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إيل من أفتقدها دوما وعيل الدوام.. رحمة الله علييك يا أمي
إيل زوجتي الحبيبة.. أشكرك عيل تحمل شخص متقلب باستمرار 
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الفصل األول

شقت ثالث سيارات رشطة سكون ليل منطقة عشوائية بالقاهرة ، مرّت مبهارة 
بني حواريها ثم متركزت بطريقة مدروسة ، تحت املطر نزل الضباط والعساكر 

وبإنتشار رسيع أحاطوا بإحدى املنازل ، إندفعت نصف القوة للطابق الثاين 
وبرضبة كتف قوية من أحد املخربين إنتزع باب الشقة الهش ونجح اإلقتحام.

إنقض أحد الضباط عىل غرفة النوم حيث يرقد »سيد« بجوار »منال« زوجته 
التي أطلقت رصخة رعب عالية عىل أثرها إرتفع رصاخ أطفالهام الثالثة من 

غرفة النوم املجاورة بعد إقتحامها أيًضا.

الوحيد الذي إحتفظ برباطة جأشه هو »سيد« نفسه الذي نظر بدهشة 
وإرتياع للضابط وهو ينتزعه من فراشه قائال :

- هو يف إيه يا باشا .. أنا عملت إيه ؟

إنترش املُخربين والعساكر يقلبوا أثاث الشقة وسط رصاخ األطفال ، فصاح 
»سيد« الذي يحاول أن يبدو متامسًكا : 

- إليل بيحصل ده غلط يا بشوات.

أشهر أحد الضباط ورقة يف وجهه قائال برصامة بها ملحة تهكم :

- ده إذن ضبط وإحضار وتفتيش ِمن النيابة يابني ، يعني شغلنا قانوين وزي الفل.

أخرج أحد العساكر علبة شكلها غريب ِمن أسفل الفراش وأعطاها للضابط 
الذي فتحها ، ليجد بداخلها حبيبات فضية داكنة ذات رائحة غريبة.
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نظر »سيد« إىل زوجته ُمستفرًسا : 

- إيه العلبة دي يا »منال«؟

نظرت بدهشة قبل أن ترد بإرتياع : 

- معرفش وربنا يا »سيد«.

أشار أحد الضباط للمخربين إشارة خاصة ، عىل أثرها بدأوا يدفعوا »سيد« 
للخارج ، فصاح فيهم بيأس : 

- طيب حد يقوليل .. أنا عملت إيه ؟

رد الضابط بحدة وهو يدفعه أمامه : 

- ِمش عارف عملت إيه يا روح أمك .. إنجر قّدامي .

وسط الهمهامت والعويل وإستيقاظ الجريان دفعوا »سيد« إىل باب املنزل، 
إقتادوه تحت املطر وهو ال يدري إن كان مستيقظًا أم أن هذا كابوس مخيف، 

بالقرب من سيارة الرشطة وقبل أن يركب دبت الدماء يف عروقه وبدأ يقاوم 
سائال :

- طيب فّهموين أنا عملت إيه يا جدعان ؟

إنهارت مقاومته رسيًعا مع سيل من الرضبات وهو يسمع الرد برصامة من 
أحد الضباط :

- معملتش حاجة .. قتلت واحدة بَس يا حيلتها.

وهذا آخر ما قيل، إذ بعدها رفعه املخربون وألقوه يف السيارة وإندفعوا بعد 
تنفيذ العملية بنجاح.
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عىل آخر الطريق وبينام كانت مّساحات السيارات تجاهد إلزالة املياة 
املرتاكمة عىل زجاجها وسط إضاءة شبه معدومة ، إذ فجأة متر عجوز شمطاء 

متكئة عىل عصا أمام أول سيارة.

متكن العسكري ِمن تفاديها بصعوبة بالغة ثم أخذ يُكيل لها الُسباب.

لكنها للعجب مل تغضب وإمنا إبتسمت وهى تقول بغموض :

- كده برضه تشتم واحدة قد جدتك .. معلش .. الله يسامحك .

بالرغم من خفوت صوتها إال أن »سيد« إنتفض يف جلسته صارًخا بأعىل صوته:

- إلحقيني يا شيخة »درة« .. إلحقيني .

لكنه هدأ رسيًعا بعد تلقيه رضبة عىل رأسه من املخرب الجالس بجواره قبل أن 
يكملوا طريقهم .
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___  2  ___

جلس بثقة عازل أذنيه عن ما حوله ، فقط تتجول عيناه يف املكان ، هذا وكيل 
النيابة الشاب يجلس بعد كتابته ملذكرة عن مكارم األخالق وهو بالتأكيد يعلم 

أن ال أثر يف الواقع ملا يقول .. إمنا يوجد فقط يف املدينة الفاضلة .

هؤالء يف الخلف ِحفنة محاميني فاشلني وحاقدين ينتظروا بلهفة وشوق 
خسارته القضية .

َمنحهم إبتسامة ساخرة قبل أن يعود بعينيه للقايض الواضح عليه التحفز .. 
يبدو أنه أخذ قراره قبل اإلستامع ملرافعة الدفاع التي ينتظرها الجميع ، أخريًا 

قالها القايض .. الدفاع يتفضل .

إعتدل ثم عّدل روب املحاماة الفاخر ، تقّدم ِعدة خطوات ليقرتب من املنصة 
وبصوته الواثق:

- »سليم الجالد« ُموكّل يف القضية عن املتهم »يارس عبده إبراهيم« .

ِمن بني أسنانه غمغم وكيل النيابة:

- غني عن التعريف يا أستاذ .

هو بالفعل غني عن التعريف، إذ رغم سنوات عمره التي مل تتجاوز األربعني، 
لكن شهرته فاقت اآلفاق .. يف القضايا الشائكة فقط .. مثل هذه القضية .

إنطلق يُلقي مرافعته بهدوء وبطريقته الغري ُمتوقعة بدأ ..

- سيدي القايض، حرضات املستشارون، بالفعل ال أجرؤ أن أّدعي براءة 
موكيل، فهو كام نعلم جميًعا ليس كذلك ، فقد ُضِبَط ُمتلبًسا يف شقة 

مفروشة ومعه بعض الشباب وهم يرتدون جميًعا مالبس النساء .
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عّقب القايض بهدوء..

- وليس هذا فقط يا أستاذ ، وإمنا بتوقيع الكشف الطبي عليهم ثبت أنهم 
شواذ جنسيًا .

إبتسم »سليم« وهو يؤكد ..

- بالفعل يا سيّدي بتوقيع الكشف الطبي عىل موكيل ثبت أنه شاذ جنسيًا.

ثم دار بعينه يف القاعة قبل أن يعود للقايض قائال .. 

- هذا يقودنا ليشء هام سيدي القايض ، هو ما النص القانوين الذي يُجرّم 
الشذوذ ؟ ، كل القوانني املوجودة تُجرّم الزنا وليس الشذوذ .

رد القايض بتحفز..

- القانون يُجرّم األعامل املُنافية لآلداب بصورة عامة سواء كانت زنا أو شذوذ.

إقرتب »سليم« خطوة ..

- هنا يجب النظر يف فائدة القانون ذاته ، أليس الهدف منُه ردع املُذنب 
لعدم تكرار فعلته وأيًضا جعله عربة لضامن عدم شيوع الفاحشة .. أليست 

تلك فائدة القوانني ؟

عاد القايض بظهره للخلف وهو يهز رأسه إيجابًا بحذر .

إبتسم »سليم« بثقة .. 

- إذن دعنا نتساءل عن جدوى تطبيق القانون يف حالة موكيل .. إن تطبيق 
القانون يف حالتنا هذه تعني بالرضورة زيادة الُجرم وليس منعه .
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إهتز القايض لدرجة أنه سأله مبارشة :

- قصدك إيه يا أستاذ »سليم« ؟

رد بثقة .. 

- كل ما أريده هو اإليضاح لعدالة املحكمة أن عقوبة موكيل طبًقا للقانون 
هى من عام إىل ثالثة أعوام .. تخيّل سيدي القايض معنى وجود موكيل يف 

السجن مع متهمني منهم َمن هو محكوم عليه بعرش سنوات أو عرشون أو 
مؤبد .. تصّور سيادتك ما سيحدث عند تواجد شخص بتهمة الشذوذ وسط 

رجال يعلمون أنهم لن يروا إمرأة قبل خمس وعرشون عاًما .

ضجت القاعة بالهمهمة والضحك مام جعل القايض يطرق عدة طرقات مع 
نظرة صارمة قائال :

- إليل هيخرج عن آداب الجلسة هحبسه أربعة وعرشين ساعة .

ثم نظر إىل »سليم« قائال بصوت فشل أن يخفي ما به من غيظ : 

- كّمل مرافعتك يا أستاذ .

إنتظر »سليم« لحظات ثم إستطرد بهدوء .. 

- بإختصار سيدي الرئيس ، إقرار املحكمة بإيداع موكيل السجن لعام أو إثنان 
أو ثالثة هو بالضبط كتوقيع ميثاق نرش الرذيلة لعام أو إثنني أو ثالثة .. هل 

هذا مينع الفاحشة أم يزيدها ؟

عاد القايض بظهره للخلف وهو يحك ذقنه قائال :

- ِمش أحسن ما ننرش الفاحشة برّة السجن !



11

هز »سليم« رأسه بأسف ..

- وإذا كان موكيل قد عقد العزم عىل التوبة والذهاب للعالج يف مصحة 
نفسية ، هل نساعده عىل التوبة أم ندفعه دفًعا لطريق الحرام ، وليس 

وحده إمنا وآخرين معه . 

ثم إسرتسل »سليم« بثقة .. 

- سيدي القايض أين أناشد روح القانون وليس القانون ذاته ، أي عقوبة يتم 
توقيعها ستكون سببًا يف منع توبة إنسان ينتوي التوبة فعال ، أيًضا تزيد 

الفاحشة ولن متنعها.

ثم نظر للقايض نظرة بها ملحة سخرية قبل أن يُكمل .. 

- وسيادتك تعلم أن مثل موكيل مثليون كثريون ، كل الفارق أن موكيل تم 
إلقاء القبض عليه بينام اآلخرون طلقاء .. مبعنى أنه ليس مصدر الفاحشة 

وإمنا أحد فاعليها ، وقد قرر التوبة هل نساعده .. أم ندمره ؟ .

ثم عّدل روب املحاماة قائال .. 

- وأشكر لعدالة املحكمة سعة صدرها .

عاد ملقعده وهو يلقى نظرة عىل الحارضين وتابع بدقة الحسد يف عيون 
البعض ، الحقد يف عيون أخرى ، وإمنا الغالبية كانت تنظر له بتقدير ، ليس 

ملوقفه ولكن لرباعته يف عمله .

جلس ُمبتساًم وتابع القايض الذي كان عازًما أمره منذ دقائق وقد أصبح 
مضطرب يف إتخاذ القرار ، إذ نظر إتجاه املتهم ونادى عليه :

- »يارس« .. إنت نويت يابني التوبة فعال .
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رد بصوت ناعم : 

- آه وربنا يا حرضة القايض .

ضجت القاعة بالضحك ، مام جعل القايض يصيح بصوت جهوري :

- الحكم بعد املداولة .

غادر »سليم« القاعة وصم أذنيه عن التهكم والُسباب، وأيًضا مغازلة سيدة 
له، وقف بجانب الباب، أشعل سيجارة وأخذ ينفث دخانها بهدوء، أتاه أحد 

املحامني وأخذ يثني عليه ويتملقه ُممنيًا نفسه بأن يُلقي إليه إحدى فضالته ، 
إىل أن سمع صوت الحاجب يقول صائًحا ..محكمة .

عاد برسعة ملكانه ، دخل القايض وبصوت وخيم ُمرهق قال ..

- حكمت املحكمة حضوريًا عىل املتهم »يارس عبده إبراهيم« بالسجن ملدة 
ثالث أشهر مع النفاذ .

تبادل »سليم« إبتسامة رسيعة مع »يارس« ، فقد كان الحكم يعني الرباءة ، 
ألنه قىض بالفعل أكرث ِمن ثالثة أشهر أثناء إجراءات املحاكمة .

مللم »سليم« أوراقه وغادر القاعة ومل ينس منح الحاقدون نظرة ساخرة .

إتجه بخطوات واثقة إىل سيارته وقبل أن يتحرك وجد شخص مبالبس خليجية 
ينقر عىل زجاج الجانب األمين ثم ركب ، نظر له »سليم« وبإبتسامة قال:

- كنت متوقع أالقيك حارض الجلسة .

رد بضحكة عريضة :

- يف محامي ِمن طريف حرضها .. والله إنت طلعت داهية كبرية والله .
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ضحك سليم وهو يقول : 

- مربوك براءة حبيب القلب .

أخرج الرجل الخليجي ظرف مكتظ بالدوالرات قائال : 

- والله ما خسارة فيك .

أخذ »سليم« الظرف منه ووضعه يف جيبه بالمباالة ، فتح الرجل باب السيارة 
وهو يلقي عليه نظرة تقدير بالغة ثم غادر املكان .

هز »سليم« رأسه متعجبًا وهو يقول لنفسه بصوت عايل :

- آه يا ساللة قوم »لوط« يا والد الكلب .

ثم ضحك بسخرية وإنطلق بسيارته .
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___  3  ___

يف غرفة املداولة بنفس املحكمة جلس القايض »أحمد الجالد« يحتيس قهوته 
وبجواره بعض املستشارين ، دخل القايض »عصام رشف« وعىل شفتيه 

إبتسامة ساخرة موجًها حديثه لــ »أحمد« :

- إزيّك يا معايل املستشار .

رفع »أحمد« عينه ناحيته قبل أن يرد بربود :-

- أهال »عصام« بك ، خلّصت الرول بتاعك بدري النهاردة يعني ! .

تراقصت عىل شفتيه إبتسامة عابثة وهو يقول : ال والله ، ده أنا ريّحت شويّة 
يف النص .

ثم جلس واضًعا ساقًا فوق أخرى مستطرًدا :

- قلت أسمع القضية بتاعة الواد الشاذ إليل إترافع فيها »سليم« أخوك .

ظهرت ملحة ضيق يف عيني »أحمد« لكنه أخفاها برسعة قائال بالمباالة :

- بجد .. كويس والله إن »سليم« وصل للمرحلة دي .

- مرحلة إيه ؟ .

نظر يف عينيه قائال بتهكم :

- إنه يخيل قايض بحجم معاليك ياخد بريك عشان يسمع مرافعته ، املهم .. 
إتحكم فيها بإيه ؟
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جاوبه »عصام« بتهكم مامثل :

- والله يا »أحمد« بك .. رغم إن الواد ممسوك تلبس ، إمنا أخوك ما شاء الله 
عليه ، جاب له تالت شهور بَس .. إنجاز والله .

فشل »أحمد« أن يُخفي الضيق من عينيه هذه املرة ، لكنه رد مصطنًعا عدم 
اإلكرتاث :

- محامي شاطر »سليم« برصاحة .

سأله »عصام« بإستفزاز : 

- إنت شايف كده ؟ .

أنقذ »أحمد« ِمن إجابة هذا السؤال صوت طرقات عىل الباب ثم دخول أحد 
الضباط قائال بلباقة :

- »أحمد« بك .. بعد إذن معاليك ، تأمني القاعة صعب عشان عدد املتهمني 
كبري ، وكامن وصلتني معلومات إن لهم قرايب جايني ِمن بلدهم و...

قاطعه »أحمد« بوقار : 

- خمس دقايق وأدخل أنطق الُحكم .

رد الضابط بإرتياح : 

- أشكر معاليك يا باشا .

سأل«عصام« برتقب : 

- هو ده الُحكم النهايئ يف قضية العيال بتوع كرداسة ؟
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قام »أحمد« ومعه مستشاروه وهو يجيبه بربود به ملحة إستهزاء : 

- تعاىل معانا القاعة عشان تسمع منطوق الحكم .

أخذ أوراقه وخرج من الغرفة ، لحق به أحد املستشارين قائال :

- ماتزعلش يا »أحمد« بك ، كلنا عارفني إن »عصام«  بيغري ِمن معاليك ِمن 
زمان .

رد بثبات : 

- وأزعل ليه ؟ ، يف النهاية كل واحد هيتحاسب عىل أعامله بَس .. ِمش 
أعامل أخوه .

دخل الحاجب صائًحا بصوته الجهوري .. محكمة ثم دخل »أحمد« القاعة 
وهو مير بعينيه عىل الحضور الذي كان غالبيته يرتدي الجالليب .

عىل الفور إعتدل الجميع، بسط »أحمد« أوراقه ثم إرتدى نظارته الطبية، وبهدوء 
ذكر تاريخ الجرمية وكيفيّة تنفيذها وهو أن يوم كذا قام ثالثة أفراد هم فالن 
وفالن وفالن، بإختطاف فتاة ِمن منطقة ريفية بالقرب من كرداسة، إنحرفوا بها 
ملنطقة غري مأهولة حيث تناوبوا إغتصابها، بعد ذلك إتصلوا بثامنية ِمن أصدقائهم 
وهم فالن وفالن، الذين تناوبوا أيًضا عليها قبل أن يلقوها يف األرض الزراعية بني 
الحياة واملوت ، ثم نظر برصامة إىل قفص اإلتهام ، وبصوت كامل اليقني أحال 
أوراقهم جميًعا إىل فضيلة مفتي الديار املرصية مع تحديد جلسة النطق بالحكم .

ضجت القاعة ما بني التأييد والرفض ، ترك »أحمد« كل هذا وإستقل سيارته 
ُمتجًها إىل منزله .

عىل الغداء جلس عىل السفرة بجوار زوجته »سلمى« وإبنه »محمود« طالب 
كلية الحقوق يف عامه النهايئ وإبنته »ندى« املُقبلة عىل الثانوية العامة، 
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سأله »محمود« بإهتامم :

- بقايل يومني بسأل ومعاليك ِمش عايز تريّحني .. حكمت بإيه يف قضية 
كرداسة .

بصوت رصني أجابه : 

- إحالة أوراق املتهمني كلهم للمفتي .

إنطلقت شهقة ذعر ِمن »سلمى« و«ندى« ، يف حني عقد »محمود« حاجبيه 
قبل أن يقول متعجبًا:

- ياااه .. كلهم إعدام !! .

رشف »أحمد« بعض املاء ثم جفف فمه شارًحا منطوق الُحكم .. إستمعت 
إىل دفاع إحدى عرش ُمتهاًم ،  منهم َمن طالب بتخفيف العقوبة ، وَمن طالب 

بإستخدام الرأفة لِِصغر ِسن بعض املتهمني ، وَمن ألقى باللوم عىل الدولة 
واملجتمع الذي رفع ِسن الزواج .. وما إىل هذا الهراء .

ثم نظر يف عيني »محمود« برصامة مستطرًدا .. ولكن تخيّلت أن أختك هذه 
مكان املجني عليها ، مباذا سيفيد أبيها كل هذا اللغو ؟! ، كان يجب عىل أهايل 

املتهمني توفري أتعاب املحاماة وإنفاقها يف صدقة جارية عىل أرواحهم لعلهم 
يدخلون بسببها الجنة ،مع أين أستبعد حدوث ذلك.

تراقصت عىل شفتي »محمود« إبتسامة عابثة وهو يقول :

- ميكن عشان املتهمني ما جابوش محامي زّي عمي »سليم« .

ردت »سلمى« بغضب :

- عمك ِمش عايز قضايا زّي دي..هو شاطر يف قضايا الدعارة واملخدرات.
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تجاوبت معها »ندى« بتلقائية :

- صح والله يا ماما .. حتى شويف ربنا عامل فيه إيه ؟

رضب »أحمد« املنضدة بغضب : 

- ما أسمحش إنك تتكلمي عىل عمك بالطريقة دي يا بنت .

تراجعت »ندى« عىل الفور :

- سوري يا بايب .

هز »محمود« كتفيه بالمباالة قائال :

- برصاحة أنا ِمش القي سبب للهجوم كل شويّة عىل عمي »سليم« ، هو 
يعني كان بيعمل ....

إبتلع كالمه مع نظرة حادة صارمة من عيون »سلمى« عىل أثرها إنتهى 
الحديث .

بعد الغداء جلس »أحمد« يف الرشفة وبيده قدح ِمن الشاي ، دخلت »سلمى« 
وبلهجة عتاب قالت :

- مكنش الزم يا »أحمد« تزّعق يف »ندى« جامد كده.

رد دون أن ينظر إليها :

- لو الوالد أخدوا عىل التطاول عىل أعاممهم قّدامنا ..يبقى نستنى اليوم إليل 
يتطاولوا علينا فيه.
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حاولت التربير قائلة :

- يا »أحمد« .. ما إنت عارف إن سلوكيات »سليم« ِمش كويّسة .

أخذ يرشب الشاي يف هدوء دون أن يتجاوب معها ، فإسرتسلت :

- وكامن أكيد مالحظ إن إبنك »محمود« ُمعجب به ، أنا عايزة إبننا يطلع 
زّي أبوه القايض .. ِمش زّي عمه محامي الدعارة واملخدرات .

أطلق زفرة ضيق وهو يقول :

- املستقبل يف إيد ربنا .. ال بإيدي وال بإيدك .

نظرت له بإستنكار :

- ليه يعني ! ، ما إنت طلعت قايض..عشان والدك الله يرحمه كان قايض .

أنهى قدح الشاي ووضعه يف يدها ُمنهيًا الحديث برصامة :

- ومني قالك إين مبسوط .

ثم تركها يف الرشفة وحدها وإنرصف .
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___  4  ___ 

وقف »سيد« والقيد موصول بني يده ويد عسكري يقف ُمتملمال بجوار غرفة 
وكيل النيابة، أتت زوجته »منال« بخطوات مرسعة ومعها حقيبة صغرية، 

عانقته والدموع يف عينيها قائلة :

- عامل إيه يا »سيد« .. ِشّدة وتزول يا خويا .

رد بإنكسار : 

- ربنا موجود .. العيال عاملني إيه يا أم العيال .

جاوبته وهى تخرج طعام من الحقيبة : 

- ماراحوش املدرسة النهاردة .

هز رأسه بحزن : 

- طبًعا .. زمان الفضيحة إنترشت .

ربتت عىل كتفه مواسية : 

- فضيحة إيه .. هو يف حد عارف حاجة ؟

غمغم بتوتر : 

- صحيح .. إذا كنت أنا نفيس معرفش قتلت مني ! .

خرج موظف ِمن الغرفة وأشار بالدخول ، دخل »سيد« ومعه العسكري ، 
الذي حل القيد ِمن يده ، إنرصف وتركه يتأمل مكتب فخم عليه الفتة أنيقة .. 

»عالء عبد الستار« وكيل النيابة .
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رفع »عالء« عينه عن أوراق أمامه ومسح »سيد« بعينه ِمن أسفل ألعىل قبل 
أن يقول ُمتهكاًم :

- ما شاء الله..اإلجرام بينط ِمن عينك ..أنا ِمش عارف إليل زيّك عايشني ليه!

رد »سيد« بضعف :

- الحمد لله إن إليل خالقنا شايفنا ِمن ُجّوه .. ِمش ِمن برّة .

رفع »عالء« حاجبيه قائال بسخرية : 

- إيه الحالوة دي .. ده إنت فيلسوف بقى .

ثم إستطرد بجدية : 

- إسمك وِسنك وعنوانك ؟

رد بثبات : 

- »سيد محمد أحمد عاشور«، أربعة وأربعني سنة ، عايش يف مساكن عني 
شمس .

نظر »محمود« يف صحيفة الحالة الجنائية بيده ثم سأله برصامة : 

- إنت إتسجنت قبل كده ؟

هز »سيد« رأسه ُموافًقا : أيوة أخدت َخَمْس سنني وطلعت قبل نهاية املدة 
حسن سري وسلوك . أشار »عالء« عىل الصحيفة يف يده قائال :

- القضية رضب أفىض إىل املوت .. بلطجي يعني؟
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رد »سيد« بصوت أقرب للسخرية :

- والله لو إليل يدافع عن عرضه بلطجي..يبقى أنا كنت بلطجي.

بدأ »عالء« ينظر إليه بطريقة مختلفة ، شعر وكأنه أمام شخص مختلف مام 
جعله يغمغم :

- مايش يا فيلسوف زمانك .. خلّينا يف قضيتنا .

ثم نظر إىل »سيد« سائال بصوت روتيني .. 

- ما هى أقوالك يف ما هو منسوب إليك عن قتل اآلنسة »إيناس حاتم 
زيدان« ؟

إتسعت حدقتا »سيد« بإرتياع صائًحا :

- إيه ده ! .. هى الدكتورة »إيناس« إتقتلت ؟ يا خرب إسود .

نظر له »عالء« بشك :

- يعني متعرفش .. محّدش قال لك يف القسم إنت محجوز ليه ؟!

رد بحسم وعىل وجهه أقىص آيات الرعب :

- ال والله .. انا لّسه عارف من معاليك دلوقت .

نظر له »عالء« لحظات ثم أشار له بالجلوس : 

- بقولك إيه يا »سيد« .. أقعد هنا وإحيك يل قصة حياتك من األول .
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سحب سيجارة وأعطاها لــ »سيد« الذي تقبلها بعيون ُممتنة قبل أن يرسح 
لحظات .. نشأت مع أمي وأختي .. ال أتذكر أين رأيت أيب أو علمت عنه شيئًا، 

كل ما وصلني أنه سافر »العراق« ومل يعد ، هناك َمن يقول أنه تزوج وصار 
ِمن األثرياء وَمن يؤكد وفاته ، عامًة املُحصلة واحدة.

أمي أرصت عىل إكامل تعليمي وبالفعل تخرجت من معهد تعاون، معهد 
متوسط يُعطي شهادة بال أي فائدة، إنطلقت بعده أعمل أي يشء حالل مل أمد 
يدي أبًدا عىل قرش حرام،كربُت وكربت معي شقيقتي الصغرى »فاطمة«، حتى 
فوجئت بها فتاة يافعة، عروس جميلة تتهادى يف عشوائيات»عني شمس« وما 

أدراك ما هى، بحواريها وظالمها وقسوتها ..ومجرميها، الذي حرص أحدهم 
عىل التعرض لها بإستمرار، وكلام تعاملت معه بعقالنية .. زاد يف غيّه.

حتى أىت يوم كانت تسري »فاطمة« مع أمي وإذ به ميد يده القذرة ويلمس 
جزء ِمن جسدها ، فام كان منها إال أن صفعته عىل وجهه ، لريد هو الصفعة 

بصفعات .

سحق »سيد« السيجارة تحت قدمه ُمستطرًدا .. تلقيت الخرب أثناء عميل يف 
أحد املخابز، عدوت للمستشفى، وجدت شقيقتي ُمصابة بإرتجاج يف املخ، 
ذهبت أمي لقسم الرشطة حررت محرض ، وبرغم ذلك مل يتحرك عسكري 

واحد للقبض عليه .

ُعدت للحارة والدماء تغيل يف عروقي ألجده جالًسا عىل املقهى وكأن يشء مل 
يكن .. فقتلته .

أشعل »عالء« سيجارة وهو يقول معرتًضا :

- ما هو مكنش ينفع تقتله يا »سيد« .. كان املفروض تروح القسم وتبلغ إن 
الواد عىل القهوة .
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رد »سيد« معرتًضا :

- هو يعني الحكومة متعرفش مكانه..يا باشا لو الحكومة عايزة تجيبه..
هتجيبه.

ثم إستطرد بجدية :

- كامن أنا مكنش قصدي أقتله ، الخناقة قامت .. رضبة مني، رضبة منه .. 
مات يف إيدي ، وأنا إليل طلعت عىل القسم سلمت نفيس بعدها .

تم   .. يكمل فإسرتسل »سيد« برشود  أن  له  ُمشريًا  هز »عالء« رأسه مستوعبًا 
إحالتي للمحاكمة بتهمة رضب أفىض إىل املوت ، وأصبحت يف نظر أهل القانون 
جاين ولست املجني عليه ، بُناء عليه أخذت ُحكم خمسة أعوام مل أقِضها كلها فقد 
كنت حسن السري والسلوك ، لكن السلوك الحسن الذي إنتشلني ِمن السجن ، مل 
يُعرتف به خارجه ، ضاقت أبواب الرزق يف وجهي بعد أن رِصت ِمن أرباب السوابق.

إستطعت مبعجزة السفر إىل »ليبيا« حيث قضيت عامني ، ثم إنتقلت إىل »سوريا« .

قامت  حتى  يرام  ما  عىل  األمور  وسارت  أطفايل  أم  وتزوجت  الحالة  تحسنت 
الحرب األهلية هناك وحطموا »حلب« فوق رؤوس سكانها، فإضطررت للعودة .

ُعدت ألجد أمي العجوز قد إزدادت مرًضا عام كانت عليه، وكانت تُعالج عند 
الدكتور »حاتم سعيد« أخصايئ األورام ووالد اآلنسة »إيناس« رحمها الله، 

أُعجب يب هذا الرجل الطيب ألين رصفت ُمعظم ُمدخرايت عىل عالج والديت، 
سألني ذات مرة إن كنت أعرف طباخ يُجيد الطهي السوري، رددت بأين 

عملت طباخ يف »سوريا« وأجيد الطهي السورى والهندي وكل اللغات، ضحك 
وأخذين للعمل يف فيلته، وأنا أخدمه منذ أكرث ِمن ثالث سنوات مبا يُريض الله، 
مل أفعل مشكلة واحدة ومل يشتيك ِمني أحد فكيف أقتل بنت ويّل نعمتي ؟! .
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إعتدل »عالء« يف جلسته ثم سأله :

- هو ده كل إليل عندك يا »سيد« .. مفيش حاجة ناسيها ؟

فتح »سيد« فمه وهّم أن يقول يشء ، لكنه أغلقه وقال : 

- أيوة هو ده كل إليل عندي يا باشا .

نظر »عالء« يف عينيه سائال : 

- يعني إليل فهمته ِمن كالمك إن عالقتك بالدكتور »حاتم« وعيلته .. عالقة 
كويّسة .

رد »سيد« بحسم :

- يا باشا عالقة إيه ؟!  ده أنا هناك طبّاخ .. يعني خّدام ، مبعنى أطبخ كذا يا 
»سيد« .. حارض ، إعمل عصري .. من عيوين ، هو معاليك فاكرين كنت بقعد 

أتسامر معاهم !

أخذ »عالء« يعبث يف قلم بيده ثم رسح لحظات قبل أن يسأله :

- إنت معاك محامي يا »سيد« وال املحكمة هتنتدب لك واحد ؟

هز »سيد« رأسه نفيًا ، فأشار »محمود« إىل كاتب املحرض .. قررنا نحن »عالء 
عبد الستار« وكيل النيابة ، تجديد حبس املتهم »سيد محمد أحمد عاشور« 

لحني إنتداب محامي للدفاع عنه .

قام »سيد« يوقع عىل األوراق وهو يسأله برجاء : 

- أنا بَس يا باشا نفيس أعرف .. إنتوا إتهمتوين أنا بالذات ليه بقتلها، ما 
الخدامني كتري .
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نظر »محمود يف عينيه قائال بثبات :

- ألن آخر كلمة نطقتها القتيلة قبل ما متوت .. هو إسمك إنت يا »سيد« .
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___  5  ___

عرب »سليم« بوابة مستشفى خاصة بثبات يُخفي به أمل يكاد يندثر ، إستقل 
املصعد للطابق الرابع وبنفس الطريقة سأل املمرضة سؤاله املعتاد :

- ها .. يف أخبار جديدة ؟

مبزيج ِمن الحزن والشفقة واإلعجاب أجابت :

- ال يا أستاذ »سليم« .. مفيش .

هز رأسه وإتجه للحجرة التي يلجها بصورة دورية منذ حوايل عام ، فتح الباب 
وهو يتأّمل جسد مالئيك لطفلة بنت خمسة أعوام ترقد ُمحاطة بعدد كبري 

ِمن األسالك واألجهزة التي يصدر منها رنني رتيب .. ممل .. قاتل .

سحب مقعد وجلس بجوارها ، المس بيده أناملها وهو يهمس :

- بابا ِهنا يا حبيبة بابا .

ثم أخذ يتأملها بعشق وقد بدأت الدموع زحفها إىل عينيه ، َمن يرى هذا الرجل 
. أنه َمن كان يصول ويجول يف املحكمة منذ ساعات  أبًدا  البائس لن يُصّدق 

إقرتب بوجهه ِمنها وِمن وسط دموعه شعر أن رجفة أصابتها ، أو رمبا تلك 
الحركة ِمن وحى خياله ، مسح عينيه برسعة وهو ينظر لجسدها برتكيز 

أخرجه منه صوت طرقات عىل الباب ثم دخول طبيب شاب قائال:

- إزيك يا أستاذ »سليم« .

هز رأسه بال معنى وهو يتابع الطبيب الذي أخذ ينظر لألجهزة ثم يكتب 
كلامت مبهمة يف دفرت املتابعة وقبل إنرصافه نظر إىل »سليم« قائال بصوت 

ودود : - ممكن أقول لحرضتك حاجة ؟
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أشار له »سليم« مبعنى أن تحّدث ، فإستطرد الطبيب :

- يافندم كلنا عارفني إن األعامر بيد الله ، بنت حرضتك يف غيبوبة بقالها أكرت 
ِمن سنة ومفيش أي تحّسن يف حالتها ، وسيادتك بترصف هنا كتري قوي و ...

قاطعه »سليم« برصامة : 

- بتدفع يل حاجة ِمن جيبك ؟

إرتبك الطبيب فإستطرد »سليم« برصامة أكرث :

- إسمع يا دكتور ..إنت وإليل زيّك بتقبضوا مرتباتكم ِمن جيب إليّل زيّي ، 
يبقى املفروض تدعي ربنا يكرّت ِمن أمثايل .. بالش تبوس إيدي كل ما أدخل 

هنا .

ثم أشار للطبيب مبعنى أن إنرصف ، وألن هذا الطبيب يعلم مدى قوة 
»سليم« ونفوذه ، فقد آثر السكوت وعدم التصعيد ، وبالفعل .. إنرصف .

نظر »سليم« إلبنته قائال بحنان :

- حيوان .. ِمش عارف إنك هتفوقي وترجعي لحضن بابا .

ثم لصق وجهه بأناملها ُمستطرًدا : 

- فاكرة يا »بريي« ملا كنتي قاعدة جنبي يف العربية وبنغني سوا ، إوعي 
تكوين نسيتي .. طيب أنا هفكرك ، »ومبوت فيه موت طول ما أنا ويّاه .. ما 

هو معنى الحب لقيته معاه .. وإزاي أنىس وإزاي ينىس .. وأنا يّل معاه .. 
حكايات يف هواه« .
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رفع وجهه ونظر إليها وللمرة الثانية تخيّل أن رجفة غريبة أصابتها ، عقد 
حاجبيه لحظات وهو يتأملها فوجدها كام هى .. إستبعد الفكرة ثم مال عىل 

أذنيها هامًسا : 

- عايزاين أحيك لك حدوتة إيه النهاردة .. أقولك .. النهاردة هحيك لك حدوتة 
حصلت فعال .. حدوتة بابا .

إقرتب بفَمُه ِمن أذنها وبهمس قال ..

- أباِك الذي يتهمه الجميع بكل النقائص .. كأنهم كاملون ! ، بالرغم ِمن أين 
ال أفعل ِسوى ما يعملون .. لكن بطريقتي .

ُولِدت ثالث شقيقني ، أبناء ملستشار كبري يف هيئة قضايا الدولة ، أب يرُص 
عىل دخول أبنائه الثالثة ِسلك القضاء ،إنصاع »أحمد« شقيقي األكرب لرغبته 

وهو اآلن قاٍض كبري يُشار إليه بالبنان ، بينام نجا »معتز« شقيقي األوسط 
ِمن مرشوع التوريث هذا بعد تدخالت حازمة ِمن والديت والتي أسفرت عن 
دخوله كليّة اإلعالم وهو اآلن ُمقدم لربنامج طبي سخيف لست أدري كيف 

يُحقق هذا النجاح أو كيف يساعد »معتز« يف عالج الناس وهو مل يدخل كلية 
الطب ! .

تدخالت والديت إنقطعت لألسف عند »معتز« ومل تفلح كل محاوالتها بإقناع 
أيب أن كفاك قاضيًا واحًدا باملنزل ، لذا وجدت نفيس طالبًا يف كلية الحقوق 
تنفيًذا لرغبته ، وفشلت فيها إنصياًعا لرغبتي ، فكيف ملن ال يؤمن بفاعلية 

القوانني أن يعمل عىل تنفيذها ، بالكاد حصلت عىل تقدير متوسط كل عام ، 
فإتهمني والدي بالفشل ورِصُت ِمن املغضوب عليهم والخارجني عن رحمته ، 

حتى بعد أن تخرّجت وإمتهنت املحاماة .



30

مع أول قضية كسبتها طردين ِمن املنزل ، ألنني دافعت عن تاجر مخدرات 
وحصلت له عىل الرباءة ، أليست تلك قوانينكم وما تدرسون ؟! ، وبقانونكم 

بّرأت موكيل .. ملاذا الغضب إذن ؟!

حتى ليلة زفايف ِمن أمك رفض والدي الحضور ووافق عىل مضض أن يحرض إخويت 
وأمي الزفاف .. أسمعِت عن قسوة كهذه ! ، وكلام زادت قسوته .. زاد معها عنادي .

ظلت والديت تحاول إقناعه بأين لست عىل هذه الدرجة ِمن العقوق ، حتى ماتت 
دون أن تنجح يف ما تسعى إليه ، مع موتها ومع إرصاره عىل عدم حضوري الجنازة 
بدأ يقتل داخيل أي إحساس بالبنّوة لهذا الرجل الذي يرى نفسه نصف إله .

بل ومل أهتم بحرمانه يل ِمن املرياث قبل موته ، ومنحه لــ »أحمد« شقيقي 
األكرب مبعظم مريايث ، فهذا طبيعي فقد ورَِث عنه كل يشء ..حتى قسوته التي 
منبعها إميانهام أين أدافع عن املجرمني وأحصل عىل الرباءة .. أليس املتهم برئ 

حتى تثبت إدانته ؟ أليست هذه قوانينكم وما تحكمون.

حاربت الدنيا مع أمك فقط، حتى فارقتني وفارقت الدنيا كلها بكامل إرادتها .. ال 
أعلم كيف أو ملاذا  أو هل ما حدث تقصري بُناء عىل مني أم منها ، يف كل األحوال فإن 
فراقها لغز كبري ال يوجد عليه شاهد ِسواِك ، متى تعودي ألحضان أبيك لتخربيه .. أو 
ال تخربيه .. ال يهم ، فقط أحتاج إليِك وأنتظر لحظة رجوعك وعىل يقني أنها آتية .

نظر إليها بعيون مغروقة بالدموع ، فجأة شعر أن مقلتيها جحظت وإتسعت 
بشدة وبرز منها عيون سوداء حالكة .. ال بياض فيها .

مسح عينيه من الدموع برسعة ونظر إليها مرة أخرى .. فوجدها مغمضة 
العينني ساكنة كام هى.

تلفت حوله ثم نظر يف األجهزة فوجدها كام هى بال أي تغيري ، تصدر نفس  
الرنني الرتيب .. اململ .. القاتل .
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___  6  ___

بخطوات متعرثة كالسكارى مىش »سيد« بصحبة أحد العساكر إىل زنزانة 
الحبس اإلحتياطي وللدهشة كان يغني .. »تاين ، تاين ، تاين ، راجعني للحبس 

تاين ، والرُبش والفريان ِمن تاين«.

مام جعل العسكري يسأله ُمتعجبًا :

- إنت عامل دماغ إيه يا جدع إنت ؟

رد بحرسة :

- دماغ قهر بعيد عنك .

فتح العسكري الزنزانة ، دخل »سيد« ، وكام توقع سِمَع صوت أجش يقول :

- خد هنا ياض .

هذا بالتأكيد صوت كبري الحجز ، فكل مجتمع له كبري ،حتى إن كانت زنزانة 
بها بضع عرشات.

إلتفت ناحيته ونظر بالمباالة ساكًنا ، فإضطر صاحب الصوت األجش أن يكرر 
ندائه :

- إنت أطرش ياض .. ِمش بقولك تعاىل هنا .

نصحه أحد فاعيل الخري :

- روح له يابني .. ده »برعي« .. كبري الحجز ، روح بََدْل ما يأذيك .
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رد »سيد« بصوت مسموع :

- يأذيني إيه أكرت ِمن كده .

هنا قام »برعي« ومعه زوج ِمن ذوي املالمح اإلجرامية مفتويل العضالت قائال:

- أيوة يا ننوس عني ماما .. يف أذية أكرت ِمن كده .

نظر »سيد« يف عينيه وهو يجيب برصامة :

- إسمع يا »برعي« .. إوعى تفتكرين داخل السجن يف محرض تحرّش .. أنا 
جاي يف قتل ، يبقى إرجع مكانك بدل ما أعملها معاك .

إبتسم »برعي« إبتسامة كشفت عن صف أسنان ُمتآكل ، ثم نظر ألحد رجاله 
سائال بتهكم : 

- ُخفت ياض وال لسه ؟

ودون توقع إنقض عىل »سيد« إنقضاضة أسقطتهم اإلثنان أرًضا ، ثم دارت 
معركة غري متكافئة ، صمد فيها »سيد« ببسالة قبل أن ينقذه صوت فتح أمني 

رشطة لباب الزنزانة ، فإعتدل الجميع . نظر له »برعي« قائال :

- خري يا أمني »سالِم« ؟

مر »سامل« بعينه عليهم قبل ان يسأل برصامة :

- فني »سيد عاشور« ؟

أجابه وهو ميسح خيط دم ينساب ِمن جانب فمه :

- أنا يا باشا .
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نظر يف وجهه بتمعن قبل أن يسأله :

- مني إليل رضبك ؟ 

رد »سيد« بسخرية :

- مفيش يا باشا .. ده أنا إتكعبلت وأنا مايش .

مد »سامل« يده وأعطاه كيس به طعام وسجائر ثم أعطاه نقود وهو يقول:

- خد يا »سيد« ، يف واحده إسمها الشيخة »درة« بعتالك الحاجات دي .

رصخ »سيد« بفرحة :

- إنت شفت الشيخة »درة« .. هى عارفة إن أنا هنا ؟

نظر له نظرة طويلة ، ثم أجاب بصوت فشل أن يداري ما به من خوف : 

- أيوة عارفة وبتقولك ..إطّمن يا »سيد« .

نظر »سامل« إىل »برعي« ورجاله قائال بنربة تهديد واضحة : 

- إسمعوا يا بقر .. إليل شايف نفسه دكر كده .. ده لو فيكم دكر ؟ .. يبص 
لــ »سيد« بطرف عينه .. الكالم واضح أهو .

ثم نظر إىل »سيد« مستطرًدا :

- ملا تعوز حاجة .. إبعت يل مع العسكري إليل برّه .

خرج »سامل« وأغلق باب الحجز ، وزّع »سيد« الطعام عىل املساجني كبار الِسن، 
العنان  ُمطلًقا  سيجارة  وأشعل  للحائط  ظهره  وسند  مجلًسا  لنفسه  إنتقى  ثم 
ألفكاره .. إذن هى هنا .. قريبة مني .. تحميني .. كنت أعلم أنها لن ترتكني .
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أغلق عينيه وأخذت لقطات تنساب يف رأسه .. فتاة تفتح الثالجة ثم تخرج 
قطعة لحم نيّة وتأكلها ، يحاول »سيد« منعها ، تقاوم برشاسة ثم تجحظ 

عينيها بصورة مرعبة وهى ترصخ فيهم بصوت رجايل خشن .. لقطة لــ »سيد« 
جالس مع الشيخة »درة« وهى تأمره أن يُحرض »البت امللبوسة« .. لقطة لــ 

»سيد« وهو يحاول إطفاء نريان يف غرفة الفتاة وهو يسمع رصخات عالية 
مرعبة ، ثم يسحب الفتاة خارج الغرفة .

هز »سيد« رأسه بقوة ليمنع سيل األفكار،ثم أطلق زفرة ضيق عالية وهو يقول 
لنفسه..ماذا أفعل؟ .. أأخربهم بالحقيقة ؟ ، لكن كيف ؟ إن فعلتها لن يحدث 
العقلية  األمراض  مستشفى  إىل  سيتحول  الذي  املحبس  مكان  يف  ِسوى  تغيري 
. يوًما  أغادرها  قد  التي  الضيقة  الزنزانة  هذه  بدل   ، أبًدا  أغادرها  لن  التي 

إقرتب منه أحد املساجني وهو يعطيه سيجارة أخذها »سيد« وهو ينظر له 
بفضول  مل يدم طويال ألن السجني عرّف نفسه :

- محسوبك »حسن العرت« واخد أربعة إستمرار يف خناقة بالسالح األبيض .

رد »سيد« برتقب :

- ربنا يفك ضيقتك وضيقتنا قادر يا كريم .

إقرتب منه »صالح« وهو يهمس يف أذنه سائال : 

- هى الشيخة »درة« بتاعة الدويقة إليل عملت معاك الواجب ده ؟

هز »سيد« رأسه إيجابًا بحذر ، فغمغم »صالح« ُمتعجبًا :

- طب إزّاي بس ؟
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رد عىل سؤاله بسؤال :

- إيه هو إليل إزاي ؟

نظر »صالح« يف عينيه وهو يجيب :

- أصل الشيخة »درة« دي ماتت ِمن سنتني .

