف؟! ومتى؟! ومن أين؟! 

ظّلت األسئلة مبعثرة مشتتة داخل ذهنه األكثر تشتًتا، ثم ظهرت.

ظهرت »تاال« وهي حتمل مسدًسا أبيض وتسري جتاههام بخطى واثقة.. 

متى وكيف جاءت إىل هنا وملاذا؟! قتلت هذه األسئلة تفكري حاتم. 

عندما وصلت مل تركع عىل قدميها لتبكي عىل ماحدث ألبيها أو صديقها 

حاتم أو أي يشء آخر، ولكنها رصخت يف وجه أبيها تبكي بحرقة:

- ليه؟! ليه؟! ليه بتعمل فيا كده؟! ليه كل احلرام اليل عملته ده؟!

سكتت ثانيًة لتمسح دموعها ثم أكملت:

ال  حالل!  فلوس  من  وارشب  باكل  نفيس  بحسب  كنت  اليل  وأنا   -  

مشوفتكش  كده  عشان  هيودي؟!  بابا؟!  يا  هيودي  كامن!  هيودي  وطلعت 

برتكعها قبل كده! ليه مقولتليش عىل حقيقتك؟ وال حقيقتي؟! وال؟!

أسكتتها الدموع ثم أكملت:
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زمان؟!  من  ماتت  أهنا  وقولتيل  عايشة  مامي  إن  مقولتش  ليه  ليه؟!   -  

ليه؟! ليه ربتني عىل كدبة من ساعة ما شفت الدنيا؟! ليه؟! 

ه الكالم حلاتم: سكتت قلياًل متسح دموعها وخماطها ثم أكملت ُتوجِّ

- وانت يا حاتم، واهلل كنت بحبك، وكان نفيس اجتوزك. صمتت قلياًل 

لتكمل:

 - عارف يا حاتم! أنا واهلل كنت هعرتفلك بحبي النهاردة بس بدل ما 

أفرح..ُمّت من جّوا، عرفت أنك قاتل! قاتل يا حاتم؟! ليه؟! حتى أنت يا 

حاتم!، قاتل! هو مفيش حد نضيف يف حيايت أبًدا؟! خالص كده؟!

  صمتْت ثانيًة ثم أكملت:

 - عارفني!

بدمائهام  غارقان  وحاتم  وجالل  دموعها،  متسح  أخرى  مرة  سكتت 

النار عىل  تطلق  بعلو صوهتا وهي  ابتسمت لترصخ  ثم  بأسى،  هلا  وينظران 

أبيها وحاتم برشاهة وهي مغمضة العينني:

- أنا بكرهكم أنتم االتنني، بكرهكم، بكرهكم!
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بيأس، ثم ارمتت  الكلمة  الذخرية يف جسدهيام وهي تكرر تلك  أفرغت 
عىل األرض تبكي بشكل هيستريي وهي ما زالت مُتسك باملسدس، فسكنت 
ثانيًة فجأًة وهي تبتسم ابتسامة خالص غريبة، ثم أدخلت ماسورة املسدس 
الضوء من  وينطفئ  الزناد  لتضغط عىل  عينيها  فمها وأغمضت  األبيض يف 

عينيها وإىل األبد وتنتهي حياهتا البائسة دون رجعة.



َخ »الظلم« بغضب: َصَ

- أترون ما حدث؟! عوًضا عن أن يتفككوا ويتفرقوا ويكره بعضهم 
بعًضا توحدوا من جديد، ويبدو أهنم قد عادوا أقوى مما كانوا حتى، هذا 
التعلمُّ  علينا  جيب  أمًرا؟!  أتعلمون  أصلهم،  إىل  ورجعوا  احتدوا  ألهنم 

منهم.

سكت ثانيًة فنطق عضو كبري يف السن ُيدعى »الفساد«:

- ولكن سيدي الرئيس، نحن لن نكل ولن نمل حتى ُنْحِكَم قبضتنا 
عليهم، ونسقطهم لألبد، كلٌّ له يومه، هذا يومهم وغًدا يومنا!