إتسعت حدقتا »سيد« بذعر وهو يقول :

- هو إيه إليل ماتت ِمن سنتني يا جدع إنت . دي كانت معايا ِمن أسبوع .

رد »صالح« بحسم :

- والله العظيم الشيخة »درة« ماتت ِمن سنتني وأنا مشيت يف جنازتها 
بنفيس.

غمغم »سيد« غري مصدق : 

- ماتت إزاي طيب ؟

همس »صالح« يف أذنه بصوت كالفحيح :

- ماتت مدبوحة .
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___  7  ___                                       

بعد مرور ِعّدة أيام ..

دخل »سليم« مكتبه فوجد مساعده األول »شوقي« ُمنكبًا عىل أوراق:

- صباح الفل يا »أبو الشوق« .

هب واقًفا وعىل شفتيه إبتسامة واسعة :

- صباح الفل يا ريس .

دخل غرفة املكتب وخلفه »شوقي« الذي بدأ رسد املستجدات:

- قضية أرض العامرية إتأجلت ...

قاطعه »سليم« بإشارة ِمن يده : 

- سيبك ِمن الحاجات الخايبة دي يا »شوقي« .. قضية الدكتور »عز« .. 
حصل فيها إيه ؟

بضحكة خفيفة أجابه :

- النيابة قالت مرافعتها والقضية إتأجلت آلخر الشهر لسامع مرافعة الدفاع.

ثم إستطرد بإرتباك :

- والله يا ريس أنا قلبي ِمش مرتاح للقضية دي .. أصلها قضية مقفولة .

رد »سليم« بإستمتاع :

- وأنا اموت يف القضايا املقفولة .. املهم طلبتوا حضور شاهد اإلثبات ؟
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هز »شوقي« رأسه إيجابًا بقلق ، مام جعل »سليم« يُكمل بسخرية:

- بالش تقلب وّشك كده يا »أبو الشوق« .. يالله إبعت يل القهوة .

خرج »شوقي« ِمن الغرفة ، فتح »سليم« جهاز الالب توب وقبل أن ينظر فيه 
سمع رنني هاتفه ، نظر فيه فوجد إسم شقيقه »معتز« ، قطب حاجبيه قبل 

أن يرد بحذر :

- خري يارب .. يا ترى إيه إليل فكرك  يّب .

أتاه صوت »معتز« به نربة ضيق واضحة :

- يعني بالش أكلم أخويا ملّا أبقى مخنوق .

شعر »سليم« بإنقباضة ، »معتز« معروف بالضحوك دامئًا لذا قال بقلق :

- خري يا »معتز« يف إيه؟ 

أجابه بحسم :

- الكالم ِمش هينفع يف التليفون ، قابلني الليلة يف مطعم القلعة .. فاكره وال 
ناسيه؟

رد »سليم« برتدد :

- أيوة فاكره .. بَس أصل ورايا مشوار مهم بالليل و ...

قاطعه »معتز« بحدة:

- يف داهية أي حاجة..بقولك محتاجلك يا أخي..الساعة تسعة تكون هناك .
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رد بإستسالم : 

- حارض يا »معتز« حارض .

أثرت هذه املكاملة عليه طوال اليوم ، مل يعمل برتكيز وألقى معظم امللفات 
عىل مساعديه ، ويف الثامنة إستقل سيارته وإنطلق .

طول الطريق مل تهدأ عاصفة ذكرياته ..«معتز« كان أقرب شخص إليه يف 
املنزل ، عرشات املواقف الجميلة طافت بخياله لكنه ثبت عند املوقف األخري، 

عندما حرمه والده ِمن املرياث ، فقد ذهب »معتز« ِمن تلقاء نفسه وأعاد 
إليه أي زيادة يف مرياثه مام أثار غضب »أحمد« إىل أبعد الحدود وتسبب يف 

قطيعة بينهام مل تدم طويال ألن »معتز« أرص عىل عدم مجافاته .

لكنهام مل يتواصال ِمن فرتة .. تُرى ماذا حدث اليوم ؟ .

دخل املطعم فوجده جالًسا عىل نفس الطاولة التي كثريًا ما تناوال عشائهام 
عليها ، إقرتب منه سائال بإضطراب :

- خري يا »معتز« يف إيه ؟ .. حد ِمن عيالك حصل له حاجة ؟ 

قام »معتز« وعانقه بحميمية ثم أجاب بإبتسامة خفيفة :

- أقعد يا »سليم« .

- يابني وتّرتني .. يف إيه ؟ 

نظر له بحنان قبل أن يجيب :

- مرة واحدة إفتكرت إن بقالنا فرتة طويلة مشفناش بعض .
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عاد »سليم« بظهره للخلف ثم أشعل سيجارة قائال :

- معقول جايبني بالطريقة دي عشان كده ؟

هز »معتز« رأسه نفيًا بقوة وهو يقول :

- ال طبًعا يف سبب تاين .. بس أنا ِمستني ملا العدد يكمل عشان أتكلم مرة 
واحدة .

تساءل »سليم« بدهشة :

- عدد إيه ؟ .. إيه يابني اللوغاريتامت دي ؟

أتته اإلجابة بأرسع مام يتوقع مع سامع صوت »أحمد« الوقور وهو يتساءل 
بدهشة :

- يف إيه يا »معتز«  ؟ .. مالك قلقتني عليك .

تالقت نظرات »سليم« و«أحمد« ولسان حالهام يقول .. إما »معتز« يعاين ِمن 
أمر جلل مام جعله يناشد أخويه لنجدته .. أو أنه رتب هذا امليعاد ليتقابال .

رد »معتز« بنفسه عندما أطلق ضحكة عالية قائال : 

- ما تسلموا عىل بعض يا جامعة .. ده إنتوا إخوات برضه .

تصافح »سليم« و«أحمد« بربود وإحتل كٍل منهام موقعه ، أما »معتز« فقد 
صاح بعامل املطعم طالبًا العشاء ثم إلتفت إليهام : 

- إيه رأيكم يف املفاجأة السعيدة دي ؟ أنا قلت نتجّمع ونرضب عكاوي زي 
زمان .
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قال »أحمد« بغضب : 

- أنا عايز أفهم .. إنت جايبنا الليلة ليه ؟

رد »معتز« ببساطة :

- عشان نرضب عكاوي يا حرضة القايض .

زفر »أحمد« :

- هو إنت هتفضل متهّور كده عىل طول.. يابني أنا مينفعش أقعد يف أماكن 
عامة .

رد »معتز« بضحكة عالية قائال :

- ليه ؟ .. عليك محارض وال إيه ؟

ثم أشار عىل »سليم« املحتفظ بصمته مستطرًدا :

- حتى لو عليك .. املرِت يطلعك منها .

أطفأ »سليم« سيجارته سائال بهدوء :

- ال يا »معتز« ، أنا عايز أعرف بجد .. إنت جايبنا ليه ؟

نظر لهام طويال قبل أن يرد بجدية:

- عشان حاجة إنتوا اإلتنني متعرفوش فيها إسمها صلة الرحم.

هّم »أحمد« بالرد لكن سبقه وصول أطباق العشاء التي رّصها العامل بحرفيّة، 
إسرتد »معتز« روحه املرحة قائال:
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أيوة كده .. نرضب العكاوي األول ، أصيل برصاحة عاطي كلمة للمدام إين 
الليلة هسّوي الهوايل .

ثم عادت مالمحه لجديّتها فجأة وهو يستطرد :

- مّدوا إيديكم يا جامعة .. إنتوا خالص إتقابلتم .. إعرصوا عىل نفسكم ملونة 
وحاولوا تاكلوا .

هّم »أحمد« بالقيام قائال : 

- معلش يا »معتز« .. أنا مينفعش أقعد يف اماكن عامة .

عىل عكس طبعه رد »معتز« برصامة وهو ميسكه ِمن رسغه :

- معتقدش يف نَص قانوين مينع قايض يتعىش مع إخواته يف مطعم ، وعىل 
فكرة لو مشيت .. يبقى هتخرس كتري .

تردد »أحمد« لحظات ثم مّد يده وإلتقط امللعقة قائال:

- أخرس إيه يعني ؟

أجابه »معتز« ضاحًكا : 

- تخرس كباية شاي خيالية بيعملوها هنا .

حاول »معتز« أثناء العشاء أن يذكرهام مبواقف سابقة جمعتهم ومل يجد أي 
تجاوب من كليهام ، لكن ذلك مل مينعه أن يقول بإبتسامة : 

- بّصوا يا جامعة .. إحنا إخوات برضه مهام كان و ...
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قاطعه »أحمد« برصامة : 

- إسمع يا »معتز« .. الكالم إليل بتقوله يف برنامجك ده .. مينفعش نسمعه 
هنا ألن ...

أخريًا تحدث »سليم« مقاطًعا بثقة :

- مالك يا حرضة القايض .. بتعاملنا كأننا كالب ضالة كده ليه؟

رماه »أحمد« بنظرة نارية وهو يقول : 

- بالش تجّمع .. طول عمرك حاجة و«معتز« حاجة تانية .

رفع »معتز« يده قائال بطريقته املرحة :

- طيب عندي إقرتاح كويس بدل ما متسكوا يف بعض قّدامي

ثم مّر بعينه عليهام قبل أن يقول : 

- ما تيجوا كل واحد يقول إليل عنده .. ِمش ميكن أطلع يف اآلخر أنا إليل 
غلطان .

رد »سليم« بثقة : 

- موافق .

باملِثل فعل »أحمد« وهو يقول بتحدي :

-وأنا كامن موافق .. قول إليل عندك يا »سليم« .. ده لو عندك حاجة تقولها. 

إبتسم »سليم« وهو يشعل سيجارة :

- ال عندي كتري ، بس قول إنت األول .. إنت الكبري .
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دعمه »معتز« قائال : 

- يف دي عنده حق يا حرضة القايض .. إنت الكبري فعال .

عاد »أحمد« بظهره للخلف وأخذ رشفة شاي ثم قال ُمحذًرا : 

- بس ِمش هسمح لحد يقاطعني .

رد »معتز« برسعة : 

- هو حد يقدر يقاطع معاليك .. إتفضل يافندم .

عمرك  طوال   .. تحدث  قايض  وبأسلوب  »سليم«  لوجه  عينيه  »أحمد«  سدد 
وأنت يف املنزل كالنغمة النشاز ، يقول والدك ميني  فتتجه نحو اليسار ، نتفق 
عاشًقا   ، ..والقوانني  والتقاليد  للُعرف  رافًضا   ، عكسه  بفعل  لتفاجئنا  أمر  عىل 
للمفارقات، بعيًدا عن الدين وتتحدث مبا يريض الله ، ال تعرتف بالدستور ومتتهن 
املحاماة، تنشد العدل وتدافع عن املجرمني ، هذا بخالف إدمانك السخرية ِمن 
كل يشء وأي يشء حتى ِمن والدك ، كم مرة سخرت ِمن طريقة تربيته ورغبته 
يف جعلك رجل أفضل ، أن يضع يف يدك مطرقة القايض وليس سوط الجالد .

ثم أخذ نفًسا عميًقا ليمأل صدره بالهواء .. ال تظن يا »سليم« أين قبلت نصيبك 
ِمن املرياث طمًعا ، فأنت تعلم قوة مركزي املادي ، لكني أخذته أدبًا لك ، ألن 
األب الذي طاملا سخرت منه ال يستحق أبًدا أن تضع يدك عىل قرش ِمن أمواله 

بعد موته ، وكفاك مالك الوفري ..الحرام، ذلك املال الذي مل تتحمله زوجتك 
وفارقتك بطريقة غريبة وغامضة ، ذلك املال الذي مل يِفدك شيئًا يف عالج 

إبنتك الوحيدة ، مع أن أفضل األطباء تابعوا حالتها إال أنها ترقد يف غيبوبة 
منذ عام مل تِفق منها وال توجد أدىن بادرة ِشفاء .. أمل تتعظ بعد .
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متى تعلم أنك كنت عاًرا عىل أبيك وإنتقل العار إيّل بالتبعية ، متى تعلم 
أن أعدايئ ِمن القضاة يعايرونني بك وأن رؤسايئ يعتربوك النقطة السوداء 

الوحيدة يف ثيايب ناصعة البياض .

متى تعلم أنك شقيقي األصغر الذي أحبه رغاًم عني .. لكني ال أجد لعالج 
ضالله سبيال .

وبأسلوب َمن يُنهي مرافعة إستطرد .. كنت وال زلت وسأظل أدعو لك 
بالهداية ال ليشء ِسوى لنفسك .. وال أريد ِمنك جزاًءا وال شكورا .

إنتهى »أحمد« ِمن رسد مذكرته التي قالها بثقة وإنفعال ، حاول »معتز« 
تخفيف ِحدة املوقف قائال:

- أنا بقول نطلب دور قهوة ، قبل ما نسمع مرافعة الدفاع .

ثم طلبها بالفعل ، بينام »سليم« عاقد حاجبيه مل ينطق ببنت شفة وهو يعبث 
يف والعة سجائره ، وإلتزم »أحمد« الصمت أيًضا لكن نظرة الثقة يف عينيه تُعطي 
بينهام  ، يف حني أخذ »معتز« ينقل عينيه  بالقاضية  الِسجال  أنهى  أنه  إنطباع 
بتوتر وداخله يقني أن صمت »سليم« هو السكون الذي يسبق العاصفة فهو 
اآلن يرتب أفكاره للرد ،أتت القهوة ، ومع الرشفة األوىل قال »سليم« بسخرية :

- ِمستنى أسمع الحاجب يقول .. الدفاع يتفّضل .

داعبه »معتز« ُمقلًدا طريقة حاجب محكمة :

- طيب .. الدفاع يتفّضل .

صبغ صوته بالرصامة:

- بَس املعاملة باملثل..أنا كامن ِمش عايز حد يقاطعني أثناء مرافعتي .
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هز »أحمد« رأسه بتحفز ، يف حني غمغم »معتز« :

- أسرت يارب .

إعتدل »سليم« يف جلسته وصّوب عينيه تجاه »أحمد« .. تحدثت كأنك تقول 
منطوق ُحكم بينام مل تصغى ملرافعة الدفاع بعد ! ثم تتهمني بالعقوق!!، 

حسًنا أذكر يل موقف واحد وقفت أمامكم ُمناطًحا ، كنت دوًما أنسحب ثم 
أفعل ما أراه ُمناسبًا فلست ُمطالب أن أكون نسخة ِمن والدي .. أو منك ، 

هذا حقي ، وهذا هو الِعدل إن كنتم تعقلون .

ذكرت أنني ُمتناقض .. هل التناقض تهمة ؟! ، إنه ِسمة ، نعم أخطايئ كثرية 
وأعرتف ، وَمن منكم بال خطيئة فلريميني بالرصاص .. عن أي خلٍل تتحدثون ؟

ثم إستطرد بصوت به ملحة سخرية .. كذلك كام علّمنا زعامء األمة ، أن الله 
قد خلقنا أحراًرا ، وبُناء عليه يل حق اإلختيار أن أكون قايض .. أو جالد ، بل 

الجالد أجمل إن كنتم تدركون .

ثم أطفأ سيجارته بعصبية .. ملاذا تفرتض أن وفاة زوجتي نتيجة حتمية ملايل 
الحرام ؟! ، ملاذا ال يكون إبتالء ِمن الله ليختربين أأشكر أم أكفر ؟ ، ثم ملاذا 

يكون مايل حراًما ِمن األساس ، ماذا فعلت ؟ ، أدافع عن متهمني ..أبرياء حتى 
تثبت إدانتهم ، أليس هذا قانونكم وما تدرسون .

بدأ وجه »أحمد« يكتيس بالغضب خاصة عندما ملح بوادر إقتناع يف عيون 
»معتز« فإسرتسل »سليم« بثقة .. تقول أن أعدائك يعايروك يب ، لتعلم أن 

أصدقايئ كذلك يعايرونني ببعض أحكامك كم مرة منحت الرباءة ملذنب 
بسبب خطأ يف اإلجراءات أنت أول َمن يعلمه ؟ كم ِمن مرة حكمت عىل 

مظلوم ألن أوراق النيابة ُمحكمة يف حني أنك موقن ِمن براءته ؟..كن ُمنصًفا يا 
سيدي القايض .
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ثم إبتسم بسخرية وهو يشعل سيجارة .. إذن كالنا يقبل نفس اليشء ويلعب 
عىل نفس الوتر ، فإن كان مايل حرام فأنظر أيًضا إىل مالك ودع ضمريك يحكم 

و..كن منصًفا يا سيدي القايض.
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___  8  ___

مرّت أيام عىل لقاء األشقاء الذي إنتهى عىل بعض الصفاء يف النفوس مع نصيحة ِمن 
»أحمد« أن إبتعد يا »سليم« عن القضايا املُثرية للجدل التي جعلتك يسء السمعة، 
مل يعرتض »سليم« عىل النصيحة وقِبلها ، أو طبّق طريقته وإّدعى أنه موافق .

أما »معتز« فقد إعترب أن نهاية اللقاء عند هذا الحد .. نهاية سعيدة ، فقد 
كسب أرًضا جيدة نحو التقارب ، ثم زاد عليها بأن عرَض عىل »سليم« التدخل 

يف عالج إبنته بالطرق الروحانية .

رفض »سليم« يف البداية ألنه يعترب هذه الطرق نصب ُمقنن ، يف النهاية إقتنع فالطب 
الحديث عاجز بالفعل عن العالج ، ولن تزيد طُرق »معتز« الطني مزيًدا ِمن البلل .

دخل »سليم« مكتبه متجّهم بعد أن أصدر أمرًا صارًما بعدم إزعاجه ، اآلن حان 
وقت كتابة املرافعة النهائية يف قضية إعتربها الجميع قضية رأي عام ، وكعادته قبل 
البداية عكف عىل قراءة ملف القضية بالكامل .. قضية الدكتور »عز الدين هاشم« .

الرجل الذي قتل زوجته بعد أن ضبطها يف فراش رشيكه وأعز أصدقائه .

الدكتور »عز الدين« أستاذ بكلية التجارة ، قىض فرتة ِمن عمره بإحدى دول 
الخليج مع صديقيه »عامد« الذي يشتهر بالجدية والرصامة حتى أن الجميع 
يناديه بــ »حرضة الضابط« وصديقه الثاين »عيل« الذي هو أذكاهم وأكرثهم 

وسامة مام جعل الطريق ُممهًدا أمامه ألن يصبح زير نساء .

عادوا بعد سنوات الغربة ليفتتحوا رشكة إسترياد وتصدير وضعوا فيها معظم 
مدخراتهم ، واجهوا صعوباٍت جّمة يف البداية قبل أن تبتسم لهم الحياة 

ويصعدوا سلم الرثاء .
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ذات يوم أتتهم »جيهان عبد الوهاب« .. سيدة مجتمع ، مطلقة ، لديها رشكة 
صغرية ، وكأنثى ناعمة بدأت تتقرب مبهارة ِمن ثالثتهم ، بغريزتها إكتشفت أن 
»عامد« ليس بالصيد املطلوب ، فهو بجديته ورصامته لن يكون سهل املنال، 
خاصًة أنه غارٌق حتى أذنيه يف مشاكل العمل وأرسته الكبرية وأطفاله الخمسة.

بينام »عيل« رغم كونه غري متزوج لكنه ليس الهدف املنشود ، هو رجل النزوات فقط .

وألنها صاحبة هدف فقد إنصب تركيزها عىل »عز الدين« هو أكرثهم ثراًءا 
بحكم عمله يف الجامعة باإلضافة لرئاسته مجلس إدارة الرشكة ، كام أن 

مشاكله مع زوجته معروفة للجميع . 

لفت خيوطها حوله وقبل مرور عام نجحت يف إيقاعه بني حبائلها حتى صار ال يقوى 
عىل فراقها ، طلق زوجته أم أبنائه وخرسها وخرسهم معها و.. تزوج »جيهان« .

حرصت »جيهان« بعد الزواج أن تجعله يشعر دوًما بأنه ملك متّوج ، قائد ال 
يعرف ِسوى طريق النرص، بالرغم ِمن كونه ُهزم كثريًا ، فقد كان بسنوات عمره 
التي تقارب الستني يعجز يف بعض األحيان عن مجاراة إمرأة أربعينية رشسة مثلها .

بعد إحكام »جيهان« قبضتها عليه ، بدأت تتمدد يف الرشكة ، تشارك يف صنع القرار ، 
تحدد جدول العمل ، تعنّي وتفصل موظفني ، مام جعل »عامد« برصامته يرفض هذه 
األوضاع ، وبدأت املشاكل تدب يف رشكة مستقرة منذ سنوات ثم .. حدث الصدام .

إضطر »عامد« أن ينسحب ِمن الرشكة وبيع أسهمه التي إشرتتها »جيهان« 
بدعم مادي واضح ِمن دكتور »عز الدين« الذي كان يثق فيها ثقة عمياء .

ثقة مل تتزعزع حتى وصله تسجيل صويت ، يبدو أن أحد املوظفني الغيورين 
عىل مصلحة الرشكة قام بتسجيله ، حديث بني »جيهان« و«عيل« ، مضمونه ال 

يُثبت الخيانة ، لكنه أيًضا يثري الريبة ، تلك الريبة التي جعلت »عز« يستأجر 
شخص لرياقب زوجته ، ثم أتت األخبار السيئة .
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أوضحت املراقبة أن »جيهان« و«عيل« تقابال أكرث ِمن مرة يف أماكن عامة ، 
ثم إنتقلت لقاءاتهام ملنزله املعروف بــ »الغواصة« والتي مع »عز« و«عامد« 

نسخة ِمن مفاتيحها ُمنذ األيام الخوايل .

جن جنون »عز« لكنه مل يترّسع ، ذهب إىل »عامد« وأعتذر له عىل ما فات ثم 
طلب مساعدته يف ما هو قادم ، بهدوء تم إعداد أدلة النفي قبل تنفيذ الجرمية .

إستعان »عامد« بأحد املهندسني يف الرشكة ِمن أويل الثقة الذي إستطاع 
تعطيل كامريات املراقبة يف عامرة »الغواصة« ، كام أعطى »عز« رشوة كبرية 

لبواب العامرة لنفي رؤيتهام يف أي وقت .

إنتظر »عز« حتى أبلغته »جيهان« أنها ستشرتي مالبس يف املساء مع إحدى 
صديقاتها ، إتصل بــ »عيل« يطلب مقابلته مساًءا فإعتذر ألسباب واهية ، 

شّدد املراقبة ، فعلم أنها ذاهبة إليه.

وصلت جيهان »الغواصة«، تركهام نصف ساعة ، ثم صعد للشقة ومعه »عامد«، 
فتحوا الشقة مبفتاحها األصيل ، تسللوا إىل أن ضبطوهام يف الفراش، أطلق »عز« 
عليهام النار ِمن مسدس غري مرخص ، ثم إنرصف بصحبة »عامد« دون أن يراهام أحد .

بعد الجرمية إستدعتهام النيابة للتحقيق ، إدعى »عز« أنه كان بصحبة مدير 
حسابات الرشكة وإثنني ِمن كبار املوظفني جالسني يف أحد الكافيهات حيث 
جاءهم »عامد« إلقناعه بالعودة للرشكة مرة أخرى، وبهذا أثبت وجوده يف 

مكان بعيد عن الجرمية بشهادة الشهود .

لكن الجرمية الكاملة كام تعتمد عىل التخطيط الجيّد ، فهى أيًضا تحتاج إىل 
بعض التوفيق ، وهذا التوفيق الذي تخىل عنهم نتيجة ظهور شاهد إثبات، 

رجل يجلس يف رشفة منزله يف العامرة املُقابلة لــ »الغواصة«، ِمن مكانه 
إستطاع رؤية الجرمية بكل وضوح .
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قلبت شهادة هذا الرجل القضية رأًسا عىل عقب ، حيث واجهت النيابة »عز« 
بشهادته ووجهت إليه تهمة القتل العمد واملشاركة يف الجرمية لــ »عامد« 

والشهادة الزور للباقيني .

بثبات يُحسدا عليه متسك كال منهام بشهادته ونفي التورط يف الجرمية 
وُحّولت القضية للجنايات.

أتت زوجة الدكتور »عز« أو للدقة طليقته ومعها زوجة »عامد« إىل »سليم« 
يف مكتبه بعد أن ذهبتا ألكرث ِمن محاٍم وجميعهم أكدوا أن القضية ُمنتهية .

إستقبلهام »سليم« بثقة ووعدهم بالرباءة للجميع ثم طلب أتعاب ضخمة 
أخذ نصفها ُمقدًما .

إنتهى »سليم« ِمن مراجعة ملف القضية بالكامل ، ثم كتب مرافعة قوية ، 
ودّون بعض النقاط جانبًا ، وغادر مكتبه سعيًدا ُمنتشيًا .

إتجه لسيارته الفارهة الرابضة يف جراج خاص ، إحتل مقعد قيادتها وقبل أن 
يدير املُحرك سمع صوت طرقات هادئة عىل الزجاج األمين ، رفع عينه فرآها..

هذا الوجه امللئ بالتجاعيد خصالت الشعر املشتعل شيبًا ِمن أسفل طرحة 
بالية كمالبسها ، العيون الذابلة ذات اللمعة املخيفة .

عقد »سليم« حاجبيه لحظات ثم إبتسم وهو يفتح لها الباب :

- شيخة »درة« ..إنِت لسه عايشة !

ركبت بصعوبة ، وبصوتها الخشن قالت :

- إزيّك يا »سليم« .. عامل إيه ؟
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أغلقت الباب، تأملها لحظات قبل أن يسألها بدهشة :

- هو إنتي دخلِت الجراج إزاي ؟

أطلقت ضحكة متقطعة وهى تقول :

- ِمش عيب ملّا تسأل ِستك الشيخة »درة« سؤال زّي ده ؟

لسبب غري مفهوم بدأ يتسلل القلق إليه ، هو يعرفها جيًدا ، ترافع عنها منذ 
خمس سنوات وحصل لها عىل الرباءة ، وهذا ما جعله يقول بثبات : 

- هو إنِت هتعميل الحبّتني دول عيّل أنا يا »درة« .. ده أنا أّول واحد عارف 
إنك دّجالة .

ردت بحدة :

- وملّا إنت عارف إين دجالة .. ِجبت يل براءة ليه ؟

صدمه السؤال ، عقد حاجبيه لحظات ، قبل أن يتكلم ، أشارت له برصامة :

- إطلع يا »سليم« .. املكان هنا خنقة وأنا عايزة أتكلم معاك .

أطاعها وهو يسأل نفسه ملاذا ال ألقيها خارج السيارة ، إنطلق عىل غري ُهدى 
يف شوارع »القاهرة« ، بعد فرتة صمت بدأ يتامسك فسألها بسخرية : 

- طب تحبي تروحي فني يا »درة« ، نتعىش عىل النيل مثال ؟ !

ردت بتهكم :

- ال .. أنا بقول نطلع عندك البيت أحسن .
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وإستطردت بلهجة ذات مغزى :

- وال أنا يعني أقل ِمن مدام »سويل« إليل كسبت لها قضية الورث .

أطلت الدهشة ِمن وجهه قبل أن ينظر لها بغضب :

- إنت برتاقبيني يا »درة« وال إيه ؟

ردت بالمباالة :

- وأراقبك ليه يا »سليم« .. ده إنت حبيبي .

دخل شارع هادئ، ركن سيارته، برصامة سألها :

- عايزة إيه يا »درة« ؟

ردت بثبات :

- خدمة .. خدمة مدفوعة األجر .

أطلق ضحكة متوترة وهو يقول :

- أجر !.. إنِت عارفة أتعايب يف أقل قضية كام ؟

ردت بغموض :

- ِمش كل األجر فلوس يا »سليم« .. يف حاجات ال تُقّدر بثمن .

بلغ به التوتر مبلغه ، أشعل سيجارة ، ثم سألها بنفاذ صرب: 

- إخليص وخلصيني .. عايزة إيه ؟
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نظرت يف عينيه نظرة أربكته كثريًا ثم قالت ببطئ :

- يف واحد قريبي متهم بجرمية قتل ، وعايزاه يطلع منها ، إسمه »سيد 
عاشور« والقضية يف املحكمة الشهر الجاي .

أخذ ينفث الدخان لحظات ثم قال :

- مايش يا »درة« .. خليه يعمل يل توكيل و ...

قاطعته وهى تخرج من طيات مالبسها ورقة ، وضعتها يف يده قائلة :

- التوكيل أهو .

نظر لها بدهشة ثم قال : 

- ياااه .. ده إيه الثقة دي ، مايش .. هبعت أجيب ملف القضية ، أقرأها بعد 
كده أحدد أتعايب .

ثم نظر يف عينيها مستطرًدا:

- معايك بقى أتعاب »سليم الجالد« .. وال هنقضيها رعب وخالص .

أجابته بسخرية : 

- لو عايز فلوس مايش .. بس إنت عشان حبيبي ، أنا ممكن أجيبلك إليل 
أغىل من الفلوس .

سألها برتقب :

- إيه ؟
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ردت بحسم : 

- بنتك يا »سليم« .. أنا أقدر أرجعلك بنتك .. أرجعهالك قبل ما تحّصل أمها.

ثم أردفت بصوت به الكثري ِمن الغموض : 

- بنتك ِمش مريضة .. بنتك معمول لها َعَمل ،عمل ِمن واحدة مغلولة ِمنك 
ونفسها تحرق قلبك.

أطلق ضحكة قصرية وهو يقول :

- كدابة يا »درة« .. لو كالمك صح .. يبقى تطلع مني دي ؟

أجابته بإستفزاز :

- ال ِمش هقولك مني .. بَس هّديك عربون الشغل .

شعر أنه غري قادر عىل مجاراتها فإنتظر صامتًا وهى تسرتسل :

- القضية إليل هترتافع فيها بكرة ..إنت ناوي تعتمد عىل التشكيك يف نَظَر 
شاهد اإلثبات الوحيد وموقع شقته ِمن شقة القتيل .

ثم إستطردت وهى تفتح باب السيارة :

- بالش تلعب عىل الحتة دي يا »سليم« .. أصل النيابة جايبة شهادة إن نظره 
ِستة عىل ِستة ، وعامله معاينة للموقع .

أغلقت باب السيارة ثم إلتفتت فجأة برشاقة :

- كامن الشاهد مدير يف رشكة حراسات خاصة ، يعني ِمش عبيط .. ركز يا 
»سليم«.
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ختمت حديثها بضحكة ساخرة عالية وهى تبتعد بخطوات بطيئة عن 
السيارة، مسح »سليم« بعض قطرات العرق التي بدأت تنساب عىل جبينه، 
وهو يتابعها بعينيه، ورغم أن إضاءة الشارع كانت خافتة وليست معدومة، 

ورغم أنه ملح ظلها يسري بجانب السيارة بوضوح، إال أنه نظر تجاهها فوجدها 
فجأة .. غري موجودة .. رأى ظل بال جسد .
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الفصل الثاين

___  1  ___

وصل »سليم« املحكمة يف كامل هيئته كاملعتاد ، مع إختالف واحد .. عيناه املتورمتان 
الواضح عليهام بشدة أثر السهر ، فلم يذق طعم النوم لحظة واحدة طيلة الليلة املاضية .

عاد ملنزله بعد لقائه مع الشيخة »درة« ومل يفعل أي يشء ِسوى إعادة قراءة ملفها .

ذيع  تُهمتها   ، الشهرة  ِمن  املزيد  عن  باحثًا  سنوات  منذ خمس  قضيتها  دخل 
صيتها أكرث مام ينبغي ، مل ترد شكوى واحدة ضدها ، فهى ال تتقاىض مبالغ مالية 
جزاء خدماتها ، إمنا تقبل أي يشء يُعطى لها ، ال تعرتض وتقول كثري أو قليل .

هز »سليم« رأسه ُمتعجبًا ، عندما عمل يف قضيتها مل يهتم أبًدا بهذه التفاصيل 
أو ِمن أين جاءت وكيف بدأت لكن إنصب كل إهتاممه ملا وصلت إليه .

املثري للدهشة والجدل أيًضا أن ُمعظم خدماتها إندرجت تحت بند فك السحر 
وليس عقده ، كانت دوًما تلجأ ألساليب غري تقليدية ، مام أّهلها يف خالل 

سنوات قليلة أن تُكّون أتباع وُمريدين وأناس يتكسبوا ِمن ورائها ،رمبا لذلك 
هاجمتها الرشطة وإعتقلتها وسط مقاومة رشسة ِمن األهايل.

بعد ذلك أىت ملكتبه مسئول كبري وطلب منه الدفاع عنها ودفع أتعابه بالكامل 
برشط أال يعلم بزيارته أحد ، بالتأكيد هو أحد املستفيدين ِمن خدماتها ِمن 

َمن يهمهم وجودها خارج السجن .
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ذهب إىل محبسها وتحدث معها لفرتة قصرية ، تذكر كم كانت إمرأة غامضة، 
كل ِسامتها تُظهر مدى ضعفها ، عدى نظرة ما يف عينيها وكذلك نربة صوتها 
التي تُعطي إنطباع أنك تتحدث مع رجل بصوت خشن مبحوح ، رمبا أنها 

بالفعل إمرأة غري عادية أو تستطيع مبهارة إدعاء هذا .

إنكب عىل دراسة قضيتها التي كانت بالفعل مهلهلة مام سّهل مهمة الدفاع 
عنها وِمن ثم الرباءة.

إراديًا يدخل عىل  أن راجع »سليم« كل يشء عن قضيتها وجد نفسه ال  بعد 
موقع »جوجل«  الشهري ويقوم بعمل بحث عنها ليصطدم بنتيجة غري متوقعة.

الشيخة »درة« توفت منذ عامني ، إستيقظ األهايل فوجدوها يف فراشها .. 
مذبوحة ، صلوا عليها يف أكرب مساجد الدويقة وشيّعت جنازتها يف مشهد 

مهيب ثم أخذت الرشطة عىل عاتقها البحث عن القاتل وأسندت التحقيق 
ألفضل عنارصها ومع ذلك .. قُيّدت القضية ضد مجهول .

الشيخة »درة« قد  فإن كانت   ، املعلومات  إرتجف »سليم« مع معرفته هذه 
قتلت منذ عامني .. فكيف كانت معه قبل ساعتني؟ ، هل هى عجوز أخرى تنتحل 
شخصيتها .. لكن كيف؟ ، إنها هى بشحمها ولحمها فقد قابلها بنفسه ويعرفها جيًدا .

راوده إحساس أنه مل يقابل هذه العجوز وكل هذا مجرّد حلم أو ترهات خياله 
الذي يتوق ألي بارقة أمل يف عالج »بريي« ، لكن التوكيل الذي بني يديه هو 

خري دليل عىل واقعية اللقاء .

أمام قاعة املحكمة وجد يف إنتظاره مساعده »شوقي«الذي أقبل عليه وعىل 
شقتيه إبتسامة متوترة قائال :

- صباح الفل عىل محامي »مرص« األول .
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أعطاه »سليم« رقم القضية الذي أخذه ِمن الشيخة »درة« وهو يقول رصامة :

- عايزك تسحب يل ملف القضية دي وتحدد معاد مع املتهم .

رد »شوقي« بإرتباك :

- مايش .. املهم قضية النهاردة يا ريس .

تركه »سليم« ودخل القاعة وهو يشري له أن يتبعه ، وجد طليقة الدكتور »عز 
الدين« وبجوارها زوجة »عامد« وأبنائهم جالسون برتقب ، حيّاهم بفتور 
وذهب ملقعده ، أتته طليقة الدكتور »عز« وهى تتفحصه بإهتامم قائلة:

- صباح الخري يا أستاذ »سليم« .. شكلك منمتش كويس إمبارح .

مل يرد عليها وإمنا نظر لــ »شوقي« سائال :

- فني شاهد اإلثبات ؟

أشار »شوقي« بعينه عىل رجل ضخم الجثة ، كث الشارب :

- هو ده يا ريس .

هز »سليم« رأسه بال معنى ، فكررت طليقة الدكتور »عز« سؤالها بإلحاح 
أنثوي : 

- شكلك منمتش كويس يا أستاذ »سليم« .

مل يكن بإستطاعته منحها تفسري ، لذا رد بإقتضاب :

- أل منت كويس ..متقلقيش يا مدام.
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أنقذه منها دخول الدكتور »عز« و«عامد« وباقي املتهمني للقفص ، فذهبت 
إليه وتبعها الباقون .

دقائق ودخل الحاجب صائًحا بصوته الجهوري .. محكمة ، تبعه دخول 
القايض ومستشاروه .

جلس القايض وهو يُلقي نظرة صارمة عىل الحضور ، ثم ألقى ديباجة القضية 
ويف النهاية أِذَن لــ »سليم« الذي إتجه نحو املنصة بخطوات واثقة، أشار 

القايض للحاجب بالنداء عىل شاهد اإلثبات فصاح قائال ..

- األستاذ »حازم جامل« .

قام »حازم« وإتجه بخطوات واثقة ناحية املنصة ، تفحصه »سليم« بنظرة 
عابرة ، وبعد أن ألقى القَسْم ، سدد »سليم« أول أسئلته :

- أستاذ »حازم« .. حرضتك مدير يف رشكة أمن .. مظبوط ؟ 

أجابه برصامة :

- مظبوط .

مسك »سليم« دفرت أوراق وقلم وهو يسأله بإحرتام :

- ممكن حرضتك تقول لنا إيه إليل حصل ؟

رد بثقة :

- ليلة الحادثة كنت يف البلكونة برشب سيجارة ، الشقة إليل قصادي ساكن 
فيها األستاذ »عيل« الله يرحمه وكانت معاه واحدة ِست .
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ثم أشار عىل الدكتور »عز« وهو يستطرد :

- شوية كده ودخل األستاذ ده .

وأشار عىل »عامد« ُمكمال :

- ومعاه األستاذ التاين .

ثم نظر إىل »سليم« وهو يقول :

- االستاذ األوالين طلّع مسدس ورضب األستاذ »عيل« بالنار هو والِست إليل 
كانت معاه .

أشار وكيل النيابة للقايض فأِذَن له .. مرفق مع سيادتك يف أوراق القضية صورة 
ِمن معاينة النيابة التي تبنّي أن الشاهد يستطيع رؤية مرسح األحداث ِمن موقعه 
بوضوح ، كام ُمرفق لسيادتكم تقرير طبي يفيد أن الشاهد يتمتع بحاسة نظر جيدة .

شعر »سليم« بإنقباضة يف قلبه وطاف بخياله الشيخة »درة« وهى تحذره 
مام يحدث اآلن ، لدرجة أنه تلفت يف القاعة باحثًا عنها ، لكنه مل يجدها 

وإمنا وجد شقيقه »أحمد« جالًسا يف آخر القاعة يتابع القضية برتقب ، منحه 
إبتسامة فاترة ثم إلتفت للقايض قائال .. أشكر للنيابة مقاطعتها ولكن ليس 

هذا محور أسئلتي ، وإمنا أنا بصدد اإلستفسار عن يشء آخر .

أِذن له القايض بأن يُكمل إستجوابه ، إلتفت »سليم« نحو »حازم« سائال 
بإحرتام :

- أستاذ »حازم« .. إنت عايش لوحدك ؟

هز رأسه إيجابًا وهو يقول :

- أيوة .. أنا ومرايت منفصلني والوالد عايشني معاها .
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إبتسم له بود قبل أن يسأل :

- طب ممكن حرضتك تقوليل .. هو األستاذ »عيل« كان يعرف ِستات كتري، 
وال املجني عليها كانت الِست الوحيدة يف حياته ؟

ضحك »حازم« وهو يجيب :

- ال برصاحة األستاذ »عيل« الله يرحمه كان خاربها .

تعاىل صوت الضحكات يف القاعة، مام جعل القايض يُعيد الهدوء، إستأنف 
»سليم« بإبتسامة :

- طيّب هو األستاذ »عيل« كان بيقابل الِستات يف مواعيد معيّنة وال يف أي 
وقت ؟

رد »حازم« بتلقائيّة :

- هو غالبًا كان بيجيبهم بالليل .. ِمن بعد الساعة تسعة كده .

هب وكيل النيابة قائال بقليل ِمن الحدة .. 

- سيدي القايض ، ِمن الواضح أن أسئلة الدفاع بعيدة كل البعد عن صلب 
القضية .

رفع »سليم« يده ُمعرتًضا .. 

- سيدي الرئيس ، النيابة ال تدع يل فرصة سؤال شاهد اإلثبات الوحيد ، رغم 
أن إجاباته  سيتوقف عليها ُحكم عدالتكم .

هز القايض رأسه موافًقا وهو يقول ..

- إعرتاض مقبول .



62

إمتعض وكيل النيابة وهو يجلس ُمحتقن الوجه ، نظر »سليم« إىل »حازم« 
وقبل أن يتحدث وجد »حازم« يتحدث بثقة :

- يا أستاذ حرضتك بتسأل يف إيه .. أنا شفت الراجل إليل يف القفص بعيني 
وهو بيقتل األستاذ »عيل« والِست إليل معاه .. وأنا يعني هشهد زور ليه ؟ 

رد »سليم« بصوت به نربة إعتذار وإحرتام واضحة :

- حاشا لله أن أقول عىل سيادتك شاهد زور.. أنا بَس عايز أعرف إيه إليل 
حصل قبل ما املتهم يوصل ويقتلهم .

نظر له »حازم« مستفرًسا :

- يعني إيه .. ِمش فاهم ؟

أجابه »سليم« بود : 

- يعني املجني عليها كانت البسة إيه ؟ ، رقصت له مثال .. وال دخلوا يف 
املوضوع عىل طول ؟ ، رشبوا كاسني ؟ .. ولّعوا سيجارتني ؟ إيه إليل حصل يا 

أستاذ »حازم« ؟

عقد »حازم« حاجبيه متذكرًا ثم قال :

- االستاذ »عيل« دخل أوضة النوم األول .. بعد كده هى حّصلته ، تقريبًا 
كانت يف الحاّمم ، أصل هى ملا دخلت  كانت البسة قميص نوم .

دّون »سليم« كلامت يف أوراقه وهو يسأله :

- قميص نوم لونه إيه ؟
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ضحك »حازم« وهو يجيب :

- أحمر وقصري .. وفيه ريش .

ضجت القاعة بالضحك ، أعاد القايض الهدوء وهو ينظر لــ »سليم« بضيق 
سائال :

- إيه الزمة الكالم ده يا أستاذ »سليم« ؟

إبتسم بغموض وهو يجيبه :

- إتحملني معاليك .. خالص قّربت أخلّص .

ثم نظر لــ »حازم« سائال بإهتامم :

- املجني عليها رقصت له يا أستاذ »حازم« ؟

أجاب بثقة : 

- أل .. بَس هى قبل كده رقصت له ؟

ضحك »سليم« وهو يسأله بود :

- يعني هى أول ما وصلت .. دخلوا يف املوضوع عىل طول ؟

أجاب ضاحًكا :

- أيوة .. أصل األستاذ »عيل«  الله يرحمه كان ُسخن قوي ليلتها ؟

إبتسم »سليم« بثقة قائال :

-الله يرحمه .. طب معلش آخر سؤال ، حرضتك ممكن تقوليل .. هم 
املتهمني وصلوا عىل طول .. وال املجني عليهم قضوا وقت يف الرسير األول ؟
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رد »حازم« عىل الفور :

- عىل طول ،يادوب الِست وصلت بعدها بثواين دخل املتهمني وصّفوهم.

تجاوب معه »سليم« قائال بأىس :

- يا عيني الِست ملحقتش تقلع قميص النوم أبو ريش .

رد »حازم« بأسف :

- أيوة .

ملعت عينا »سليم« وهو يشري للقايض ..لقد إنتهيت ِمن إستجواب الشاهد 
معاليك وجاهز للمرافعة.

نظر له القايض نظرة طويلة ثم قال..ترفع الجلسة وتعود لإلنعقاد بعد ساعة 
لسامع مرافعة الدفاع

مال »سليم« عىل »حازم« مصافًحا وهو يهمس يف أذنه :

- متزعلش مني .

أجابه »حازم« بود :

- عىل إيه .. إنت معملتش حاجة .

إبتسم »سليم« وهو يقول :

- أل .. متزعلش ِمن إليل هعمله .

ثم تركه وإنرصف ، بهدوء مّر بجوار »أحمد« وبإبتسامة قال :

- ما تيجي نرشب قهوة .
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قام »أحمد« معه دون أن يرد، ويف ركن منزوي ببوفيه املحكمة جلس »سليم« 
بجوار »أحمد« الذي بدأ الحديث بإقتضاب غاضب :

- بتدافع عن واحد إنت متأكد إنه قاتل .. هو ده إليل إتفقنا عليه؟

أشعل »سليم« سيجارته وهو يقول :

- إنت بتتكلم ِمن زاوية القايض ..مع إن يف زاوية تانية خالص.

نظر »أحمد« يف عينيه وهويقول بجدية :

- طبًعا .. زاوية الجالد .

إبتسم »سليم« وهو ينفث دخان سيجارته :

- طب ممكن تسمع وجهة نظر الجالد لو سمحت .

وعىل غري عادته ، سحب »أحمد« سيجارة من علبة »سليم« وأشعلها قائال:

- إتفضل .

رسح »سليم« لحظات ثم أطفأ سيجارته وهو يقول .. أنت تحكم دامئًا بعقلية 
القايض ، بغض النظر عن العدل ذاته كقيمة ، نعم هذا الرجل قَتَل ، لكن َمن 

قتل .. وملاذا ؟ ، قتل زوجته التي تخونه مع صديق عمره ، بالله عليك .. أليس 
هذان اإلثنان يستحقان القتل .

هل الزوج املغدور يستحق العقاب ، هل يجب أصال أن نطلق عليه لقب 
قاتل ! .

لكن بالقانون فهو قتل عن سبق إرصار وترصد ، فقد شّك يف زوجته وأرسل 
َمن يراقبها ، تتبع خطواتها ، ثم إنتظر حتى دخلت منزل عشيقها وإنقض 

عليهم وقتلهم .
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ِمن وجهة نظرك كقايض فهو مذنب وكان ينبغي أن يطلّقها أو يرفع عليها 
دعوى زنا ، أما ِمن وجهة نظري كجالد فيجب إعطاء هذا الرجل الذيك جائزة 

الدولة التشجيعية عىل ترصّفه النبيل .

اإلختالف بيننا سيدي القايض ليس يف املبدأ ، فكالنا يبحث عن العدل ، أنت 
تريده ُمثبت باألدلة والرباهني عىل الورق .. كقايض ، يف حني أين أريد العدل 

بأي وسيلة .. كجالد .
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___ 2  ___

عادت املحكمة لإلنعقاد ، أِذَن القايض لــ »سليم« أن يُلقي مرافعته ، بهدوء 
تقدم »سليم« ِمن املنصة ، ثم ألقى نظرة بإتجاه »أحمد« الجالس يف آخر 

القاعة ، وبثقة تحدث .. سيدي القايض ، نحن أمام قضية غريبة ، أمام رجل 
قُِتَل يف فراشه وبجواره زوجة خائنة ، إذن ِمن الطبيعي أن زوجها املغدور هو 

القاتل حتى وإن تواجد مع أشخاص آخرين يف نفس توقيت الجرمية ، حتى 
وإن مل يره أحد ِمن الجريان أو البواب أو إلتقطته كامريات املراقبة .

صمت لحظة ثم إستأنف بهدوء .. لكن موكيل صار موضع إتهام بُناء عىل 
رؤية شاهد إثبات له وهو يُنفذ جرميته ، هذا يجعلنا نُلقي الضوء عىل 

الشاهد الوحيد يف القضية والتي أثبتت النيابة أن ِمن رشفته يستطيع رؤية 
الجرمية بوضوح كام أثبتت أنه قوي البرص .. لكن ماذا عن البصرية ؟

عقد القايض حاجبيه وهو يسأله بإهتامم :

- وإيه دخل البصرية يف القضية يا أستاذ »سليم« ؟

إبتسم »سليم« وهو يجيبه :

- سيدي القايض .. ببساطة ، نحن لدينا شاهد إثبات وحيد يف القضية ، رجل 
يعيش مبفرده يف منزله وكل هوايته يف الحياة أن يتابع النشاط الجنيس لرجل 
آخر ، يعرف مواعيده الغرامية مع عشيقاته ، يعرف عددهم ، يتلذذ برؤيته 

لهن يف الفراش ، بالله عليك .. هل شخص كهذا ميكننا اإلعتداد بشهادته ؟!

إحتقن وجه حازم بشدة و«سليم« يسرتسل بال مباالة .. رجل الزال يف كامل 
قوته البدنية كام نرى ، أال ميكنه أن ينصحه ، أو ينتقده .. أو يحاول تقليده 

بدل الُفرجة عليه .
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رفع درجة صوته قليال وهو يُكمل .. أي شخص سِوّي يف مكانه كان ليفعل أي 
يشء إال متابعته ، ملاذا مل يطلب منه إغالق نافذته .. أو ملاذا مل يتزّوج طاملا 

إستبدت به األمور هكذا ؟

ثم أشار عىل »حازم« دون أن ينظر إليه..نحن أمام رجل مريض نفيس يتحتم 
عالجه .. ومع ذلك أعلم أن مرضه هذا ال يُعترب دليل عىل براءة موكيل ، إمنا 

الرباءة سأنتزعها ِمن شهادته نفسها .

وإقرتب خطوة ِمن القايض وهو يُكمل بثقة .. 

- سيدي الرئيس ، لقد رّصح شاهد اإلثبات أن املجني عليها كانت ترتدي 
قميص نوم أحمر .

ثم إبتسم بسخرية مستطرًدا ..

- وفيه ريش أيًضا ، هكذا قال .

هز القايض رأسه موافًقا وهو يسأل ..

- وإيه املشكلة يف ده يا أستاذ »سليم« ؟

نظر »سليم« للقايض ثم رفع درجة صوته وهو يقول ..

- املشكلة يا سيدي ، أن الشاهد قال أن املجني عليها دخلت الغرفة بقميص 
النوم ثم إستلقت بجوار املجني عليه ومل تخلع قميصها .. كام قال ، لحظات 

ودخل موكيل ومعه صديقه وأطلق عليهام النار .. أمل يقل هذا؟ 

رد القايض بحذر ..

- أيوة قال كده .



69

إبتسم »سليم« مبكر وهو يستطرد .. 

- مرفق مع سيادتك يف أوراق القضية تقرير الطب الرشعي الذي يوضح أن 
املجني عليه تلقى ثالث رصاصات يف منطقة الصدر والبطن وهو عاري متاًما ، 
كام ان املجني عليها تلقت خمس رصاصات يف منطقة الرقبة والصدر وأسفل 

البطن وهى عارية متاًما بدون أي مالبس ، وهذا ال يتطابق مع شهادة 
األستاذ »حازم« بأن املجني عليها كانت يف الفراش ُمرتدية قميص نوم مل 

تخلعه ، وأوضح الشاهد أن القميص كان لونه أحمر قصري وبه ريش .. إذن 
شاهد اإلثبات مل يَر شيئًا وشهادته كلها ِمن وحي خيال رجل مريض مهووس 

مبتابعة األفالم الجنسية واملقاطع الساخنة .

وتوقف »سليم« لحظة يلتقط أنفاسه ثم أكمل بقوة .. 

- سيدي القايض أنا أشكك بوضوح يف شهادة شاهد اإلثبات بدليل تضاربها 
مع تقرير الطب الرشعي املُرفق مع أوراق القضية .

وبثقة إستطرد بطريقة َمن ينهي املرافعة .. 

- سيدي القايض .. نحن أمام قضية املتهم فيها أثبت بالدليل تواجده بعيًدا 
عن مرسح األحداث ومل يره أحد بالقرب ِمن موقع الجرمية  وال دليل عليه 

ِسوى شهادة رجل يجب وضعه تحت اإلرشاف الطبي .

إرتفعت الهمهامت يف القاعة فطرق القايض مبطرقته عدة طرقات ليعود 
الهدوء ، بعد لحظات صاح القايض بصوت وقور.. تؤجل القضية لجلسة 

عرشين فرباير للنطق بالحكم .. رُفعت الجلسة .
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___  3  ___

نظر »أحمد« بالمباالة إىل األسورة الذهبية التي إبتاعها للتو ثم وضعها يف 
علبة قطيفة وإتجه لسيارته ، أدار املحرك وإنطلق ملنزله .

رسح بعينه ثم إبتسم بسخرية ..اليوم مّر عىل زواجي ثالثة وعرشين عاًما، 
واليوم أيًضا وصلت لعمر الخامسة والخمسني ، أصبحت أكرث نضًجا ورمبا تلك 
هى املشكلة ، أحيانًا يكون وضوح الرؤية كابوس ال تستيقظ منه أو رمبا يكون 

الجهل نعمة ال تدركها إال عند معرفة الحقيقة .

الطرف عمًدا عن  منذ ثالثة وعرشين عاًما عندما تزوجت »سلمى« غضضت 
فارق الِسن الكبري  بيننا ، كل ما رأيته هو تلك الفتاة صارخة الجامل ذات العيون 
الحزينة دامئًا ، رمبا هذا ما جذبني إليها بعد أن ظللت عازفًا عن الزواج لفرتة 
طويلة ، بل للدقة مل أتزوج أصال إال بعد ضغط قايس ِمن والدي ووالديت ، وعندما 
الفرتة  هذه  بعد  العبث  وِمن   ، األخريات  عن  »سلمى«  فّضلت  لهام  رضخت 
وإبن يف الجامعة وبنت يف الثانوية العامة أن أتساءل هل أحببتها يوًما أم ال ؟

بل السؤال األكرث واقعية وإيالًما هو .. هل أحبتني هى يوًما أم ال ؟

وافقت »سلمى« عىل الزواج ، فكيف لها أن ترفض رجل ِمن عائلة عريقة 
أمامه مستقبل مرشق يف ِسلك القضاء ، وإحقاقًا للحق .. هى دامئًا ما تحاول 

أن تكون زوجة صالحة ، وإن كانت محاوالتها أحيانًا ما تبوء بالفشل وهذا 
طبيعي ، فانا أيًضا لست بالزوج املثايل عىل الدوام .

وما جعل الحياة تسري إىل اآلن هو وجود »محمود« و«ندى« ولكن حتى مع 
وجودهام فهذا ال يُقلل ِمن إحساس أن هناك حاجز بيننا .. منذ اليوم األول ، حاجز 
شفاف ال أراه لكن أشعر به ، رمبا فارق الِسن أو حساسيتها الزائدة ِمن كل ما يخص 
إخويت ، فهى تقبل وجود »معتز« يف حياتنا عىل مضض ، بينام ال تطيق سامع إسم 
»سليم« ، خاصًة بعدما رفض بدبلوماسية عرض الزواج ِمن شقيقتها قبل وفاتها .
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وصل املنزل ، فتح الباب فوجد »محمود« و«ندى« وِمن خلفهم »سلمى« 
قد علقوا الزينة وأعّدوا الكعكة ، ثم أخذوا يغنون أغاين عيد امليالد يف أجواء 

إحتفالية إنتهت بأن همس »محمود« يف أذن والده بلهجة ذات مغزى :

- أنا عزمت »ندى« عىل سينام .. حفلة ميد نايت، عشان البيت يبقى هادي.

ثم ربت عىل كتفه وهو يغمز بعينه قائال :

- أي خدمة معاليك .

كتم »أحمد« الضحك ثم قال بصوت حاول صبغه بالجدية :

- والله إنت ولد قليل األدب .

أطلق »محمود« ضحكة صاخبة وهو يقول :

- سبحان الله .. ده بدل ما تشكرين معاليك .

ثم إصطحب »ندى« وإنرصف ،هز »أحمد« رأسه وهو يتمتم :

- أي خدمة فعلها هذا الغبي الصغري.

أخذ يتأّمل »سلمى« وهى تحمل األطباق ، كانت ترتدي فستان سهرة يليق 
باملناسبة ، إقرتب منها وبوقار أعطاها األسورة الذهبية قائال :

- كل سنة وإنِت طيبة يا حبيبتي .

أخذتها وهى تنظر لها بإعجاب :

- الله .. حلوة قوي يا »أحمد« .
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ثم عانقته قائلة :

- كل سنة وإنَت طيب يا حبيبي .. ربنا يخليك لنا .

طبع قبلة عىل جبينها وهو يتمتم بكلامت إنشائية ، ردت عليها بأن قالت:

- أنا كامن جايبة لك هدية .. هتالقيها يف أوضتنا .

دخل غرفة النوم فوجد فوق الرسير منامة حمراء حريرية .. إذن النيّة واضحة 
ال لَبْس فيها ، أخذ املنامة وعلقها يف الحاّمم وبهدوء إتجه لغرفة املكتب ، فتح 

أحد األدراج املغلقة مبفتاح ال يُفارق جيبه، أخرج علبة منشطات جنسية، 
تناول برسعة أحد األقراص ثم أعادها مكانها، دخل الحامم وترك املاء الدافئ 

ينساب عليه ألطول فرتة ُمتاحة .

خرج فوجدها جالسة تعيد ترتيب زينتها أمام املرآة ، الزالت تحتفظ بجامل 
مل ينزوي بعد .. عىل عكيس متاًما ، هموم الحياة وأعباء املهنة وضعت بصامت 

واضحة عىل وجهي ، إقرتب منها محاوال رسم البسمة عليه بصعوبة ، فجأة 
إرتفع رنني هاتفه ، نظر فيه ثم عقد حاجبيه متمتاًم :

- »معتز« .. خري يارب .

قالت »سلمى« بالمباالة :

- تالقيه عايز يقولك كل سنة وإنت طيب .

هز رأسه نفيًا بقوة :

- »معتز« ميعرفش تاريخ ميالده أصال .. هيفتكر عيد جوازنا !

رد بصوته الوقور :

- إزيّك يا »معتز« .
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هدأت أعصابه ملا سمع »معتز« يرد بطريقته املرحة:

- يارب مكونش أزعجت فخامتك .

رد بهدوء :

- ال يا سيدي مفيش إزعاج وال حاجة .

أطلق ضحكة قصرية قائال :

- طيب ممكن آخد ِمن وقت معاليك دقيقتني .

وقفت »سلمى« خلف »أحمد وأرهفت السمع ، بينام أطلق »معتز« تنهيدة 
حارة قبل أن يتحدث بجدية ..أخذت بعد معاناة ترصيح ِمن »سليم« باإلهتامم 
بحالة »بريي« إبنته ، بالفعل زرتها يف املستشفى وحصلت عىل تقارير حالتها 
بعجزهم  فوجئت  لكني  البديل  الطب  يف  يعملون  َمن  أفضل  عىل  وعرضتها 
جميًعا بصورة ال أدري لها سببًا ، حالة الصغرية غريبة ُمعقدة ، بنت أتتها نوبة 
تشنجات عنيفة بعد رؤيتها لوفاة أمها أمام عينيها ، ظهرت عليها أعراض نفسية 
ثم سقطت يف غيبوبة ، تحاليلها الطبية تُعطي متناقضات لن أرهقك برشحها .

توقف لحظات ثم عال اإلرتباك صوته ُمستطرًدا..رغم ذلك مل أستسلم ، أخذت 
اليوم أحد العلامء املتخصصني يف العالج بالقرآن الكريم ، بالطبع مل أخرب 

»سليم« أين سأفعل ألنك تعلم رأيه بهذا الشأن وكل ما سيحدث هو إستقبايل 
بعاصفة سخرية مع قرار بعدم اإلقرتاب ِمن إبنته ُمجدًدا .

ثم أطلق زفرة توتر حارة كاد لهيبها يلفح أذن »أحمد« وهو يُكمل .. دخلت 
عىل »بريي« ومعي فضيلته الذي جلس بجوارها وبدأ يتلو عليها آيات ِمن 

القرآن الكريم ، فجأة رأينا الصغرية تتحول ، وجهها وكأنه ُصِبَغ باألحمر القاين، 
فتحت عينيها وجحظت مقلتيها بصورة مرعبة ، ثم إلتفتت تنظر لنا بغضب 

وقد إنتصب شعرها، يف النهاية بدأت أجهزة العناية تُطلق صافرات عالية، 
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هّب فضيلة الشيخ وإنطلق ُمهروال ِمن الغرفة بخطوات أقرب إىل العْدو ، 
وقفت مشدوًها أمام الطفلة التي تحولت ملسخ صغري ، وقبل أن أفعل شيئًا 

فوجئت باألطباء يدخلون الغرفة وفوجئت أكرث بأن »بريي« عادت لحالتها 
مبجرد وصولهم ، وأصبحت متهم أمامهم بالعبث يف أجهزة الصغرية والعبث 

أيًضا بحياتها ، بالكاد تركوين أغادر املستشفى ، وحتاًم سيخربوا »سليم« .

قاطع »أحمد« إسرتساله :

- وإنت طبًعا عايزين أهّدي »سليم« ِمن ناحيتك .

بضحكة متوترة أجابه :

- أل .. أنا أعرف أترصّف مع »سليم« .. أنا عايز منك خدمة تانية .

سأله برتقب :

- خدمة إيه ؟

إزدرد لعابه ثم أجاب بعد لحظة توتر .. بعد خروجي ِمن املستشفى، لحقت 
بفضيلة الشيخ الذي كان ينتظرين بجوار سياريت، سألته عن تفسري ما حدث، 
رد بإقتضاب أن ما تعاين منه هذه الطفلة ليس مرض عضوي ، املوضوع أكرب 

ِمن ذلك بكثري .. تلك الصغرية تعاين ِمن ما ال ِقبل لها به، سيحتاج عالجها 
شخص ُمتمرّس يف مجال األرواح .. ولهذا إتصلت بك .

إنتفضت »سلمى« عندما سمعت هذه الجملة لكن »أحمد« مل يالحظ هذا 
وهو يسأله برتقب :

- إتصلت ىّب أنا .. ليه ؟  حد قال لك إين بحرّض عفاريت !
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رد »معتز« برسعة :

- أل .. ِمش إنت ، بَس حامتك كان لها عالقة براجل مغريب ، عايز مراتك 
تعرف لنا مكانه فني . وسيب الباقي عندي .

رد »أحمد« بإقتضاب :

- مايش يا »معتز« .. أنا هترصّف .

- معلش يا »أحمد« .. بَس ياريت برسعة ، وياريت برضه بالش »سليم« 
يعرف .. عشان إنت عارف دماغه كويس .

وعده »أحمد« بتنفيذ طلباته ، أغلق الهاتف ثم نظر بإتجاه »سلمى« فوجدها 
يف الفراش ، إتجه إليها فأغلقت إضاءة الغرفة ثم أولته ظهرها قبل أن تقول 

بربود :

- تصبح عىل خري .
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___  4  ___ 

خرج »سليم« ِمن املستشفى وعىل وجهه عالمات الرضا، رغم أن األخبار 
الواردة عن »بريي« غري مستقرة ، َعلَِم بزيارة الشيخ و«معتز« لها ِمنه شخصيًا، 

فقد بادر بتسليم نفسه قبل اإلبالغ عنه، لكن أخفى حقيقة ما رأى بغرفة 
»بريي« درًءا للسخرية املتوقعة وُمكتفيًا مبا سيعلمه ِمن األطباء.

املياة أحسن ِمن  أقنعه أن تحريك  إمتصاص غضبه وِمن ثم  نجح »معتز« يف 
سكونها وأي تغيري يف الحالة أفضل ِمن بقائها عىل هذا النحو ، فإتجه »سليم« 
الذي أخربه  الطبيب املرشف عىل حالة »بريي«  ، قابل  إىل املستشفى ليطمنئ 
أن العلامء يف أوروبا إكتشفوا عقار جديد يساعد عىل تنشيط خاليا املخ مام 
يف  العقار  هذا  إحضار  منه  »سليم«  طلب  بالطبع   ، حالتها  يف  جًدا  يفيد  قد 
.. إذن هناك جديد يف الحالة وال تزال األماين ُممكنة . أقرب وقت وبأي مثن 

ركب سيارته ثم إتصل عىل »شوقي« :

- إسمعني يا »شوقي« وركز معايا ، يف جرمية قتل حصلت ِمن سنتني يف 
الدويقة .. القتيلة إسمها الشيخة »درة« ...

قاطعه »شوقي« متسائال : 

- ِمش الشيخة »درة« دي إليل حرضتك طلّعتها براءة من...

نفث »سليم« دخان سيجارته وهويرد له املقاطعة :

- أيوة هى .. املهم ، عايزك تعرف يل إسم ظابط املباحث إليل كان ماسك 
القضية بتاعتها .

- مايش يا ريس .. بَس ليه ؟
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مل يرد عليه وإستطرد برصامة :

- بكرة الصبح يبقى معايا إسم الظابط ونسخة ِمن املحرض .

رد »شوقي« بدهشة :

- كامن نسخة ِمن املحرض ! ، ده إحنا كده هنرصف جامد يا ريس .

مل يرد عليه هذه املرة أيًضا وأنهى املكاملة ، أخذ ينفث دخان سيجارته وهو يعرص 
ذهنه إلسرتجاع كل كلمة قرأها عن قضية »سيد عاشور« وهو يف طريقه لزيارته .

القضية نفسها تبدو ُمعقدة ، فقد أُتِهَم »سيد عاشور« بقتل »إيناس حاتم 
سعيد« طالبة يف كلية الطب عمرها عرشون عاًما ، إتجهت شكوك النيابة 

نحو »سيد« ألن »إيناس« رددت إسمه أكرث ِمن مرة وهى تحترض ، كام أسفر 
ترشيح الجثة أن سبب الوفاة هو سم »الزرنيخ« .

إذن »إيناس« قُتلت بواسطة ِسم امللوك.. ِسم »الزرنيخ« معروف ببطئ 
إنتشاره وصعوبة عالجه عالوة عىل تشابه أعراضه مع أمراض كثرية ِمام 

يُصّعب ِمن مهمة إكتشافه ، لكن تسُهل معرفته بعد ترشيح الجثة ، هذا ما 
حدث مع عظامء كثريين أشهرهم »نابليون بونابرت«.

لكن دعنا ِمن السم ذاته ، األهم هو ملاذا »سيد« ؟ ، ال يُعترب نطقها بإسمه 
وقت موتها دليل جازم الدليل الذي صّوب سهام اإلتهام إليه أن مع تفتيش 

منزله وجدوا علبة بها سم »الزرنيخ« أسفل فراشه ، ومع طبيعة عمله كطباخ 
يف املنزل فهذا يجعله املشتبه به رقم واحد . 

عالوة عىل شهادة بعض الخدم الذين أكدوا عىل إعجابه باملجني عليها التي كانت 
تتعامل معه بنوع ِمن الشفقة التي توّهمها ُحب ، وعندما َعلِم بتقّدم عريس 
لخطبتها وحظى بالقبول فهذا ما أخرجه عن صوابه وجعله يُقِدم عىل فعلته .
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إذن القضية ِشبه مكتملة ، بقايا الُسم يف بيته ، املجني عليها كانت تشك 
فيه ورددت إسمه وقت إحتضارها ، أخريًا شهادة الشهود .. يبدو أن »سيد« 

سيتدىل ِمن حبل املشنقة قريبًا .

وصل بسيارته أمام بوابة السجن ، أخرج الترصيح فسمحوا له بالدخول حتى 
وصل للمكان املُحدد للزيارة ، جلس ينتظر »سيد« الذي مل يتأخر كثريًا ، 

نظر »سليم« لقامته الفارهة ، برشته السوداء ، شعره املجعد القصري ثم قام 
يُصافحه : 

- »سليم الجالد« .. املحامي بتاعك يا »سيد« .

صافحه »سيد« بإحرتام ثم جلس بجواره ، أعطاه »سليم« سيجارة وهو يقول :

- بُص يا »سيد« ِمن غري ُمقّدمات كتري .

ثم نفث دخان سيجارته قائال :

- أنت ُمتهم يف قضية ِمش سهلة ولو أنا معرفتش كل حاجة .. يبقى إنت 
البس األحمر مفيش كالم .

أشعل »سيد« سيجارته قائال بصوت يقطر صدق :

- والله العظيم تالتة أنا مقتلتش الدكتورة »إيناس«.

رد »سليم« برصامة :

- املحكمة ِمش بتاخد بالحلفان يا »سيد« ، املحكمة لها ورق وأدلة ، وإنت 
كل الدالئل ضدك ، يعني مفيش حل غري إنك تقوليل كل حاجة برصاحة .

هز »سيد« رأسه برتدد ثم قال :

- العساكر قالويل إنك محامي كبري ، هو مني إليّل زقك عيّل ؟
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رد »سليم« ُمتعجبًا :

- ليه ؟ .. هو إنت ِمش عارفني ! ، طيّب عملت يل التوكيل إزّاي ؟

أجابه »سيد« بدهشة بالغة :

- أنا معملتش لك أي توكيل .

طاف خيال »سليم« للحظات ُمتذكرًا الشيخة »درة« وهى تعطيه التوكيل 
وعليه كل التوقيعات واألختام ، قرر التخلص ِمن كل هذا قائال :

- الشيخة »درة« هى إليل جابت يل التوكيل بتاعك .

إنتفض »سيد« وهو يقول بفرحة : 

- الشيخة »درة« إليل جابته ، يعني إنت قابلتها وهى بتساعدين، يا فرج الله 
.. الحمد لله .

سحق »سيد« سيجارته تحت قدمه قائال : 

- خالص طاملا الشيخة »درة« إليل جابتك ، يبقى الزم تعرف كل حاجة .

ثم إقرتب منه وهو يقول بصوت أقرب إىل الهمس .. 

- عملُت طباخ يف قرص الدكتور »حاتم« منذ أكرث ِمن ثالث سنوات ، تعرفت 
عليه أثناء عالجي ألمي وهو َمن طلب مني العمل عنده ، كان يعيش يف 

قرصه مع إبنته الدكتورة »إيناس« رحمها الله ، بعد حوايل عام ِمن إلتحاقي 
بالعمل عنده ، تزّوج الدكتور »حاتم« ِمن سيدة مجتمع معروفة هى مدام 

»شاهيناز« ، أرملة جميلة ال يبدو عليها سنوات عمرها التي شارفت عىل 
الخمسني ، لديها ولدان ال نعلم عنهم يشء .
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أخرج »سليم« نوتة وأخذ يُسجل مالحظات وهو يسأله :

- عالقة »شاهيناز« بــ »إيناس« كان شكلها إيه؟

رسح »سيد« لحظات ثم أجاب :

- عالقة مدام »شاهيناز« بالبيت كله ممتازة ، ِست تِحس إنها بنت أصول 
بصحيح ، تعامالتها مع جوزها وبنته حتى الَخَدم كانت آخر إحرتام .

هز »سليم« رأسه وهو يُشري له أن يُكمل ..

- منذ عام تقريبًا ، ظهرت عىل »إيناس« أعراض غريبة ، حمى ، تشنجات 
ع نادرة أو كهرباء زائدة باملخ ، حالتها  وقال األطباء إنها تُعاين  حالة رَصَ

الصحية تدهورت ، مل تعد تذهب للجامعة ، نظراتها صارت مخيفة ، كلها 
أصبحت مخيفة ، بدأ جميع الخدم يتحاشاها والبعض يؤمن أن هناك َمس 

شيطاين أصابها...

قاطعه »سليم« سائال : 

- هو يف كام واحد بيشتغل يف الفيال ؟.

- انا وعم »صالح« السفرجي ، وعم »أمني« البواب ومدام »عزة« الريّسة 
بتاعتنا .

كتب »سليم« أسامئهم ثم أشار له ان يُكمل ..

- بدأ عاّمل املنزل يشكون يف إصابتها مبَس وصاروا يتحاشوا الذهاب إىل 
غرفتها، إال أنا ، كنت أحرّض لها الطعام وأذهب به إىل غرفتها ، أحرص أن 

أترك الباب مفتوًحا ، حتى تأكل ثم انرصف ...
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مرة ثانية يُقاطعه »سليم« بسؤال : 

- »شاهيناز« .. كانت خايفة منها هى كامن ؟

- يف األول أل .. بَس ملا املوضوع طّول بقت بتخاف حتى طلبت ِمن دكتور 
»حاتم« إنه ياخد لها شقة برّة لحد ما يشوف حل يف املوضوع .

أخذ »سليم« يُدّون هذه املعلومات وهو يسأله :

- وهو عمل إيه ؟

- قال لها لو عايزة ترجع بيتها القديم .. تتفضل ، عىل ما يشوف حل .

ثم أطلق »سيد« تنهيدة حارة ُمستطرًدا :

- وفعال شاف حل .

نظر له »سليم« برتقب، فأشار »سيد« عىل علبة السجائر ُمستأذنًا ، فأعطاه 
»سليم« واحدة ، أشعل »سيد« سيجارته وأخذ ينفث الدخان ثم صار حديثه 
أكرث همًسا .. إستدعاين دكتور »حاتم« ملكتبه ثم أغلق الباب جيًدا ، وطلب 

مني خدمة لو نجحت يف تنفيذها سأنال مكافأة ال تخطر عىل أحالمي ، 
الخدمة هى عرض حالة إبنته عىل شخص ُمتمكن يف مجال السحر والجن 

واألعامل ، وعندما ملح يف عينّي نظرة شك ، عاجلني قائال أن السحر ُورَِد يف 
القرآن ونحن ال نريد إيذاء أحد ، نحن فقط نريد درء الرضر .. إن ُوِجْد .

ملعت عينا »سليم« بقوة مع شعوره أن هناك متاس ما يف األحداث وخيوط 
تتجّمع ِمن حيث ال يدري ، وضع قلمه جانبًا وأخذ يصغي  لحديث »سيد« 

بكل جوارحه وهو يستطرد .. مل أكن عىل دراية بهذا املجال أو يل سابق 
معرفة بأحد سالكيه وِمن الخطورة يف قصة كهذه اللجوء لشخص ثم يثبت أنه 
دجال فتتأذى أكرث بنت ويّل نعمتي ، وعدت دكتور »حاتم« بأن أبذل قصارى 
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جهدي.

بالفعل ذهبت إىل الحاجة »نادية« سيدة ُمسنة تعيش وحدها يف عشة 
بجزيرة »الوراق« ، كنت أساعدها كلام جاد الله عيّل بزيادة يف مال ، وهذا 

يحدث عىل فرتات متباعدة .

أخذ »سيد« نََفس أخري ثم ألقى سيجارته وهو يُكمل .. 

- املهم ذهبت إليها فلم أجدها ، وجدت عجوزًا أخرى تشبهها إىل حد كبري ، 
إسمها الشيخة »درة« .

رست قشعريرة باردة يف جسد »سليم« لكنه مل يقاطعه ، فقط مسك قلمه 
وسّجل أن »سيد« قابل الشيخة »درة« منذ عام ، وهذا يتناىف مع رواية قتلها 

منذ عامني ، ثم أخذ ينصت لــ »سيد« وهو يُكمل .. عرفّتها بنفيس ، فوجدتها 
تعرفني ، تخيّلت أن »نادية« حكت لها عني ، سألتها عنها فقالت إنها عند 

أقاربها يف األرياف وقد ال تعود ، هنا بدأت أشك يف كالمها ، فقد كنت أعلم 
أن »نادية« مقطوعة ِمن شجرة ال جذور لها أو أبناء ، ثم تسلل الخوف لقلبي 
بقوة عندما سألتني مبارشة عن املشكلة التي جئت ِمن أجلها ، وقبل أن أنفي 
وجود أي مشاكل وجدتني رغاًم عني أحيك لها كل يشء ، إستمعت يل بهدوء 
ومل تقاطعني أبًدا ، لكن نظرة ما يف عينيها كانت ترسل يل إحساس انها تعلم 

ما أقول قبل ِذكره ، نظرة ما يف عينيها كانت م .. م ... م ..

أكمل »سليم« ما تعرث يف نطقه بأن قال بهدوء :

- مرعبة .

كأن وجد »سيد« ضالته ، فأشار له مبعنى الصواب ثم إستطرد .. لكن هذا يف 
البداية فقط ، إمنا لو إقرتبت منها تجد أنها شيخة طيبة جًدا .
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مل يعر »سليم« تعليقه أي إهتامم ، فإسرتسل »سيد« .. طلبت مني الشيخة 
»درة« إحضار خصلة ِمن شعرها ، وقطعة ِمن مالبسها الداخلية دون أن 

تعرف »إيناس« بهذا .

رجعت لدكتور »حاتم« وأخربته ، ذهب إليها وأخذ يرّسح شعرها وأحرض 
خصلة ، بينام أخذت أنا ِمن دوالبها بعض املالبس ، عدت بهم للشيخة »درة« 
التي أمرتني أن أبقى خارج العشة وال أدخل أبًدا حتى تناديني ، وبعد ساعتني 

كنت أسمع فيهم أصوات غريبة وأشم روائح أغرب ، وجدتها فجأة تقف 
أمامي وهى تقول بلهجة آمرة :

- عايزة أشوف البنت دي ، أنا وهى بَس مفيش حد يبقى يف البيت ، حتى 
أبوها .. مفهوم .
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___  5  ___

جلس »معتز« أمام املرآة تحت يد ُمصفف الشعر الذي سأله بإهتامم :

- مالك النهاردة يا أستاذ »معتز« .. شكلك ِمش رايق زي عوايدك .

نظر »معتز« يف ساعته ثم رد بالمباالة:

- إنجز عشان باقي نص ساعة ع الهوا .

فهم الرجل أنه ال يرغب يف الحديث ، فأطبق شفتيه وإنهمك يف عمله .

أما »معتز« فاخذ يتأّمل وجهه نفسه يف املرآة عاقًدا حاجبيه مفكرًا يف ما 
حدث األيام املاضية ولسان حوله يقول ..

- تلقيت عّدة صدمات غري ُمتوقعة .

»أحمد« يّدعي أن الساحر املغريب غري موجودة يف البالد وأنه عاد إىل بالده .

أغلب الظن أنه يكذب ، فهو ال يجيد إخفاء الحقيقة ، والحقيقة أن زوجته مل 
تكن راغبة يف التعاون ، فهى كالعادة نافرة ِمن كل ما يخص »سليم« ، لكن 

هل يبلغ بها التزمت هذه الدرجة ، إن إبنته تعاين وهى تعلم وكان لزاًما 
عليها أن تتخطى نفورها وتهب للمساعدة ، إال إذا كان شعورها أكرث ِمن 

مجرّد نفور ، حقيقًة ُصدمت بشدة ِمن موقفها هذا .

ولو كان موقفها صدمني فإن صدمتي كانت أشد ِمن َمن يُطلقون عىل 
أنفسهم كذبًا لقب علامء، لسنوات إنغمست وسط حفنة ُمّدعني، َمن يّدعي 

قدرته عىل عالج األمراض املُزمنة، وَمن يقول أن تركيباته تزيد الفحولة، 
واملضحك َمن يهذي أن بإمكانه عالج تساقط الشعر يف حني أنه يرتدي 
»باروكة« ، أي هراء أعيشه منذ سنوات ، وكيف مل أكتشفه ِسوى اآلن ؟
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رمبا بعدما ُصِدمت بعجزهم أمام حالة »بريي« ؟

حتى عندما لجأت لَِمن إستضفتهم مراًرا إلجادتهم العالج بالطرق الدينية كام 
يّدعون ألشد األمراض إستعصاَءا ، تناسيت أن كم ِمن العلامء األجالء ماتوا بنفس 
األمراض الذي يقول هؤالء الدجالني قدرتهم عىل عالجها ، فإن كانت هذه الطُرُق 
تُجدي نفًعا ، فلامذا مات َمن هم أفضل منهم علاًم ، أعجزوا عن شفاء أمراضهم ؟!

هز »معتز« رأسه بأىس مام جعل ُمصفف يقول ُمحذًرا :

- حاسب يا أستاذ »معتز« .

قبل أن يرد عليه ، سمع طرقات عىل الباب ثم دخل مسرت »ميشيل« مدير 
القناة ، الذي إبتسم بلزوجة ملصفف الشعر فسارع قائال :

- إزيّك يا أستاذ »ميشيل« .. أنا خالص خلّصت .

رد وهو يجلس بجوار »معتز« :

- كويس .. عشان عايز أكلم النجم يف حاجة مهمة قبل الهوا .

إنسحب املُصفف فوًرا فإلتفت »معتز« يف مواجهته قائال بصوت فِشل أن 
يداري ما به ِمن ضيق :

- خري يا أستاذ »ميشيل« ؟

دخل »ميشيل« يف املوضوع مبارشًة بأن وضع بعض األوراق أمامه قائال 
بإبتسامة :

- الفقرة األوىل يف الربنامج هتميش عادي ، بس أنا بعد إذنك .. غرّيت 
إسكريبت باقي الحلقة .
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سأله »معتز« بربود :

- غرّيت اإلسكريبت ! .. ليه ؟

أشار عىل األوراق وهو يقول : 

- عشان يف رشكة أعشاب جديدة هتبدأ نشاطها يف »مرص« ، تخيّل يا 
»معتز«..بيقولوا عندهم طريقة يعالجوا بها كل األورام الرسطانية .

عاد »معتز« بظهره للخلف قائال بسخرية : 

- كل األورام الرسطانية !! .. ده إيه الحالوة دي .

هز »ميشيل« كتفيه بالمباالة : 

- وإحنا مالنا ، املهم إن اإلسبونرس بتوعنا هيزيدوا واحد .. وواحد تقيل قوي 
كامن .

بدون مقدمات إنفجر »معتز« يف وجهه :

- ما كفاية نصب بقى يا مسرت »ميشيل« ، يعني ملا تبقى عىل عالج صلع وال 
شويّة أمراض خايبة نقول مايش ،إمنا حرام نتاجر يف مرض خطري زي ده.

يبدو أن صوت »معتز« كان أعىل مام ينبغي ، فقد تغرّي وجه »ميشيل« قبل 
أن يشعل سيجارة قائال بربود :

- أفهم ِمن كالمك إن عادي تكون نّصاب صغرّي ، إمنا النصب الكبري .. حرام .

صدمته اإلجابة خاصة أنها أتت ِمن شخص يبغضه ، هّم »بالرد لكن »ميشيل« 
عاجله بإسلوب به ود ُمصطنع : 
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- تعاىل نكون منطقيني يا نجم ، مريض الرسطان عارف وإليل حواليه عارفني، 
وإحنا كامن عارفني . إن موته مسألة وقت .. ِمش كده .

ضغط »معتز« عىل أسنانه قائال:

- مظبوط .

إبتسم »ميشيل« بسخرية مستطرًدا :

- طيّب يبقى إيه األحسن ، ميوت وسط جرعات الكياموي والقرف ده .. وال 
ميوت وعنده أمل إنه يتحّسن بعالج سحري جديد ؟

رد »معتز« عىل سخريته ُمتهكاًم : 

- وهو العالج السحري ده ببالش .. وال هيدفع مَتََنه .

أجاب »ميشيل« بإقتناع :

- وهو األمل نفسه ببالش ؟ كل حاجة يف الدنيا لها مَتَْن .. حتى األمل.

كان »معتز« يعلم قدرة »ميشيل« الخرافية عىل اإلقناع ، لذا غرّي املوضوع 
بحرفيّة ُمحاور قائال :

- مسرت »ميشيل« .. كان نفيس أسألك سؤال ِمن زمان .

أشار له بإبتسامة وهو يقول :

- إتفّضل .. بَس برسعة .. باقي َخَمْس دقايق ع الهوا يا نجم .

- هو ملّا تبقى عارف إن قناتك بتنصب عىل الناس .. ده حالل يف رأيك ؟
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رفع »ميشيل« حاجبه بتعجب ، ثم إبتسم بلزوجة قائال:

- النصب حرام يف أي دين يا »معتز« .

إستدرك »معتز« برسعة :

- أنا مقصدش يف دينك بالتحديد .. أنا بتكلم يف العموم .

هز »ميشيل« كتفيه بالمباالة : 

- أو تقصد .. ِمش مشكلة ، املشكلة إنك تتأخر عىل معاد الهوا .

ثم إصطحبه ِمن يده بإتجاه اإلستوديو مستطرًدا :

- إنت شاغل نفسك بحاجات ملهاش أي أهمية يا »معتز« .. الحالل والحرام 
والكالم الفايض ده .

ثم إبتسم قائال :

- تفتكر إليل داخل يسكر يف كباريه ، يفرق معاه صاحب الكباريه ديانته 
إيه..كذلك إليل يشرتي الوهم أو األمل ِمن تاجر دين ، برضه ميفرقش معاه 
التاجر ديانته إيه ، املهم .. الناس تفضل جهلة ، واألهم .. نركز يف شغلنا يا 

نجم .

ربت »معتز« عىل كتفه وهو يقول بغموض :

- ألف شكر يا أستاذ »ميشيل« عىل النصايح دي .

تركه ودخل اإلستوديو ، جلس عىل مقعده ، علق املايك يف مالبسه ، دارت موسيقى ترت 
البداية ورسح هو معها يف عدة لقطات يف عرشات املواقف داخل القناة ، وخارجها، 
ثبتت جميًعا عند جسد »بريي« املالئيك الراقد يف فراِشه ينتظر عالجه الوهمي .
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مل يفق ِمن رشوده إال مع سامع صوت املخرج :

- هوا .. إتكلم يا »معتز« .

إسرتد إبتسامته الواثقة وهو يُصّوب عينيه نحو الكامريا .. حرضات املشاهدين 
األفاضل ، بعد التحية والسالم ، أقر وأعرتف أنا املدعو »معتز الجالد« املذيع 

واملُحاور يف هذا الربنامج منذ عّدة سنوات ، وأنا يف كامل قوايا العقلية ، 
ولست واقع تحت أي ضغط ِمن الضغوط ، بأنني كنت مخدوع وتحولت 

بالتايل إىل ُمخادع ، تاجر ِمن تجار الوهم ، باعث كاذب لألمل ، األمل الذي 
تدفعون مثنه ِمن وقتكم  وأموالكم وصحتكم لألسف .

كذبت عليكم لسنوات ، بعتكم بضاعة أتلفها الهوى .. هوى أصحابها 
وجشعهم وجشعنا ، وجهلهم وجهلنا ، هذه شهادة مني أمامكم وأمام الله، 

عىس أن يغفر يل خطاياي وما أفسدته لسنوات ، وأقدم ألصحاب القناة 
ومشاهديها إستقالتي .. والله عىل ما أقول شهيد .
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___  6   ___

جلس »سليم« يف قاعة املحكمة بوجه ُمتجهم وبجواره »شوقي« الذي ينظر 
له ُمتسائال يف نفسه .. أين ذهبت ثقته وإبتسامته الساخرة ؟ .

ألقى »سليم« نظرة عابرة عىل »سيد« الواقف يف القفص وبالقرب منه زوجته 
التي إقرتبت ِمن »سليم« سائلة بإرتباك :

- »سليم« باشا .. هو حرضتك هترتافع عن »سيد« النهاردة ؟

رد دون أن ينظر لها :

- أل .. أنا هطلب التأجيل .

ظهرت عىل وجهها عالمات عدم اإلرتياح :

- تأجيل ليه يا باشا ، ده أنا سمعت إنك محامي كبري وإن شاء الله الرباءة 
تتكتب عىل إيدك .

أجاب بنفاذ صرب :

- أصل دي ِمش قضية شيكات يا مدام دي قضية كبرية والزم تاخد إجراءاتها.

قالت بإرتباك :

- حارض يا باشا ، ربنا يكرمك ويعيّل مراتبك قادر يا كريم .

عادت أدراجها بالقرب ِمن القفص ، فإلتفت »شوقي« ناحية »سليم« ثم قال:

- طب يا ريس طاملا هتطلب التأجيل .. ليه جاي بنفسك ، كنا بعتنا حد ِمن 
املكتب وخالص .
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رسح لحظات قبل أن يقول :

- ملّا ُزرت »سيد« يف السجن ، دخل ظابط وقال وقت الزيارة إنتهى ، وقعد يرتيق عىل 
»سيد« ويقول له.. طاملا »سليم الجالد« إليل بيدافع عنك ، يبقى إنت أكيد ِشامل.

ظهر الغضب عىل وجه »شوقي« وهو يقول :

- طب وحياة أمه لنشتكيه و...

قاطعه »سليم« بحسم :

- لو إشتكيناه ِمش هنعرف نثبت عليه حاجة .. وهيحط »سيد« يف دماغه .

ثم أخرج مبلغ مايل وضعه يف يد »شوقي« : 

- أنا عايز أقعد مع »سيد« رضوري بعد الجلسة .. قبل ما يرتّحل السجن .

وضع »شوقي« النقود يف جيبه قائال :

- إعتربه َحصل يا ريس .

»محكمة« صاح بها الحاجب ، فهب الجميع بالوقوف .

دخل القايض وجلس عىل مقعده ، قّدم »سليم« توكيله وهو يلمح محامي 
املُدعي بالحق املدين وهو يقّدم توكيله عن ُموكله »حاتم سعيد« والذي تبنّي 

أنه مل يحرض جلسة املحاكمة األوىل .

أخرج وكيل النيابة أوراقه وبدأ يسهب يف رسد القضية ووقائعها ومالبستها، 
معه أخرج »سليم« أوراقه ولكن ليست أوراق قضية »سيد« .. إمنا قضية 

الشيخة »درة« .



92

إطلع عليها عّدة مرات سابًقا ، لكنه شعر بحاجة لقراءتها ِمن جديد ، متاًما كقصتها عىل 
اإلنرتنت ، شيخة إشتهرت بقدرتها الفائقة يف مجال السحر، وجدوها مذبوحة يف فراشها .

إمتدت عينا »سليم« للمالحظات التي كتبها بعد جلوِسه مع ضابط املباحث الذي 
َعِمَل عىل قضيتها والتي مل تكن موجودة عىل اإلنرتنت أو ُمدّونة يف محرض القضية .

سبب الوفاة قطع عريض بالرقبة ، املجني عليها ال يبدو عليها أي أثر للمقاومة، 
رمبا كانت نامئة وفاجأها القاتل ، لكن املثري للدهشة والحرية أيًضا .. أن بعد 
الوفاة بساعات قام القاتل بسكب ماء نار عىل وجهها ويديها وأجزاء أخرى 
ِمن جسدها وهذا لغز يف حد ذاته ، ملاذا يجلس قاتل بجوار ضحيته لعدة 

ساعات ثم يُشّوه جثتها ، إذا كان يف األساس نجح يف قتلها دون مقاومة ، ثم 
آخر املالحظات أو املفاجآت .. أن أحد جريانها أقَسم لضابط املباحث أنه رآها 

تسري يف الساعات األوىل ِمن صباح يوم موتها .