ردَّ عليه »الظلم« وهو ينظر لألرض وهيزُّ رأسه:

وال  يتعبون  ال  هؤالء  يسقط  عندما  الدرس:  هذا  يف  تعلمته  ما   -
ييأسون، ولكنهم يعودون وبشكل أقوى، يعودون باإليامن برهبم، أمل أقل 

لكم عندما قلتم إهنم سيقعون دون رجعة أنني:   

)ال أظنُّ ذلك(!





  

 

عىل  وسُيقام  ُأقيم  سيٍئ  كلُّ  أنت  االستعباد،  وأنت  الظلم،  أنت 
والتمرد،  اخلوف  أنت  الظالم،  أنت  الرذيلة،  أنت  الكوكب،  أرض هذا 
التلوث،  أنت  والبالء،  االستبداد،  أيًضا  أنت  ا،  جدًّ السيئ  اجلانب  أنت 
القتل، القرب، احلقد، أنت الِعرق واملذهب، أنت الكربياء والباطل، أنت 
العصيان والعراك، أنت اخليانة والكراهية، أنت الفساد، أنت اخليبة، أنت 
تكون  َمن  عرفُت  عرفُتك،  لقد  والكذب،  السحر  أنت  والغفلة،  الفشل 

جيًدا.. أنَت الشيطان.                                                                  

 هذه هي إجابة سؤالك   
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بعمود  يتشبث  منهام  كلٌّ  البعض يف ذهول وذعر،  لبعضهام  االثنان  نظر 
ا، فالحظ  الفيال وال يريد تركه، يف هذا الوقت بال أنس عىل نفسه ال إراديًّ
سعد سقوط قطراٍت ما عىل األرض فحوّل سعد نظره إىل بنطال أنس فرآه 
واالبتسامة  منذهاًل  أخرى  مرة  أنس  عني  ليقابل  ببطء  رأسه  فرفع  مبتاًل، 

تنقض عىل وجهه، فقال أنس راجًيا:
- هتقول حلد؟! 

مل يقدر سعد عىل الصمت، فَطِفَق يضحك برشاهة حتى اقرتب أن يقع 
عىل األرض، ثم قال بعدما هدأ:

- برشط واحد!
َهزَّ أنس رأسه سيًعا ومتسائاًل، فأكمل سعد:

- إلعب عرشة ضغط وبعدين حصلني.
أهنى سعد مجلته ثم تركه فاغًرا فاه ونزل سلم املدخل الصغري، فناداه أنس 

قائاًل وهو يلوح بيده:
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- ليه كده؟! 

 سكت برهًة ثم أكمل:

 – طب عىل فني؟!

وقف سعد عندما اقرتب من الباب األمامي لسيارة املرسيدس السوداء، 

ليقوم  أرًضا  نزل  ثم  أنس هو اآلخر متعجًبا،  فابتسم  ليشري عليها ويبتسم، 

بعمل العرش ضغطات سيًعا، فابتسم سعد مرة أخرى عندما رأى صديقه 

هبذا املنظر ثم فتح باب السيارة وجلس خلف املقود.

***

بعد أقل من دقيقة كان أنس يفتح الباب الهًثا وحاله كمن ركض عدة 

كيلومرتات دون توقف، وعندما هّم باجللوس أوقفه سعد ملوًحا بيده:

- ال ال عندك! رايح فني؟!

سأله أنس مفاَجًئا:

- إيه يا بني؟!

- إنت عايز تقعد يف العربية دي! باملنظر ده! 
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وأشار إىل بنطال أنس، فرد أنس بعصبية:

- يعني أعمل إيه طيب؟! 

اجلثث،  نحو  برأسه  يشري  وهو  لليسار  نظره  نقل  بل  سعد  عليه  يرد  مل 

فرصخ أنس فيه:

- إنت اهبل؟!! عايزين ألبس لبس ناس مقتولة؟!