بالطبع مل يسجل الضابط هذه الجزئية يف محرض القضية حتى ال يتهمه رؤسائه 
، يف  الفجر  أحد جريانها رآها عند   .. لــ »سليم« همًسا  قالها  لكنه   ، بالجنون 
حني أن تقرير الطب الرشعي أشار أنها ُذبحت قبيل منتصف الليل ، هذا الجار 
رآها بالقرب ِمن هضبة الدويقة ، وألقى عليها السالم ورّدت عليه ، بالسؤال 
عن مهنة الجار تبنّي أنه أمني رشطة يف مديرية أمن »القاهرة« وِمن أكفأ األمناء 
العقلية . أبًدا يف قواه  أو يتعاطى مخدرات ومل يُشكك أحد  ، ال يرشب خمر 

ومبا أن قضية الشيخة »درة« ليست قضية رأي عام ، وألن القاتل مل يرتك ما 
يكفي ِمن األدلة ، ال بصامت أو شهود ، ال يوجد مبرسح الجرمية ِسوى جثة 
ُمشّوهة وِشهادة تضع شاِهدها يف مستشفى األمراض العقلية .. إذن يجب 

إغالق هذه القضية وقيدها ضد مجهول .

أفاق »سليم« ِمن رشوده عىل لكزة خفيفة ِمن »شوقي« وهو يقول :

- دورك يا ريس .
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قام »سليم« وإقرتب ِمن املنصة بهدوء .. 

- سيدي الرئيس أنا أطالب بالتأجيل لإلطالع وأريد فقط أن أثبت يف محرض 
الجلسة عدم حضور الدكتور »حاتم سعيد« والد املجنى عليها بنفسه ألوىل 
جلسات محاكمة قاتل إبنته الوحيدة ، وأعتقد أن لو كان والد املجني عليها 

واثق أن قاتلها هَو َمن بالقفص ، لحرض املحاكمة عىل األقل ليشفي غليلة 
برؤيته قبل إعدامه .. وشكرًا .

إنتفض »عزت سلامن« محامي الدكتور »حاتم« قائال ..

- سيدي القايض ، لقد تغيّب موكيل عن الحضور نظرًا ملرضه الشديد .

رد »سليم« بحسم :

- الدكتور »حاتم« كان يف عيادته إمبارح ونزل منها الساعة إتنارش بالليل .

ثم نظر للقايض وهو يضع بطاقة أمامه .. أمام عدالتكم بطاقة تعريفية بها 
كل أرقام العيادة ، تستطيع سيادتك اإلتصال بأي رقم لتتأكد أن الدكتور 

»حاتم« موجود بعيادته يوميًا ، ولنتساءل مًعا ، ملاذا هو غري موجود يف قاعة 
املحكمة مكتفيًا بإرسال محاميه الخاص .

إحتقن وجه »عزت« بشدة ، يف حني عقد وكيل النيابة حاجبيه ، صمت 
القايض لحظات ثم قام بتأجيل القضية لجلسة الشهر القادم .

عاد »سليم« مكانه ومللم أوراقه ووضعها يف حقيبته وهو يبحث عن »شوقي« 
الذي كان قد إختفى.

خرج »سليم« ِمن القاعة وأشعل سيجارة ُمحاوال اإلبتعاد قدر املُستطاع عن 
املنافقني والكارهني ، رن هاتفه برقم »شوقي« ففتح الخط برسعة : 
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- أيوة يا ريّس .. أنا ظبطتلك قعدة حلوة هنا يف آخر املمر ، بَس املشكلة إن 
عسكري الحراسة هيبقى قاعد .

إنطلق »سليم« بخطى واسعة حيث أخربه »شوقي« ، فوجد »سيد« جالس 
بجوار عسكري الحراسة والقيد واصل يف إيديهام مًعا ، ملحه »شوقي« قادًما 

فأخربه برسعة :

- معانا ربع ساعة يا ريّس .

رد »سليم« وهو يجلس بجوار »سيد« :

- ِمش عايز غريها .

نظر »سيد« إليه وعلت اإلبتسامة وجهه ألول مرة قائال :

- الله ينور يا باشا .

أعطاه »سليم« سيجارة وأشعلها وهو يقول :

- خلّص يا »سيد« عشان مفيش وقت .. »درة« راحت للمجني عليها وال 
حصل إيه ؟

ليلة  ذات  إصطحبتها   .. إيجابًا  رأسه  يهز  وهو  سيجارته  دخان  »سيد«  نفث 
وذهبنا للفيال ، وجدت الدكتور »حاتم« قد رَصَف كل الَخَدم وطلب ِمن زوجته 
الذهاب للنادي وعدم العودة قبل أن تتصل به ، ترك كل األبواب مفتوحة إىل 
غرفتها ، لكنه رفض اإلبتعاد عن الفيال ، فّضل الجلوس يف سيارته بالجوار ومكثت 
. الطريق  تعرف  كأنها  ودخلت  إلرشاداته  »درة«  الشيخة  تستمع  ،مل  معه  أنا 

سحب نفس عميق ِمن سيجارته ثم أطلق الدخان بكثافة ُمستطرًدا .. مرّت 
ساعات كالدهر مل ننطق فيهام ببنت شفه، هو يُسبّح ربه وأنا صامت متاًما، 

حتى إنطلقت رصخة ُمدويّة ِمن فم »إيناس«، نظرنا بإتجاه الغرفة فرأينا النار 
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تندفع من نافذتها ، إندفعت كالصاروخ إليها ، وجدت الغرفة كلها تحرتق ، 
الِفراش ، األثاث ، الستائر ، كل يشء ، أخرجت »إيناس« منها بصعوبة ، نزلت 
بها للطابق األريض حيث كان الدكتور »حاتم« يجر قدميه للحاق يب ، سلمت 

»إيناس« له وعدت ألطفئ النار وأنقذ الشيخة »درة« ِمن داخلها .

سحق سيجارته تحت قدمه وهو ينظر لــ »سليم« ًمستطرًدا .. وللعجب وجدت النار 
تنطفئ ِمن تلقاء نفسها أو إنطفأت بأقل مجهود وال أثر للشيخة »درة« .. كأنها تبخرت .

هز »سليم« رأسه ُمتعجبًا :

- إوعى تكون بتقول أي كالم يا »سيد« .

رد »سيد« بقوة :

- والله العظيم تالتة هو ده إليل حصل .. قلبنا عليها الفيال ، وال لها أثر .

- كّمل يا »سيد« .

نظر »سيد« بجواره لــ »شوقي« والعسكري الذان يستمعان بدهشة وقليل ِمن 
الخوف ثم إستطرد .. دخلت »إيناس« يف نوبة بكاء شديدة ، إنتهت منها وهى 
ناسية متاًما ما مىض ، كأن األيام املاضية مل تكن ، ال تتذكر أي يشء ، ونحن أيًضا 
مل نُّذكرها ، بعدها أعطاين الدكتور »حاتم« مبلغ كبري وأجزل يل العطاء ، ذهبت 
للشيخة »درة« وقد أيقنت أنها عجوز غري عادية ، أعطيتها النصف بالضبط ، وجدتها 
تشكرين ألمانتي وعدم إختاليس يشء ِمن نصيبها .. وكيف أرسق أصال عجوز مثلها .

طلبت مني أن أساهم بنصيبها يف تشييد أحد املساجد وقبل إنرصايف أخربتني بأمر هام .

ثم مال عىل »سليم« هامًسا ..

- طلبت مني أن أسدي نصيحة هامة للدكتور »حاتم« .
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وتلفت حوله بقلق قبل أن يستطرد ..

- أمرتني إخباره أن الجني الذي آذى »إيناس« قد إحرتق ، ولن يأيت غريه ، 
لكن إبن البرش الذي أرسله .. مل يحرتق بعد ، وطلبت منه أن يحرتس ، ألن 

َمن له قلب يسمح بفعل يشء كهذا ، لن يعجز عن ما هو أشد خطورة .

سمعوا رنني هاتف العسكري الذي هب واقًفا وهو يصيح :

- الزم أميش دلوقت حاال .

وسحب »سيد« ِمن يده وإنرصف .
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الفصل الثالث
___  1  ___

عىل الرغم ِمن الحفلة املُقامة يف املنزل إال أن »أحمد« كان يُصفف شعره 
أمام املرآة وهو عاقد حاجبيه ُمفكرًا بضيق .. اليوم تخّرج »محمود« ِمن كلية 

الحقوق ، ومع تخرّجه .. بدأت العاصفة .

»محمود« إبني األكرب ، حامل إسمي ، ظهري وسندي وصديقي .. نعم أحب 
»ندى« كام أحبه ، لكن »محمود« يختلف ، هو اإلنسان الوحيد الذي ال أطيق 
الحياة بدونه ، تلك هى الحقيقة التي ال ميكن إنكارها أبًدا .. أو اإلعرتاف بها .

مع ظهور نتيجته أعرب »محمود« برصاحة ورصامة أنه ال يريد دخول ِسلك 
القضاء وهدفه هو إمتهان املحاماة .. وحدث الصدام .

رفضت »سلمى« رغبته بشكل قاطع وإعرتض هو عىل تدخلها بدبلوماسية موضًحا 
بأدب أن هذا مستقبله وِمن حقه العمل يف املجال الذي يحبه .. متاًما كام فعل 
»سليم« ِمن قبل ، وألول مرة أشعر بل وأقر أن والدي أخطأ يف ما فعله معه .. ملاذا 
هذا الغضب وتلك املعركة التي خرس طرفاها ، أب خرس إبنه ، وإبن خرس كل يشء .

اآلن »سلمى« تسري عىل نفس الدرب وتحاول أن تجرين معها لخسارة إبني وهذا 
ما لن يحدث أبًدا ، ما الضري أن يكون »محمود« محاميًا ناجًحا .. ما املشكلة .

أعتقد أن خوف »سلمى« يرجع إىل »سليم« ، بالطبع »محمود« سيحاول 
التقرّب ِمن عمه ، و«سلمى« ال تريد ذلك ، بُناء عليه أرصّت عىل عدم دعوة 

»سليم« للحفل مكتفية بــ »معتز« وأرسته فقط .



98

أيقظه ِمن رشوده طرقات عىل الباب ، رد بهدوء :

- إتفضل .

دخل »محمود« قائال بإبتسامة واسعة :

- إيه الشياكة دي كلها معاليك ، إنت كده هتاكل مننا الجو .

إلتفت »أحمد« إليه وإنتابته حالة ِمن الفخر ، ها هو الصغري قد كرب ويقف 
أمامي ُمرتديًا ُحلة فاخرة سعيًدا ُمنتشيًا بتخرجه .

- يف إيه يا بابا ، بتبص يل كده ليه ؟ ، هى البدلة ِمش حلوة وال إيه ؟

رد وهو يحاول كبت مشاعره : ال يا »محمود« .. دي حلوة قوي .

إقرتب »محمود« منه ثم إبتسم بحرج قائال : 

- أنا عملت حاجة .. هى زّعلت ماما جًدا ، بس ياريت متزعلش معاليك .

نظر له برتقب فإستطرد بإرتباك :

- أنا عزمت عمي »سليم« معانا عىل العشاء .

عقد »أحمد« حاجبيه وظهر عليه بعض التوتر وهو يسأله :

- أمك عرفت ؟ 

رد بإحباط :

- أيوة .. وِمن ساعتها مش بتكلمني .

ربّت »أحمد« عىل كتفه قائال بإبتسامة :
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- خالص .. أنا هترصّف .

دخلت »ندى« الغرفة بإندفاع صائحة :

- إيه يا جامعة واقفني هنا .. الضيوف بدأوا يوصلوا .

خرج »أحمد« إىل البهو وخلفه »محمود« ، بحث عن »سلمى« بعينيه 
فوجدها تستقبل أحد الضيوف بوجه ُمتجهم ، إقرتب منها وتنحى بها جانبًا:

- »سلمى« .. حاويل تقابيل الناس بإبتسامة .

ردت بغضب :

- ُشفت إبنك َعَمل إيه .

رد بهدوء :

- أيًا كان إليل عمله ، الزم نقابل الناس كويّس ونعّدي الحفلة .. بعد كده 
نتكلم .

هزت رأسها بتذّمر :

- أل .. ِمش قادرة ، ولعلمك لو »سليم« حرض الحفلة .. أنا هطرده ِمن بيتي .

رد بربود وهو يضغط حروف كلامته : 

- ملّا »سليم« يوصل، بالش تتعاميل معاه.. ده حقك، إمنا تطرديه ِمن بيتي .. 
أل.

ثم تركها وذهب إلستقبال الضيوف كاسيًا وجهه بإبتسامة دبلوماسية ، دقائق 
ووصل »معتز« ومعه زوجته وأطفاله ومبجرد وصوله إلتف حوله املدعون 

وبدأ التساؤل عن موضوع إستقالته .



100

أخذ »أحمد« ينظر يف ساعته بني الحني واآلخر غري ُمكرتث بتأخر »سليم« 
لعلمه أنه ال يحرض أي حفلة إال يف نهايتها فهو ال يطيق الضجيج .

مع وصول الساعة الحادية عرش أشارت »سلمى« للخادمة أن تضع أطباق 
العشاء ، رن هاتف »أحمد« فوجد »سليم« هو املتصل ، رد برسعة :

- إتأخرت كده ليه ؟

رد »سليم« بهدوء :

- يعني إنت كنت عزمتني .. ده إبنك إليل عزمني .

أجابه بعتاب:

- طيب ِمش تقّدر الراجل إليل عزمك ؟

قال »سليم« برتدد :

- أنا جنب الفيال ، وعارف إن وجودي غري مرغوب فيه ، لو سمحت إبعت يل 
»محمود« عشان عايزه .

صمت »أحمد« لحظات قبل أن يرد بحدة :

- البيت ده بيت أخوك ، وعيب تقول كده ، إطلع يا »سليم« عشان ِمش 
هتعىش غري معاك .

أنهى »أحمد« املكاملة ثم أشار للخادمة بحيث تغرّي وضع املقاعد بحيث يكون 
املقعد املجاور له خاليًا ، وإقرتب ِمن »سلمى« هامًسا يف أذنها برصامة:

- »سليم« طالع ، وزّي ما قلت لك ، تتعاميل معاه أو أل .. براحتك ، بَس 
إوعي تنيس إنه أخويا ، وكامن إبِنك إليل عزمه .



101

ثم إتجه إىل املائدة ، لحظات ودخل »سليم« بإبتسامته الواثقة وسط إستقبال 
طيب ِمن الجميع .. عدا »سلمى« ، جلس »سليم« بجوار »أحمد« وهو يُخرج 

مفاتيح سيارة ويضعها أمام »محمود« قائال:

- ألف مربوك التخّرج يا »محمود« .. وألف مربوك العربية الجديدة .

رد »محمود« بتعّجب :

- عربية ! .. عربية إيه ؟

إبتسم »سليم« وهو يقول :

- الِحلوة إليل راكنة جنب الفيال ِمن الصبح .. دي بتاعتك يا »حودة« .

إتسعت عينا »محمود« بإنبهار:

- أيوة أنا شفتها .. إليل ِمن غري مِنَْر .

هز »سليم« رأسه وهو يتناول ملعقة:

- إنت بقى إليل ترخّصها .

إندفعت »سلمى« تقول بغضب:

- عربية إيه ويرخّصها إيه ؟ .. »محمود« أصال معهوش رخصة .

إبتسم »سليم« بفتور:

- بكرة الصبح هبعت معاك واحد للمرور ، يطلع لك رخصة ويرخصهالك .
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أطلقت »سلمى« زفرة ضيق الحظها الجميع ، عقب »أحمد« عليها أن قال 
بهدوء :

- إتفضلوا يا جامعة .. يارب األكل يعجبكم .

بدأ الحضور يتناول الطعام وحرص »أحمد« عىل تخطّي املوقف وساعده 
»معتز« يف هذا ُمستغال روحه املرحة ، يف حني إلتزم »سليم« الصمت وكان 

أول َمن إكتفى ِمن العشاء ثم إتجه للرشفة .

لحظات ولحَق به »محمود« قائال بلهجة إعتذار : 

- ألف شكر يا عمي .. بَس أنا كنت عايز منك حاجة تانية غري العربية .

نظر له »سليم« برتقب فإستطرد :

- برصاحة أنا عايز أتدرّب عند حرضتك يف املكتب .

إبتسم »سليم« وهو يربّت عىل كتفه :

- ده مكتبك يا »محمود« .

نظر له »محمود« نظرة إمتنان عميقة ثم ذهب ألصدقائه .

بعد حوايل ساعة إنرصف املدعوون ، طلب »معتز« ِمن زوجته اإلنرصاف 
بالسيارة ألنه سيسهر قليال قبل العودة ، ثم إتجه للرشفة حيث يوجد 

»سليم«، لحظات ولحق بهام »أحمد« وبيده موقد صغري وخلفه الخادمة 
ومعها فناجني قهوة وبُن ، نظر له »معتز« بدهشة فقال »أحمد« بود :

- فاكر يا »سليم« ملا كنت بتعمل لنا القهوة عىل السربتاية زمان .. وحشتني 
قوي القهوة دي .
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كانت تلك الِعبارة إعالن بعودة الود ، كانت أبلغ ِمن أي إعتذار ، وكان 
»سليم« يف إنتظارها .

أوقد »سليم« النار وبدأ يصنع أول فنجان قهوة ، ثم سأل »معتز« ضاحًكا:

- إيه يابني إليل عملته ده ! ، إستقالة عىل الهوا ! ، ده مفيش قناة هرتىض 
تشّغلك .. يا عبيط.

إبتسم »معتز« وهو يقول :

- قصدك كنت عبيط .. وعقلت .

ثم إسرتخى يف مقعده ونظر لهام قبل أن يُغمض عينيه قائال .. ليس عيب 
أن نُخطئ ، فَمن ِمّنا ال يُخطئ ، لكن العيب هو التامدي يف الخطأ ، دامئًا 

كنت أشعر أن عميل يف هذا الربنامج محل شك ، تظهر عىل فرتات دالئل أن 
ما يحدث نصب ُمقنن ، لكني كنت أتعامى عن هذا الشعور خاصًة عندما 

أذهب للرصاف اآليل ، حتى ُصِدمت بحالة »بريي« .

هنا إنعقد حاجبا »سليم« وهو يصب قهوة »أحمد« ، فصاح »معتز« محاوال 
كرس وطأة الحديث :

- حاسب يا عم .. هتضيّع الِوش .

إلتقط »أحمد« ِمن »سليم« فنجان القهوة قائال برصامته املعتادة :

- كّمل يا »معتز« .

عاد »معتز« بظهره للخلف وهو يستطرد بندم واضح.. حالة »بريي« كشفت 
يل سوءات َمن يطلقون عىل أنفسهم كذبًا لقب علامء، ليس لفشلهم يف 

عالجها، فنفس الحالة عجز فيها أفضل األطباء .. لكن لهذيانهم، فقد سمعت 
منهم هرّاء، أشياء ال متت للعالج بِصلة، العامل الحقيقي ال يفتي يف ما يجهل، 
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كان أكرم لهم أن يقولوا ال نعلم، فَمن قال ال أعلم فقد أفتى .

إبتسم »سليم« وهو يسأله بود :

- لّسة بترشبها سكر زيادة .

رد »معتز« بسخريته املعهودة :

- أيوة ، رغم إن السادة العلامء األفاضل نصحوين أقلل الُسكر .

ثم ضحك ُمسرتسال :

- عارفني .. بعد ما فقدت الثقة فيهم ، رُحت لشيخ جليل كان داميًا بريفض 
يطلع معايا يف الربنامج ، الشيخ ده هو إليل قاليل البنت دي عندها مشكلة 

كبرية والزم تترصّفوا .

ثم نظر إىل سليم متسائال :

- عملت إيه يا »سليم« ؟ .. يف جديد يف حالة »بريي« ؟

تناول »معتز« منه فنجانه ، يف حني بدأ »سليم« إعداد قهوته قائال برشود ..

- مدير املستشفى يؤكد  ظهور دواء جديد يف أوروبا ِمن املُفرتض أن يُحّسن 
كثريًا ِمن حالتها .. أفلح إن صدق ، وليس هذا فقط طريقي الوحيد ، هناك 

أيًضا طريق آخر .

صمت لحظات وهو يصب فنجان قهوته ثم أشعل سيجارة ُمستطرًدا ..

- هناك قضية قتل أعمل عليها حاليًا ، قضية متشابكة ومعقدة ، َمن أتت يل 
بهذه القضية ، ساحرة عجوز تقول األوراق أنها قُتلت منذ عامني ، املشكلة 

أنها رهنت براءة املتهم يف هذه القضية بشفاء إبنتي .
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أخريًا تحدث »أحمد« قائال بهدوء :

- غريبة ! .. إنت طول عمرك ِمش مؤمن بالسحر والحاجات دي يا »سليم« .

نفث »سليم« دخان سيجارته..

- املوضوع اآلن تخطّى مباذا تؤمن ،املسألة أنك تطرق كل األبواب.

صمت لحظة ثم إسرتسل بهدوء..

- عالوة أن هذه العجوز أثبتت فعال أنها متلك قدرات غري عادية.

أخرج »أحمد« ورقة وقلم ِمن جيبه وهو يسأله بإقتضاب :

- الِست العجوزة دي إسمها إيه ؟

رد »سليم« بتلقائية :

- الشيخة »درة« .

هز »أحمد« رأسه وهو يضع الورقة يف جيبه :

- هكشف عنها سيايس وجنايئ وأرد عليك .

منحه »سليم« إبتسامة وهو يسأله :

- مايش .. بس أنا كنت عايز أسألك يف حاجة ، القايض إليل ماسك القضية 
ملحت يف عينيه نظرة إنه ِمش طايقني ، كأنه بيقول إنت خرسان القضية دي 

، لو ِجبت القاتل الحقيقي وإعرتف كامن .

نظر »أحمد« له بدهشة قائال :

- األساس يف القضاء الحيادية .. القايض ده إسمه إيه ؟
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جاوبه »سليم« وهو يُطفئ سيجارته :

- »عصام« عبد الجواد« .

إبتسم »أحمد« بسخرية وهو يجيبه :

- »عصام« يسمع عنك كويس ، وكامن لألسف بيني وبينه مشاكل كتري ِمن 
أيام ما ... .

برت »أحمد« حديثه فجأة وهو ينظر بدهشة ناحية سور الفيال ،إتجهت العيون 
كلها يف هذا اإلتجاه.

ليجدوا كلب أسود اللون غزير الشعر ضخم الحجم بصورة غريبة ، مييش بثقة 
وثبات فوق السور بطريقة ال تتناسب أبًدا مع النتواءات الحديدية الحادة 

املوجودة ، أو ضخامة الكلب .

قفزة  فقفز  »سليم«  سيارة  ِمن  إقرتب  حتى  يسري  وهو  تتابعه  عيونهم  ظلت 
هائلة حتى إستقر فوقها ، وبهدوء إستدار يف مواجهتهم  وهو يطلق عواء طويل 
مخيف  وألول مرة تقع أعينهم عىل وجه الكلب الذي به فم عريض ، أنياب بارزة، 
وللحظة شعروا أنه ينظر إليهم بعيون ميلؤها التحدي عيون .. حمراء قانية .
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»القضية ينقصها الكثري« أخذ »سليم« يُردد هذه الجملة ِمراًرا وهو يحتيس 
القهوة يف عيادة الدكتور »حاتم سعيد« وهو ال يدري إن كان ما فعله صواب 

أم خطأ ، أو ملاذا هذه القهوة ُمرة بهذا الشكل؟

أرسل »شوقي« يحجز له كشف عند الدكتور »حاتم« ومل يستمع إىل تحذيراته 
الدؤوبة بأن الذهاب إىل طبيب أورام هو فأل يسء ، وقبلها أخذت تتواىل 

تحذيراته عن هذه القضية التي ال تُنبئ بالخري ، بها الكثري ِمن األمور الشائكة 
واملُبهمة ، يكفي أن الشاهدة الرئيسية بها ميّتة منذ عامني ، وفوق كل هذا 
هى ِمن نوعية القضايا التي البد لها ِمن جاٍن ، فإن كان »سيد« برئ فيجب 

وضع شخص ما بالقفص ، لن تُقيّد هذه القضية ضد مجهول أبًدا .

»دورك يا أستاذ«  هكذا نادت عليه مديرة العيادة .

بخطوات واثقة إتجه »سليم« لغرفة الكشف، وجد الدكتور »حاتم« جالس 
عىل مكتبه بوقار ، إستقبله بإبتسامة هادئة وهو يقول :

- خري يافندم .. بتشتيك ِمن إيه ؟

رد »سليم« ببساطة :

- أل .. أنا الحمد لله كويس جًدا وِمش تعبان .

ظهرت عالمات التساؤل عىل وجه »حاتم«، فإستطرد »سليم« عىل الفور:

ِمن غري ما أضيّع وقت حرضتك ، أنا منتظر سيادتك بقايل ساعتني ، وِمش 
طالب أكرت ِمن ربع ساعة .
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دقق »حاتم« النظر إليه قبل أن يسأله بغتة :

- األول .. إنت مني ؟

رد بثبات :

- أنا »سليم الجالد« محامي املتهم »سيد عاشور« يف قضية بنتك الله يرحمها.

هز »حاتم« رأسه ُمتفهاًم وهو يقول :

- عرفت إنك سألت عني .

إبتسم »سليم« قائال :

- أنا خلّيت القايض يسأل ، إمنا أنا عارف سيادتك محرضتش ليه .

نظر له بال أي تعبري ، فإضطر »سليم« أن يُكمل :

- ألن حرضتك ُمتأكد ِمن براءة »سيد« .

صمت »حاتم« لحظات قبل أن يقول بلهجة آمرة :

- قول إليل عندك عىل طول يا أستاذ »سليم« .

أجابه بصوت صبغه بالثقة : 

- أنا وإنت عارفني إن »سيد« معملش الجرمية والقاتل نفسه معروف .

برقت عينا »حاتم« بلمعة غريبة وهو يسأل :

- يعني إنت تعرف مني القاتل ؟
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إبتسم »سليم« بخبث وهو يجيبه :

- طبًعا ، إبحث عن املُستفيد .. تعلم الجاين. 

عاد »حاتم« بظهره للخلف وهو يُشري له أن يُكمل، بالفعل أخذ »سليم« 
شهيق قوي ثم إندفع قائال ..

- ملاذا نضع »سيد« يف القفص ؟، هل ألن املرحومة رددت إسمه قبل موتها!، 
هذا طبيعي ، فقد أنقذها سلًفا ِمن موت محقق وأنت تعلم ذلك، هل ألنهم 

وجدوا بقايا سم »الزرنيخ« يف شقته ! أي طفل صغري بإمكانه التسلل إىل 
شقة بالعشوائيات يف غياب أهلها ويضع أو يرسق ما يشاء.

ثم إبتسم بثقة ُمستطرًدا ..أما عن الشهود الذين إختلقوا قصة حبه لها ، فسرتى 
بنفسك كيف أستجوبهم ، ويجب أن ال تنىس أنهم خدم يف قرصك وميكن للقاتل 
الحقيقي رشائهم .. أو إرهابهم ، هذا إن إفرتضنا براءتهم الكاملة ِمن الجرمية .

ونظر يف عيني دكتور »حاتم« ُمنهيًا حديثه بثقة تقرتب ِمن الغرور .. هذه األدلة التي 
سأهدمها فوق رأس النيابة ، لكن ينبغي أن تقتنع أنت بها أوال ، لهذا جئت إليك .

إلتزم »حاتم« الصمت لحظات ثم فاجأ »سليم« بأن صفق بحامس مصطنع 
قبل أن ينفجر ضاحًكا وهو يقول بشامتة :

- يعني هى دي مرافعتك .. مربوك ، إنت خرست القضية يا أستاذ »سليم« .

ظهرت عالمات الدهشة واضحة عىل وجه »سليم« وهو يسأله بإستنكار:

- إنت شاكك إن »سيد« هو إليل قتل بنتك ؟

هز »حاتم« رأسه نفيًا بقوة وهو يُجيب بصوت أجش :

- أنا ِمش شاكك .. أنا ُمتأكد .
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ثم أشار بيده نحو الباب ُمستطرًدا بصوت أكرث غلظة :

- الربع ساعة خلصت يا أستاذ »سليم« .

نظر »سليم« إليه ولوهلة تخيّل أن عينيه أصبحت أكرث جحوظًا وبها ملعة 
غريبة ، لكنه رفض اإلستسالم قائال :

- إنت غلطان يا دكتور .. »سيد« برئ .

رد »حاتم« بصوت أجش غليظ لدرجة آملت أذن »سليم« وقد بدت عينيه 
أكرث جحوظًا :

- املقابلة إنتهت .. إتفضل إطلع برّة .

شعر »سليم« برهبة شديدة ، ملاذا جحظت عيناه هكذا وتحول صوته املُهذب 
إىل أجش خشن .

نظر »سليم« إليه فوجده قابض بيديه عىل طرف مكتبه بقوة كالذي يقاوم 
يشء ما ، وبصوت تردد صداه كأنه قادم ِمن أعامق برئ سحيقة قال:

- إميش يا »سليم« حاال أحسن ما تشوف إليل يزعلك.

هنا إنتفض »سليم« وهب ُمتجًها نحو الباب، وقبل أن يخرج ألقى نظرة أخرية 
عىل دكتور »حاتم«، نظرة جعلت دقات قلبه تتسارع بشدة وهو يلهث بقوة، 
فقد رأى آخر مكانه، شخص كأنه هو لكن بروح أخرى ووجه آخر .. وجه مسخ .

غادر العيادة ، إنطلق بسيارته كأن الشياطني تطارده ، أشعل سيجارة وهو 
يفكر يف ما رآه ، أصحيح ما شاهد أم أن هذه تهيؤات ، هل صدمته ِمن رد 

فعل »حاتم« هى ما جعلته يتخيله هكذا .. مسخ .
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وإذا إدعيت ذلك ، فام تفسري الكلب الغريب الذي ربض فوق سياريت ُمتحديًا، 
وعندما نزلت مع »أحمد« و«معتز« كان قد إختفى وال أثر له .

لو إفرتضنا أن الكلب أيًضا تهيؤات ، هل هناك تهيؤات جامعية ، فجميع َمن 
بالرشفة رأوه ، وإن كان حقيقة ، فكيف إختفى بهذه الرسعة ؟!

إرتفع رنني هاتفه فجأة فإنتفض بعنف، مد يده املرتعشة وإلتقطه ، نظر فيه 
ليجد الشاشة بيضاء بالكامل ، بال أي أسامء .. أو أرقام ، تردد لحظات ثم رد بحذر:

- ألو .

أتاه صوت الشيخة »درة« وهى تقول مبرح :

- إزيّك يا واد يا »سليم« .

صاح بلهفة :

- إنتي فني يا »درة« وسايباين يف املصيبة دي لوحدى .

أطلقت ضحكة متقطعة :

- عيب يا واد تناديني بإسمي حاف كده .. ده أنا قد جدتك .

كظم غيظه بصعوبة وهو يكرر سؤاله :

- مايش .. إنتي فني يا شيخة »درة« .. حلو كده ؟

ردت ببساطة :

- أنا عندك يف املكتب وبقايل ساعة يف البوفية ِمش القية غري النب بتاع 
املوظفني .. فني النب بتاعك يا واد يا »سليم« ؟
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نظر يف ساعته فوجدها الواحدة بعد منتصف الليل، واملكتب يُغلق يف العارشة 
مساًءا، كيف تكون هناك إذن ؟!، أيقظه ِمن تساؤالته صوتها وهى تصيح 

بخشونة :

- فني النب ؟

رد سؤالها بسؤال :

- مني إليل عندك يف املكتب ؟

أجابته ببساطة :

- مفيش حد خالص وبالش أسئلة غبية .

ثم إستدركت صائحة بلهجة آمرة :

- يالله بقى تعاىل برسعة .. بس األول ، فني النب يا واد ؟

أجابها ببطئ :

- النب بتاعي يف درج مكتبي .. بَس الدرج مقفول باملفتاح .

أطلقت ضحكة عالية أرهبته كثريًا وهى تقول :

- طب برسعة قبل ما القهوة تربد .

حاول أن يبدو شجاًعا وهو يجيبها :

- برشبها مظبوط .

إستمرت يف الضحك حتى أنهت املكاملة .
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جلست »سلمى« تشاهد أحد حلقات مسلسل تريك وهى تحاول أن تبدو 
هادئة، يف حني بداخلها عواصف عاتية .

عالقتها بــ »أحمد« يف أدىن مستوياتها منذ زواجهام ، صامت دامئًا ، رغم 
تخطيها ما حدث يوم الحفل وقبولها ُمرغمة أن يعمل »محمود« يف مكتب 
»سليم« ، فقد إستعانت بــ »أحمد« إلقناع إبنه بالعدول عن هذا القرار ، 

لكنه أبعد نفسه عن املوضوع وتركها تواجه »محمود« مبفردها وهو يعلم أن 
صدامها به لن يكون يف صالحها وهى أيًضا تعلم ذلك ، لذا قررت إعالن حالة 

اإلكتئاب يف املنزل رمبا يرتاجعوا ، وحتى هذا مل يجد صدى .

ظل »محمود« يعاملها كأفضل ما يكون متمسًكا بحقه يف إتخاذ ما يراه مناسبًا 
ملستقبله وظل »أحمد« عىل الحياد ، إىل أن قررت الرتاجع وإنهاء حالة الحزن 

التي بدأتها بنفسها .

هذه املرة فوجئت بأن »أحمد« مل يستجب .. داخله رس يرفض البوح به .

قامت ُمتجهة  لغرفة »محمود« لتجده نامئًا يف فراشه ، فقد أصبح أكرث إلتزاًما 
منذ إلتحق بالعمل ، »سليم« ال يرحم ويعامله مثل أي محامي آخر يف مكتبه 
بال أي إمتيازات ، وهذا يجربه أن ينام مبكرًا ألن عنده محكمة يف الصباح ، أما 

»ندى« فهى تذاكر يف غرفتها .

إقرتبت بهدوء ِمن غرفة املكتب ، وأخذت تراقب »أحمد« املُنكب عىل أوراق 
أمامه بإهتامم .

»مشغول؟« ألقت سؤالها بهدوء به ملحة ود ، نظر إليها ونحى األوراق من 
يده قائال :

- إتفضيل .
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جلست أمامه وهى تفكر يف بداية للحديث ثم قالت بإبتسامة :

- الطبيعي إن الراجل هو إليل يروح للِست ويسألها مالِك ، وهى ترد بقرف 
وتقوله مفيش .

وصمتت لحظة ثم أكملت بضحكة :

- ويقعد يتحايل عليها وهى تتقل عليه .

فجأة برتت ضحكتها مستطردة :

- بَس أنا عارفة إن عمرك ما هتعمل كده .

أخريًا تحدث بهدوء :

- زّي ما أنا عارف إنك ِمش هتتكلمي غري ملّا تبقي عايزة .

نظرت يف عينيه وهى تحاول إستنتاج ما يدور يف رأسه ، حتاًم هو يُخفي شيئًا، 
لذا قررت إنهاء لعبة القط والفأر فقالت بإبتسامة متوجسة :

- طيب يا سيدي ، تعاىل نعكس األدوار .. مالَك ؟

ثبت لحظات ثم بهدوء أخرج ورقة ِمن درج مكتبه وأعطاها لها دون أن 
ينطق بحرف واحد ، نظرت يف الورقة فوجدتها ِمن البنك وتفيد بسحب مبلغ 

مائة ألف جنيه ِمن رصيده ، نظرت له بإرتباك وهى تقول :

- إيه ده يا »أحمد« .. إنت بتفتش ورايا ؟

رد برصامته املعتادة :

- إنتي فاهمة كويّس إين ال بحاسبك وال الفلوس دي تفرق معايا ، أنا إليل 
يفرق إنك تسحبيها بالتوكيل إليل معايك ِمن غري ما تقولييل .
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حاولت التهرّب قائلة :

- يعني رُحت البنك وعملت ... .

قاطعها بنفس الرصامة :

- أل .. البنك إليل بيبعت يل بيان مسحوبات بصورة دورية .

ثم نظر يف عينيها بغضب مستطرًدا :

- وِمش ده موضوعنا .

بالرغم ِمن ثقتها مبقصده ، لكنها حاولت كسب وقت للتفكري بأن سألت :

- طب إيه موضوعنا ؟

مل مينحها الوقت الكايف فقد سألها بحدة :

- عملتي إيه بالفلوس دي ؟

كانت تعلم أن هذا سؤال مبارش وال ميكنها أبًدا التهرّب منه،لذا أجابت بربود :

- ماما كانت عاوزة فلوس .. ومقدرتش أقول لها أل .

أخذ يعبث بقلم يف يده ثم سأل بربود :

- وال أنا أقدر أقول لحاميت أل .. طب مقولتليش ليه ؟

شعرت أنها يف مأزق حقيقي وال مفر ِمن الهجوم فصاحت يف وجهه :

- يف إيه يا »أحمد« .. هو تحقيق وال إيه ؟ إيه يعني ملا ماما طلبت فلوس 
وأنا عطتها ، وال هى يعني عشان فلوسك .
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صمتت لحظات ثم إسرتسلت بصورة أكرث حدة :

- كنت بحسب إننا واحد ِمش إتنني وبالذات بعد كل الِسنني دي .. بَس يا 
خسارة .

إمتص حدتها بربود وهو يقول بلهجة ذات مغزى :

- إنتي فاهمة كويّس إن املوضوع ِمش فلوس ، إمنا املشكلة إن أنا إليل ِمش 
فاهم حاجات كتري يا »سلمى« .

هبت واقفة وهى تقول كّمن ينهي الحديث :

- بكرة الصبح هروح ألغي التوكيل ، وأنا آسفة عشان قّربت ِمن فلوسك .

هز رأسه موافًقا وهو يقول بهدوء :

- كويس ، يبقى نروح سوا الشهر العقاري ، ما أنا كامن رايح بكرة أرّجع لــ 
»سليم« حقه يف مرياث أبوه .

ثم أردف بلهجة غامضة :

- ما هو ِمش معقول .. معملش حاجة يف مرض بنته ، وكامن آخد حقه يف 
املرياث .

ردت بغضب :

- براحتك .

ثم تركته وإنرصفت ، جلس وحيًدا يفكر .. حاجز الجليد بيننا يزداد ُسمًكا مع 
األيام ، يف السابق أوهمت نفيس بعدم رؤيته ، اآلن صار واضًحا حتى بالنسبة 

لــ »محمود«و »ندى« .
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صربت كثريًا عىل أشياء غري مفهومة حتى مللت الصرب ، غموضها ، نفورها ِمن 
كل ما يخص عائلتي كلها .. ليس »سليم« فقط .

ملاذا أشتم أحيانًا روائح غريبة وعندما أسألها تقول بخور مغريب ، ملاذا ترش 
بإستمرار ماء يف زوايا املنزل وتّدعي أنه ماء مبارك .. أي بركة يف هذا ؟

كل هذه األفعال ال تصدر إال من سيدة لها باع يف امليتافيزيقا ، وطاملا هى كذلك، 
ملاذا إذن أحجمت عن مساعدة »سليم« حتى وإن كرهته ملاضيه القديم ، كان 
يجب عليها مساعدته ِمن أجيل عىل األقل ، وإن مل تستطع فكان يتحتم إرشادي 
ألول الطريق ، ال أن تضع أمامي سد النهاية وهى تؤكد أن حالة »بريي« ميئوس منها 
وموتها مسألة شهور عىل األكرث .. ِمن أين لها بتلك الثقة ، وما هذه السلبية ، من 
الوارد أن هذه السلبية كانت القشة التي قصمت ظهر البعري ، أو رمبا .. نَفُر البعري .
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___  4  ___

وضع »سليم« سيارته بجوار املكتب، إقرتب بخطوات صارمة ِمن املدخل، وجد 
فرد األمن يف موقعه بجوار البوابة، سأله بحسم :

- يف حد طلع مكتبي ؟

إرتبك الرجل قليال قبل أن يجيب :

- ِمش فاهم قصد حرضتك إيه يا أستاذ »سليم« .. بس ِمن ساعة ما األستاذ 
»شوقي« نزل ، ومفيش حد دخل العامرة أصال .

هز »سليم« رأسه ثم إتجه للمصعد متمتاًم ..األلغاز تزداد وحان وقت 
حسمها، طاملا الشيخة »درة« موجودة يف املكتب، فلن تغادره قبل فك شفرة 

كل يشء، الليلة أضع يدي عىل الحقائق كاملة .. الليلة وليس غًدا .

فتح باب املكتب وإتجه لغرفته ، دخل وسط إضاءة خافتة فوجدها جالسة 
عىل مقعده وأمامها قدحني ِمن القهوة يتصاعد منهام البخار ، بهدوء جلس 

أمامها وعىل شفتيه إبتسامة متحفزة قبل أن يقول بتهكم :

- داميًا بتبهريني والله يا »درة« .. إيه جو اإلثارة ده ! .

تجاهلت تهكمه قائلة :

- إرشب قهوتك يا »سليم« .. قبل ما تربد .

أشعل سيجارة وهو يقول بإستخفاف :

- برصاحة قلقان ِمن القهوة دي .
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إستعارت تهكمه قائلة :

- يا راجل إرشب ..أكيد هتبقى أحسن ِمن إليل رشبتها عند دكتور »حاتم« .

هّم بسؤالها كيف عرفت بأمر القهوة يف عيادة الكدتور »حاتم«،لكنه إستبعد 
السؤال قائال :

- آه والله يا »درة« .. دي كانت قهوة زبالة مكملتهاش .

ردت بالمباالة :

- ما إليل عمل لك القهوة ، عارف إنك ِمش هتكملها .. أصل كفاية شفطة 
واحدة.

رسح لحظات قبل أن يغمغم :

- يبقى أكيد كان عليها حاجة للهلوسة عشان كده شفت تهيؤات و .. 

قاطعته برصامة :

- مكنش عليها حاجة للهلوسة ، وإليل شفته عند »حاتم« كان حقيقي ، 
وكويّس إنك مشيت برسعة .

مد يده وتناول القهوة آخًذا منها رشفة بسيطة ثم قال متهكاًم :

- حلوة .. تسلم إيِدك .

ردت تهكمه ساخرة :

- تسلم إيد إليل عملها .
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مل يرد عليها ، أخذ يدخن سيجارته صامتًا، ثم نظر يف عينيها، تأّمل ملعتها 
الغريبة وهيأتها األغرب قبل أن يسألها برصامة :

- إنِت دخلِت مكتبي إزّاي ؟

ردت بهدوء :

- عندك كامريات مراقبة يف املدخل وعند باب مكتبك .. روح شوفها .

ضحك قائال :

- أكيد هالقيها عطالنة .. ِمش كده ؟

هزت رأسها إيجابًا ببطئ ، فإستمر بضحكه وهو يقول :

- قدمية .. عندي ُموَكّل عملها وقتل مراته ، يعني مفيش سحر يف املوضوع 
وال حاجة .

إنتظرت حتى هدأ ِمن نوبة الضحك ثم قالت بهدوء :

- عارف يا »سليم« مشكلتك إيه ؟ ، إنك ِمش مصّدق إن يف سحر وناس 
واصلة بإيديها تعمل كتري مع إنك شفت بعينك كذا مرة .. وبالدليل .

رد بسخرية :

- دليل إيه .. أنا ِمش القي أي أدلة ، كله كالم وكالم فارغ كامن .

ثم إعتدل مستطرَدا :

- ممكن تثبتييل بطريقة عملية إن يف سحر وناس واصلة والهري ده .
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أجابته متهكمة :

- ده أكرب دليل قاعد قّدامك بنفسه .

تصّنع الخوف وهو يرد ساخرًا :

- تصدقي إترعبت ، ُخفت ُخفت يعني .

ثم اطفأ سيجارته بعصبية وهو يستطرد صائًحا :

- إثبتييل بالدليل يا »درة« .. ده لو تعريف ؟

هبّت واقفة بطريقة ال تتناسب أبًدا مع سنها ثم دارت حول املكتب وجلست 
أمامه ، نظرت يف عينيه فشعر ببعض الخوف ثم قالت ..

- تريد دليل يا »سليم« ؟ ، إذن عليك اإلستامع إىل حديثي للنهاية قبل الرد 
عليه .

هز رأسه موافًقا بتحدي وهو يقول :

- مايش .

مدت يدها وإلتقطت فنجان القهوة برشاقة قبل أن تعتدل واضعًة ساقًا فوق 
أخرى .. إن تُصّدق بالسحر ِمن عدمه فهذه مشكلتك مع أنه مذكور يف القرآن، 

وهذا ال يثري العجب ، الكثري ِمن الناس رأوا األنبياء بأعينهم وسمعهوهم 
بآذانهم ومع ذلك كانوا ِمن الكافرين ... .

قاطعها بضجر :

- سيبك ِمن الكالم ده يا »درة« ، ده ِسكة وإليل إحنا بنتكلم فيه ِسكة تانية 
خالص.
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ردت بصوت كالفحيح :

- إوعى تقاطعني تاين .. ألحسن أزعل منك .

شعر باملزيد ِمن التوتر فأشار لها أن تُكمل ، أخذت رشفة أخرية ِمن قهوتها ثم نظرت 
إليه بعيون بها بريق عجيب .. أي أدلة دامغة تريد ! ، أمامك عجوز تفيد األدلة 
الدامغة أنها مذبوحة منذ عامني ، وها هى جالسة أمامك تضع ساقًا فوق ساق .

ثم إبتسمت بسخرية مستطردة ..

هل بعد ما عانت منه »إيناس« بنت دكتور »حاتم« وإنقاذي لها دليل ! ، أمل 
أحذرهم ِمن خطر وشيك ولكن بجهلهم مل يسمعون .

ونظرت يف عينيه برصامة وهى تكمل ..

أمل ترى بنفسك دكتور »حاتم« أو رأيت َمن عليه ، وللعلم أنا التي أنقذتك 
منه بعد أن كبحت جامحه ، ولو تركته آلذاك .

وإن رفضت اإلعرتاف مبا هو واضح ورصيح ، مباذا تفرس حالة إبنتك الوحيدة 
الراقدة منذ عام بني الحياة واملوت ، أمل يفشل العلم والربهان واألدلة الدامغة 
يف شفائها أو حتى مجرد تفسري لحالتها ولتكن عىل ِعلم .. سيظلوا فاشلني .

وإعتدلت يف جلستها وهى تنظر يف عينيه نظرة شعر معها كأنها تسرُب أغواره 
وتغوص فيها قائلة ..

أتتذكر والدة »بريي« ، أتتذكر كيف ماتت ؟ ، أمل تنتبه بعد إىل يشء ، ماذا 
تريد أكرث ِمن ذلك لتعرتف بأن معتقداتك ومفاهيمك خطأ ، وما آمنت به 

طوال عمرك يحتاج إىل تعديل .

أنهت حديثها ثم إبتسمت بثقة وهى تنحني برشاقة ال تتناسب أبًدا مع هيئتها أو 
الخشونة املفرتضة يف مفاصلها وإلتقطت سيجارة وعلقتها يف شفتيها الزرقاوين.
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عقد »سليم« حاجباه لحظات ثم سألها بهدوء :

- خلصت كالمك ؟

هزت رأسها إيجابًا قائلة :

- مع إن عندي أدلة تانية كتري .. بس كفاية إليل معاك .

نظر يف عينيها بقوة وهو يشعل سيجارته قائال :

- طبًعا حق الرد مكفول .. ِمش كده ؟

هزت رأسها إيجابًا بثقة وهى تلوك سيجارتها ، كعادته أخذ ينفث دخانه 
للحظات وهو يجمع أفكاره ثم إبتسم بسخرية قائال ..

يف البداية يجب توضيح أن كل حديثك ما هو إال هرّاء ليس أكرث .

إرتسم الغضب عىل مالمحها لكنه مل يأبه به ُمستطرًدا .. 

أنتي تقارين بني كفري بالسحر والجن وكأنه كفر باألنبياء وكأنك أحدهم 
وكأين ِمن مرشيك الجاهلية .. .

قاطعته بحسم :

- أل .. أنا مقولتش كده يا »سليم« .

رد بنديّة :

- ماتسيبيني أكّمل كالمي بقى يا »درة« .

نظرت له بتحفز وهى تشري له أن يُكمل ، أطفأ سيجارته بقوة وإسرتسل ..
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تّدعني أن وجودك أمامي اآلن هو خري دليل عىل أنك ِمن الواصلني الذين 
ميوتون ثم يعودوا للحياة مرة أخرى ، ولو كان هذا صحيح أو هناك َمن يهبه 

الله هذه امليزة ، لكان َمن هم أفضل ِمنِك يعيشون بيننا اآلن.

وإبتسم بثقة ُمكمال ..

إمنا يف الواقع الشيخة »درة« مل متت أصال ، َمن قُتلت هى سيدة أخرى كانت 
نامئة يف فراشها ، »نادية« التي كان »سيد« يزورها عىل األرجح ، يف الغالب 

كانت مكانك ، أىت القاتل ، ال أدري سبب مجيئه ، عىل األرجح هو أحد 
أعدائك ، دخل عشتك وذبح »نادية« عىل إنها أنِت ثم إنرصف ، بعدها أتيِت 

فوجدتها مقتولة ، سكبِت عليها ماء النار لتشويه الجثة وإيهام الجميع أن 
الشيخة »درة« قد ماتت للتخلص ِمن مطاردة أشخاص غري معلومني .

رفعت »درة« يدها تطلب املقاطعة ، فإبتسم »سليم« قائال :

- مع إن املُقاطعة ممنوع ..بَس إتفضيل.

ضحكت بسخرية قبل أن تقول ..

أطالب بإثبات يف محرض الجلسة ، أنك إستخدمت كثريًا كلامت مثل عىل 
االرجح ، يف الغالب ،  قاتل ال تدري سبب مجيئه ، ثم عدت إلستخدام كلمة 
عىل األرجح مرة أخرى ، يف النهاية قُلت أشخاص غري معلومني ، وكل هذا إن 
دل عىل يشء فهو يدل أن القصة كلها ِمن وحي خيالك وال يوجد عليها أي .. 

أدلة دامغة .

ثم منحته إبتسامة ساخرة وهى تشري له أن يُكمل ، شعر »سليم« ببعض 
الضيق ، فقد تخيّل عندما يفاجئها بإستنتاجه طريقة موتها املزعومة أن تنهار 
وتعرتف ال أن تتعامل معه بإحرتافية كهذه ، واإلحرتافية تقتيض أن ال يناقش 

ما يعجز عن إثباته بالرضورة ، لذا تخطى هذه الجزئية .
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عقد حاجبيه برتكيز قبل أن يستطرد ..

تفرتضني أن »إيناس« أصابها َمس شيطاين وأنِك قمت بعالجها ، ما الدليل 
عىل هذا اللغو الذي مل يرتك أثر ِسوى بعض النريان الخفيفة قبل أن تختفي 

وقد يكون »سيد« هو َمن أطفاها وقام بتهريبك ُمستغال إنشغال »حاتم« 
بإبنته .

مل تلتزم »درة« بعدم املقاطعة إذ قالت بحدة :

- و »إيناس« خّفت إزّاي ِمن مرضها يا عبقري .

رد برصامة ..

أعتقد ألنها كانت تعاين مرض نفيس وإنِت لِك القدرة عىل عالج هذه النوعية 
ِمن األمراض ، ألنك عىل درجة ما ِمن العلم ، بدليل نجاحك هذا.

إبتسمت بتهكم وهى تقول :

- أعتقد ، بدليل .. ِمش مالحظ إنك بتستخدم املصطلحات دي كتري .

أطل الضيق واضًحا ِمن عينيه وهو يكمل ..

أما بخصوص ما رأيته يف عيادة الدكتور »حاتم« والتحوالت التي حدثت 
لوجهه ، فأنا واثق ِمن أن القهوة التي رشبتها هناك هى السبب وكل ما 

شاهدته كان مجرد تهيؤات ... .

إستمرت يف عدم إلتزامها للمقاطعة وهى تصيح :

- طيب وأنا عرفت إزاي إنك رشبت قهوة هناك ، وإزاي عرفت إنك ُشفت 
إليل راكب »حاتم« .
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رد بإرتباك :

- أكيد لِك حد يف العيادة بينقل لك أخباره .

أطلقت ضحكة مرعبة ثم قالت :

- ال يا شيخ ، والنبي إنت مصّدق إليل بتقوله ده .

ثم إبتسمت بسخرية مستطردة :

- كّمل يا »سليم« .

حاول أن يُكمل لكنه شعر بالعجز ، والعجز شعور نادًرا ما راوده ، ظل صامتًا 
فرتة قبل أن يقول بقلة حيلة : يا »درة« إزاي أصّدق بالسحر والجن والكالم 

الفايض ده ، لو الحاجات حقيقة كان زمان حالنا غري كده خالص ، كان زماننا 
أسياد العامل طاملا عندنا سحرة شاطرين زيّك كده .

ردت بثقة :

- كنا أسياد العامل ملا كنا شاطرين يف السحر ، هو إنَت فاكر االهرامات دي 
إتبنت إزاي ، وال حضارة الفراعنة دي أساسها إيه ؟

رد بإستنكار :

- إيه .. كل ده بالسحر ؟!

أطلقت ضحكة عالية قائلة :

- طبًعا بالسحر ، لو كان العلم يقدر كانوا عرفوا فن التحنيط وال بنينا هرمني 
تالتة زي إليل عندنا .
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ثم إستطردت بحرسة :

- الله يرحم أيام ما كنا بنسخر الجن يعمل لنا مسالت .

ثم إعتدلت يف جلستها وأشعلت سيجارتها أخريًا وهى تقول ..

إسمع يا »سليم« وإنتبه ملضمون الكالم جيًدا .

ونفثت دخانها يف وجهه ُمستطردة ..

كام بدأت كالمي سأنهيه ، تؤمن بالسحر أو ال تؤمن فهذا شأنك الذي لن يغرّي 
ِمن األمر يشء، واألمر هو أن إبنتك »ملبوسة« ، وَمن عليها جني عتيد، وأنا 
أحاول تحجيمه ، لو تركته لحاله فستلحق إبنتك بأمها .. وبنفس الطريقة .

عقد »سليم« حاجبيه وهو يقول بصوت به مزيج ِمن الغضب واألىس:

- إنِت ليه بتفكريني كل شوية بأمها .. هى »مروة« الله يرحمها إيه عالقتها 
باملوضوع .

هبّت واقفة وهى تقول بثقة ..

ألن األصل واحد والعمل دّساس .

ثم أولته ظهرها وهى تسري ببطئ ..

لقد حذرتهم ِمن قبل أن َمن يقوى عىل إيذاء »إيناس« بهذه الطريقة، لن 
يعجز يف أن يحاول مرة بعد مرة .

وصلت لباب الغرفة وهى تقول بصوت كالفحيح ..

واآلن أىت دورك ألحذرك ، إبنتك ستنال مصري أمها لو رفعت يدي عنها، 
ومصري إبنتك ِمن مصري »سيد« .. ولتعلم ، أنا َمن أحميك .
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ثم إلتفتت نصف إلتفاته فبالكاد رأى وجهها تحت اإلضاءة الخافتة فشهق 
بقوة ، فقد كان وجهها ُمغطى بشعر كثيف ، فمها مسحوب تظهر منه سنون 

ألنياب بارزة وعيون حمراء قانية .

كانت بوجه شديد الشبه بوجه الكلب الذي كان رابًضا فوق سيارته منذ أيام .

ثم سمع صوتها الساخر دون أن يتحرّك فكها وهى تقول :

- هو إحنا أتقابلنا قبل كده ؟ 
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___  5  ___

ترك »معتز« سيارته بالقرب ِمن الكورنيش، نزل وهو يحكم إغالق معطفه، مل متنعه 
برودة الجو ِمن السري يف الطريق ِشبه الخايل ِمن املارة، عقد حاجبيه ُمحدثًا نفسه .. 
لقد ألقى »أحمد« بالكرة يف ملعبي، وأنا لست الهداف الذي يظن ، ماذا أفعل اآلن ؟ 

ألقى نظرة جانبية عىل عاشقني يسريان بسعادة غري عابئني مثله بربودة الجو أو 
تحذيرات هيئة األرصاد ، أخذ شهيق قوي وهو يجرت األحداث بهدوء رمبا يصل إىل 
حل .. لقد وقّعت بالفعل عقد يف قناة فضائية جديدة ، أعلم أنهم يريدوا إنتشاًرا 
رسيًعا وأنا أسهل طريق لديهم ، وجهي الزال معروف مل تنحرس عنه األضواء 
بعد ، لكنها يف طريقها لإلنحسار .. وهم يعلمون، لذلك قّدموا عرض أقل ِمن 
طموحي .. كام توقعت ، ووافقت عليه .. كام توقعوا ، املنفعة مشرتكة والهدف 
واحد ، نحن نريد برنامًجا بفكرة جديدة شيّقة وهادفة واألهم ذو مصداقية .

أثناء حديثي معهم وواتتني الفكرة ، برنامجي الجديد سيتناول كل الخزعبالت 
التي رّوجت لها يف املايض ، وألنكر بالرضورة ما إّدعيت لسنوات حتمية 

وجوده وسيكون بعنوان .. »ظالل الوهم« .

بُناء عليه وفرت يل القناة طاقم ُمعّدين مهرة، بعد أول جلسة عمل وجدتهم 
يقرتحوا خمسة أسامء ألشخاص هم األفضل عىل الساحة حاليًا يف مجال السحر.

مررت عيني عليهم برسعة فوجدته بالصدفة ، »غيالس الحكيم« أو .. »غيال« 
كام ينادونه ، لقد سمعت هذا اإلسم ِمن قبل ، هو نفس الشخص التي كانت 

»سلمى« وعائلتها تتعامل معه .

»غيال« يُعترب ِمن أفضل املعالجني الروحانيني يف الرشق األوسط، كل املعلومات 
عنه أنه غامض، عميق، صعب املراس واألهم أن له بطوالت خارقة يف مجال السحر 
واألعامل، يقطن يف قرص مهيب يف الظهري الصحراوي مبنطقة »نزلة السامن« .
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إذن هو موجود بــ »مرص« منذ سنوات ، املثري للدهشة أن »سلمى« حتاًم 
تعلم مكانه ومل ترشدنا إليه ، واألكرث إثارة أن ترتكه السلطات ميارس نشاطه 

ِمن مكانه الثابت بهذه األريحية؟!

تخطيت تساؤاليت وطلبت ِمن مساعدي الذهاب إليه واإلدعاء أن هناك جن 
يقطن منزله ويضايقه وِمن ثم يطلب مساعدته يف رصفِه .

وإمعانًا يف إتقان العمل ، ذهبت مع مساعدي ألرى قرصه ِمن الخارج يك 
أستنتج طريقة معيشته.

إنتظرت الرجل يف السيارة لفرتة طويلة حتى عاد ُمهروال بوجه شاحب وعيون 
ُمحتقنة ثم ألقى مفاجأته .. دخل عند »غيال« ، وجد رجل يف الستينات، 

وسيم، أنيق، يرتدي ُحلة فاخرة ، يجلس عىل مكتب ِمن طراز عتيق، قابله 
بإبتسامة مهذبة وترحاب ثم تركه يُلقي حكايته املزيفة ويف النهاية .. وبإحرتام 

شديد، أخرب ُمساعدي بإسمه الحقيقي ومهنته طالبًا منه بلباقة اإلنرصاف 
وعدم العودة مرة ثانية، حتى ال يحدث له ما ال يُحَمد عقباه .

ُذهلت ِمن ما سمعته، جلست يف سياريت أفكر يف كل اإلحتامالت التي تجعل 
شخًصا كهذا يتعرّف عىل مساعدي ويكشف اللعبة قبل أن تبدأ، وبينام غارق يف 
التفكري، إذ متر بجواري سيارة وتركن بجوار باب القرص وتنزل منها سيدة مرسعة، 
ِمن  بالرغم  عرفتها  نعم   .. أخي  زوجة  »سلمى«  أنها  ففوجئت  النظر  دققت 
إرتدائها نظارة شمسية كبرية وتغطي شعرها بطرحة غريبة ، واألكرث غرابة هو 
إستقبال بواب الفيال ، فقد كان إستقبال ودود بشوش يدل عىل أنها عميل دائم.

أدرت سياريت وإنطلقت برسعة قبل أن تلحظ وجودي، ثم فوجئت بنفيس ال 
إراديًا أذهب إىل »أحمد« يف املحكمة، وبدون مقدمات أخربته بكل يشء .. 

لقد وجدت زوجتك عند رجل معروف مبامرسة السحر بكل رشوره ، عند رجل 
أنكرت وجوده ورفضت مساعدتنا يف الوصول إليه . 
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أخي .. تراودين الشكوك أن مؤامرة ما تُحاك يف الخفاء ولألسف قد تكون 
زوجتك أحد أضالعها.

وإستكامال للمفاجآت وجدت »أحمد« يطالبني بكل بساطة .. أن أخرب 
»سليم« .

للوهلة األوىل شعرت أنه يهذي، فهو يدرك متاًما أن »سليم« سيتعامل مع 
املوقف كــ »جالد« ، أي قايض هذا الذي يُحيل املتهم إىل الجالد دون تحقيق 

شفاف وُحكم ُمسبق منه .

طلبت منه بإرصار أن يتحدث مع زوجته أوال ، لكن بوجهه الصلب الذي ال يُنبئ 
بأي إنفعال أجاب .. ال عالقة يل بهذه املسألة ِمن قريب أو بعيد ، حتى وإن كانت 
زوجتي ترتدد عىل هذا الرجل ِمن باب أخذ الربكة فينبغي أن يعلم »سليم« .

ثم إسرتسل ببساطة .. هناك خصومة ِمن طرف واحد بني »سليم« وعائلة 
زوجتي ، هو ال يبادرهم العداء وهم يرصون عىل خسارته ، واآلن »بريي« إبنة 

»سليم« ُمصابة مبرض عضال يعجز أفضل األطباء عن تفسريه ، وهناك شبهة 
إن مل يكن لغز أن ما بها َمس شيطاين .

ومبا أن زوجتي ترتدد عىل رجل ميارس السحر ، وألنها يف وضع خصومة مع 
»سليم« ، إذن هى أحد املشتبه فيهم وِمن املنطقي والعدالة تقتيض أن يعلم 

صاحب الخصومة حدوث يشء كهذا.

جلس »معتز« عىل أريكة يف الطريق يسرتيح ِمن كرثة السري يف الربد وهو يهز 
رأسه ُمتعجبًا .. هذا هو منطوق الحكم الذي ألقاه »أحمد« عىل مسامعي، 

هكذا بربود أحال األمر إىل »الجالد« ، تاركًا يل ُمطلق الحرية أن أخربه أم 
أخفي عنه ، هكذا ألقى الكرة يف ملعبي وأنا لست الهّداف الذي يظن ، واآلن 

بعد خلو املرمى ِمن حارسه .. تُرى أين أسدد الكرة ؟
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وضع وجهه بني كفيه قائال بصوت ِشبه مسموع .. أخىش ِمن رد فعل »سليم« 
إن علم يشء كهذا ورمبا »سلمى« كانت عند هذا الرجل يف يشء ال عالقة له 

به .. أو رمبا كانت هناك ِمن أجله .

ظل »معتز« ثابتًا دون حراك حتى بدأت السامء متطر بشدة ، إنتفض وبخطوات 
إلقاء  لخطورة  يكرتث  »القايض« مل  كان  إذا   .. ُمغمغاًم  لسيارته  إتجه  ُمتعجلة 
الحكم إىل »الجالد« فلامذا أعبأ أنا باألمر، فليعلم »سليم« ويحدث ما يحدث .

إستقل سيارته وإندفع إىل مكتب »سليم« وأمام املصعد سمع صوت 
»محمود« يقول بود ال يخلو ِمن الدهشة  : 

- إزيك يا عمو »معتز« .

إلتفت ناحيته وعانقة بحنان قائال :

- »محمود« .. حبيب عمك .. عامل إيه .

إستقال املصعد سويًا و«محمود« يسأله برتقب :

- خري يا أستاذ »معتز« ..ده أنا أول مرة أشوفك هنا.

رد بإستنكار :

- أستاذ »معتز« !! .. إيه أستاذ دي يا »حودة« .

ضحك »محمود« وهو يقول :

- التعليامت يف املكتب  إن ممنوع يتقال غري كلمة أستاذ أو أستاذة .. حتى 
لو كانت األستاذة دي رقاصة .
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وصمت لحظة ثم إستطرد بخبث :

- أصل الريس شديد قوي مع املوظفني بتوعه .

ضحكا مًعا وهام يقابال السكرترية التي سألها »معتز« :

- األستاذ »سليم« موجود ؟

تفحصته بنظرة رسيعة قبل أن ترد بآلية :

- يف معاد سابق ؟

هز رأسه نفيًا بإبتسامة :

- برصاحة أل .

ردت بربود :

- آسفة ال زم حرضتك تسلم قضيتك بعد كده نحدد معاد و ... . 

قاطعها »محمود« بهمس وهو يشري عليه :

- ده األستاذ »معتز« .. أخو الريس .

تبّدلت نظرتها عىل الفور :

- طيّب ثانية واحدة .

ثم إلتقطت سامعة الهاتف ، إنتظرت لحظات قبل أن تقول :

- أستاذ »شوقي«، يف واحد هنا بيقول إنه أخو الريس، إسمه األستاذ »معتز«.
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أنهت املكاملة وهى تشري لهم بالجلوس ، مال »محمود« عىل »معتز« قائال:

- معلش أصل الريس بيظبّط قضية كبرية ومانع املقابالت خالص .

إبتسم »معتز« بغموض ثم قال :

- عارف .. أصلها قضية حياة أو موت .

ظهرت الدهشة عىل وجه »محمود« قائال :

- إيه ده ! إنت عرفت إزّاي؟ الريس برضه قال كده .

خرج »شوقي« ِمن باب جانبي مرحبًا :

- أهال وسهال أستاذ »معتز« .. الريس يف إنتظارك .

إتجه »معتز« وخلفه »محمود« و«شوقي« ، دخلوا مكتب »سليم« الذي قام 
يرحب بــ »معتز« وبعد أن جلسوا نظر »سليم« إىل »محمود« قائال بغضب:

- إيه يا أستاذ »محمود« اإلميل إليل بعتهويل ده ؟

رد بإرتباك :

- التحريات إليل سيادتك طلبتها يا ريس .

رضب »سليم« سطح مكتبه بغضب وهو يقول :

- يا أستاذ ملّا أطلب ِمنك تحريات عن حد .. يبقى املفروض تبعتيل معلومات 
تفيد يف القضية .
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وأشعل سيجارة ُمستطرًدا :

- إيه اإلستفادة ملا تقوليل إن »صالح« السفرجي يف فيال الدكتور »حاتم« 
عنده أربع عيال ، أو إن »أمني« البواب ، إبنه دخل الجيش .. أعمل أنا إيه 

بأم املعلومات دي .

بالرغم ِمن برودة الجو لكن وجه »محمود« تصبب بالعرق وهو يقول كّمن 
يُلقي تقرير ..

أستاذي ، بعد أن طلبت ِمني عمل تحريّات عن الخدم يف فيال الدكتور 
»حاتم« ، ذهبت إىل مديرية األمن ، فلم أجد ألي منهم صحيفة حالة 

جنائية، بعدها ترددت عىل أماكن قريبة ِمن بيوتهم للوصول ألي معلومة 
وهذا ما نجحت يف الوصول إليه .

ظهر عىل وجه »سليم« أنه يكتم غيظه بصعوبة قائال :

- يابني تحريات يعني تجيب يل حاجة عليها القيمة ، مثال حد إشرتى عربية، 
حد ظهرت عليه النعمة فجأة ، أي حاجة تظهر إن يف تغيري حصل يف حياته.

ثم صب غضبه عىل »شوقي« الصامت ِمن لحظة دخولهم املكتب وهو يشري 
عليه :

- لكن العيب ِمش عليك .. العيب عىل إليل دّربك .

حاول »شوقي« الرد :

- أصل ياريس .

بنظرة ِمن »سليم« ، إبتلع »شوقي« لسانه ثم أشار لــ »محمود« أن يتبعه 
وأخذه وإنرصف .
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إبتسم »معتز« لــ »سليم« قائال :

- ما بالراحة عىل »محمود« يا عم .

نظر »سليم« إليه وهو يقول :

- »محمود« جاي هنا وعايز يف يوم ِمن األيام يبقى »سليم الجالد« .

ثم إبتسم بغموض :

- وأنا هخليه »سليم الجالد« .

ثم إلتفت إليه سائال بإهتامم :

- خري يا »معتز« .. ده إنت محطتش رجلك هنا ِمن يوم اإلفتتاح . 

تردد »معتز« وهّم بالحديث ، لكن قاطعه رنني هاتف »سليم« الذي نظر فيه 
قبل أن يعقد حاجبيه بقلق قائال :

- دي منرة الدكتور »يونس« ، مدير املستشفى إليل فيها »بريي« .

فتح الخط قائال برتقب :

- إزيّك يا دكتور »يونس« .

سمعا صوت »يونس« وهو يرد بذعر :

- أستاذ »سليم« .. يف مشكلة كبرية حصلت، ممكن تجييل برسعة لو 
سمحت.

تبادال »معتز« »وسليم« نظرات القلق ثم إنطلقا إىل املستشفى .
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___  6  ___

فتح »أحمد« باب شقته وهو يجر قدميه ، أتته »ندى« بخطوات رسيعة وعانقته :

- بايب .. حبيبي .

عانقها بحنان وهو يقول :

- حبيبة بايب .. عاملة إيه يف املذاكرة يا دكتورة .

داعبته قائلة :

- والله ِمن كرت ما بتقولوا يا دكتورة .. بدأت أصدق نفيس وأكشف عىل 
الناس.

منحها قبلة عىل جبينها وهو يسألها :

- ماما رجعت وال لسه ؟

أجابته وهى تحمل حقيبته :

- أيوة رجعت ِمن ساعة وبتتكلم مع تيتة يف التليفون.

هز رأسه وتركها تضع حقيبته عىل املكتب، يف حني إتجه هو إىل غرفته وأغلق 
الباب، أخذ يتجّول بعينيه يف جوانبها حتى ملح ما توقع وجوده .

إتجه بهدوء إىل زاوية الغرفة وأزاح طرف الستائر ، إنحنى ُمالمًسا بإصبعه جزء 
ُمبلل ِمن األرضية  ، ثم إبتسم بغموض وهو يعود ليجلس عىل طرف فراشه .

إذن املاء املبارك التي كانت تحيك عنه ، ما هو إال ماء مسحور ، وإن فتشت 
جيًدا تحت الفراش أو يف خزانة املالبس ، ال أستبعد وجود حجاب أو »َعَمْل« 

أو ما شابه ِمن أفعال الجهلة .
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ألقى بظهره عىل الفراش ُمتأمال سقف الغرفة ُمحدثًا نفسه بحرسة .. اآلن عليك 
دفع رضيبة صمتك ، كرثة الصمت عىل نفس الخطأ ما هو إال نوع ِمن أنواع التواطؤ، 
والتواطؤ يعني أنك رشيك يف الجرمية ، الجرمية التي أرجح بدايتها منذ سنوات .

رشع يفك رابطة عنقه عندما شعر بالهواء يدخل صدره بصعوبة ثم إستأنف مناجاته 
لنفسه .. قبل سنوات أتت يل »سلمى« وأنا ُمضطجع يف هذا الفراش وهى تطلب 
مني مباركة زيجة عىل وشك الحدوث ، بني »هدير« أختها و«سليم« أخي ، وعندما 
رأت الدهشة بازغة عىل وجهي ، بدأت رسد الحكاية ِمن وجهة نظر الراوي بالطبع .

قالت وعىل شفتيها إبتسامة ثقة ال أدري ِمن أين أتتها .. إن »سليم« منذ 
شهور يلهث خلف »هدير« أختها ، بالرغم ِمن عدم واقعية هذه العبارة إال 

أين تغاضيت عنها عىل مضض .

َمن يتحدثون عنه هو أخي وأنا أعلم جيًدا أنه مل يلهث طوال حياته خلف 
أحد ، إن كان مل يلهث خلف أبيه ملّا شعر ظلمه .. أيلهث خلف أختها ! .

عالوة عىل أين أستبعد إستحواذ »هدير« عىل إهتامم »سليم« ، ليس ألنها 
غري جميلة ، ففي الواقع هى كانت فاتنة ، لكن بها العديد ِمن النقاط التي 
لن متر أبًدا عىل عقلية »سليم« املُرتبة ، هى أكرب منه بعدة سنوات ، منطيّة 

جًدا وهو يكره هذا النوع ِمن النساء ، كذلك غريبة األطوار عىل عكسه متاًما، 
فوق كل هذا فهى أرملة يف حني أنه مل يسبق له الزواج .

إعرتاض  ُمبديًا  الصمت  آثرت  لكني  األوىل  الوهلة  ِمن  أعلمه  كنت  هذا  كل 
رصيح لهذه الزيجة فقد كانت هناك قطيعة بيني وبني »سليم« يف هذه الفرتة. 

مل تيأس »سلمى« ِمن إعرتايض هذا وأخذت تحاول إقناعي بكل الُسبل أن رمبا 
تكون هذه الزيجة خري وقد تصبح سبب ألِصل رحمي مع أخي وأنهي فرتة 

الجفاء وما إىل هذا الحديث .
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إبتسم »أحمد« بسخرية ُمتسائال ..

- أين ذهب إلحاحها لصلة الرحم املزعومة اآلن ؟

إعتدل وأخذ يتأّمل وجهه يف املرآة ُمواصال إجرتار ذكرياته .. فضلت الحياد 
ومتابعة املوقف ِمن بعيد ، كنت عىل ِمن وجود خطأ ما وأن »سليم« لن 

يستمر يف هذه العالقة ، هذا إن إفرتضنا أنه بدأها ِمن األساس .

بالفعل بعد مرور شهور بدأت تظهر عىل »سلمى« عالمات العصبية ، عندما 
سألتها رفضت البوح يف البداية ثم إنهارت ورصّحت بأن »سليم« شخص 

قذر وغري َسوي ، ويل كل الحق يف مقاطعتي له ، فقد تالعب مبشاعر أختها 
ووعدها بالزواج ثم تنّكر لها كام يفعل أي رجل دنئ .

إحتملت بصعوبة التطاول الساخر واملستمر ِمن »سليم« ، نعم هناك خصومة 
بيني وبينه ، لكن كرثة التطاول عليه آذى أذين بشدة ، مام إضطرين للحديث 

مع »معتز« ألنه قريب ِمن »سليم« وبالتأكيد عىل دراية بهذا الشأن .

هنا أتت الحكاية ِمن الزاوية األخرى .. »هدير« هى َمن ذهبت إىل »سليم« 
يف مكتبه وطلبت ِمنه رفع دعوى قضائية عىل أهل زوجها السابق بحجة أنهم 

رسقوا جزء ِمن مرياثها الرشعي .

هنا تساءل »معتز« وِمن قبله »سليم« ، ملاذا تركت »هدير«كل محاميي 
»مرص« وذهبت إليه وهى تعلم متاًما أن هناك خصومة بينه وبني زوج أختها..

وإحقاقًا للحق وجدت تساؤلهم منطقي.

أضاف »معتز« أن »سليم« رفض قبول القضية يف البداية فهذه النوعية 
ِمن القضايا ال تستهويه ، ثم قبلها بعد ذلك لسبب غري معلوم وإمنا مُيكن 

إستنتاجه .



140

بعدها حدث نوع ِمن التقارب بينهام ثم إكتشف »سليم« غرابة أطوارها، 
»هدير« كانت عاشقة لكل ما له عالقة بالفلك والنجوم واألبراج والسحر ، أما 

»سليم« يرفض كل هذا بل ودائم السخرية منه .. كيف يتفقان إذن ، وِمن 
السهل تخمني باقي الحكاية ، طرفان تقاربا ، عرفا بعضهام أكرث ، حدث نفور 
ِمن أحد الطرفني ومتسك ِمن الطرف اآلخر ، قرر الطرف األول إنهاء العالقة ، 

فحدثت صدمة عنيفة للطرف الثاين .. وقد كان .

دخلت »هدير« يف موجة إكتئاب حادة إستدعت عالجها يف إحدى املصحات 
لشهور ثم خرجت منها شبح إنسانة ، إزدات هزاال عىل هزال ، أصبح تسليتها 

االوىل أو رمبا الوحيدة هى الذهاب للدجالني واألفاقني ، حتى عرفت أنهم 
ذهبوا إىل معالج روحاين مغريب إسمه »غيال« .

تحّسنت حالتها كثريًا عىل يديه حتى أصبحت ِشبه طبيعية ، فقط نظرة عينيها 
كانت تبدو احيانًا غريبة أو للحق .. نظرة ملعونة .

حتى إستيقظت ذات صباح عىل محادثة بني »سلمى« ووالدتها إنتهت برصاخ 
وعويل ثم صدمتني بخرب كالصاعقة ، »هدير« ماتت ، ببساطة سقطت ِمن 

الرشفة ، وال أدري حتى اآلن كيف متوت سيدة تخطت الثالثني ببضعة أعوام 
حال سقوطها ِمن رشفة بالطابق الثاين !

ودون أن مينحوا أحد فرصة التساؤل ، وجدت إرساع غري ُمربر لدفن الجثة 
والصالة عليها ، يومها تلقت عيني نظرة ِمن »سلمى« كالرصاص ، نظرة تقول 

أخوك قتل أختي ، »هدير« ماتت بسبب غدر وهجر »سليم« لها ، وِمن يومها 
والحال يزداد سوًءا فوق سوء .

فتحت »سلمى« باب الغرفة لتنتشله ِمن رسب ذكرياته قائلة :

- إنت صاحي ! .. ده أنا بحسبك دخلت تنام شوية .
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هز رأسه نفيًا وهو يسألها مبارشة :

- إنِت رحِت فني النهاردة ؟

أجابت وهى تجلس بجواره :

- إشرتيت شوية حاجات .

إبتسم بغموض :

- ِمنني ؟

بدأت تنظر له برتقب وهى تجيب :

- إيه هو إليل منني ! .. إنت عمرك ما سألت سؤال زي ده .

ظل صامتًا وهو ينظر لها بصرب ُمنتظر اإلجابة ، بعد لحظات أجابت بحذر:

- ِمن املول إليل عىل أول التجّمع .

أشاح بوجهه عنها ثم عاد ينظر لها بغضب قائال:

- يبقى إيه إليل وّدايك »نزلة السامن« ؟

هبط سؤاله عليها كالصاعقة ، إرتبكت لحظات ثم قررت تغيري طريقة الحوار، 
فصاحت يف وجهه :

- هو يف إيه يا »أحمد« .. إيه .. هو تحقيق وال إيه ؟

إمتص هجومها عىل رصامة مالمحه وهو يجيب بربود:

- بالظبط .. ممكن تعتربيه كده .
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وعىل عكس طبعه ، إرتفع صوته وهو يعيد صياغة سؤاله بحدة : 

- أنا دلوقت عايز أعرف ، إنِت كنت عند الساحر إليل إسمه »غيال« ده .. 
بتعميل إيه ؟

شعرت أنها كالفأر يف املصيدة وموقفها هذا ال يفيد معه الدفاع .. أو الهجوم ، 
لذا ردت يف محاولة يائسة للنجاة :

- ده يشء ميخّصكش .

واصل هجومه صارًخا يف وجهها :

- ال يخّصني ، ملا يبقى يف أذى بيحصل لبنت أخويا واألذى ده بيحصل 
بفلويس، وإنِت ممكن تبقي السبب .. يبقى يخّصني .

حاولت املراوغة بتغيري دفة الحديث قائلة بسخرية :

- بنت أخوك ! ، ِمن إمتى يعني حاسس إن »سليم« أخوك أو يهمك أمره .

كأنها مل تقل شيئًا ، أو كأنه مل يسمعها ، ظل عىل ثبات مالمحه ثم سألها 
برصامة أكرث :

- كنتي عند الساحر الفاشل إليل إسمه »غيال« ده بتعميل إيه ؟

إنتفضت قائلة :

- »غيال« ِمش فاشل .. إوعى تقول عليه كده .

رمقها بنظر نارية قبل أن يرد ُمتهكاًم :

- إزّاي ِمش فاشل..ِمش هو سبب موت »هدير« الله يرحمها.
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رصخت يف وجهه بحدة :

- أل .. ِمش هو سبب موتها .. السبب إنت عارفه كويس .

أجابها بهدوء :

- تقصدي »سليم« ِمش كده ؟

ردت بغضب :

- أيوة .

إستطرد بنفس الهدوء :

- وده إليل خاليك تعميل له سحر عشان تهدمي حياته ؟

ردت بغضب أكرث :

- أيوة .

إستكمل بغموض :

- دلوقت ملا بدأ يعالجها قرريت تخليص ِمن البنت عشان تحرقي قلبه عليها؟

ردت بثورة :

- أيوة .. هو كده بالظبط .

إلتزم »أحمد« الصمت وأخذت »سلمى« تلهث بشدة وهى تحاول تهدئة نفسها، 
والعتاب  الدهشة  ِمن  مزيج  بها  نظرة  النظرة،  تلك  لتفاجئها  إليه  نظرت  ثم 
واإلحتقار، شعرت وقتها أنها مل تكن يف مصيدة ِمن األساس وإمنا وقعت يف الفخ 
املنصوب لها للتو، فقد نجح القايض يف إستفزازها حتى حصل عىل إعرتاف رصيح .
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مسحت جبينها بإرتباك ثم قالت :

- »أحمد« .. إنت عارف إن »سليم« يستحق أي مصيبة تحصل له .. إنت 
عارف إنه ِمش مالك .

إتجه آلخر الغرفة وهو يرد برصامة :

- وال شيطان .

حاولت أن تقول أي يشء فخرج صوتها متحرشًجا :

- طيب خليك مكاين، املفروض أعمل إيه وأنا شايفة الراجل إليل إتسبب يف 
موت أختي عايش ومتهّني وال يف دماغه .

َحَمل »أحمد« حقيبة كبرية ووضعها فوق الفراش ثم رشع يجمع مالبسه قائال 
بربود :

- »سليم« ِمش سبب موت أختك ، السبب هو الجهل وامليش ورا الدجالني .

نظرت له بدهشة وهى تسأله :

- إنت بتعمل إيه ؟

مل يرد وإمنا أخذ يجمع مالبسه، فكررت سؤالها بنربة رجاء :

- إنت بتعمل إيه يا »أحمد« ؟

أطلق زفرة ضيق عالية ثم أجابها كأنه ينطق منطوق حكم بعد جلسة 
محاكمة .. 

أخذت قرارك وحدك، ونفذِت خطتك وحدك، فلتتحميل العاقبة وحدك، ِمن 
البداية مل ترشكيني يف األمر، لو سألتيني ألجبتك، ولو تحّريِت بصدق لجاءتك 
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الحقيقة أو رمبا تعلمني الحقيقة وال رغبة لديِك يف تصديقها، والحقيقة أن 
»سليم« ُمخطئ .. و«هدير« أيًضا، الحقيقة أنه مل يؤذها للدرجة التي تدفعها 

لإلنتحار، لو كل عاشق إنتحر بسبب هجر حبيبه ملات نصف أهل األرض، 
الحقيقة أن يف قلبك حقد وكراهية وسواد ال أعلم لهم سببا .

ثم أغلق حقيبته ُمستطرًدا برصامة .. عاملتك مبا يُريض الله لسنوات رغم 
شيك أن هناك ما ال أعلمه ، واآلن بعد أن تيقنت ِمن سواد قلبك .. كيف 

أستمر ؟

بدأت عيناها ترتقرق بالدموع وهى تقف يف مواجهته :

- »أحمد« .. ممكن نتكلم ونوصل لحل و ..

قاطعها بعصبية :

- حل ! .. حل إيه يا »سلمى« .

ثم إستطرد بغضب :

- عىل فكرة »سليم« عرف إنك كنِت عند »غيال« النهاردة ولو حصل لبنته أي 
مشكلة جديدة يبقى إنِت السبب مفيش كالم ، منك لــ »سليم« بقى ، أنا 

ِمش طرف يف املوضوع .

وضعت يدها عىل كتفه وهى تقول برقة :

- أنا ميفرقش معايا »سليم« وال خايفة منه .. إليل فارق معايا إنت يا 
»أحمد«.

أزاحها ِمن أمامه بهدوء ومىض، عند باب الغرفة وقف ُملتفتًا إليها وهو يلقيها 
بنظرة، نظرة تعني أن كذبك عيّل وغدرك كان القشة التي قصمت ظهر البعري، 

أو رمبا .. نَُفر البعري .
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___  7  ___

األمور تزداد صعوبة، هكذا قال »معتز« لنفسه وهو جالس يف سيارة »سليم« 
التي يقودها برسعة جنونية ، يف طريق مزدحم ال يتحمل جنونه ، مام جعل 
»معتز« ينظر بخوف منتظرًا وقوع حادثة يف أي لحظة، بينام مل يعبئ »سليم« 
فعال  حدث  ما  وهذا  وقت،  أرسع  يف  للمستشفى  الوصول  سوى  يشء  بأي 
ِمن  وطلب  الطريق  منتصف  يف  السيارة  ترك  أمامها،  ساعة  ربع  بعد  كان  إذ 
الطابق  ووصل  املصعد  إستقل  برسعة،  للداخل  وإندفع   ، يركنها  أن  »معتز« 
الرابع حيث حجرة »بريي«، خرج منه ليجد تجّمع ِمن املمرضات يتهامسن فيام 
بينهم وهم ينظرون إليه وعىل وجوههم عالمات الذعر، سألهم بلهجة آمرة : 

- فني دكتور »يونس« ؟

ردت إحداهن :

- جّوة يف أوضة »بريي« .

دخل الغرفة برسعة ثم نظر إليها واللهفة تقفز ِمن عينيه فوجدها يف الفراش 
كام هى تتصل األجهزة بيدها ورأسها وكل يشء هادئ .

نظر إىل دكتور »يونس« الواقف وبجواره طبيب آخر أصغر ِسًنا ، سأل دكتور 
»يونس« بحدة :

- إيه إليل حصل يا دكتور .. يف إيه ؟

نظر »يونس« للطبيب الثاين قائال :

- خليك هنا وإعمل زّي ما قلت لك .
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ثم إصطحب »سليم« للخارج وهو يقول :

- تعاىل نتكلم يف مكتبي .

بالقرب ِمن مكتبه قابلهم »معتز« ليدخل معهم وجلسوا كلهم يف حالة ترقب.

أخذ »يونس« يعبث بأوراق أمامه ثم نظر إىل »سليم« وتحدث .. 

أستاذ »سليم« ، »بريي« إبنتك ترقد هنا يف املستشفى منذ ما يقرب ِمن عام، 
طوال هذه الفرتة كانت تحدث أشياء غريبة، تغاضيت عنها ألن ال تفسري 

لها.. أو تأثري، أما ما حدث اليوم فلألسف ال ميكن السكوت عليه أبًدا .

قاطعه »سليم« برصامة وهو يُشعل سيجارة :

- عايز أعرف الصغرية قبل الكبرية يا دكتور لو سمحت.

إنطلق »يونس« يقول .. 

جاءتني ممرضة ذات مرة تؤكد أن باب الحامم الصغري بغرفة »بريي« يُفتح 
ِمن تلقاء نفسه ، رغم أنهم أغلقوه مبزالج ، والبنت يف غيبوبة ، فمن يفتحه 

إذن ؟

قاطعه »سليم« بهدوء :

- ما دي ِمش شكوى يا دكتور .. دي يادوب تهيؤات .

نظر »يونس« إليه ثم هز رأسه ُمتجاوزًا هذه النقطة ..

شكوى أخرى ِمن إحدى عامالت النظافة ، أشارت ألنها تجد قاذورات كلب 
عىل طرف رشفة غرفتها و...
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أىت دور »معتز« ليقاطعه بإستنكار مصطنع:

- معقول يا دكتور يف كالب عندك يف املستشفى .

نظر لهام »يونس« بضيق قبل أن يستطرد بضجر ..

وملاذا كل األشياء الغريبة ال تخرج إال ِمن غرفة »بريي« ، ملاذا أقسمت إحدى 
املمرضات أنها دخلت غرفتها مرة فوجدت »بريي« جالسة عىل طرف الفراش تدخن 
سيجارة وعينيها بيضاء بالكامل ، وعندما شهقت املمرضة برعب إنقطعت الكهرباء 
للحظة واحدة قبل أن يعمل املُولّد ، وعندما عادت وجدت الصغرية يف مكانها كأن 
يشء مل يحدث ، لكنها وجدت بقايا سيجارة أسفل الفراش ورائحة الدخان بالغرفة .

صمت لحظة ثم إستطرد بإنفعال ..

إّدعى أحد االطباء أنه رآها تبيك يف الطابق السابع وعيناها جاحظتان كأنهام 
ستخرجان ِمن مقلتيهام يتساقط منهام الدماء ، وعندما إتجه ناحيتها إنقطعت 

الكهرباء للحظة ثم عادت ومل يجد الصغرية لكنه وجد بقعة دم مكانها ، 
فنادى عىل زمالئه ليشهدوا جميًعا عىل وجود دماء عىل األرض .

أطفأ »سليم« سيجارته بعصبية قبل أن يقول :

- كل ده كالم بلح وال يسوى ، البت املمرضة إليل قالت إن »بريي« بترشب 
سجاير ، لو فتشت وراها هتالقيها هى إليل بترشب سجاير ، وملا دكاترة 

املستشفى يالقوا بقعة دم عىل األرض .. أنا لو مكانك الزم أغري طقم عامل 
النظافة فوًرا .

إبتسم »يونس« بسخرية لكنه قال بهدوء :

- ما أنا برضه مشغلتش بايل بالكالم ده ، لكن إليل حصل النهاردة .. حاجة 
تانية خالص .
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أخذ »يونس« شهيق قوي وهو يراقب الرتقب يف عيونهم ثم قال ..

اليوم سمع طاقم التمريض صوت إستغاثات طفلة صغرية ِمن حجرة »بريي«، 
توجهوا إليها ومعهم الطبيب املسئول عن الجناح ، حاول الطبيب فتح باب 
الغرفة لكنه كان موصد ِمن الداخل ، وأنت تعلم أن هذا مستحيل ، البنت 

يف غيبوبة وال أحد بالداخل ِسواها وأصوات اإلستغاثة تتعاىل وسمعها العديد 
ِمن املمرضات واألطباء وأيًضا بعض زوار املستشفى .

عقد »سليم« حاجبيه بإرتياب وتبادل نظرة حائرة مع »معتز« بينام إستطرد 
»يونس« بضيق ..

مل يجد األطباء بُد ِمن كرس باب الغرفة، وبالفعل إنقضوا عليه حتى كرسوه، 
إندفعوا جميًعا للداخل ومع دخولهم إنهار زجاج الشبابيك وباب الرشفة 

محدثًا دوي هائل مام جعلهم يحموا أعينهم ِمن الزجاج املتطاير، لكن 
أحدهم رآها .. رأى الصغرية تحلق يف سامء الغرفة كأنها ُمعلقة إليها بحبل  

بعيون حمراء جاحظة مخيفة ونتوء يف أعىل الرأس كأنه قرن صغري .

ثم زفر بتوتر ..