رد عليه سعد بإنكار وهو يرفع كتفيه:

- وماله؟! وحش؟!

َر أنس يف غضب وهو يزفر ويضغط عىل أسنانه ثم اجته بخطى واسعة  َزجْمَ

نحو اجلثث الثالث: جالل وحاتم وتاال، وندما وصل راح بنظره نحو حاتم 

الذي وجده أنيًقا، فاختاره.

 ***

رأسه  ُرفع  ثم  السيارة،  بمقود  ُيمسك  وهو  لثانيٍة  ُشّل  يتنفس،  بصعوبٍة 

لألعىل عنوًة وكأن يًدا ما مُتسك به وجتذبه ألعىل، حينها شعر بوخٍز يف صدره 

ثعابني  هناك  وكأن  ُمرعبة  بحركٍة  أحّس  فيه،  اشتعل  مفاجًئا  حريًقا  وكأن 
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ترتاقص عىل جسده الغض وحتوم يف كل االجتاهات برسعة غريبة، كلُّ هذا 

سيًعا  األمل  ذهَب  احلال  هذا  عىل  وهو  وفجأًة  احلراك،  عىل  قادٍر  غري  وهو 

وكأن الرياح أطاحت به يف حلظٍة واحدة، استطاع سعد وقتها حتريك جسده 

سيًعا  نظر  ثم  ويلهث،  برشاهة  يتنفس  وأخذ  رأسه  فهبَط  طبيعي،  بشكل 

لصدره بعدها فلم جيد شيًئا ألبتة، فهدأ وسكن، كّل يشء عاد كام هو، وكأن 

شيًئا مل يكن..كيف حدث ذلك وملاذا؟! مل يعرف سعد تفسرًيا لألمر، لكنه 

ابتسم بأرحيية لذلك. 

  ***

فتح باب السيارة وجلس عىل الكريس وهو مشمئز مما فعله، فنظر له سعد 

مبتساًم بخبث، وقال:

- ألف مربوك يا عريس!

كتم أنس غيظه ومل يرد عليه واكتفى بالنظر من نافذته القريبة، فأدار سعد 

السيارة وحترك هبا وعندما اقرتب من اجلثث ورآها، قال بدهشة وقد متلكه 

الذهول حني رأى حاتم عاريًا كليًا سوى من قميصه:

- خيربيييييييتك، انت خدت البوكرس بتاعه كامن؟!
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نظر له أنس مبتساًم بخجل وهو يقول بصوت خافت سمعه سعد:
- أعمل إيه! مابعرفش ألبس بنطلون من غريه! 

ضحك االثنان برشاهة ومها يتخبطان يف بعضهام البعض، فكبس أحدمها 
عىل مشغل  »الكاسيت« باخلطأ، ليصمت االثنان ويعلو صوته النقي:

البدايات.. تبتــدي  أحبـك 

بالذات.. ضحكتـك  تاخدين 

وذات.. وقلب  روح  تعيدين 
قطع أنس األغنية بصوته يسأل:

- مش ده عيل احلجار برده؟! 
أومأ له سعد باإلجياب دون أن ينطق، ليستمع مبتساًم لباقي األغنية وهو 

حيرك رأسه مع اإليقاع منسجاًم.
تزيدين كشف للمستور..
أحبك يض روحي يبان..
احلرمان.. ضلمة  وأعرب 
األحزان.. غابة  وأهجر 
املسحور. حلمنا  وأحقق 

 ***
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الشقاء  من  كاملني  أسبوعني  استمرَّ  حيث  يفعل،  كان  مما  حسن  انتهى 