أحد األطباء فقط هو َمن رآها إمنا الباقون مل يلحظوا يشء مع سقوط الزجاج .

نظر »سليم« له ثم قال بهدوء :

- حرضتك عملت تحليل مخدرات للدكتور ده ؟

ألول مرة يبدو الغضب عىل وجه »يونس« وهو يقول :

- كفاية يا أستاذ »سليم« لو سمحت .
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تدخل »معتز« يف الحديث برسعة قائال :

- طيّب حرضتك شايف الحل إيه يا دكتور .

رد »يونس« بحسم :

- الحل إنكم تنقلوا البنت ِمن هنا ألي مستشفى تانية .

نظر له »معتز« بإستنكار وقبل أن يرد، قام »سليم« بالرد بطريقة عملية، إذ 
أخرج ِمن جيبه دفرت شيكات وهو يقول بثقة :

- أل .. أنا عندي حل تاين يا دكتور .

هز »يونس« رأسه مبعنى أن ال فائدة قائال:

- وفّر فلوسك يا أستاذ »سليم« ، أنا أصال ِمش هالقي حد يقبل يحط رجله 
يف الدور كله طول ما البنت موجودة .

أعطاه »سليم« الشيك وهو يقول بثقة :

- إنت لو عملت مكافاة حلوة ، هتالقي ألف ِمن يقعد يف الدور .. حتى لو 
عزرائيل نفسه قاعد جنبهم .

نظر »يونس« يف الشيك وكان إتساع حدقته دليل عىل ضخامة املبلغ ، فإستغل 
»سليم« الفرصة وطرق الحديد ساخًنا وقال :

- مقلتليش يا دكتور .. أخبار الدوا الجديد إيه ؟

رد »يونس« بوقار:

- هيوصل بعد كام يوم ، ومدة تجربته عىل البنت أقل ِمن شهر .
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إبتسم »سليم« متجاوبًا :

- وأنا ِمش محتاج أكرت ِمن الشهر ده .

وأشار لــ »معتز« وهو يهب واقًفا :

- طيب .. إحنا ِمش عايزين نعطل حرضتك بقى أكرت ِمن كده .

صافحوه ثم عادا أدراجهام إىل غرفة »بريي« ، لفت إنتباههام صوت القرآن 
الكريم الذي يرتدد بخفوت يف املكان ، يبدو أنهم قرروا محاربة الجن الذي ال 

يرونه برتديد آيات الله.

مال »معتز« عىل أذن »سليم« قائال بسخرية :

- شايف الجهل ، هم مفكرين الجن هينرصف ملّا يسمع القرآن شغال يف 
املكان.

إبتسم »سليم« بخفوت دون أن يرد ، فإستطرد »معتز« بنفس سخريته:

- الجن هينرصف ملا القرآن يرتدد يف القلب ِمش يف الساّمعات .

فتح »سليم« باب الغرفة وهو يقول بحسم :

- مفيش جن يف املكان أصال عشان ينرصف يا »معتز«.

نظر له »معتز« بدهشة وهو يدخل الغرفة خلفه ، إستقرا بجوار الفراش حيث 
ترقد الصغرية ، جلس »سليم« بجوارها وهو يلمس أناملها بشوق هامًسا يف أذنها :

- بابا هنا يا حبيبة بابا .

ظل »معتز« واقًفا وعينيه تفحص أرجاء الغرفة، ثم أخذ يرصد الصغرية الراقدة 
برباءة املالئكة »وسليم« الذي يهمس لها قائال:
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- متخافيش يا »بريي« ، أنا جنبك وعمري ما هتخىل عنك أبًدا .

فجأة إنسالت ِمن تحت جفونها دمعة رقيقة دون أن تهتز ، دمعة أمل وخوف 
الحظها »معتز« وأحرقت قلب »سليم« ، الذي شعر بأن أناملها الرقيقة تُطبق 

عىل يده بضعف كأن البنت أخريًا وجدت الحامية وتستغيث بها .

وصلت رسالتها إىل »سليم« الذي عقد حاجبيه قائال بغضب :

- متخافيش يا »بريي« ، إنِت هتخفي وهرتجعي زي األول وإليل عمل كده 
هيدفع التََمْن غايل ، غايل قوي .. ده وعد .. وعد الجالد .

ثم قبّل جبهتها وأخذ »معتز« وإنرصف .
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الفصل األخري

 ___  1  ___

يف طريق العودة، إحرتم »معتز« حالة الصمت التي فرضت نفسها عليهام، 
حتى أطلق »سليم« زفرة ضيق عالية وهو يقول : 

- ما هو ِمش معقول نفضل عاجزين كده .. الزم يكون يف حل.

هز »معتز« رأسه بأسف قائال : 

- املشكلة إننا يف خصومة مع حد ، ال قادرين نهزمه ، وال عارفني نتفاوض 
معاه.

أشعل »سليم« سيجارة وهو يقول :

- إوعى تكون قاصد العفاريت والهري ده ؟

نظر له »معتز« بدهشة قبل أن يقول بحدة:

- إنت عايز إيه تاين عشان تصّدق يا »سليم« ؟

نفث دخان سيجارته وهو يرد بعناد :

- وال عمري ما أصّدق بالكالم الفايض ده أبًدا .

رد »معتز« بإستنكار :

- طيب إيه تفسريك لكالم دكتور »يونس« ؟
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إبتسم »سليم« بثقة :

- راجل نّصاب عرف يضغط عيّل عشان الفلوس ، بدليل إن موقفه كله إتغرّي 
أول ما قبض الشيك .

تردد »معتز« لحظات ثم أخذ القرار :

- طيّب أنا عندي معلومة مهمة ممكن تغرّيلك طريقة تفكريك.

نظر له »سليم« بتساؤل، فإستطرد »معتز« بحذر :

- أنا ُشفت »سلمى« مراة أخوك عند الساحر املغريب بتاع زمان ده .. إليل 
إسمه »غيال« .

وصمت »معتز« لحظات قبل أن يستطرد بطريقة َمن يُلقي ِحمل جاثم عىل صدره.. 
كنت يف سياريت أراقب قرص هذا الساحر بعد أن أرسلت أحد معاويّن يف الربنامج 
الجديد إليه، وجدت »سلمى« آتية بسيارتها ووقفت بجوار البوابة ثم دخلت عنده.

ثم إستطرد بحدة ..

وليكن يف علمك ، أن مساعدي دخل عند »غيال« ليحيك له قصة وهمية ، لكنه فوجئ 
بــ »غيال« يخربه بإسمه الحقيقي ومهنته قبل أن يطرده ، ما تفسريك لهذا يا عبقري ؟

رد »سليم« بربود :

- إن املساعد بتاعك باعك وقبض منه عشان يشتغلوك يا نجم .

ثم ألقى »سليم« سيجارته ِمن النافذة وهو يسأله :

- أخوك َعرَْف ؟
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رد »معتز« بحرسة :

- أيوة .. وهو إليل طلب مني أقولك .

إبتسم »سليم« بالمباالة قائال :

- ده بَس عشان أخوك قايض محرتم .

إلتزما الصمت مجدًدا ، أخذ »معتز« يراقب السامء وهى متطر بغزارة يف حني 
حافظ »سليم« عىل إنعقاد حاجبيه ، فجأة برقت عينا »معتز« فصاح بلهفة:

- أخبار الشيخة »درة« ، ما تحاول تكلمها .

رد »سليم« بهدوء :

- أنا معرفش أجيبها إزّاي ؟ .. داميًا هى إليل بتجيبني ، حتى بدأت أشك إنها 
ِمش موجودة وكل إليل عندي تهيؤات .

وصل »سليم« بجوار سيارة »معتز« الذي قال قبل أن ينزل :

- طب ما تحاول تشوف طريقة توصل لها .. ميكن يبقى عندها حل أو حاجة 
تفيدنا .

رد »سليم« بتصميم :

- تفيدنا بإيه ؟ ، كانت فادت نفسها يا »معتز« .

نظر له »معتز« بغضب وهو يغلق باب السيارة قائال:

- طول عمرك هتفضل ِعَنِدي وراكب دماغك.
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إنطلق »سليم« بالسيارة إىل منزله وبرأسه عرشات التساؤالت، هل ما حدث 
لــ »بريي« اليوم له عالقة بزيارة »سلمى« لــ »غيال« ؟ ولو إفرتضنا ذلك فهذا 

يعني بالرضورة اإلميان بالسحر واألعامل .

يبدو أنني يف طريقي لإلميان بكل ما أعتقده خرافات، ثم زفر بضيق ُمغمغاًم..
هى بالفعل خرافات، لو كان لهذا العبث وجود وتأثري ، فلامذا حالنا كام هو 

عليه طاملا منلك هؤالء املهرة .

إزدادت ِحدة املطر مع إقرتابه ِمن منطقة سكنه التي وجدها عىل غري العادة 
مظلمة، يبدو أن الطقس اليسء قد أثر سلبًا عىل أسالك الكهرباء، إتجه لفيلته 
فلم يجد البواب يف مكانه، يبدو أنه ُمختبئ ِمن األمطار كسائر الناس، تحسس 
طريقه حتى وصل أمام الباب ، دخل فجأة إشتّم رائحة دخان وإضاءة ناحية 
القبو، إتجه إليه فوًرا فوجد املدفأة مشتعلة وبجوارها تجلس الشيخة »درة« 

التي إبتسمت وهى تقول بحنان ُمصطنع : إيه كل التأخري ده .. قلقتني عليك 
إمتص الصدمة بثبات يُحسد عليه قبل أن يقول:

- عارفة .. أنا شكيل هبدأ أصدق إنك ساحرة .

إبتسمت بتحدي وهى تقول :

- ال يا »سليم« .. ده أنا السحر نفسه .

جلس أمامها وقبل أن يتحدث ، سألته برصامة :

- طمني يا »سليم« .. إيه أخبار قضية »سيد« ؟

رد بربود ممزوج بالسخرية :

- بتسأيل ليه بقى ِمش إنِت برضه ساحرة ، يعني عارفة كل حاجة .
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تجاوزت سخريته وقالت برصامة :

- فوق كل ذي علٍم عليم ، هو إنَت ِمش مؤمن وال إيه يا »سليم«.

بدأ صوته ميوج بالحدة صائًحا .. لقد سئمت هذه اللعبة ، مللت كل يشء، كل 
ما ترينه غموض ، كل ما تشعرين أنه إثارة ، كل مرة تحاويل إبهاري بأشياء، 

أرى أن بإمكان أي شخص ذو مهارة خاصة أن يفعل ذلك بسهولة و .. .

قاطعته برصامة :

- يا سيدي أنا ِمش عايزاك تؤمن بحاجة .. أنا بسألك عن قضية »سيد« .

أطلق زفرة حارة وهو يقول ..

سأستجوب الشهود الجلسة القادمة ، وال تسأليني عن أي يشء آخر ألن رأيس 
خاوية متاًما وال أدري كيف أبدأ ، كل ما ميكنني إخبارك به أن بُناء عىل كالم 

الشهود سأحدد مالمح القضية .

مد يده وأشعل سيجارة وبادر ألول مرة بالسؤال :

- بقولك إيه .. تسمعي عن ساحر إسمه »غيال« ؟

ملعت عيناها بصورة مخيفة وهى ترد عىل سؤاله بسؤال :

- وإنت تعرف »غيال« منني ؟

رد ِمن وسط دخان سيجارته :

- أنا معرفوش .. بَس يف ناس أعرفهم راحوا له النهاردة .
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أكملت وهى تهز رأسها ُمتفهمة :

- كده صح .. يبقى »غيال« هو إليل امر بتعذيب بنتك النهاردة .

عقد »سليم« حاجبيه وهو ينظر لها برصامة :

- وضحي كالمك يا »درة« .

مالت بجسدها برشاقة غريبة ثم مدت يدها وأشعلت سيجارة ِمن علبته قبل 
أن تقول بإبتسامة غامضة :

- »سليم« .. ما تكلمني شوية عن مراتك الله يرحمها .

تردد لحظات ثم سألها :

- عايزاين أكلمك عن مرايت الله يرحمها ليه ؟

نفث دخان سيجارتها وقالت :

- برصاحة عالج بنتك صعب بالعافية قدرت ألجم إليل راكبها ، إمنا عشان 
أقدر أحرقه، يبقى الزم أعرف الَعَمْل ِمن األول، أصل األصل واحد والَعَمْل 

دّساس.

ألقى سيجارته املُشتعلة داخل املدفأة ثم قال بعصبية ..

رغم عدم إمياين بحديثك هذا، لكني سأحيك لك، رمبا أكون ُمخطئًا .. رمبا .

أعاد ظهره للخلف وفك رابطة عنقه قليال ثم رسح بعينه يف نار املدفأة .. 
مُيكنني اإلعرتاف ومبنتهى الصدق أن زواجي ِمن »مروة« هو أفضل ما فعلت 
يف حيايت، أتت إىل مكتبي تنشد براءة شقيقها املتهم يف قضية تزوير، فوجئت 
بها تقول ببساطة أن أخيها ُمذنب بالفعل، فقد قام بتزوير عقود حيازة أرض 

هى أرضهم يف األساس، لكن تم النصب عليهم وأخذها منهم بالقانون، فإضطر 
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أخيها لتزوير عقود ليك يسرتجع ما ُسلَِب منهم، ويبدو أنه مل يكن بالكفاءة 
الكافية لصنع الجرمية الكاملة لذا ُضبَط ُمتلبًسا بالتزوير .

ثم الحت عىل شفتيه إبتسامة حاملة وهو يستطرد .. 

كانت رصيحة معي جًدا إذ قالت أن شقيقها ُمذنب بالقانون لكنه برئ يف 
الحقيقة ، ومبا أنها تطلب براءته بطريقة تحتم اإللتفاف عىل القانون لذا 

لجأُت إليك واعتقد أين يف املكان الصحيح .

أطلق ضحكة حرسة قصرية قبل أن يسرتسل ..

كل ما فيها جذبني بشدة، جرأتها، جاملها، لباقتها، أناقتها، كنت أشعر معها 
كأين أنظر إىل روحي يف املرآة .. أراين ِمن الداخل.

مل يلحظ »سليم« اإلبتسامة العابثة التي تراقصت عىل شفتي »درة« وهو 
يُكمل ..

عملت يف قضية أخيها بكل ما أملك ِمن جهد، إنتزعت لها الرباءة وهذا يعني 
إسرتداد أرضهم بالتبعية، ِمن أجلها فقط نجحت يف ما أقسم كبار أساتذة 
القانون عىل إستحالة وقوعه، مع خروج شقيقها ِمن السجن، طلبت يدها 

عىل الفور، ووافقت هى يف التو واللحظة، ِمن ثم عقدنا قراننا يف حفل بهيج.

ثم إضطجع يف جلسته وهو يغمض عينيه ُمستطرًدا ..

ِعشت معها بضعة أعوام هى األجمل يف حيايت، كانت مختلفة عن األخريات..
يف كل يشء، تحبني بإخالص، تدعمني عىل طول الخط، تُصحح اخطايئ، 

تحتويني، عرفت معها لذة اإلستقرار و األهم .. ُرزقت بــ »بريي«.

ثم عقد حاجبيه بضيق..
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إستمرت حياتنا جميلة حتى أىت يوم عيد ميالد »بريي« الرابع، يومها بدأ 
التحّول، إستيقظت يف املساء عىل رصاخ »مروة« وهى تؤكد أنها رأت طفلة 
صغرية سوداء البرشة تجلس عىل حافة الرشفة وهى تحملق لها يف الظالم، 

أكدت لها أن هذه تهيؤات، لكن األحداث بدأت تتواىل بصورة رسيعة جًدا .

إعتدل ونظر لــ »درة« بإنفعال ..

فجأة أصبحت »مروة« إنسانة أخرى، عدت للمنزل ذات يوم فوجدتها تضع 
زينة عىل وجهها بصورة قبيحة جًدا .. كانت كالقرود، ثم سألتني ما رأيك يف 
هذه اإلطاللة، وعندما نصحتها أن عليها أن تستحم فوًرا، أصابها الحزن وهى 

تقسم أنها جلست ساعتني تتزين أمام املرآة حتى صارت بهذه الهيئة وِمن 
سعادتها فقد إلتقطت صورة لنفسها بهاتفها، وللعجب وجدت صورتها عىل 

الهاتف مختلفة متاًما عن ما رأيتها عليه، ال تتشابهان ِسوى يف الزي فقط .

إبتسمت »درة« وهى تقاطعه ألول مرة ..

كده بَس وال حصل حاجة تانية .

نظر لها »سليم ثم إستطرد بسخرية ..

تلك هى البداية فقط، نشبت مشادة كربى بيننا ذات مرة عندما فتحت 
»مروة« الثالجة فوجدت فيها عدة أطباق »كريم كراميل« ، وإتهمتني 

بالخيانة وأين أحرضت عشيقتي للمنزل وهى َمن صنعت هذه الحلوى، 
بالطبع رفضت اإلتهام وإتهمتها بالغباء الشديد، فحتى لو خنتها، ملاذا أُحرض 

إمراة ملنزل الزوجية تحديًدا ؟، وإن كنت بهذا الغباء، هل الوقت يسمح 
بأن أتركها تُعّد حلوى أيًضا ؟وإن كان يسمح ، فهى تعلم متاًما أين ال أحب 

»الكريم كراميل« ، لكن اللغز وقتها هو َمن وضعه يف الثالجة ؟ فهى أيًضا ال 
تحب هذه الحلوى وال تجيدها .. َمن أعّدها ووضعها يف الثالجة إذن ؟
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ثم زفر بضيق وهو يُشعل سيجارة ..

لألسف إنتقلت ِمن الجنة للجحيم بدون مرحلة تدريجية ، ِمن بيت هادئ 
مستقر ، إىل بيت يشتعل بالشجار يوميًا ، هذا جعل أعصابها ُمرهقة وأعصايب 

كذلك ، حتى نصحني شقيقها بأن أترك املنزل ِعدة أيام حتى تلني األمور .

الحت يف عينيه نظرة مريرة وهو يقول ..

بعد رحييل عن املنزل بيومني أتاين الخرب، »مروة« كانت باملنزل ومعها 
والدتها يف وجود »بريي« وبينام هم جالسون أمام التلفاز، وجدوا »مروة« 

تهب واقفة ثم تسري نحو الرشفة كأنها ُمساقة إليها و .. ألقت بنفسها .

نفث دخان سيجارته بقوة ُمكمال ..

رأت »بريي« هذا املوقف فأخذت ترصخ وتنتحب حتى سقطت يف غيبوبة مل 
تفق منها حتى اآلن ، وبالطبع إضطررنا أن نخفي حقيقة إنتحارها وإّدعينا 
أنها سقطت ِمن الرشفة وهى تلهو مع »بريي« درًءا للفضائح وكالم الناس .

وبعيون تقاوم دموعها أنهى قصته ..

دفنتها وصليت عليها ثم بدأت رحلة عالج »بريي« .

مسح عينيه برسعة ونظر ناحيتها فوجدها تبتسم كّمن وجدت ضالتها قبل أن 
تقول بإرتياح :

- كده عرفت »غيال« بيستعني مبني وبيشتغل إزّاي ؟

أطفا »سليم« سيجارته ثم سألها بإهتامم :

- إنِت تعريف »غيال« يا »درة« ؟
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ضجكت وهى تقول :

- عمري ما قابلته .. بَس هو نفسه يقابلني .. وشكله كده هينولها قريّب .

نظر لها بدهشة ثم قال :

- ِمش فاهم .. ما توضحي كالمك وبالش ألغاز .

عادت بظهرها للخلف قبل أن تعيد خصلة نافرة ِمن شعرها األبيض املُجعد 
قائلة .. 

»غيالس الحكيم« أو »غيال«، ساحر مغريب، خريج أكادميية مغربية معروفة، 
رحالة حط رشاعه يف أكرث ِمن بلد، يف النهاية قرر العيش يف أم الدنيا، ذاع 

صيته وهو إحقاقًا للحق ماهر جًدا يف عمله، أبطلت سحرة يف أكرث ِمن 
مناسبة منها مثال »إيناس« بنت الدكتور »حاتم«، فإعتربين منافسة له، غبي 

وغباؤه هذا سّول إليه أن يحاول قتيل أكرث ِمن مرة و ... .

ضحك »سليم« وهو يقول مبكر : 

- صح .. ويف مرة منهم ماتت »نادية« مكانك، يعني كالمي طلع مظبوط 
أهو.

رمقته »درة« بنظرة تقدير ثم إستطردت ..

كام قلت لك »غيال« غبي لشعوره أن بإمكانه هزميتي ، لكنه حريص ، فهو 
يعيش يف قرص مؤمن متاًما بحرس خفي مينع اإلقرتاب ويحميه ، فهو يعلم أنه 

لو غادر قرصه .. سيغادر الحياة معه وأنا فقط أنتظر لحظة خروجه .
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إبتسم »سليم« ثم قال:

- طب مبا إننا قاعدين قعدة حلوة وكلها إعرتافات ليلية، ممكن أعرف ليه 
نفسك »سيد« يخرج ِمن السجن بأي مَتَْن .. ليه »سيد« غايل عندك قوي 

كده.

مالت بجسدها حتى إقرتبت ِمن املدفأة ثم مدت يدها داخل النار، تركت 
يدها للحظات طويلة ومل يبد عليها أي شعور باألمل، جحظت عينا »سليم« 

بدهشة قبل أن ترتسم عىل وجه »درة« إبتسامة مخيفة وهى تجيب ..

»سيد« هو اإلنسان الوحيد الذي قابلته ويستحق أن يكون ِمن نسل آدم، 
هو املثال الذي جعلنا الله نسجد له، هو طيب ُمسامل، ال يتهاون يف حقه، 

ُمبتسم، يحب الحياة ، يفعل الخري وينرشه ، يكره الرشور واآلثام ، يقاتل ِمن 
أجل أرسته لينفق عليهم .. بالحالل ، هو منوذج لإلنسان الذي يستحق فعال 

لقب .. إنسان .

ثم أخرجت يدها ِمن النار وفردتها أمامه ليجدها سليمة مل تحرتق .

إبتسمت »درة« بسخرية وهى تقول :

- عشان كده خايفة عىل النموذج ده ِمن اإلنقراض .

ثم وضعت ساقًا فوق أخرى وهى تنظر لــ »سليم« نظرة مخيفة وتقول..

أعلم ما تفكر فيه ، عقلك األحمق اآلن يُسّول لك أين إمرأة خارقة إعتادت 
وضع يدها يف النار دون أن تحرتق ، أو أين دهنت أي يشء عىل يدي ليمنع 

إحرتاقها وما إىل هذه الرتهات .
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وسددت عينيها يف عينيه ُمستطردة ..

عقلك البرشي الضعيف سيقبل أي تفسري إال أنك اآلن تجلس مع أحد ملوك 
الجن .

ثم ضحكت ضحكة مبتورة قائلة ..

 وانا ال أريدك أن تعرتف، ِمن مصلحتي أن تظل كام أنت .. أحمق، كل ما 
يهمني هو براءة »سيد« .

حاول »سليم« أن يبدو متامسًكا وهو يقول :

طيب طاملا إنِت أحد ملوك الجن ، يبقى أكيد تقدري تخرّجي »سيد« ِمش 
ِمن القضية، ده ِمن السجن نفسه، ممكن تخبطي بإيدك خبطتني، نالقي 

»سيد« قاعد معانا هنا .

أطلقت ضحكة مخيفة مجلجلة وهى تقول :

- الكالم ده يف األفالم الهبلة بتاعتكم ، إمنا الحقيقة إن كل حاجة ربنا خالقها 
بقدرات هو إليل حددها .

ثم إسرتد وجهها جديته فجأة قائلة :

»أولو كانوا يعلمون الغيب ، ما لبثوا يف العذاب املهني« .

وعادت مرة أخرى للضحك وهى تقول .. 

شكلك ِمش مؤمن يا »سليم« .

ظل صامتًا للحظات وعقله شبه مشلول، ثم فجأة ملعت عينه كأنه وجد الحل، 
إعتدل يف جلسته وهو يقول :
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- خالص .. ِمش إنِت قلِت قبل كده إنك عارفة الِست إليل أذت بنتي .

هزت رأسها إيجابًا بحذر ، فإستطرد بخبث:

- وأنا برضه شاكك يف واحدة كده .. املهم ، تعايل نعمل إتفاق ، »سيد« 
هيطلع براءة ، يف املقابل »بريي« هتخف .. مظبوط ؟

وافقته برتقب ، فأطلق ضحكة ساخرة عالية وهو يُكمل : 

- بَس مبا إنك ِمن ملوك الجن ، يبقى الزم نشوف لك كرامة .. ِمش كده .

ثم نظر يف عينيها بقوة مستطرًدا :

- أنا عايز إليل أذى بنتي ومرايت يتأذى بنفس الطريقة إليل أذاين بها، هى 
هى بالظبط، لو عملتي كده، هآمن بالسحر والعفاريت وكل إليل تؤمري به.

هزت رأسها نفيًا وهى تقول بحدة :

- ما تآِمن وال إن شاالله عنك ما آمنت ، هو إنت مفكرين بتحايل عليك يا 
»سليم« .. ده أنا بأمرك .

إعتدل بثقة وهو يقول بتصميم :

- أل .. زّي ما أنا روحي يف إيدك ، إنِت كامن روحك يف إيدي ، مفيش حد 
يعرف يطلع »سيد« ِمن القضية دي إال أنا .. وإوعي تنيس إن أنا »الجالد« .

نظرت يف عينيه للحظات طويلة قبل أن تقول بنصيحة :

- ما تبعد عن سكة األذى يا »سليم« .
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هز رأسه نفيًا ببطئ قائال :

- ما بقاش »الجالد« .

مطت شفتيها وهى تقول بسخرية :

- يعني عايز تعمل إتفاق جاحد واملفروض أوافق .. ِمش كده .

رد بثقة :

- أل .. اإلتفاق ِمن قيمة املتعاقدين، ِمش معقول إتنني زيّنا يعملوا إتفاق 
عادي.

سحبت مطفأة السجائر ِمن جواره ووضعتها بجوارها وأشعلت سيجارة قبل 
أن تقول برصامة وبنربة مخيفة .. 

إذن إليك اإلتفاق النهايئ ، أسلمك إبنتك سليمة معافاة وكأنها مل متر بيشء ، 
وأشفي غليلك ِمن َمن آذتك ، يف املقابل تسلمني براءة »سيد« وقبلها رأس 

»غيال« .. هذا هو اإلتفاق .

إنتفض »سليم« يف مقعده صائًحا :

- راس »غيال« إيه يا »درة« ، إذا كان إنِت نفسك ِمش قادرة عليه.

هبت واقفة وهى تقول :

- أنا أقدر عليه وعىل إليل جابوه ، بَس أنا إليل ِمش عايزة أعمل مشاكل مع 
قبائل وعشائر كبرية .

رد مبهوتًا :

- قبائل إيه وعشائر إيه ؟
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أولته ظهرها وهى تجيبه :

- دي حاجات إنت ِمش هتفهمها .

ثم إلتفتت نصف إلتفاتة قائلة بإستخفاف :

- ألنك أصال ِمش مؤمن بها .

وعادت متيش ببطئ يف إتجاه الباب وهى تقول :

- ثم أنا ِمش عايزاك تقتله ، أنا بَس عايزاك تخرّجهويل برّة قرصه وإنَت تقدر 
تعمل كده يا »سليم«.. ده إنَت »الجالد« .

ثم غادرت البهو والزال صوتها يرتدد يف املكان بطريقة مرعبة :

- خليك فاكر كويس ، بنتك لّسه عايشة عشان أنا إليل بحميها ، لو رفعت 
إيدي عنها ، يبقى هتحّصل أمها .. وبنفس الطريقة .

وصمت الصوت لحظة ثم إستطرد :

- قول ملدير املستشفى يحط حديد عىل الشبابيك يا »سليم« .

وإنتهى الصوت بضحكة مجلجلة مخيفة أعقبها عودة الكهرباء، أنارت الشقة 
كلها مام جعل »سليم« يغمض عينيه برهة أملًا ِمن فرط الضوء ، سكن مكانه 

مفكرًا، هل ما حدث حقيقي أم أنه أصبح مريض نفيس، لكن املرىض النفسيني 
ال يعلمون يشء عن مرضهم، رمبا ألنني مختلف فأدركت مريض ؟ .. رمبا ؟

نعم كل هذا خيال مل يحدث، ال وجود للشيخة »درة« التي ال يقابلها أحد 
سواي ، ال يوجد أي يشء ِمن هذه الرتهات ، كل ما حدث أين دخلت املنزل 

وقت إنقطاع الكهرباء، أشعلت املدفأة كام كنت أفعل يف األيام الخوايل 
وجلست بجوارها وتخيّلت.
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إبتسم بسخرية وهو يُشعل سيجارة قائال لنفسه بصوت عايل :

- إهدى كده يا »سليم« ، إحجز عند أي دكتور وعالج نفسك وهتبقى كل 
حاجة متام .

نفث دخان سيجارته وهو ينظر بعينيه باحثًا عن مطفأة السجائر ، فلم 
يجدها ، نظر بجوار املقعد املقابل حيث كانت »درة« جالسة فوجدها .

إتسعت حدقتاه رعبًا عندما وجد املطفأة وبداخلها السيجارة التي أشعلتها 
»درة« قبل إنرصافها ال تزال موجودة والزال دخانها يتصاعد وال تزال السيجارة 

مثل أعصابه .. تحرتق .
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___  2  ___ 

جلس »محمود« داخل سيارته أمام فيال »سليم«، نظر يف ساعته التي تُشري إىل 
الثامنة صباًحا ، هز رأسه بتعجب وهو يتذكر أن »سليم« إتصل به يف الرابعة فجرًا 
ليطلب منه أو للدقة يأمره باملرور عليه يف الثامنة ليذهبا سويًا إىل املحكمة ، اليوم 
يوم إستجواب الشهود يف القضية التي يعمل عليها املكتب كله منذ أسبوعني.

إبتسم بثقة وهو يعدل رباطة عنقه يف املرآة .. لقد أعطاين نصيب األسد يف 
هذه القضية ، أنا َمن تحريّت عن الشهود وأنا َمن توليت النبش يف مايض 

»شاهيناز« زوجة الدكتور »حاتم« ، بل وأنا َمن إقرتحت عليه أن رغم ُحسن 
سريها وسلوكها ، لكنها أكرث املُشتبه بهم إثارة للريبة .

أطلت النشوة ِمن عينيه وهو يتذكر .. أُعجب برأيي وأثنى عيّل وهذا يشء نادًرا ما 
يحدث، أخذ يعاملني أفضل ِمن باقي املوظفني، وبدافع الحقد بدأوا يتهامسون 
عني، اآلن رِصت ُمدلال ألين إبن أخيه، تناسوا هؤالء الفشلة كم مرة أهانني أمامهم 
واآلن بعد أن بدأت أجني مثار سهري وجهدي يف العمل .. رِصت إبن أخيه .

ظهر التصميم عىل مالمحه..لكني سأثبت لهم َمن أنا وكيف أين ُمختلف 
عنهم، هم فقط يريدون البقاء يف ِظل »سليم الجالد« فرحني مبا يُلقيه ُسعداء 
بحاميته، أما أنا .. طموحي يختلف، ألن هديف أن يأِت اليوم التي تُعلق الفتة 
بإسم »محمود الجالد« يف أكرب ميادين القاهرة وإىل أن يأِت هذا اليوم يجب 

أن أظل مثلهم يف ظله ُمحاوال عدم إثارة غضبه فهو شخص رسيع اإلشتعال.

أطلق زفرة ضيق عالية ُمستطرًدا مناجاته لنفسه .. 

ترددت كثريًا يف سؤاله عن أيب ، فقد أخربته عىل إستحياء أن والدي ترك 
املنزل إثر مشاجرة كبرية مع أمي، رد بربود أن ال عالقة له باملوضوع، قلت له 

بخوف أن »ندى« أخربتني بذكر إسمك أثناء الشجار، أتتني منه نظرة نارية 
لن أنساها وهو يرد بربود أكرث بأننا اآلن يف املكتب وغري مسموح يف املكتب 
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بالحديث خارج نطاق العمل، وإذهب ألمك أسألها هذا أفضل ِمن إستفزازي 
ألفصلك .

بالرغم ِمن اإلهانة املكنية يف نصيحته إال أنني أخذت فعال بالنصيحة وسألت 
أمي ، وجدتها تجيبني بربود وثقة .. ال يشء يُذكر يستحق اإلهتامم وما حدث 

بيني وبني أبيك ما هو إال سحابة صيف وحتاًم ستمر .

كيف تبسط األمور إىل هذا الحد ، أيب مل يرتك املنزل أبًدا إال للعمل أو لقضاء 
فريضة الحج ، وهو حاليًا غري موجود وهاتفه مغلق بإستمرار ومل يتحدث 

معي هاتفيًا ِسوى مرة واحدة ليطلب مني اإلعتناء باألرسة حتى إشعار آخر 
ومل يخربين مبكانه حتى أذهب إليه ، عن أي سحابة صيف تتحدثني يا أمي 

وأي صيف يأيت وسط هذا الشتاء القارص .

خرج »سليم« ِمن البوابة ُملتحًفا مبعطف ثقيل ، دخل السيارة قائال بود:

- صباح الفل يا »حودة« .

رد عىل الفور :

- صباح الورد يا ريس .

قال »سليم« بإعرتاض :

- ريّس دي تقولها يف املكتب بَس ، إمنا أنا دلوقت عمك »سليم« .

أدار السيارة قائال بسعادة :

- صباح الورد يا عمي ، ها .. نطلع عىل املحكمة عىل طول ؟

هز »سليم« رأسه إيجابًا وهو يفرد املقعد ويضطجع يف جلسته ، نظر له 
»محمود« قائال :
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- شكلك مامنتش كويّس يا عمي .

أجابه »سليم« بإبتسامة : 

- قصدك مامنتش خالص .

رسح »محمود« وهو يسأل نفسه بدهشة، كيف مل ينم وعنده جلسة كهذه؟ 
ِمن املفرتض أنه اليوم سيستجوب الشهود، وبالتأكيد يف نيته عرصهم إلستخراج 
! املُنتظرة  للمعركة  ذهنه  ليُصّفي  جيًدا  النوم  عليه  يجب  فكان  معلومة،  أي 

تجاوز هذه النقطة ثم سأل »سليم« بحذر :

- عمي .. إنت قابلت بابا ؟

رد بصوت مرهق :

- أيوة كنت سهران معاه إمبارح وِسبت عربيتي معاه عشان عربيته عطالنة .

سأله »محمود« بلهفة :

- طيّب هو قاعد فني .. أنا عايز أشوفه .

رد بربود :

- هتقابله دلوقت يف املحكمة .. إبقى أسأله .

ثم أغمض عينيه ُمعلًنا رغبته يف النوم قليال قبل الوصول، بينام »سليم« مل ينم، 
وإمنا رسح بخياله متذكرًا ما حدث باألمس .

إتصل بــ »أحمد« مبجرّد أن علم برتكه منزله لكن هاتفه مغلق بإستمرار، 
إتصل مبقر عمله فعلم أنه أخد أجازة وقام بتحويل بعض أعامله لقضاة 

آخرون، هنا أخذ يفكر كأنه مكانه، أي مكان سيتجه إليه ؟ وبعد تفكري قصري 
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ركب سيارته وإتجه ملنزل العائلة القديم فوجد سيارة »أحمد« قابعة أسفل 
العامرة، صعد وفتح الباب مبفتاحه ليجده جالًسا عىل السفرة وهو يطالع 

أوراق بني يديه بإهتامم، دخل »سليم« قائال بإبتسامة :

- زّي ما توقعت .. قلت هالقيك هنا .

رفع »أحمد« عينه عن األوراق قائال بوقار :

- ده أنا ِمستنيك ِمن كام يوم .

ألقى »سليم« بجسده عىل مقعد بجواره وهو يقول :

- إبنك لّسه قايليل عىل إليل حصل دلوقت .

هز »أحمد« رأسه بال معنى فإسرتسل »سليم« بهدوء :

- »أحمد« انا عايز أعرف إيه إليل َحَصْل بالتفصيل إذا سمحت .

رد بحسم :

- أل .. ِمش عايز أتكلم يف املوضوع ده خالص ، أنا عايزك يف موضوع تاين .

ثم أشار عىل األوراق أمامه :

- أنا درست قضية »سيد عاشور« كويّس .

إبتسم »سليم« بسخرية :

- وعرفت تجيب أوراقها ِمنني ..وال عشان قايض يعني بتستغل صالحياتك.

تجاوز »أحمد« هذه الجزئية وهو يسأله برصامة :

- إنت ناوي عىل إيه ؟
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أشعل »سليم« سيجارة وهو يقول :

- برصاحة ِمش عارف ، بَس كبداية .. ناوي أُحط عىل الشهود .

وافقه »أحمد« بإبتسامة شاحبة:

- عشان حد منهم يغلط بكلمة أو أي حاجة فيشيل الليلة ..ِمش كده؟

أجابه »سليم« :

- ده كبداية بَس .

قام »احمد« ِمن مكانه وذهب للمطبخ ثم عاد ومعه موقد صغري ومعدات 
القهوة ، وضعها امام »سليم« ثم قال ببساطة :

- غلط .. إنت كده شغال غلط .

بهدوء بدأ »سليم إعداد القهوة وهو يسأله بإهتامم :

- غلط يف إيه ؟

جلس »احمد« بجواره قائال ..

ألن الجميع يتوقع ذلك ، القايض ، محامي الخصم ، الشهود أنفسهم الذي 
حتاًم ستجدهم حافظني شهادتهم عن ظهر قلب ، فقط عليهم تسميعها .

وضع »سليم« القهوة عىل املوقد وهو يقول بثقة :

- مهام حفظوا .. برضه هيغلطوا .

إبتسم »أحمد« بسخرية قائال :

- داميًا بتفكر كــجالد ، يابني فكر مرّة كقايض .. دّور عىل العدل .
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رد »سليم« بإقتناع :

- ما هو العدل إن »سيد« يطلع براءة .

قال »أحمد« بيشء ِمن الحدة :

- ونُحط برئ مكانه .. هو ده العدل ؟!

إمتص »سليم« حدته بهدوء قائال :

- يا سيّدي القايض ، واحد ِمن األربعة الشهود هو إليل قتل البنت ، وإليل 
هيغلط يبقى هو إليل عملها .. سهلة أهو .

إلتزم »أحمد« الصمت متاًما حتى صب »سليم« قهوته ، فمد يده وأشعل 
سيجارة ، فعاجله »سليم« قائال بإبتسامة :

- شكلك كده هرتجع للسجاير يا سيّدي القايض .

تجاهل »أحمد« تعليقه وبرتكيز تحدث ..

املشكلة يا »سليم« أنك عشقت دور »الجالد« وجدت نفسك فيه ، أنت 
تقنع نفسك واآلخرين أنك تبحث عن العدل دامئًا ، وهذا ليس صحيح 

بإستمرار .

ثم أخذ رشفة ِمن قهوته ُمستطرًدا ..

عىل سبيل املثال هذه القضية ، أنت تعلم والقايض ومحامي الخصم حتى 
الشهود يعلمون أن البد لهذه الجرمية ِمن جاين ، البد ِمن وضع شخص مكان 

»سيد« يف القفص ، لذا ستقاتل أنت إلخراجه ويستميت الشهود عىل ثبات 
الوضع كام هو عليه .
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نفث دخان سيجارته ُمكمال ..

طريقة تفكريك كجالد، هى أن تصوب سوطك عىل صدور الجميع، وأول َمن 
يتأمل يكون هو الجاين، تهاجمه برشاسة حتى ينتهي أمره وينتهي األمر .

ثم أطفأ سيجارته وهو يقول ..

هذه الطريقة تفلح أحيانًا وليس دامئًا، أنت مثال مل تفكر أن رمبا َمن يرصخ 
أوال يكون إنسان ضعيف ال يتحمل األمل، هو برئ لكن ضعيف، فقط 

ضعيف. 

ثم إستطرد بإبتسامة ودود ..

بعد قراءيت مللف القضية بتمعن، أنصحك بعدم مهاجمة الشهود، لكن هناك 
عوار كبري يف التحريات عليك تركيز الضوء عليه .

نظر له »سليم« برتكيز بينام »أحمد« يرشح له بخربة ..

أين مايض املجني عليها ؟، أين هاتفها املحمول وما عليه ؟، أين أوراقها 
ومذكراتها ؟ أليس ِمن الوارد أن نجد القاتل بني الصفحات.

ثم أطلق زفرة حارة قائال ..

أنصحك بالتخيل عن دور »الجالد« ولو مؤقتًا وعدم مهاجمة الشهود ألن هذا 
ُمتوقع ، ويجب أال تفعل ما يتوقعه الخصم، قف أمام القايض وطالب النيابة 
بالبحث يف متعلقات املجني عليها وإستكامل دورهم الذي مل يؤّدوه، هذا ما 

عليك فعله يف الجولة الحالية.

إبتسم »سليم« وهو يقول :

- ألف شكر عىل النصيحة يا سيّدي القايض .
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»عّمي .. عّمي، إصحى عشان وصلنا« هكذا حاول »محمود« أن يوقظ َمن يظنه نامئًا.

فتح »سليم« عينيه فوجد أنهام بجوار املحكمة، نزل ِمن السيارة وترك 
»محمود« يضعها يف الجراج وإتجه للباب حيث قابل »أحمد« الذي ينتظره 

هناك .

تصافحا ثم مال«أحمد« عىل أذنه هامًسا :

ناوي تعمل إليل إتفقنا عليه ؟

إبتسم »سليم« وهو يجيبه :

أيوة .. بس ِمش كله .

نظر له »أحمد« ُمتسائال، فإستطرد »سليم« برصامة :

أنا هسمع كالمك وِمش هُحط عىل الشهود ، وهطلب ِمن النيابة التفتيش يف 
متعلقات املجني عليها ، بس النيابة ِمش هتالقي املتعلقات .

وربت عىل كتف »احمد« ُمكمال بثقة :

إلن يف هجام ِمن طريف بياخد أي قصقوصة ورق يف أوضة إيناس دلوقت ، 
وبعد ساعة هيبقى ماضيها كله يف مكتبي .

ثم إبتسم بسخرية :

بالتأكيد أنا هدّور يف حاجتها أحسن ِمن النيابة ، وكامن النيابة ملا تروح 
البيت وتالقي الحاجة مرسوقة ، دي هتبقى يف مصلحة »سيد« .. ِمش كده ؟
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عقد »أحمد« حاجبيه بغضب، يف نفس لحظة وصول »محمود« ليعانق أبيه 
عناق حار ، لكن هذا مل مينع »أحمد« ِمن أن يقول بحدة : 

- بَس إنَت كده بتخرق القانون يا »سليم« .. ده ظلم .

إبتسم »سليم« وهو يرد بربود :

- ال والله ، ده عني العدل ، عدل .. »الجالد« .
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___  3  ___

عىل عكس توقعه وجد »معتز« نفسه يف بهو شديد الفخامة واألناقة ال يدعو 
ألي ِمن أشكال الرعب، فهو اآلن يف قاعة اإلنتظار قبل الدخول إىل حرضة 

املُعالج الروحاين الكبري »غيالس الحكيم« الشهري بــ »غيال« ويجب أال تضيع 
الفرصة هذه املرة .. فليس هناك فُرص أخرى .

فقد إضطر لإلستعانة بصاحب القناة الجديدة للتوسط له إلجراء هذه املقابلة حتى 
نجح يف دفعه إىل هنا، لكن ال يوجد َمن يستطيع دفعه للمزيد، الباقي يعتمد عليه .

أخذ »معتز« يتلفت حوله، فكل يشء هنا يدعو لإلبهار املُشوب ببعض الرهبة، 
التامثيل العاجية والربونزية ُمتناثرة يف األركان، نجف إيراين مزركش باهظ 

الثمن، صوت خرير ماء يف الجوار يبث يف النفس إنسيابية غري عادية، أمامه 
منضدة قصرية وعريضة عليها أنواع فاكهة غريبة ملونة براقة ترس الناظرين 

وأخريًا عطر نفاذ له رحيق جميل .

متتم »معتز« قائال لنفسه ..

يبدو أن »سليم« قد جانبه الصواب يف تحذيراته املُبالغ فيها، إحذر يا 
»معتز«، سيحاولون السيطرة عليك قبل الدخول إليه ، سيحاولون إخافتك أو 

.. إبهارك.

عقد حاجبيه برتكيز .. 

نعم »سليم« حّذر ِمن إبهاري، وهو ما يحدث اآلن، ثم إن العطر النفاذ 
جميل، لكنه غريب بعض اليشء .

فتح الباب قزم صغري أسود البرشة ، أىت إليه وبإحرتام شديد سأله عن ما يود أن يرشب .

وقبل أن يرد ، دوى يف أذنيه صوت »سليم« ُمحذًرا : 



179

- إوعى ترشب أي حاجة هناك ، لو رشبت .. يبقى تستاهل إليل يجرالك.

عندما أجبته بإستياء :

- يا عم أنا معادي معاه تسعة الصبح ، وبرصاحة نفيس أدوق القهوة املغريب 
بتاعتهم .

رد بغيظ :

- إطلع ِمن هناك وتعاىل عندي املكتب وأنا أطفحهالك .

هز »معتز« رأسه نفيًا :

- ال يا راجل مكتب إيه ، أنا هطلع ِمن هناك عىل املحكمة عشان أسمع 
إستجواب الشهود .

إبتسم »سليم« بسخرية :

- ده لو عرفت تجييل املحكمة .