والتعب والسهر كي خيّلف يف النهاية رزمًة من الورق حتوي حروفه وما كتب، 

كان الطبيب عمر يأيت إليه يف كل صباٍح، ولكن حسن كان يرفض دخوله يف 

كل مرة، وحينها كان الطبيب يرىض بصدر رحب أن يرتكه وشأنه.. ويف هذا 

الطبيب عمر عىل حسن وجده  اليوم عندما دخل  املرشق من هذا  الصباح 

مرٍة تكون  الطبيب ألول  فابتسم  العينني،  مبتساًم ومغمض  نائاًم عىل سيره 

بيديه  بالطبع فأشار  فيها بسمته حقيقية غري مصطنعة، شعر حسن بوجوده 

عىل رزمة الورق دون أن يفتح عينيه، فتوّجه الطبيب عمر نحوها مبتساًم وهّم 

ا  أن يأخذها بيديه رغم أنه مل خيطر عىل باله، هل كتب حسن عن الصور حقًّ

الطبيب عمر،  دائاًم؟! لكن بسمة حسن طمأنت  يفعل  ما كان  أم فعل مثل 

فرفعها عن املكتب برفق لريى عىل الغالف كلمة كبرية:

إليها.    

 ***

بعدما انتهى من قراءهتا خرج هائاًم من مكتبه باملستشفى لياًل، خطرت له 

فكرة غريبة، ثم اتصل بعدها الطبيب عمر فرًحا بصديٍق له عالقة بالقراءة 

والنقد والكتب ودور نرشها ليطلب منه قراءة هذه األوراق ويسمع تعليقه 
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يرفض  مل  كاملة،  احلكاية  عمر  له  وسد  طوياًل  املوضوع  يف  حتدثا  عليها، 
صديقه الناقد طلبه بالطبع، بل طلب منه إحضاراها غًدا صباًحا إن سنحت 

له الفرصة ليقوم باألمر سيًعا.

 ***

ه نحو بيت صديقه.  يف صباح اليوم التايل أخذ عمر رزمة األوراق وتوجَّ
جلسا مًعا دقائق قليلة، ثم انرصف الطبيب لعمله بعدما سّلم صديقه رزمة 
األوراق ووّدعا بعضهام البعض. األمر الذي طمأن عمر هو أن صديقه وعده 

بإخباره بتعليقه يف أقرب وقت. 

ذهب الطبيب لعمله وأّدى وظيفته عىل أكمل وجه مبتساًم يف أوجه املرىض 
وزمالئه العاملني عىل غري العادة. كان زمالؤه يسألونه عن السبب، لكنه ال 
يرد دائاًم ويكتفي باالبتسام، يف حني أنه كلام سنحت له الفرصة مّر عىل غرفة 
حسن ليلقي عليه نظرة فخٍر وسعادة، حيث شعر أنه نجح يف األمر أخرًيا، 

لكن حسن مل يتغري وضعه عن النظر جامَد الوجه للسقف.. يف كل مرة. 

يف املساء، جاء الناقد لبيت صديقه الطبيب عمر، فرّحب به الطبيب بحفاوة 
وهو مندهش هلذه املفاجأة، ثم جلسا مًعا واستمرا يف احلديث حتى:

- هذا الرجل يكافح يا صديقي.

أومأ له عمر مستفهاًم، فأكمل صديقه:
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- بام أين ُمدمن لتحليل أي يشء، أتسمح يل بتحليٍل، بعد قراءيت تلك؟

أشار له بأن تفّضل، فاستطرد الناقد:
- األمر جمرد هواية فاعذرين إن أخطأت.

ابتسم االثنان، فأكمل الناقد:
- يف البداية، ُيظهر لنا حسن جتسيًدا لروحه عىل هيئة ذلك الرجل الذي 
ُيعاين الوحدة والكآبة القاتلة وهو ما ُيدعى »سعد«، وبعدما تفّوق قلياًل عىل 
نفسه أظهر لنا شخصية »أنس« ذلك الشاب الذي يبتسم دائاًم رغم ما يكنُّ 
يف صدره، وبعد قليل تنبعث لنا صورة »حاتم« القاتل ليعيش قصته وكأنه 
حياول قتل تلك األمور السيئة التي تسكن قلبه، وهذا وإن دّل فإنام يدلُّ عىل 
فئة  من  أنه  أظنُّ  لكنني  رشيًرا،  جانًبا  للجميع  أظهر  ربام  ُيقاوم،  زال  ما  أنه 

اخلري.
  صمت مبتساًم ثم أكمل:

حاول  عندما  أيًضا  احلرب  وكسِب  املقاومِة  ونيُة  شجاعته  ظهرت   –  
جاهًدا أن يغري من سعد ليجعله بطاًل، ال أجزم أنه نجح يف ذلك، لكن...

َنَظَر صديق الطبيب عمر للرشفة ثم أكمل وهو يبتسم:
مقاتاًل يف  أيًضا  أنس حماواًل، وهو حاتم  يائًسا، وهو  - حسن هو سعد 
بعض األحيان، وربام تكون أم سعد هي املجاهد والصابر والرايض لروح 
حسن، جالل العاشوري، تاال، وحتى زيكو، ذلك العجوز الذي أعجبتني 
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شخصيته بغرابتها، كلهم حسن بانطباعاته ودواخله ونياته وعواطفه، حيث 
البعض،  ببعضها  والرشير  منها  اخَلرّي  الشخصيات  كل  الرجل  ذلك  مزج 
الداخيل، يا صديقي هذا الرجل كافح  وبالطبع كان هذا دلياًل عىل رصاعه 
بني  لكنه  مل خيرس،  أنه  أيًضا  أنكر  وال  َيُفْز،  مل  أنه  أنكر  ال  ينترص،  أن  حماواًل 

البينني، وكام يقولون: »ال تنزعج من حرٍب أنضجتك«.
أهناها ببسمٍة، فأومأ عمر موافًقا صديقه الرأي، ثم انفرد الصمت باملكان 

قلياًل لينطق عمر بعدها:
- إذن أعجبتك؟!

الغريبة  بقصتها  األوراق  هذه  أستني  لقد  ا،  ِسًّ عليك  أخفي  ال   -
التعليقات،  بعض  لديَّ  ربام  فيها،  بدأت  منذ  يدي  من  أتركها  مل  املتناقضة، 

لكن يف جمملها هي جيدة.
أشار عمر لصديقه باملتابعة، فأكمل:

- هذه من أغرب الروايات التي قرأهُتا! بالطبع أسلوبه جيد فيها، كلامته 
لبعضها  مواكبة  أيًضا  األحداث  كذلك،  ليست  وأحياًنا  أحياًنا،  متناغمة 
البعض، وأحياًنا ال, مبتذلة يف بعض األحايني وبعضها ينكر ذلك من عظمتها، 
أن  أشعر  قلياًل،  يضعفها  لكنه  بالضبط  هو  ما  أدري  ال  يشء  هناك  لكن.. 
شخصني كتبا تلك احلروف وليس واحدًا أبدًا، فهو مل يظهر حتى علة الفكرة 
وسببها، فلم يتم الربط بني البداية والنهاية الغريبة! فام عالقة كوابيس البطل 
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سعد بأنه الشخص املختار وما آلت إليه األمور يف النهاية بموت اجلميع؟! 
ومِلَ سعد هو خمتاٌر أصاًل؟ وَمن هذه املرأة التي كان يراها بحلمه؟ وملاذا كانت 
وما  املشعوذ؟  قال  كام  العمر  ناقَص  صغري  وهو  سعد  أبو  مات  ملاذا  تأتيه؟ 
فائدة املشعوذ أساًسا؟ وما عالقة سعد بحاتم؟ هل حرف الـ)K( عىل صدر 
سعد له عالقة بخاتم حاتم لنفس احلرف؟ وملاذا كان جالل العاشوري هذا 
يكّن حلاتم االنتقام؟ هل من املمكن أن يصبح املرُء قاتاًل رشيًرا ولكنه حيمل 
ا ُدوَن خمرٍج أو كاتب  بني أضلعه اخلري، أو العكس؟! كأنني أرى فيلاًم هنديًّ
ك يف الشخصيات وبنائها، وتكرس يف األحداث وترتيبها،  حتى! هناك تفكُّ
يوجد أيًضا الكثري من األسئلة واألشياء التي مل جيب عنها، وربام هناك بعض 
، أرى أن حبكتها ضعيفة قلياًل أو كثرًيا،  السذاجة هنا أو هناك – عىل ما أظنُّ
– وهذا  النهاية  ل ذلك بأنه مريٌض نفيسٌّ مشّوُش التفكري، لكن يف  ُيعلَّ ربام 
أمٌر غريٌب عيّل ألقوله -  هذا اليشء فوق اجليد يف املجمل، سيأِسُ الكثري 
من الناس – إن ابتعدنا عن النقاد - لو نرشنا قصته كاملة باإلضافة إىل هذه 