صاح القزم بصوت أعىل :

- حرضتك ترشب إيه ؟

أفاق »معتز« ِمن رشوده قائال :

- شكرًا .. أصيل صايم النهاردة .

تغرّي وجه القزم بعض اليشء لكنه أخفى ذلك برسعة مل تغب عن عيون 
»معتز« ، ثم إنسحب غري مبايل وأغلق الباب .
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إضطجع »معتز« يف جلسته ُمفكرًا بعمق ..

كنت بحكم عميل يف القناة السابقة وبحكم نشأيت أؤمن دامئًا بعامل الجن 
وتأثريه املبارش عىل حياتنا نحن البرش، وكان »سليم«منذ الصغر ينكر كل هذا 

ويتهكم عليه ويحطمه بالدليل، إعتقدت يف املايض أن هذا طبع »سليم« 
الدؤوب، فهو شخص يرص عىل إنكار الثوابت عاشًقا لتحطيم األصنام، حتى 

ُوضعت هذه املرة بني شقي الرحى، اآلن ال أستطيع الدفاع عن رأيي بإستامتة، 
كذلك ال يجب رفض معتقدات »سليم« ملجرد إثبات أين عىل صواب، اآلن البد 
ِمن إحكام العقل وحاليًا الكفتان متعادلتان، حالة اإلبهار الشديدة تؤكد كالم 

»سليم« وتحذيراته الشديدة تنفيه .

فتحت الباب سيدة طويلة بصورة غري طبيعية ترتدي عباءة سمراء طويلة، 
شعرها أسود مجعد قصري ، إبتسمت بلزوجة وهى تقول .. إتفضل .

شعر »معتز« بإنقباضة يف قلبه ، مظهر هذه املرأة ال يُنبئ بالخري ، لكنه إدعى 
الثقة وهو يهب ِمن جلسته ويقرتب منها فقالت .. عليك السري حتى آخر هذا 

الرواق ، ستجد بابني ، أحدهام عىل اليمني واآلخر عىل اليسار ، أطرق الباب 
األمين أربعة طرقات ثم تقسم عىل إحرتام صاحب الهيبة والهيئة وأدخل 

بقدمك اليرسى ، نحن غري مسئولون عنك إن مل تتبع التعليامت .

ثم تركته وإنرصفت ، مىش بخطوات هادئة يف رواق طويل ُمضاء بالشموع  
وبه نقوشات غريبة وكلامت »سليم« ترتدد يف أذنه .. سيحاولون تشتيتك ، 

إثارة رهبتك ، سيحدث كل يشء لتدخل إليه وأنت خاضع لسيطرته قبل حتى 
أن يقول شيئًا ، هو رجل صاحب قدرات خاصة ليس إال ، لو كان بإستطاعة 

هؤالء تسخري الجن فعال ، لكانوا حاليًا يحتلون مقاعد الُحكم يف العامل .

وصل آلخر الرواق ، ولوهلة فكر يف خرق التعليامت ، لكنه تراجع ونفذها بحذافريها، 
دخل الغرفة بقدمه اليرسى بعد أن أقسم عىل إحرتام صاحب الهيبة والهيئة .



181

وجد نفسه داخل غرفة كبرية شاحبة اإلضاءة بها مكتب واحد خلفه مقعد وثري وأمامه 
مقعد شديد الشبه بكريس اإلعدام ، دخل عدة خطوات فسمع أصوات ُمتداخلة ، 
أصوات تشبه ترانيم الكنائس ممزوجة بإبتهاالت لكن بلهجة غريبة .. بلغة غريبة .

بدأ الخوف يرسي يف عروقه وهو يتلفت حوله ، فجأة ظهر ِمن ركن الغرفة املظلم 
رجل طويل القامة ، ضخم الجثة ، يرتدي عباءة مغربية واسعة بغطاء رأس حرص 
أن يخفي به معظم وجهه ، بالكاد ميكنك أن تلمح عينان ثاقبتان تثريان الرعب 
بأقىص درجاته ، أخريًا تحدث بصوت أجش وهو يُشري عىل كريس اإلعدام .. تفضل .

إتجه »معتز« ملقعده وهو يجر قدميه وصوت »سليم« يدوي يف أذنيه :

- حاول تهدى ، ما يقبض الروح غري إليل خالقها ، أبوس إيدك متخافش .

جلس »غيال« خلف مكتبه بهدوء قائال بلهجة آمرة :

- ضع يديك عىل مقابض املقعد إذا سمحت .

أطاعه »معتز« ال إراديًا ووضع يديه عىل املقابض ، فجأة خرج زوج ِمن األفاعي 
الرقطاء وإلتفا عىل معصميه وقيدتهام يف املقعد بجسدها ، بينام رأس األفعى 
متدلية بالقرب ِمن ساقيه يف مشهد مخيف ، نظر له »معتز« قبل أن يقول بإرتياع :

- إيه ده ؟.. ليه كده بَس يا دكتور .

رد »غيال« بربود ..

ال تخف منهم ، هذه أفاعي طيبة ، ال تلدغ الصادقني أبًدا ، كل ما عليك أن 
تتحدث بصدق وهى لن تؤذيك .

قبل أن يرد عليه ، عاد صوت »سليم« وبطريقته الساخرة .. 
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ما اإلبهار يف هذا؟ يوجد يف مقبض الكريس زر خفي، ضغطت عليه دون أن 
تدري، فإنطلق هذا القيد يُطّوق معصميك، ولتعلم .. هذه ليست أفاعي، هى 
أحد األلعاب الجلدية املُنترشة يف محالت لعب األطفال، رمبا أضافوا إليها خاليا 
حساسة للتحكم عن بُعد ليك تتلوى هكذا ، صدقني ..ال يوجد أفاعي وال يحزنون .

ثم إستطرد صوت »سليم« بتحفيز:

إثبت ياض كده متخافش .

دوى صوت »غيال« املخيف وهو يسأله بحزم ..

ما الذي دفعك يف طريقي يا أستاذ »معتز الجالد«؟

إزدرد »معتز« لعابه وهو يقول بصعوبة:

ما شاء الله .. عرفت إسمي بالكامل لوحدك .

عاد صوت »سليم« يقول :

وفيها إيه يا ذيك ، ما »مرص« كلها عارفة إسمك وشكلك ، هو إنت يابني 
ِشوية .. ده إنت إعالمي كبري .

دون أن يدرك أطلق »معتز« زفرة ضيق عالية وهو يغمغم :

إخرس بقى الله يخرب بيتك .

هنا هب »غيال« واقًفا وإقرتب منه بهدوء قائال ..

تلك هى املشكلة يا »معتز«، بداخلك صوت يقول .. أنت تجلس مع دجال ، 
إيّاك وتصديقه .
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رد »معتز« بصوت أقرب إىل اإلنهيار :

والله ده ما هو صويت يا دكتور، منهم لله الناس الظَلََمه، إليل بيقولوا مفيش 
حاجة إسمها ِسحر، وإن حرضتك نّصاب وبتسحر أعني الناس والهري ده .

إقرتب »غيال« بوجهه ِمنه فظهرت مالمحه، شهق »معتز« ِمن هول ما رآى، 
فقد شاهد أعىل عينيه الجاحظتني، حاجبني كثيفني يكادا يلتصقا بأعىل جبهته 

حيث يوجد نتوء واضح، كأنه قرن أسَود صغري، أما باقي وجهه فهو قطعة 
واحدة، بال أنف أو فم، فقط وجه مسحوب بشكل مخروطي، ينتهي بذقن 

مدببة، أي مسخ هذا .. بل أي شبح .

ملح »معتز« يف عينيه شبح إبتسامة وهو يسمع صوته دون أن يحرك شفتيه 
التي ال وجود لهام .. ال يهمني رأي الناس يا »معتز« .. املهم هو رأيك أنت .

بصوت خرج رغم عنه متحرشًجا أجاب:

- هو بعد إليل ُشفته ده يف كالم يا .. يا .. يا دكتور .

ربت »غيال« عىل كتفيه بود ثم إعتدل عائًدا إىل مقعده وهو يقول .. 

- إذن أريدك أن تُلقي عىل أذين الحقيقة وال يشء ِسواها، مع أين أعلمها، لكن 
أريد سامعها ِمنك .

نظر »معتز أسفل منه إىل األفاعي املُتدلية ، ثم أمامه حيث »غيال« جالًسا 
عىل مقعده بثقة ، وقرر أن يقول كل يشء ، وقبل أن ينطق مل يسمع صوت 
»سليم« هذه املرة ، لكن طاف بخياله صورة »بريي« ، جال بخاطره أناملها 

وهى تنقبض عىل كف أبيها وتستغيث به .

رماه »غيال« بنظرة مخيفة كأنه يستحثه ، فإبتسم »معتز« بشحوب ثم قال:
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يف الحقيقة أنا دخلت عند حرضتك هنا ، وكل إليل بفكر فيه هو مجد شخيص ِمش أكرت .

ثم إزدرد لعابه برهبة ُمستطرًدا :

أنت طبًعا عارف إين كنت مذيع يف برنامج عايل قوي ، لحد ما قّدمت 
إستقالتي عىل الهوا .... .

قاطعه »غيال« سائال ..

وملاذا قّدمت إستقالتك ؟

رد »معتز« بثبات :

إختلفت مع اإلدارة عىل نسبتي يف اإلعالنات ، وبإمكانك التأكد ِمن ذلك 
بنفسك لو فتحت موقع اليوتيوب .

هز »غيال« رأسه بثقة ..

 أنا ال أحتاج الدخول عىل مواقع للتأكد ، إن كذبت .. .

وأشار عىل األفاعي مستطرًدا : 

ستنال عقابك عىل الفور .

ملعت عينا »معتز« ، فقد كذب عليه بالفعل ، ملاذا مل تلدغه األفاعي إذن ؟ 

»أكّمل يا معتز« قالها »غيال« بصوت كالفحيح ولهجة آمرة ، مام جعله ينتفض 
ثم يستطرد برسعة .. اآلن تعاقدت مع قناة جديدة وسأبدأ أوىل حلقات 
برنامجي بعد أسبوع ، وأطمح أن تكون بدايتي قوية للدرجة التي تقطع 

ألسنة املشككني ، حيث أخطط إلستضافة حرضتك  ثم نأيت بإمرأة »ملبوسة« 
فشل أفضل املشايخ يف عالجها .. كذلك األطباء .
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ثم حاول اإلبتسام ُمكمال ..

تأيت سيادتك وتحل عقدتها عىل الهواء مبارشة ، وِمن ثم أستفيد أنا بحلقة 
نارية ، وتستفيد انت ِمن دعاية خيالية .. أقسم أن هذا ما أتيت ِمن أجله .

ألقى »معتز« قََسمه وهو موقن أن األفاعي لن تؤذيه ، فقد جاء لهذا السبب 
بالفعل ، فإبتسم بثقة ُمنتظرًا سامع الرد الذي مل يتأخر كثريًا ، ألنه رد برسعة .. 

عرض مرفوض .

إنتفض »معتز« بإرتياع صائًحا :

ليه كده يا دكتور .

عاد »غيال« ظهره للخلف قائال ..

مشكلة جنس البرش ، أنهم يظنون أنفسهم أذىك ِمن سائر املخلوقات ، فقط 
ألن فوق رؤوسهم ما يُطلقون عليه .. العقل .

إمتقع وجه »معتز« وبدأ يشتم رائحة كشف أمره ، لكنه إلتزم الصمت 
ُمستمًعا إىل »غيال« وهو يسرتسل .. 

مع أن نفس هذا العقل ما يورد صاحبه يف التهلكة، وال يُعترب وجوده دليل 
ذكاء، فبعض الحيوانات أكرث ذكاًءا ودهاًءا ِمن معظم بنو البرش.. الثعالب 

مثال.

شحب وجه »معتز« حتى صار كوجوه املوىت وهو ينصت لــ »غيال« ..

عرضك مرفوض يا »معتز« إلنعدام املصلحة املشرتكة بني طرفيه ، أنت 
ُمستفيد إستفادة كاملة ، وأنا لن أستفيد يشء .
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إختلج قلب »معتز« لكنه نجح يف السيطرة عىل أعصابه وهو يقول:

إزّاي بَس يا دكتور، ده الدعاية إليل حرضتك هتاخدها، هتخليك أشهر ِمن 
»ديفيد كوبر فيلد« و .. .

قاطعه »غيال« برصامة ..

ومباذا تُفيدين الدعاية ، هل تراين باحث عن مال مثال؟

صدمه الرد، فقد كان يعتمد عىل املال كوسيلة رئيسية يف التفاوض، واآلن بعد 
إحرتاق الورقة الرئيسية فكيف يدير الحوار، لذا وجد نفسه يردد بتوسل: 

- أرجوك يا دكتور .. مستقبيل املهني مرهون مبوافقة حرضتك .

أتته ضحكة شيطانية تحمل الكثري ِمن اإلستهزاء ثم قال:

- مستقبلك املهني !

شعر »معتز« أن كل يشء يتبدد وينهار، هكذا ببساطة بعد كل املعاناة التي 
قاساها للوصول إىل هنا، فاللقاء عىل وشك النهاية وبعد تخطيه كل هذه العقبات، 
إختفت  اإلستسالم عىل وجهه،  ومع ظهور مالمح  األخري،  الحاجز  عليه  يتمّنع 
األفاعي وإنفك القيد ِمن حول معصميه ، وهو يسمع صوت »غيال« قائال بربود :

- املقابلة إنتهت يا »معتز« .

قام واقًفا بإنكسار وأوىل ظهره لــ »غيال« ُمتجًه للباب ، فجأة ملعت عينيه 
بذكاء ، هذا الذكاء الذي سّفه »غيال« ِمن شأنه ، فإلتفت إليه قائال بأمل :

- لو سمحت يا دكتور ..عايز أقولك حاجة مهمة.

نظر له »غيال« بربود .. 
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مع أن املقابلة إنتهت، لكن إلقي بآخر أوراقك يا إبن آدم وإياك ان تقرتب يك 
ال تحرتق.

إبتسم »معتز« قائال مبكر:

ال أقرتب إيه .. ده نفيس أجري ِمن هنا .

ثم أخذ شهيق قوي وإندفع قائال ..

لقد إفرتضت سيادتك أن أي مكسب يأيت ِمن وراء الدعاية هو مكسب مادي 
فقط ، مع أن املكسب املعنوي أعىل بكثري ِمن املادي .

عقد »غيال« حاجبيه الكثيفني ُمغمغاًم : 

معنوي ! 

إستمر »معتز« وقد بدأ يشعر أنه وجد ثغرة يف دفاعاته ..

بالطبع املكسب املعنوي أعىل، تخيل وجودك عىل الهواء مع إمرأة »ملبوسة« 
بإعرتاف الشيوخ أنفسهم، مريضة مبرض عضال ميئوس منه كام أقر االطباء، ثم 
تقوم سيادتك بعالجها، أليس هذا إعرتاف ضمني بوجود السحر كدواء ومبا أنه 

دواء .. فهو داء أيًضا .

ثم إبتسم بخبث مستطرًدا..

تخيّل معي ظهورك بهيئتك ، برهبتك ، بغموضك ، بغضبك يف التعامل مع 
الحالة ، ويف النهاية .. يأيت الشفاء عىل يديك ، ألن يقطع هذا األلسنة التي 

تشكك يف تأثري الجن عىل اإلنسان ؟ ألن يوضح بالدليل َمن األقوى ما ُخلق ِمن 
نار أم َمن ُخلق ِمن طني ؟ ألن يجعل الناس تشك يف الثوابت ؟ واألهم .. ألن 

يُقنع هذا املاليني أن تسري يف نفس الطريق وتتحد مع األقوى ؟
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وختم حديثه قائال كأنه يعطيه مربط الفرس .. ألن يتناىس الناس أن لن يدخل 
الجنة ُمصّدق بسحر ؟ أوليس هذا هو املطلوب أم أنني ِمن املُخطئني ؟

ملعت عينا »غيال« بلمعة أضاءت الغرفة كلها للحظة ، قبل أن يهز رأسه إيجابًا 
ببطئ .
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___  4  ___

حاول »أحمد« بصعوبة إخفاء الغضب عن مالمحه ، فقد شعر أن »سليم« 
خدعُه، أخذ منه شفرة القضية كقايض، وطبقها بطريقته كجالد، لكن ِمن 

داخله إلتمس له العذر، فَمن يف مكانه سيفعل أي يشء إلنقاذ إبنته.

صافح إبنه »محمود« ثم طلب منه إتباع »سليم« إىل قاعة املحكمة، فهو رئيسه يف 
العمل وينبغي أن يقف بجانبه ليساعده ويتعلم منه يف قضية ملغومة كهذه، رد 
»محمود« بأنه حريص عىل حضور الجلسة ليشاهد إكتساح »سليم« املُتوقع للشهود .

وافقه »أحمد« بغموض وتركه وإنرصف عىل أن يلحق بهم يف القاعة، ثم إتجه 
لغرفة املداولة حيث يوجد قايض املنصة »عصام عبد الجواد«.

طرق الباب ودخل ُمصافًحا بعض املستشارين الذين قابلوه برتحاب، يف حني 
إستقبله »عصام« إستقبال فاتر، لكن هذا مل مينعه ِمن الجلوس بجواره، مام 

جعل »عصام« يبتسم بلزوجة قائال :

- دي خطوة عزيزة يا »أحمد« بك .

صمت »أحمد« لحظات قبل أن يقول بهدوء :

»عصام« أنا عارف إن يف بيننا مشاكل كتري وده طبيعي بني أي زمالء يف 
العمل، بس ده .. .

قاطعه »عصام« بإستنكار :

»أحمد« .. إوعى تكون هنا عشان توّصيني يف قضية »سليم« أخوك .

رد بحسم :

ال .. طبًعا ، أحكم باليل إنَت شايفه صح وإليل يريض ضمريك .
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وضغط حروف كلامته ُمستطرًدا :

- أنا جاي أفكرك إن القايض هو لسان الله عىل األرض .

إبتسم »عصام« وهو يشعل سيجارة :

- ال أنا عمري ما نسيت .

ثم نفث دخانه ببطئ قائال :

- أنا لو حّسيت لثانية إن »سليم« له تأثري سلبي أو إيجايب عىل القضية ، 
كنت هتنحى فوًرا إلستشعار الحرج .

ثم نظر يف عينيه ُمستطرًدا :

- ِمش أنا القايض إليل يظلم ألي سبب يا »أحمد« بك .

ربّت »أحمد« عىل كتفه وهو يقف قائال :

- أنا ِمش عايز أسمع أكرت ِمن كده سالم يا »عصام« بك.

تركه وغادر الغرفة ُمتجًها لقاعة املحكمة ، يف نفس اللحظة التي كان »سليم« 
بجوار بابها حيث قابله »شوقي« ومال عىل أذنه هامًسا :

- بقولك إيه يا ريس ، »عزت سلامن« محامي الخصم ، كان واقف يف 
القاعة مع الشهود ، قوم أنا رميت ودين معاهم ، لقيته بيحّفظهم يقولوا 

إيه وبيخّوفهم ِمن سيادتك وكامن ال مؤاخذة .. بيشتم حرضتك بألفاظ ِمش 
كويّسة .

إبتسم »سليم« قبل أن يسأله بسخرية :

- يعني كنت بتتصنت عليهم يا »أبو الشوق« ؟
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ضحك »شوقي« وهو يقول :

- تلميذ معاليك يا ريس .

تركه وعرب باب القاعة قائال :

- جدع يا »أبو الشوق« .

بخطوات واثقة سار يف املمر بني املقاعد ، وجد »عزت سلامن« يتحرك ِمن 
مقعده ُمعرتًضا طريقه وهو يصافحه بود ُمصطنع : إزيك يا أستاذ »سليم« .

رد »سليم« املصافحة بربود قائال :

أهال يا »عزت« .. خري يف حاجة ؟

أجابه »عزت« بهدوء : 

أنا بَس قلت أبرشك .. إنت هتخرس القضية دي .

رفع »سليم« حاجبيه ُمّدعيًا الدهشة :

يااه .. ده إنت قافش أتعاب حلوة بقى .

رد »عزت« بثقة :

ِمش مسألة أتعاب ، ما الفلوس برتوح وتيجي ، اللذة إين أعلّم عىل »الجالد«.

شديد  بلفظ  هامًسا  »عزت«  أذن  عىل  ومال  كتفه  عىل  يده  »سليم«  وضع 
البذاءة ثم ربت عىل كتفه وإنرصف، إمتقع وجه »عزت« قبل أن يصيح بغضب: 

الحساب يجمع يا »جالد« .
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منحه »سليم« نظرة ساخرة ثم إتجه إىل القفص حيث يقف »سيد« وبالقرب 
منه زوجته وأوالده .

أثرها  عىل   ، مغزى  ذات  نظرة  بعينه  »شوقي«  إىل  أشار  ثم  »سليم«  داعبهم 
أخرج »شوقي« نقود ومنحها لهم ، ملح »سيد« املال يف يد أطفاله فإعرتض قائال:

-ليه كده بَس يا »سليم« باشا .. ما الخري كتري والحمد لله .

رد »سليم« بصوت غلب عليه السخرية :

- خري إيه إليل كتري .. طب ما إنت بتكدب زيّنا أهو .

ثم أعطاه سيجارة عرب األسالك مستطرًدا :

- أصل الشيخة »درة« حسستني إنك مالك بجناحني .

أخذ منه السيجارة وهو يقول :

- ال يا باشا .. املاليكة مابتغلطش .

ثم أشار عىل السيجارة بيده ُمستطرًدا :

- إمنا إحنا بنغلط .. وبنغلط كتري .

نظر »سليم« إىل »سيد« ولسان حاله يقول .. كلام قابلت هذا الرجل ، أشعر أنه 
أكرث ُعمًقا بكثري مام أعتقد ، رمبا لهذا السبب تنارصه »درة« بكل قوتها ، أو رمبا 
يكون فعال ِمن الصالحني دون أن أدري ، ال أجد يف جبهته عالمة الصالة البارزة ، 
أو عرفت أنه أقام مساجد ودور أيتام لله ، ملاذا أنت بالذات يا »سيد« .. ملاذا ؟

- أنا حلمت بالشيخة »درة« يا باشا .. وجابت يل سريتك .

أفاق »سليم« ِمن خواطره عىل ِعبارة »سيد« فإبتسم قائال :
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- قالت لك إيه يا »أبو الِسيد« .

رد عىل الفور :

- قالت ملّا تشوف »سليم« باشا تعرّفه إن مفيش حديد عىل الشبابيك .

وتردد لحظة قبل أن يسأل بتخّوف :

- هو الحديد عىل الشبابيك يف الحلم .. معناه إين هتسجن؟

رسح »سليم« لحظات ثم أجابه بهدوء :

- مفيش عالقة بني األحالم والواقع يا »سيد« .

إعرتض »سيد« قائال :

- إزّاي يا باشا .. دي الرؤية هى آخر آثار النبوة .

أجابه »سليم« ببساطة :

- ده لو كنت نبي يا »أبو السيد« .

ثم إستطرد بحسم :

- ثم هو إنت ِمش حلمت بحديد عىل الشبابيك .. إنَت هتاخد براءة يا 
»سيد«.

رد عليه بأمل :

- يسمع منك ربنا يا باشا .

إبتسم »سليم« بالمباالة قائال:
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- لو حلمت بــ »درة« تاين ، قولها »سليم« بيقولك .. دخانك عامنا .

ثم عاد أدراجه ملكانه وهو يتصل بدكتور »يونس« مدير املستشفى الذي رد 
بصوت فشل أن يُخفي ما به ِمن ضيق:

- كويس إن حرضتك إتصلت يا أستاذ »سليم« .. أنا كنت لسه هكلمك .

رد »سليم« بربود :

- يارب يبقى يف أخبار كويّسة .

بعد لحظة تردد أجابه :

- هو يف أخبار كويّسة وأخبار ِمش كويّسة .

يرسد  أن  قبل  عميق  نفس  يأخذ  »يونس«  جعل  مام  عليه  »سليم«  يعلق  مل 
يف  كبري  تحّسن  إىل  تشري  »بريي«  تحاليل  كل   ، الجيدة  باألخبار  نبدأ  برسعة.. 
حالتها، كذلك أجهزة رسم العصب ورسم القلب، كلها تشري وكأنها سليمة معافاة.

رد »سليم« بسعادة :

- طيّب .. الحمد لله .

صمت »يونس« لحظات قبل أن يستطرد .. أما األخبار الغري جيدة ، »بريي« 
حركت يدها باألمس وهذا مؤرش جيد ، لكن الطبيب املُعالج أقسم أن يدها 

تحركت يف عكس إتجاه املعصم ، كام لو كانت مكسورة ، وعندما حّدق النظر 
فيها وجدها تفتح عينيها ومقلتيها بيضاء متاًما بشكل مرعب.

ثم أطلق »يونس« زفرة ضيق واضحة قبل أن يُكمل .. أيًضا هناك ممرضة تؤكد 
رؤيتها ظل مخيف ُملتصق بالنافذة ِمن الخارج وللعلم قامت املمرضات بتشغيل 
قرآن يف الغرفة بإستمرار ، أحيانًا مع آيات معينة ينقلب وجه الطفلة كأنها تتأمل و .. .
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قاطعه »سليم« ألنه وجد حاجب املحكمة يدخل والقايض يستعد للدخول:

- دكتور »يونس« .. حرضتك ركّبت حديد عىل الشبابيك زّي ما إتفقنا .

رد »يونس« بضيق :

- أل .. لّسه .

قال »سليم« بلهجة آلمرة : 

- أنا عندي جلسة مهمة يف املحكمة بعدها هجيلك عشان تاخد شيك تاين 
أحسن ِمن إليل فات ، بس لو سمحت ملّا أوصل .. أالقي الحديد ِمرتكّب .

رد بإستسالم :

- حارض .. طيّب وبخصوص إليل الناس بتشوفه عند »بريي« .

أجابه »سليم« بربود به بعض الحدة :

- قول لهم يتحّملوا يا دكتور..هم مابيقبضوش ِشوية.. سالم .

أنهى املكاملة ثم جلس ُمتابًعا دخول الحاجب وصياحه بصوته الجهوري .. محكمة .

هب واقًفا ثم جلس مع جلوس القايض ، بينام كان »شوقي« خلفه كذلك 
»محمود« الذي قال ُمحفزًا:

- عايزينك تجلجل يا عمي .

رماه »سليم« بنظرة نارية قائال :

- عمي دي تقولها عند أبوك هناك .. أنا هنا الريس .
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إمتقع وجه »محمود« وهو يقول بإرتباك :

- بالتوفيق يا ريس .

ألقى »عصام« قايض املنصة نظرة رسيعة عىل الحضور ، ثم بدأ رسد نبذة عن 
القضية ، نظر »سليم« بإتجاه القايض فالحظ أن النظرة املتحفزة غري موجودة 
بعينيه ، يف حني موجودة بوضوح يف عيون »عزت« وكذلك عند وكيل النيابة .

تم التأكيد عىل تواجد الشهود ، فهب »سليم« واقًفا بجانب املنصة ، نادى 
الحاجب عىل الشاهد األول .. »أمني عبد التواب سامل« .

تقّدم نحو املنصة بخطى بطيئة رجل يقرتب ِمش الستني ، عرّف نفسه ثم 
أقسم عىل قول الحقيقة قبل أن يسأله »سليم« بود :

- إنت بتشتغل عند دكتور »حاتم« ِمن كام سنة يا عم »أمني« ؟

رد برتكيز .. منذ عرش سنوات .

إبتسم »سليم« وهو يسأله :

- طيّب .. تعرف إيه عن »سيد« ؟

إنطلق »أمني« يقول ما تم تلقينه به .. »سيد« شخص عصبي املزاج غريب األطوار، 
له نوازع عدوانية واضحة ، وقد سِمَع أنه كان يحب الدكتورة »إيناس« رحمها 
الله ، وقد ثارت ثائرته عندما علَِم أن هناك َمن تقّدم لخطبتها والقى القبول .

صاح »سيد« ِمن داخل القفص ُمعاتبًا :

- محصلش والله .. بقى دي آخرة الِعرشة يا عم »أمني« .
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إبتسم »سليم« وهو يُلقي نظرة عىل »أحمد« الجالس يف آخر القاعة، 
نظرة تعني .. ها أنا أتعامل مع الشاهد بروح القايض، وهو اآلن يلوي عنق 

الحقيقة ويصبغها بصورة قامتة، صورة تعني أن الربئ هو الجاين، ِمثل هؤالء ال 
يستحقون الرفق، ال يستحقون ِسوى سوط .. الجالد .

ثم إلتفت تجاه »أمني« وسأله بهدوء :

- خلّصت شهادتك ؟

هز الرجل رأسه إيجابًا وهو يُلقي نظرة عىل »عزت« املبتسم بشامتة .

نظر »سليم« يف عينيه وبدأ ..

- حاج »أمني«، هل عملك عىل البوابة يسمح لك بدخول الفيال كثريًا؟

رد الرجل بأنه ال يدخل الفيال إال للرضورة وال يغادر البوابة إال نادًرا .

إبتسم »سليم« بسخرية وهو يسأله .. 

إذن ِمن أين عرفت معلومة العريس الذي تقّدم للقتيلة؟ هل أنت دائم 
الجلوس مع دكتور »حاتم« والسهر معه ومسامرته حتى تعرف معلومة 

كهذه؟

ظهر التوتر عىل وجه »أمني« بوضوح وهو يُلقي نظرة عىل »عزت« قبل أن 
يرد بصوت متحرشج أن هذه املعلومة وصلته ِمن أحد الخَدم .

هنا سأله »سليم« برسعة :

- َمن ِمن الخدم أخربك ؟ هل »صالح« السفرجي أم »عزة« مديرة املنزل ؟
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رد بأنه ال يتذكر، هنا ضحك »سليم« وهو ينظر للقايض نظرة خاصة قبل أن 
يرجع إىل »أمني« سائال برصامة :

- أتتذكر الحدث بكل تفاصيله ، وتنىس َمن أخربك به ! هل هذا منطقي ؟

صمت »أمني« لحظات ثم رد بصوت متحرشج أن »عزة« مديرة املنزل هى التي أخربته .

رماها »سليم« بنظرة خاصة ثم عاد بعينه إليه سائال .. 

حاج »أمني« .. هل حدث أن »سيد« بنفسه أخربك أنه يحب القتيلة ؟ 

هز »أمني« رأسه نفيًا ، فإستطرد »سليم« برصامة .. 

هل بحكم موقعك عىل البوابة رأيتهم ذات مرة يف وضع غرامي ، يف حديقة 
الفيال مثال أو يف سيارتها ؟

رد »أمني« عىل الفور .. 

حاىش لله ، مل يحدث أبًدا ، الدكتورة »إيناس« كانت فقط تعامل »سيد« 
معاملة خاصة ، بالذات بعد ... .

فجأة إلتزم »أمني« الصمت ، فهاجمه »سليم« عىل الفور : 

- بعد إيه يا عم »أمني« .. وإوعى تنىس إنك حالف ميني الله .

تردد »أمني« برهة ثم تخلص ِمن كالمه قائال:

- بعد ما »سيد« كان سبب فك السحر إليل إتعمل لها.

هب »عزت« ِمن مقعده صائًحا ..
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- سيدي الرئيس ، دفاع املتهم يحاول تشتيت املحكمة بخرافات حتى تنحرف 
القضية عن مسارها الطبيعي .

رد »سليم« بحدة ..

- عن أي مسار ننحرف، الشاهد يقول أحداث محورية وتخص صلب القضية.

أشار القايض لــ »عزت« يك يجلس ثم طلب ِمن »أمني« توضيح معنى حديثه .

رد »أمني« كّمن يتخلص ِمن عبئ ثقيل:

بُص يا باشا ، إليل َحَصل إن الدكتورة »إيناس« كانت ملبوسة ، وكنا كلنا 
بنخاف نقرّب منها .. إال »سيد« ، كان بيعاملها كويّس ويقّدم لها األكل ، 

كامن جاب شيخة وفك ِسحرها ِمن يومها والدكتور »حاتم« والِست »إيناس« 
بيعاملوه أحسن معاملة.

هب »عزت« صائًحا ..

أطالب بتسجيل يف محرض الجلسة أن »سيد« هو َمن يقّدم الطعام للقتيلة، 
ألن تقرير الطب الرشعي أثبت أنها كانت تتناول كميات بسيطة ِمن السم 

بصورة يوميّة .

أشار القايض له مبعنى أن كل كلمة يتم تسجيلها يف مضبطة الجلسة .

هنا ربّت »سليم« عىل كتف »أمني« سائال بود .. 

منذ متى و »سيد« يعمل معكم يف الفيال .

أجابه .. منذ ثالث سنوات .

إستأنف »سليم« أسئلته بهدوء .. 
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ِمن خالل تعامالتك الشخصية معه، هل وجدت ِمنه أي عدوانية أو سوء 
سلوك.

طأطأ »أمني« رأسه لألرض قبل أن يقول بخفوت .. 

الشهادة لله، مل أجد ِمنه ِسوى كل خري .

ثم صاح فجأة ُمستطرًدا .. 

لكني سمعت عن عدوانيته مع اآلخرين .

نظر »سليم« للقايض ثم أشار مبعنى أنه إنتهى ِمن الشاهد األول .

تلقى »سليم« نظرة تقدير ِمن عيون »محمود« الذي كان يتابعه بإنبهار ، 
بينام الحاجب ينادي عىل الشاهد الثاين .. »صالح إبراهيم فراج« .

أىت رجل يف منتصف األربعينات ، قصري ، بدين ، يرتدي نظارة سميكة ، إقرتب 
ِمن املنصة ثم ألقى الَقَسم ، بعدها نظر إىل »سليم« لتفاجئه نظرة رشسة 

وهو يسأله مبارشة .. هل طبيعة عملك يف الفيال تحتم عليك تقديم الطعام 
فقط أم املساعدة أيًضا يف إعداده ؟

رد بحذر ..

كلنا داخل الفيال نعمل عىل إكامل أي ناقص بُناء عىل تعليامت الريّسة 
»عزة«.

إستأنف »سليم« برصامة .. 

إذن مبقدورك دخول املطبخ .. أم أن هذا ممنوع ؟

رد »صالح« بإرتباك .. ال .. كلنا مبقدورنا دخول املطبخ .
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نظر »سليم« إىل القايض قائال بإبتسامة .. 

-إذن سيدي الرئيس، الجميع بإمكانه دخول املطبخ، وهذا ليس ِحكرًا عىل 
املتهم فقط .

وإستطرد وهو يلقي نظرة سخرية عىل »عزت« العاقد حاجبيه بغضب..

- رجاء تسجيل هذه الجزئية.

وإلتفت إىل »صالح« سائال بود :

- آخر سؤال يا »صالح« معلش .

نظر له »صالح« بقلق وهو يستطرد :

- إنت قلت قُّدام النيابة إن كان يف عالقة حب ِمن طرف واحد بني »سيد« 
و«إيناس« .. ِمش كده ؟

إحتقن وجهه بشدة وهو يهز رأسه إيجابًا ، فسأله »سليم« بحسم : 

- ليه قلت كده يا »صالح«، يعني ُشفت إيه، ُشفته مرة ماسك إيديها، بيلعب 
معاها .. بيبوسها مثال ؟

رفع »صالح« يده ُمعرتًضا :

- حاىش لله يا باشا ، مفيش حاجة ِمن دي حصلت قدامي أبًدا .

فعاجله »سليم« مبارشًة :

- طب ليه قلت إنه بيحبها ؟
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تردد لحظات قبل أن يجيب :

- هى ِمش قالت إسمه قبل ما متوت .. يبقى أكيد كان بينهم حاجة .

نظر »سليم« إىل القايض قائال بهدوء ..

- هذا يعني أن الشاهد بنى شهادته عىل إستنتاج وليس رؤية ، وحتى هذا 
اإلستنتاج محل شك ، ألن نطق املجني عليها بإسم املتهم فهو دليل عىل حبها 

له وليس العكس عىل ما أعتقد .

ثم أشار »سليم« للقايض مبعنى أنه إنتهى ِمن الشاهد الثاين، ثم إلتفت آلخر القاعة 
نحو »أحمد« الذي يتابعه بإهتامم ، يف حني نادى الحاجب .. »عزة عزت الخويل« .

أتت سيدة يف الخمسينات، محجبة، ترتدي عباءة واسعة، يبدو عليها الرصامة، 
وبعد أن ألقت الَقَسم واجهت »سليم« بعيون بها نظرة تحدي وإبتسامة ثقة، 

إستقبلها »سليم« بسؤال مباغت :

- أستاذة »عزة« .. »أمني« بيقول إن إنِت إليل حكيِت له عىل موضوع 
العريس، وكامن إنِت إليل قلِت إن »سيد« يا عيني زعل قوي ؟

هزت رأسها إيجابًا وبعينيها تستقر نظرة التحدي التي إستفزت »سليم« 
فإستطرد :

-عرفِت منني ؟

ردت بثبات .. 

- مدام »شاهيناز« هى َمن حكت يل ، وأنا ملحت الضيق عىل وجه »سيد« 
بعد أن قصصت عليه الحكاية .
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صاح »سيد« ِمن القفص:

- محصلش والله يا باشا ..مدام »عزة« عمرها ما قالت يل حاجة زّي كده.

أشار له القايض برصامة أن يهدأ ، يف حني هز »سليم« رأسه بتعجب مصطنع 
وهو ينظر للقايض قائال .. الشاهدة تقول أن »سيد« بالكاد ظهر عليه بعض 

الضيق عندما وصله خرب ضياع حب عمره .. سيدي القايض هل رد فعل كهذا 
يتطابق مع رجل غريب األطوار له نوازع عدوانية واضحة كام أوضح الشاهد 
األول ، أو يتقارب مع كالم الشاهد الثاين الذي بنى روايته عن حبه األثري لها 

بأنها رددت إسمه !.. يبدو أن هناك يشء ُمريب .

مل يبد عىل القايض أي رد فعل ، وإمنا فقط ظهرت يف عينيه ملحة إقتناع ثم 
إختفت ، لكن »سليم« نجح يف إقتناصها ، مام جعله يواجه »عزة« بعيون 

ُمتنمرة قائال : 

- حرضتك تعريف عقوبة الشهادة الزور ؟

صاح »عزت« .. 

- سيدي القايض ، الدفاع يحاول تهديد الشهود ؟

رد »سليم« بإنفعال :

- فني التهديد يف كالمي ؟

تدخل القايض بحسم :

- إعرتاض مقبول .. خليك يف املوضوع يا أستاذ »سليم« .

حك »سليم« ذقنه وهو يهز رأسه موافًقا ثم إلتفت ليواجه »عزة«:
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- طيب يا مدام »عزة« ، ممكن تقويل لنا مدام »شاهيناز« حكت لِك عىل 
املوضوع الخاص جًدا ده بصفتك إيه .. صاحبتها مثال ؟

ردت بثبات :

- مدام »شاهيناز« عمرها ما حسستنا إننا خّدامني ، إمنا داميًا بتعاملنا أحسن 
معاملة .

إبتسم »سليم« موافًقا :

- يا ستي عىل رايس املعاملة الحلوة ، أنا بسألك دلوقت، هى حكت لك 
بصفتك صاحبتها وال بصفتك إيه ؟

بدأ اإلرتباك يظهر عىل وجهها الصلب وهى تجيب :

- ال عشان بتثق يف نظريت للناس ، فكانت عايزة تاخد رأيي يف العريس .

ملعت عينا »سليم« وهو يسألها مبارشًة :

- كويّس .. مني هو بقى العريس ده ؟

ظهرت الصدمة جليّة عليها كام لو أنها مل تُلقن إجابة لهذا السؤال، فرّدت 
بإرتباك : 

- معرفش .

هنا هاجم »سليم« عىل الفور :

- يعني هى بتاخد رأيك يف واحد ِمن غري حتى ما تقولك إسمه ؟

إحتقن وجه »عزة« بشدة وبدأت تتلعثم قائلة :
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- وأنا يعني هكذب ليه وأصل املدام أ .. أصل .. أ .

نظر »سليم« للقايض قائال ..

- أرجو إثبات أن الشاهدة تتحدث عن واقعة ال تعلم عنها شيئًا، ألنني 
سأوجه تهمة الشهادة الزور لكل َمن نطق بغري الحقيقة يف محراب العدالة .

ومع إنسحاب »عزة« إىل مقعدها ، هب »عزت« قائال  بغضب ..

- سيدي الرئيس ، ِمن الواضح لعدالتكم ، إستغالل محامي الخصم لسلطاته 
يف إرهاب الشهود ودفعهم للخطأ .

سأل القايض بهدوء ..

- عن أي ُسلطات تتحدث ؟

أشار »عزت« آلخر القاعة حيث يجلس »أحمد« قائال .. 

- سلطات أخيه القايض زميل سيادتك ، بأي صفة يتواجد هنا وملاذا يحرض 
الجلسة ؟ هذا يُشكك رصاحًة يف نزاهة املحاكمة .

علت الهمهامت يف القاعة مام جعل القايض يطرق عدة طرقات بحزم قبل أن 
يقول برصامة .. 

- إن ما قلته اآلن يا أستاذ »عزت« يندرج تحت تهمة إهانة القضاء .

صمت لحظة ثم إستطرد بحزم .. 

- لكني سأترفع عن مقاضاتك .. هذه املرة فقط ، ولك ُمطلق الحق يف رد 
املحكمة إن أردت .

جلس »عزت« ُمحتقن الوجه ، يف حني قام »أحمد« بهدوء وغادر القاعة ، 
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تابعه »سليم« بعينه وهو يكز أسنانه غيظًا ، بينام الحاجب ينادي عىل آلخر 
الشهود .. »شاهيناز صفوان« .

أتت سيدة يف أواخر األربعينات، وجهها يحتفظ بجامل واضح، أنيقة، واثقة، 
متيش بهدوء، إقرتبت ِمن املنصة ثم ألقت القَسم بهدوء قبل أن تلتفت يف 

مواجهة »سليم« .

للوهلة األوىل شعر »سليم« أنها ليست كاآلخرين ، يف لحظات إسرتجع كل 
ما يعرفه عنها .. سيدة ُمجتمع ، ترتأس جمعية خريية لعالج األيتام ، طُلّقت 

مرتني قبل الزواج ِمن دكتور »حاتم« ، لديها طفالن ِمن زوجها األول ويعيشان 
معه لكن عالقتها بهام جيدة جًدا ، واملعلومة األهم .. إمرأة قوية للغاية .

أخذ »سليم« ينظر إليها لحظات قبل أن يُسدد أوىل أسئلته :

- مدام »شاهيناز« .. هو دكتور »حاتم« ِمش بيحرض جلسات املحاكمة ليه ؟

ردت بهدوء :

- معرفش .. طب ما سألتوش إنت ليه عىل طول ملّا رُحت له العيادة ؟

بُِهَت »سليم« ِمن اإلجابة التي وضعته يف موقف املُجرب عىل الدفاع وقد أىت 
اليوم ُمهاجاًم فقط ، لذا قال :

- أنا فعال رُحت لدكتور »حاتم« عشان أسمع رأيه وأشوف إذا كنت أقبل 
القضية دي أو أل.

إبتسمت بثبات قائلة ..

- لكنك ذهبت إليه بعد قبولك القضية بالفعل ، وهذا يعني أنك تكذب عىل 
عدالة املحكمة .
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نظر لها »سليم« وقد شعر أن إستخفافه بها هو ما أدى إىل إفالت الزمام ِمن يده 
بهذا الشكل ، ورغاًم عنه صعدت عىل وجهه مالمح اإلرتباك التي زادت عندما ملح 
نظرة الشامتة يف عيون »عزت« ، وزادت أكرث عندما رأى »محمود« الذي بدأت 
ثقته تهتز يف أستاذه ، و«شوقي« الذي كان لسان حاله يقول .. لقد حذرتك ِمن 
هذه القضية الشؤم ، لكنك مل تستجب ، إمنا النظرة التي آملته كثريًا هى نظرة 
»سيد« التي ميلؤها الذعر وكأنه بدأ يرى »الحديد عىل الشبابيك« كام حلم .

تجاهلت »شاهيناز« كل هذا ووجهت حديثها للقايض .. 

- سيأيت زوجي يف الجلسة القادمة وميتثل أمام عدالتكم ليقول أن األستاذ 
»سليم« زاره يف العيادة بهدف التذلل إليه بالعفو عن »سيد« ِمن أجل 

أطفاله وعندما رفض »حاتم« طلبه ، قام األستاذ«سليم« بعرض رشوة عليه 
ليُغري أقواله ، وللعلم  »حاتم« كان ُمرص أن يأيت بنفسه ليقول هذا أمامكم 

لكن ظروفه الصحية يف تدهور ملحوظ .

وأعقبت روايتها بزفرة حارة وهى تقول .. ربنا يسرت .

إبتسم »سليم« يف قرارة نفسه مؤنبًا .. 

إذن هذا الفرق بني التحضري الجيّد واإلرتجال ، ِمن الواضح أن »شاهيناز« أعدت نفسها 
جيًدا لهذا اللقاء ، بينام أتيت أنا إلصطياد األخطاء وهذه هى النتيجة العادلة ، لذا 
ينبغي وقف نزيف الخسائر واإلنتهاء ِمن هذه الجلسة للحفاظ عىل املكتسبات .

»ِمش هتقول حاجة يا أستاذ« ، أفاق ِمن رشوده عىل هذه الجملة التي صاغها القايض .

حاول اإلبتسام بثقة قائال..

سيدي الرئيس، أنا عىل إستعداد ملواجهة كل التُهم التي قد تُوّجه إيّل.