الرزمة، فهم يعرفون قصور الرواية ويعرفون سببها أيًضا.
 صمَت ثم أكمَل:

 - الناُس حيبون األشياَء الغريبة، األشياء التي حتدث دون سبٍب وجيه، 
وبالطبع سيحبون قراءهتا لو علموا أن َمن كتبها مريٌض نفيس حاول االنتحار 

من قبل!
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 صمَت قلياًل ليكمل بشغف: 

- ملاذا ال نقوم بنرشها؟! 

* * *

اهتمَّ صديق عمر باألمر وحتّدث مع معارفه، فانتهى األمر باالتفاق مع 
األمر  استثار  أيًضا،  نسخة جتريبية  بل طبعوا  العقد  وأمّتوا  دار نرش مغمورة 
الدار حيث رأت أن هذه فرصتها للصعود وإثارة الصخب بني الناس، فرح 
الطبيب عمر كثرًيا بذلك أيًضا وشعر أنه أْنَجَز شيًئا عظياًم، وصار مبتساًم دائاًم 

عىل ِخالف ماضيه. 

يف شمِس اليوم التايل ارتدى الطبيب مالبسه وضبط هندامه، ثم وضع 
عطًرا يفضله ومّشط شعره للوراء ومن ثم ابتسم للمرآة.

الكريس  عىل  بجانبه  التجريبية  النسخة  ووضع  الصغرية  سيارته  َرِكَب 
وصار ينظر إليها عدة مراٍت، وكان يبتسم يف كل مرة، سوف ُيفاجأ حسن 
وربام  فرًحا،  يبكي  وربام  كثرًيا،  سيسعد  وبالتأكيد  قصته،  من  النسخة  هبذه 
رحلًة  ويبدأ  حلياته،  كان  كام  ويعود  ُيشفى  ثم  ومن  احتضاًنا،  عمَر  حيتضن 

جديدًة يف احلياة.
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عداء أمام سيارته، حّيا مجيع   توّجه نحو بوابة املستشفى بعدما تنفس الصُّ
زمالءه عند دخوله بفرحة عارمة، ثم سار بخطوات واثقة نحو غرفة حسن 
باهبا  أمام  ليتوقف  القليل  إال  فيها  يمرُّ  ال  منطقٍة  يف  الرواق  آخر  يف  القابعة 
أنه  الباب عدة طرقات خفيضة، مل يرد حسن عليه، فظنَّ عمر  ويطرق عىل 
فتسقط  فاه،  فاغًرا  لينظر للسقف،  ثم دخل  الباب وحده،  بفتح  نائم، وهّم 
ودموعه  ركبتيه  عىل  ساقًطا  عمر  هبا  يلحق  ثم  األرض،  عىل  القصة  نسخة 

تسبق اجلميع يف السقوط، حسن.. 

َشَنَق..

 نفَسه..

وبجانبه كتَب عىل احلائط بخط عشوائي يمأل املكان:

هذا العامُل السوداوّي، ال أنوي أن أعيَش فيه حلظًة واحدًة أخرى.

متت