ثم نظر إىل »شاهيناز« مستطرًدا .. لكن أود إستجواب الشاهدة أوال .
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سبقت القايض يف الرد عليه بأن قالت بثقة وتحدي .. تفضل .

حاول التامسك وهو يسأل : 

- مدام .. حرضتك كنِت بتترّصيف إزّاي مع »إيناس« ملّا كانت زّي ما بيقولوا .. 
»ملبوسة »؟

واجهته بنظرة سخرية وهى تجيب :

- »ملبوسة«  إيه ! .. هو يف حاجة إسمها كده ؟، دي كان عندها أعراض 
عصبية حادة .

إستطرد قائال:

- وإيه األعراض العصبية إليل تخيّل بنت تطلّع لحمة نيّة ِمن التالجة 
وتاكلها؟

ردت بثبات :

- معرفش .. الدكاترة هم إليل يردوا عىل الكالم ده .

حاول أن يبدو صارًما وهو يسألها :

- ممكن أعرف عالقتك باملجني عليها كانت عاملة إزّاي .. أصل املفروض إنك 
كنِت مراة أبوها .

ردت بثقة :

- عالقة ممتازة .. حتى الخدامني كلهم يشهدوا بكدة .
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إصطنع التقزز وهو يقول :

- »الخدامني« !! ، ده لفظ فيه إحتقار واضح ، ِمش عارف إزّاي مييش مع كالم 
»عزة« إليل بتقول إنها صاحبتك وبتحيك لها عىل العرسان .

ثم إبتسم بخبث مستطرًدا :

- وعىل ِذكر العرسان ، هو مني العريس إليل كان متقّدم لــ »إيناس« ؟

عقدت حاجبيها وهى تقول :

- معرفش .. »حاتم« هو إليل حىك يل عليه .

غمغم بصوت عايل كأنه يحدث نفسه :

- يعني هو حىك لك عن عريس ، وإنت بالتايل حكيِت لواحدة ِمن .. 
»الخدامني« عن نفس العريس .

ثم إبتسم بسخرية قائال بصوت واضح :

- كل ده ومفيش حد فاكر إسمه إيه حتى .

ثم نظر للقايض قائال بهدوء .. 

سيدي القايض أود أن أثبت يف محرض الجلسة أن الشاهدة أجابت عىل 
سؤالني ِمن أصل ثالثة بكلمة »معرفش« ، كذلك فهى قد أبرأت ذمتها ِمن 

معرفة هذا العريس الوهمي الذي ال يعرفه أحد .
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ثم عّدل ِمن روب املحاماة وهو يقول بإقتضاب ..

 سيادة الرئيس ، القضية بها العديد ِمن املتناقضات إحداهها فقط هى أقوال 
الشهود والتي سأتناولها بالتوضيح يف املرافعة النهائية .

ولكني أطالب عدالة املحكمة بإصالح قصور النيابة يف التحريات ، ألن 
القضية بال أوراق أو مستندات ، عىل سبيل املثال ، أين متعلقات القتيلة، 
أين هاتفها املحمول ، أين جهاز الالب توب الخاص بها ، مذكراتها ، دفرت 

محارضاتها ؟ 

ثم أخذ شهيق قوي قبل أن يقول بحزم .. سيدي القايض ، املتهم الواقف يف 
القفص برئ ، دليل براءته سيكون بني يدي عدالتكم مع متعلقات القتيلة 

التي منها غالبًا سنعلم َمن هو القاتل الحقيقي.

وصمت لحظة ثم إستطرد بثقة .. ألن القاتل الحقيقي ليس بالقفص بل 
خارجه ، لكنه داخل هذه القاعة .. وشكرًا .
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___  5  ___

خرج »سليم« ِمن املحكمة وهو غري راض عن تحقيقه مع »شاهيناز« ، بل 
شعر أنه تخلص ِمن الجلسة لتجنب املزيد ِمن األرضار ، أثارت حنقه هذه 
املرأة ألقىص درجة ، رمبا الفائدة الوحيدة ِمن هذا اإلستجواب ، أن رسخ يف 

ذهنه أن لها دور كبري يف القضية .. إن مل تكن القاتلة .

إتجه أوال للمستشفى ، ذهب لغرفة »بريي« إطمنئ عليها وتأكد ِمن وجود 
الحديد عىل النوافذ ، بعدها ذهب لدكتور »يونس« ومنحه شيك مببلغ كبري ، 

تهللت أسارير الرجل قبل أن يقول :

- إنت عارف طبًعا إين متابع حالة »بريي« بنفيس، وبعد التحسن الكبري يف 
أشعتها وتحاليلها، أقدر أطمنك .. قدامها أسبوع بالكتري وتفوق ِمن الغيبوبة.

شكره »سليم« ودعا معه أن يتم الله ِشفاء الصغرية عىل خري ، ثم غادر 
املستشفى عائًدا ملنزله وبداخله عواصف عاتية .

الطبيب يرُّصح بثقة ال أدري ِمن أين أىت بها ، أن »بريي« ستُفيق بعد أسبوع ، 
والجلسة القادمة بعد أسبوع ، هذه الجلسة ليست كسابقاتها ، فمن املفرتض 

أن أقول َمن القاتل .. وبالدليل.

يف طريق عودته إتصل بــ »معتز« وَعرَِف منه ما دار مع »غيال« ثم إتفق أن 
يتقابال عند »أحمد« يف العارشة مساًءا باملنزل القديم .

وقبل ميعاده بعرش دقائق كان يضع سيارته أسفل املنزل ، أرسع الخطى نحو 
الباب متفاديًا أمطار غزيرة هطلت دون ُمقدمات ، دخل وأغلق الباب خلفه 
فوجد »معتز« جالًسا بجوار«أحمد« فقال ُمداعبًا : أيوة يا عم »معتز« .. مني 

قّدك ، ظبّطت إنفراد إعالمي مفيش منه .
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أطلق »معتز« زفرة ضيق قائال:

- إنفراد ! .. ربنا يسرت ِمن ده إنفراد .

ثم إبتسم وهو يقول :

- ده طقم اإلعداد عمل خالص برومات الشغل .

هب واقًفا وإستطرد ..

أقف أمام الكامريا التي تركز عىل وجهي فقط ثم تبتعد ببطئ .. أعزايئ 
املشاهدين ، أعرفكم بنفيس ، أنا َمن تاب وأناب وإستغفر خطاياه ، واآلن 
أىت وقت التكفري عنها ومحو مايض ال يسعدين كثريًا الحديث عنه بربنامجي 

الجديد ..«ظالل الوهم« ..«معتز الجالد« .

وأطلق ضحكة عالية وهو يُكمل :

-ده الربومو األول ، إمنا الربومو التاين هيبقى حاجة تانية .

ثم أخذ وضع تصويري .. أحبايئ املشاهدين ، كم أمتنى أن ال تكون الحلقة 
األوىل ِمن »ظالل الوهم« هى الحلقة األخرية ، يف برنامجنا سنحطم األوثان ، 

سنخرج عن املنطق ونعزف عىل أوتار الوهم .. حلقتنا األوىل سنستضيف رجل 
غري عادي ، غري تقليدي ، ُمتفرّد يف املستحيل ، سيكون ضيف هذه الحلقة 
الساحر الكبري »غيالس الحكيم« أو »غيال« يف مواجهة مريضة فشل أفضل 

األطباء يف مجرّد تشخيص حالتها ، الكل أجمع أنها »ملبوسة« والجميع أكدوا 
إستحالة الشفاء .. لكن مع »غيال« الوضع يختلف .. تابعونا عىل تردد القناة ، 

لتعلموا أن أي منِطق بال منِطق ، وكل املفروض .. مرفوض .

صفق »أحمد« و«سليم« وإنحنى »معتز« كأنه يحيي الجمهور ثم عاد ملقعده.
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إرتسمت إبتسامة ساخرة عىل فم »سليم« وهو يقول ..

- أريدك هادئ جًدا يوم هذه الحلقة ، وتضع بداخلك يقني أنه لقاء السحاب 
بني إثنني .. أفاقني ، تكمن املهارة هنا ، يف كشف طريقة لعبهم ، هذه هى 

الفرصة الذهبية التي تنتظرك إن أحسنت إستغاللها .

رد »معتز« بإستنكار :

- هو إنت لسه مش مصّدق إن يف جن بيلبس بني آدميني ؟

ثم إستطرد متعجبًا :

- إنت كده أوفر برصاحة .

أشعل »سليم« سيجارة وهو يرد بهدوء :

- طيب إحنا ِمش بنتلبس ليه ؟ ما املفروض إنك قابلت عفريت وأنا سهرت 
مع عفريته .

أجابه برصامة :

- ما أكيد يف معايري للحكاية ، يعني مثال ِمش أي شخص قابل للبس أو .. .

قاطعه »سليم« بضحكة ساخرة عالية ، إستفزت »معتز« كثريًا فصاح يف وجهه:

- طيب يا أبو الُعّريف ، إّديني تفسري لحالة »بريي« وسهرتك مع الشيخة 
»درة« ومقابلتي لــ »غيال« وأنا يا عم مش هتكلم يف املوضوع ده تاين .

هز »سليم رأسه ُموافًقا قبل أن ينفث دخان سيجارته قائال..
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- أعلم يقيًنا أن ال فائدة ِمن إقناعك بيشء عكس معتقداتك ، فاإلنسان 
رافض هذا عىل الدوام ، نسبة حدوث تغيري يف التفكري واإلعرتاف بالخطأ ال 
تتعدى العرشة باملائة إن كنا ُمتفائلني ، ألننا منوت عىل ما نشأنا عليه ، أول 

إميان يستقر يف رأسك .. هو دامئًا األخري .

أطفأ سيجارته مستطرًدا .. مع ذلك سأجيبك .. للمرة األخرية ، فلن أتحمل 
عناء إقناعك كل مرة .

ضحك »معتز« وهو ينظر إىل »أحمد« املُتابع بإهتامم قائال :

- والله شكرًا لتعبك بجد يا »سليم« باشا.

جاوبه بإبتسامة وهو يقول :

- العفو يا إبني العفو .

ثم إسرتد وجهه جديته وهو ميرر عينه عليهام قائال ..

- نبدأ بلقائك مع »غيال«، أو ما قبل اللقاء، ذهب مساعدك إليه منذ أيام 
وبُناء عىل وصِفِه فقد قابل رجل يف أواخر الستينات، يجلس يف مكتب فاخر 
األثاث، رجل له مالمح برشية عادية مثلنا، عامله بإحرتام فائق ثم .. طرَده .

هنا السؤال ، ملاذا قابل مساعدك رجل كهذا يف حني دخلت أنت نفس املكان 
لتجد شيطان ؟

رد »معتز« بتحدي .. 

- ألن الجن بإمكانه أن يتشكل يف أي صورة تحلو له .

جاوبه »سليم« بإبتسامة ..
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- أو ألنك ترتاح لهذا اإلحتامل ، وما هو إال إحتامل واحد ِمن ثالثة إحتامالت، 
الثاين أن مساعدك إتفق مع »غيال« عليك وباعك عنده يك يفوزوا مبنرب 

إعالمي مجاين، الثالث أنك مل تقابل »غيال« أصال وإمنا قابلت رجال يرتدي 
قناع يف غرفة ضعيفة اإلضاءة وبإضافة بعض الخدع الصوتية كاملوجودة يف 

أفالم الرعب الرخيصة، عالوة لسقوطك تحت تأثريه، إما لضعفك النفيس أو 
للغازات التي ترسبت ألنفك بالخارج كل هذه العوامل تجعلك تؤمن أنك 
قابلت شيطانًا بالفعل ، عالوة عىل العامل األهم .. وهو أنك تريد تصديق 

هذا.

ثم ضحك قائال ..

- إذن إحتامل أنك قابلت شيطانًا هو الثُلث فقط ، ومع إعامل العقل الذي 
تتناساه دامئًا ومتيل للخرافة ، يجب إستبعاد هذا اإلحتامل أصال ألن مجرّد 

الحديث فيه مضيعة للوقت .

أخريًا تحدث »أحمد« بصوته الوقور سائال :

- ده عن مقابلته لــ »غيال« ، طب ما إنت نفسك حكيت لنا عن سهرتك مع 
الشيخة »درة« .

سأله »سليم« بدهشة :

- هو إنت مصّدق بحكاية الجن والعفاريت والكالم ده يا سيّدي القايض ؟!

نفث دخان سيجارته وهو يرد بغموض :

- متفرقش يف حاجة إذا كنت مصّدق أو أل .. أنا بس عايز أسمع تفسريك .

صاح »معتز« مداعبًا »سليم« :

- رد ياض ع الباشا .



216

أطلق »سليم« ضحكة قصرية قبل أن يرسح لحظات قائال ..

- مضغوط ، فجأة وجدتني أعاين ِمن ضغوط ال ِقبَل يل بها .

إضطجع يف جلسته وأغمض عينيه ُمستطرًدا ..

- الجميع يهاجمني برضاوة بإعتباري »الجالد« ، الرجل الذي ال يُقهر وال 
يهتز، أيب مات وأنا يف نظره عاقًا ..هكذا بدون محاكمة وهو القايض الرشيد، 
وأمي ماتت ُمشفقة عىل حايل، أشقايئ كذلك ، أحدهم أخذ صف أيب بدون 

ُمربر منطقي، واآلخر ُمشفق عىل حايل.

تبادل »أحمد« و«معتز« نظرة ذات مغزى، مل يلحظها »سليم« وهو يستطرد

تلك فقط هى البداية، تخبطت وعافرت وعانيت كثريًا مع الدنيا، أخطأت 
وأصبت .. حاربت، كرست وإنكرست، وعندما رأت سفينتي الشاطئ ورست 

عليه، وبنيت بيتي بني جوانحه، وُرزقت بــ »بريي«، فجأة هبت عواصف 
عاتية، ال أستطيع مواجهتها، وال أدري لها سببا ثم .. .

وإنسابت دمعة ِمن تحت جفونه ..

ثم فقدت »مروة« وهى دفتي ورشاعي، هكذا بدون أسباب، كل يشء كان 
هادئًا جميال مستقرًا، فجأة هبت العاصفة وأخذت زوجتي معها، وكادت 
تأخذ »بريي« أيًضا لوال تشبثي بأطرافها، منذ عام وأنا أحارب مرض أجهله 

ويجهله حتى فقهاء الطب.

مسح وجهه وهو يعتدل وأطلت ِمن عينه نظرة ضعف واضحة ..

فمن الطبيعي واملنطقي بعد كل هذه الضغوط أن أنحني ألبحث عن 
الحقيقة .. داخل الوهم.
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ثم أشعل سيجارة وهو يكمل دون أن ينظر إليهام ..

رمبا تكون »درة« حقيقة مجرّد دجالة عرفتها سابًقا وقررت أن تجعلني أحد 
فرائسها ألنقذ »سيد« ِمن حبل املشنقة ، وِمن الوارد أن تكون خيال ال يراه 
أحد ِسواي ، رمبا لديها الحل فعال ، وُمحتمل أن ال حل يف عالج إبنتي ِسوى 

الدعاء ، رمبا تكون أحد ملوك الجان ، وِمن الوارد أن ال تكون يشء عىل 
اإلطالق ، وسط كل هذه التكهنات ، لن تجد خيط الحقيقة أبًدا .

ثم إبتسم بحرسة ُمستطرًدا ..

وألين ال أملك رفاهية اإلختيار ، وألين ال أجد شخص واحد ذو خربة يف شأن 
ملغوم كهذا ، فيجب الطرق عىل كل األبواب والسري يف كل اإلتجاهات سواء 

كانت حقيقة .. أم رساب .

ونفث دخان سيجارته بكثافة قبل أن يضحك قائال ..

- هذا هو كل يشء .

صفق »معتز« بجذل ُمحاوال كرس حدة الحديث وهو يقول :

- إيه يا واد الحالوة دي ، والنبي أنا كنت خالص هصّدقك .

رد »سليم« بإبتسامة :

- تصّدقني إزّاي يابني .. إذا كنت أنا ِمش مصّدق نفيس .

ثم نظر بإتجاه »احمد« وسأله :

- إقتنعت يا سيّدي القايض .
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مل يرد »أحمد« عليه وإمنا بهدوء وضع يده يف جيبه وأخرج ورقة، وضعها أمام 
»سليم« الذي ألتقطها ونظر فيها قبل أن يسأله بدهشة :

- إيه ده يا »أحمد« ؟

رد ببساطة :

- ده حقك يف مرياث أبوك .

هّم »سليم« باإلعرتاض لكن »أحمد« سبقه بحسم :

- أنا كده صلحت غلطة أبوك عملها .. والكالم خلص، وِمش عايز نقاش لو 
سمحت، خلينا يف املهم .. إنت ناوي عىل إيه ؟

فجأة دق جرس الباب عقد »معتز« حاجبيه بقلق سائال »أحمد«:

- هو يف حد عارف إنك قاعد هنا ؟

هز »أحمد« رأسه نفيًا وهو يذهب بإتجاه الباب ويف طريقه رفع مزهرة 
الورود وسحب ِمن تحتها مسدس، فسارع »سليم« يقول:

- حاسب يا عم ، ده إبنك »محمود« إليل عىل الباب .

أخفى »أحمد« املسدس يف معطفه وهو يسأله بدهشة :

- إنت ليه عرّفته املكان هنا ؟

رد »سليم« بإبتسامة :

- أصل قضية زّي دي محتاجة القوة الضاربة كلها تشتغل عليها .
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فتح الباب، فإندفع »محمود« للداخل وبيده حقيبة جلدية صائًحا :

- معلش والله عىل التأخري يا جامعة، الشتا مبهدل شوارع البلد كلها .

وضع الحقيبة عىل املنضدة أمامهم وهو يقول لــ »سليم« :

- كله متام يا ريس .

فتح »سليم« الحقيبة وهو يقول لــ »محمود« بلهجة آمرة :

- عارف املطبخ فني ؟

أجابه بإبتسامة :

- أعرف لك يا ريس .

نظر إليه برصامة :

- أل .. إعرف لنفسك، دّور عىل املطبخ، أكيد هتالقي أبوك جايب بن، إعمل 
دور قهوة وإرجعيل برسعة .

إتجه »محمود« عىل الفور وهو يقول :

- أمرك يا ريس .

أخذ »سليم« يُخرج ما قي الحقيبة ومل يكن كثري، عدة دفاتر أوراق، هاتف 
محمول ِمن طراز حديث، جهاز البتوب، حصالة نقود، ثالثة فالشات، علبة 

أدوات تجميل شكلها غريب .

نظر »سليم« إليهام قائال ..

- هذا كل ما ُوِجَد يف غرفة »إيناس« وكل ما ميكن أن يدلنا عىل يشء .
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إتسعت عينا »أحمد« بغضب صائًحا :

- يعني باعت املرسوقات مع إبني .. إنت إتجننت يا »سليم«، إفرض كان 
إمتسك بهم ؟

رد ببساطة :

- يتمسك بهم إيه .. هم مخدرات ؟

جاوبه »أحمد« بحدة : 

- أل .. دي مرسوقات النيابة عايزاها .

إستمر »سليم« بنفس البساطة :

- مفيش حد مبلغ برسقتها ، حتى لو دخل لجنة تفتيش .. ِمش هيحصل 
حاجة، وحتى لو حصل .. .

ونظر يف عيني »أحمد« قائال بثقة :

- إبنك هيعرف يترصّف .. متقلقش عليه .

ربّت »معتز« عىل كتفيهام قائال :

- طب يالله نشوف حاجة البنت ، ميكن ربنا يكرمنا ونالقي خيط.

جلس »أحمد« بجوار »سليم« الذي أعطاه بعض األوراق وهو يقول :

- بعد إذن معاليك يا فندم ، ممكن سيادتك تشوف لنا األوراق دي .

رد »أحمد بإقتضاب :

- إوعى تضيّع يل »محمود« يا »سليم« .
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دخل »محمود« حامال القهوة وهو يقول :

- أنا سامع حد بيجيب يف سرييت .

ثم إحتل موقعه عىل املنضدة بجوار »سليم« وقال :

- عىل فكرة يا ريس، »شوقي« سحب خمسني ألف جنيه وبيقول إن الواد 
الهجام هياخدهم .

وصمت لحظة قبل أن يستطرد بخبث :

- أنا شايف إن دول كتري قوي يا ريس .

وضع »سليم« هاتف »إيناس« وجهاز الكمبيوتر أمام »محمود« وهو يُجيبه 
بإقتضاب :

- ملا تحب ترضب إسفني، إرضبه يف حد ِمن قيمتك، عيب قوي ملّا »محمود 
الجالد«، يحط راسه براس مدير املكتب .. إنت أكرب ِمن كده يا إبن أخويا .

إحتقن وجه »محمود« وهّم أن يقول شيئًا لكن »سليم« عاجله آمرًا : 

- إفتح الالب واملوبيل وشوف فيهم أي حاجة مهمة .

تجاوز »محمود« هذه النقطة وإنكب عىل الهاتف يف حني أخذ كٍل منهم 
أوراقها ودفاترها أمامه .

دقائق وقال »محمود« :

- املوبيل ممسوح متاًما ، إتعمل له ضبط مصنع .
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عقد »معتز« حاجبيه قائال :

- يعني حد مسح إليل عليه .

هز »محمود« رأسه إيجابًا وهو ميسك الالب قائال :

- والالب له باسورد ومتشّفر .

ضغط »سليم« أسنانه بغيظ وهو يقول :

- يعني ِمش هنعرف نفتحه .

ضحك »محمود« بثقة :

- أل .. هنفتح أبوه ، يا ريس إنت معاك أحسن هاكر يف »مرص« .

ثم أتبع كالمه بالتطبيق العميل حيث نجح يف فتح الجهاز وإنكب يفحص ملفاته .

مرّت ساعتان مل ينطق أحدهم بحرف ثم إعتدل »أحمد« يف جلسته قائال 
بحسم ..

- لقد قرأت مذكرات »إيناس« بالكامل ، ملخصها أنها تحب والدها بجنون ، 
إستاءت كثريًا ِمن زواجه بــ »شاهيناز« ، لكنها مل ترُّصح ألحد ، وأن أكرث ما 

أسعدها يف الدنيا هو فرحة والدها بدخولها كلية الطب ، ورأيي أنا الشخيص 
أن هذه البنت ُمعّقدة بعض اليشء .

إستطرد »معتز« بعده ..

- مكتوب أيًضا يف أحد دفاتر املحارضات أنها كانت تحب طالب إسمه 
»سامح«، لكنه ال يشعر بها ألنه ُمعجب بفتاة أخرى .
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إلتقط »أحمد« منه طرف الحديث قائال ..

- نعم »سامح« يحب طالبة إسمها »فريدة« ، وصفتها »إيناس« بأن ميزتها 
الوحيدة أنها منترشة يف الدفعة ، يف حني وصفت »إيناس« نفسها باإلنطوائية.

أكمل »معتز« ..

- لكن املُهم يف أوراقها أن قصة مرضها ولِبسها ِمن جني قد ُعرِفت يف الدفعة، 
وأن الجميع أصبح يتحاشاها ، أضف عىل هذا ضعف إجتامعياتها فصارت 

منبوذة .

وافقه »أحمد« قائال ..

- بالفعل وهذا أثّر كثريًا عىل نفسيتها ، وما دّمرها معنويًا هو أن »سامح« 
ترك »فريدة« وإرتبط بفتاة أخرى رغم محاوالتها الدؤوب للفت إنتباهه .

تدخل »محمود« يف الحديث ُمداعبًا :

- يظهر إن »سامح« ده خاربها .. الله يرحم أيام الجامعة .

مل يهتم أحد بتعليقه وإستمر »أحمد« مستطرًدا ..

- إمنا الغريب أنها إنقطعت عن تكملة املذكرات فجأة ، آخر تدوينة لها 
كانت قبل وفاتها بشهرين ، ملاذا مل تكتب يشء طوال تلك الفرتة ؟

دعم »محمود« تساؤله بسؤال :

- كامن املوبيل والالب آخر نضافة ..أكيد يف حد لعب يف الحكاية.

مد »سليم« يده وسحب دفرت املذكرات وأخذ يُقلّب فيه، ثم إبتسم بسخرية 
وهو يُشري عىل آخر جزء منه، نظر الجميع يف املكان ثم قال »أحمد« بإرتياب..
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- املذكرات مقطوعة، يبدو أن هناك يد إمتدت هنا وإستئصلت الجزء املهم 
ِمن الحكاية.

قال »محمود« بحسم :

- أكيد »شاهيناز« .. عايشة معاهم يف البيت وتقدر تعمل كده يف أي وقت.

نظر له »أحمد« نظرة طويلة قبل أن يقول :

- وليه ِمش »عزة« ، أو »صالح« السفرجي ، أو »سيد« املتهم األول .. بالش 
تحكم يا »محمود« ِمن غري أدلة.

هنا قام »محمود« ودار حول املنضدة مواجًها والده ثم قال :

- سيدي القايض ، إبحث عن املُستفيد .. تعرف الجاين .

تبادل »أحمد« و«سليم« نظرة خاصة يف حني نظر »معتز« برتكيز إىل 
»محمود« وهو يقول بثقة ..

- املستفيد الوحيد ِمن موت »إيناس« هى زوجة أبيها ، ألن بهذا الرثوة 
تقرتب، دكتور »حاتم« رجل غني، وبعد وفاته التي قد تكون قريبة، ستنتقل 

الرثوة إليها .. »شاهيناز« هى القاتلة .

وكانت املفاجاة أن رد عليه »سليم« برصامة ..

- لو إفرتضنا هذا فاملضمون خطأ يا »محمود«، ألن الدافع للجرمية غري 
موجود، فمن غري املنطقي أن سيدة أعامل غنية مثلها، تتزوج طبيب ثري ثم 

تقتله هو وإبنته لرتث يف النهاية الفتات، فــ »حاتم« له ورثة آخرون، هل 
سيدة بوزنها وسمعتها تُقِدم عىل قتل إثنني ِمن أجل الفتات ؟!

ثم أشار له بالجلوس بحرسة وهو يقول :
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- أقعد أقعد .. يا خيبة أميل فيك .

تدخل »معتز« يف الحديث قائال :

- عىل فكرة أنا شايف إن كالم »محمود« مظبوط، فعال »شاهيناز« هى 
املشتبه به رقم واحد .

رد عليه »أحمد« بحسم :

-لو إستبعدنا »سيد« يبقى هى أول حد نفكر فيه..بَس فني الدافع للجرمية.

رد »معتز« بإبتسامة وهو يعبث بحصالة النقود :

- طب ما نحاول نسلط عليها الشيخة »درة« و...

صمت فجأة عندما تعرثت أصابعه يف يشء معدين غري ظاهر وسط العمالت 
الفضية، أخرجه ونظر إليه، إذ به فالشة صغرية  .

رفعها أمامهم قائال :

- إيه ده يا جامعة ؟

أخذها »محمود« منه قائال بلهفة :

- دي فالشة يا عمي .

ثم وضعها يف الالب مستطرًدا :

- ميكن األمل يكون فيها .

أخذ يعبث باألزرار قبل أن يُكمل :

- دي عليها ملف واحد .. تسجيل صويت .
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قام بتشغيل التسجيل، فإستمعوا إىل محادثة هاتفية ِمن الواضح أن »إيناس« 
قامت بتسجيلها، املحادثة كانت تدور بني »شاهيناز« وشخص وضح ِمن 

السياق أنه زوجها السابق، الحديث بدأ بإستياء ِمن »شاهيناز« لكرثة إتصاالته، 
ثم تحذيرها له بأنها سيدة متزوجة وهو اآلن رجل متزوج، مع الوقت تطور 

الحديث بأن إشتياقه إليها أصبح خطأ يستوجب التوبة .

بعد لحظات إضطراب أقرت بأنها أيًضا تشتاق إليه أحيانًا ، لكنها تؤنب نفسها 
عىل هذا ، بعد ذلك أخذ الحديث ُمنحنى أنهام ترسعا يف موضوع الطالق ، 

وأخذ كالهام يُلقي باللوم عىل اآلخر ، ثم أقرا بالندم ولكن مباذا يُفيد الندم ، 
يف النهاية ذهب الكالم لنقطة أن حرام يضيع العمر ِمن بني أيدينا ُمقيّدين يف 
حني كالنا يشتاق لآلخر ، وإنتهت املكاملة بتحديد موعد للقاء يف منزله القديم 

باملعادي وأن عليها اإلحتياط جيًدا حتى ال ينكشف أمرهام .

كانت الفالشة عليها هذه املكاملة فقط والتي إستمرت إلثنان وعرشون دقيقة، 
بعدها سمعوا صوت شهقة ذعر عالية وكأن »شاهيناز« شاهدت »إيناس« 
تتصنت عليها ، ثم صوت »شاهيناز« تنادي وخطوات »إيناس« تبتعد و .. 

إنتهى التسجيل .

إبتسم »سليم« إبتسامة ذئب ينقض عىل الفريسة قبل أن يقول ..

- هذا هو الدافع للجرمية .
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___  6  ___

»The day is the day« هكذا كتبت القناة عىل شاشتها يف أقىص الجزء 
األيرس ِمن الشاشة، مع سطر مير يف رشيط األخبار، أننا اليوم بإنتظار معركة 
فريدة ِمن نوعها، بني ساحر ذو باع طويل يف مجاله وهو »غيالس الحكيم« 

وبني إمراة »ملبوسة«، تحت إرشاف اإلعالمي الكبري .. »معتز الجالد« .

وباإلضافة لهذا التنويه، قامت القناة بعمل دعاية ضخمة للربنامج يف عدة قنوات 
أخرى وِمن خالل السوشيال ميديا ، ويبدو أن كل هذا قد آىت مثاره، فقد كانت شاشة 
القناة بالفعل تحتل معظم املقاهي والبيوت وكأننا بإنتظار نهايئ كأس العامل .

أما يف داخل القناة فقد كان »معتز« يستشيط غضبًا ، فلم يتبقى ِسوى 
ساعتني عىل الربنامج ومل يصل الضيوف بعد ، أخذ يسري يف ممرات األستوديو 

بخطواث واثقة ليخفي إرتباكه عن العامل ، دخل أحد الحاممات الكبرية ، 
تلفت حوله ليتأكد ِمن خلو املكان ، فاملكان به ثالثة حاممات صغرية كل 

منهم بباب منفصل ، وأمامهم حوض كبري مبرآة ، وقف أمامها ثم أخرج هاتفه 
وإتصل عىل »سليم« وما أن رد حتى صاح فيه : 

-الله يخرب بيتك ضيّعتني ، باقي ساعتني عىل الربنامج والضيوف ماوصلوش.

رد عليه »سليم« وهو يتناول طعامه :

- يابني متخافش .. ِشويّة وهتالقيهم عندك ، إهدى بَس عشان تعرف تقفش 
النصباية هتيجي منني ؟

إستشاط »معتز« غيظًا وهو يرد عليه :

- يا عم ِمش مهم أقفش النصباية .. املهم أقفش الضيوف .
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ثم إستطرد بهمس :

- ياريتني كنت مضيت معاهم عقود برشط جزايئ .

سأله »سليم« بدهشة :

- هو صوتك واطي كده ليه ؟

رد برشود :

- ما أنا بكلمك ِمن الحاّمم .. ِمش عايز حد يحس إين ِمش مسيطر عىل 
الوضع.

ضحك »سليم« قائال :

- طيّب إتقل وروح ظبّط نفسك .. ِشويّة وهتالقيهم عندك .

سأله »معتز« بغيظ :

- أنا ِمش عارف إنت جايب الثقة دي منني ؟

رد »سليم« بهدوء :

- املصلحة املشرتكة بتؤكد إنهم عىل وصول ، الكل مصلحته يف املقابلة دي.

ثم إستطرد بثقة :

- املصلحة املشرتكة تغني عن أي عقود يا نجم .

رد »معتز« بإضطراب :

- ربنا يسرت .
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ضحك »سليم« وهو يقول :

- متقولش لفظ الجاللة يف الحامم يا نجم .

أنهى املكاملة بغضب ثم وقف يتأّمل هيئته أمام املرآة ، فجأة وِمن الحاّمم 
خلفه خرجت الشيخة »درة« ، بعباءتها السوداء وشعرها األبيض املبعرث ِمن 

أسفل طرحتها البالية ، وشحوب وجهها و.. نظرتها املرعبة وهى تبتسم بهدوء.

إتسعت عينا »معتز« رعبًا ودهشة وهو يتساءل بخوف ِمن أين خرجت 
وكيف أتت إىل هنا ؟

إقرتبت الشيخة »درة« خطوة ، فإبتعد هو خطوات ، إبتسمت له بود وهى 
تقول بصوت أشبه بالفحيح :

- إزيّك يا واد يا »معتز« .. وال تحب أقولك يا نجم .

نظر لها برعب وهو يتمتم :

- سالم قول ِمن رب رحيم .. سالم قول ِمن رب رحيم .

ضحكت وهى تقول بنربة إعرتاض : 

- أل .. حرام كده ، ِمش لسه »سليم« قايلك بالش لفظ الجاللة يف الحاّمم .

إرتجف وهو يحملق فيها برعب مام جعلها تطلق زفرة ضيق قائلة :

- مالك يا نجم .. طب هتِدير الحلقة إزّاي وإنت بالشكل ده ؟

أخريًا تحدث بصوت ُمتحرشج :

- هو إنِت عايزاين أمسك نفيس منني وأنا مرعوب كده !
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أطلقت ضحكة مخيفة قبل أن تقول :

- وهو ده إسمه رعب ! .. ده الرعب لّسه مجاش يا نجم .

إلتصق بالباب الخارجي ِمن الداخل ثم قال :

- طيّب حرضتك اؤمريني .. إيه املطلوب ؟

ردت بطريقة مخيفة .. 

- ال يشء، أنا ال أطلب شيئًا، كل ما هناك، عندما يصل »غيال«، إستقبله 
إستقبال جيد وقّدمه للجمهور كأفضل ما يكون، لكن ال تخربه بأنني هنا، أنا 

سأدخل عليكم ِمن تلقاء نفيس .

تلعثم بإرتباك وهو يسألها :

- طب حرضتك هتدخيل منني ؟

نظرت له بتساؤل ، فأعاد صيغة سؤاله :

- يعني حرضتك هتدخيل اللوكيشن ِمن أي باب، عشان املخرج يبقى عارف، 
أصله الزم بظبّط زووم الكامريات يعني والحاجات دي وكده .

رّدت بضحكة ال تقل رعبًا عن سابقتها قائلة :

- إطلع جّهز نفسك يالله عشان »غيال« عىل وصول. 

حاول أن يكون مرًحا وهو يقول :

- طيّب حرضتك ممكن تتفضيل عندي يف مكتبي .
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مل ترد عليه ولكن فتحت باب الحامم املجاور لها ثم دخلت وأغلقت الباب 
ِمن الداخل، فتح هو الباب الخارجي وإنطلق بخطوات واسعة حتى وصل 

مكتبه، فتحه ثم دخل وألقى بجسده عىل أقرب مقعد وهو يلهث بشدة، فك 
رابطة عنقه قليال ثم أغمض عينيه .

إنتفض مع سامعه طرقات عىل الباب ودخول األستاذ »مؤمن« صاحب القناة 
قائال بنشوة :

- ِمش ممكن أوصفلك نسبة املشاهدة عاملة إزّاي ، تقريبًا »مرص« كلها 
قاعدة يف إنتظار الحلقة .

ثم نظر إليه َمليًا قبل أن يستطرد بقلق :

- مالك يا »معتز« ، وشك أصفر وشكلك تعبان كده ليه ؟

إعتدل »معتز« يف جلسته وحاول أن يضخ أكرب قدر ِمن الثقة لصوته قائال :

- ال .. مفيش .

ثم منحه إبتسامة شاحبة مستطرًدا :

- يعني تقدر تقول إين إتحسدت .

رد »مؤمن« ُمداعبًا :

- ال ِمش وقته خالص .. تحب نبخر القناة ؟

رفع »معتز« يده بإعرتاض صائًحا بحدة :

- أل .
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كان رد فعله أعىل ِمن الطبيعي، لذا نظر له »مؤمن« نظرة طويلة قبل أن 
يقول بشك : 

- طب تحب أجيب لك دكتور ؟

رد بإبتسامة خفيفة :

- مفيش داعي .. أنا دلوقت هبقى كويس .

هز »مؤمن« رأسه موافًقا ثم سأله بهدوء :

- طيب .. باقي ساعة عىل الهوا .. هم فني الضيوف ؟

رد »معتز« بصعوبة :

- عىل وصول .. متقلقش .

أجابه بصوت به ملحة رصامة :

- أصل إنت فاهم يا نجم ، لسه محتاجني وقت عىل مايرشبوا حاجة وكامن 
املكياج والكالم ده .

سمعا صوت عىل الباب ثم دخل املاكيري قائال :

- يالله نجهز يا أستاذ »معتز« .

أشار له »معتز« بالدخول يك ينقذه ِمن »مؤمن«، ثم جلس أمام املرآة، إتجه 
»مؤمن« للخارج وقبل إنرصافه قال بلزوجة:

- ِمش محتاج أفكرك يا نجم النهاردة يا نطري يف السام يا نندفن مكاننا هنا. 
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رد »معتز« بتلعثم :

- متقلقش يا أستاذ »مؤمن« .

نظر يف عينيه بقوة وهو يقول :

- ال الزم أقلق، القناة دي فيها شقى عمري والزم أخاف عليها .

هنا شعر »معتز« أن لديه ما يكفيه وال قدرة له عىل تحّمل املزيد، لذا رد 
بعصبية واضحة :

- قلت لك متقلقش يا أستاذ »مؤمن«، كل حاجة هتميش متام، كله تحت 
السيطرة .

وافقه »مؤمن« بإمياءة خفيفة ثم إنرصف ، أخذ »معتز« يتأمل وجهه يف املرآة 
مفكرًا .. ما أشبه الليلة بالبارحة ، فقط تغريت األسامي »مؤمن« هو »ميشيل« 

، لكن بالصورة األكرث ثقافة و.. رشاسة ، نفس التفكري ، نفس األهداف، نفس 
الرؤية ، الفارق الوحيد أن »ميشيل« كان يدفع أكرث.

أطلق زفرة ضيق عالية ، الحظها املاكيري ومل يعلق عليها ، وضع »معتز« يده 
أعىل الصدر ، فقد كان يشعر ببداية أمل وأن دقات قلبه تتسارع .

أخذ يفكر بعمق .. أي أمور تلك التي تحت السيطرة ، أحد الضيوف مل يأِت حتى 
اآلن ، واآلخر  يف الحاّمم ولست أدري كيف دخل إليه أو متى يخرج منه ، بل لست 
أدري إن كنت قابلته فعال أم أن هذه تهيؤات ، هل كل هذا حقيقي ، أم أن اإلحتامل 
الثالث الذي طرحه »سليم« هو الحقيقي ، أين مل أقابل »غيال« وكل هذا وهم .

أغمض عينيه سارًحا بخياله ..تُرى أينتظرين سبق إعالمي تاريخي، أم أين يف 
مرمى النريان، يف حالة عدم حضور »غيال« أو ظهور »درة«، فبامذا أخرج عىل 

الناس، ماذا أقول لهم، هل أعرتف أن أباطرة الجن رفضوا الحضور ؟
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كم أمتنى حضورهم ونجاح الحلقة وليحدث ما يحدث، وإن آمن »سليم« 
بالجن أم ال يؤمن، فهذا شأنه الخاص .. كل ما يهمني هو نجاح الحلقة.

إن ُشفيت »بريي« ِمن مرضها أو مل تُشفى، فهذا شأن األطباء .. املهم أن تنجح الحلقة .

عقد حاجبيه وهو ُمغمض العينني ُمتخيال نظرات الناس إليه يف حالة الفشل، شامتة 
الهواء إلنتقاده وإتهامه بالنصب، الحزن يف  املُنافسني، خروجهم لساعات عىل 
عيون زوجته وأطفاله، فسخ عقده مع القناة، نقص موارده بالتدريج، فَمن القناة 
التي تقبل به، بعد إستقالته عىل الهواء ِمن قناة وتسببه يف إغالق قناة أخرى .

أطلق تنهيدة حارة ومتنى ِمن قلبه حضور »غيال« والشيخة »درة« ، حتى وإن 
كفر الناس بالثوابت وآمنوا بالخرافات ، حتى وإن سعى بعض البرش خلف 
الشيطان نفسه فهذا شأنهم وعليهم تحّمل العواقب وحدهم ، أنا مل أرضب 

أحد عىل يده ليؤمن أو يكفر .. املهم أن ال أفشل اليوم ، فاليوم كام كتبوا عىل 
. »the day is the day« شاشة القناة

فتح عينيه ليشاهد وجهه يف املرآة ويتابع هيئته ، فلم يجد املاكيري يصفف 
شعره ، بل وجد »غيال« هو الذي يقوم بهذا العمل ، نعم »غيال« بقامته 

وعباءته السوداء وغطاء رأسه الذي ال يُظهر ِسوي عينني يقفز منهام الرش .

شهق بقوة حتى كاد يبتلع لسانه ، فإرتسمت إبتسامة ساخرة يف عيون »غيال« 
وهو يقول :

- إنت كده جاهز للحلقة .. يالله بينا عىل األستوديو .

ثم نظر يف ساعة حائط بجواره قبل أن يستطرد بخبث :

- باقي عرش دقايق عىل الهوا .
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قام بصعوبة ُمتلفتًا حوله قبل أن يسأله بإرتباك :

- هو إنَت دخلت هنا إزّاي وفني املاكيري ؟

رد بالمباالة :

- أنا دخلت ِمن الباب لقيتك كده ، ميكن املاكيري بعد ما خلّص شغله ، مىش 
وسابك نايم .

غمغم »معتز« بتوتر ..

- مستحيل ، حتى وإن منت تحت يد الرجل ، فكان يتحتم عليه إيقاظي .

صاح »غيال« بصوته املخيف وبطريقة ذات مغزى :

- ِمش يالله نلحق الحلقة .. وال عايزها تتلغى .

نظر »معتز« يف عينيه فأيقن أنه يدرك كل يشء ويفهم كل يشء ، حتى ما يف 
جوفه وما كان يفكر فيه ، نظر له بإستسالم قبل أن يقول :

- يالله بينا .

فتح باب مكتبه ومىش بإتجاه األستوديو وقبله بخطوة سار »غيال« ، شعر 
»معتز« أنه مييش كمن يُساق إىل املقصلة ، فقد كان يجر قدميه جرًا غري مهتم 

بنظرات اإلنبهار أو الخوف أو الدهشة يف عيون العاملني ، دخل اإلستوديو 
وجلس عىل مقعده الوثري يف منتصف طاولة مستديرة ، وعىل يساره جلس 

»غيال« الذي رفض بلباقة إقرتاب أحد منه وقام بتعليق سامعاته لنفسه .

وضع »معتز« السامعة يف أذنه ليأتيه صوت املخرج قائال بشغف :

- األستاذ »مؤمن« جنبي وبيقولك إبتسم يا نجم .
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رسم »معتز« عىل شفتيه إبتسامة دبلوماسية واملخرج يستطرد :

- هى فني الِست امللبوسة ؟

رد »معتز« بآلية :

- ِمش عارف .

ثم إستدرك برسعة :

- موجودة .. شوية وهتالقيها داخلة علينا .

سأله املخرج بدهشة :

- يعني هتدخل األستوديو منني ؟

شعر »معتز« أن ال طاقة له باإلجابة عىل أي تساؤل .. فأغلق سامعته وهو ينظر 
يف الساعة التي تشري أن الوقت الباقي ثالثة دقائق ، نظر يف املونيتور ، فوجد 
القناة تذيع إعالنات ، تساءل بدهشة ، ما هذا الجحود ؟ ، الدنيا تدور بآلية 
بينام يشعر أن الزمن توقف عنده ، ملاذا مل يسأل أحدهم ، كيف وصل »غيال« 
ملكتبي ، هم فقط سعداء بوصول أول الضيوف ، وأن الربنامج ستتم إذاعته يف 
موعده ، مل يشغل أحد باله بالتفاصيل ، مع أن الشيطان يكمن يف التفاصيل .

نظر بجواره إىل »غيال« فوجده ينظر له بنظرة فهم معناها جيًدا ، نظرة 
تفيد بأن ال تشغل عقلك البرشي الضعيف مبا ستعجز حتاًم عن تفسريه ، 

الكل يبحث عن املال ، القوة ، السلطة ، الشهوة ، وأنا كل هؤالء ، أنا ملجأ 
كل َمن يجري عىل الدنيا ، كل َمن يبحث عن شهوته ، طلبه متوفر لدي ، 

وعىل األغبياء الباحثون عن اآلخرة أن ميتنعون ، ال مكان لهم عندي ، هذا إن 
إفرتضنا وجود آخرة وجنة ونار وما إىل تلك الغيبيّات السخيفة .
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وصلت هذه الرسالة إىل »معتز« فشعر بغثيان شديد وبينام يقاومه بصعوبة، 
سمع صوت املخرج يف السامعة رغم تأكده ِمن إغالقها :

- باقي دقيقة عىل الهوا .. فني الِست امللبوسة يا نجم ؟

حاول أن يرد عليه لكن خانه لسانه ومل يسعفه ، فإكتفى بأن ينظر للكامريا 
بعجز، سارع املخرج يسأله بقلق :

- مالك يا »معتز« ؟

مل يتلق رد شفوي وإمنا الرد العميل واضح ورصيح ، هذا الرجل يُعاين ، نظر 
املخرج إىل »مؤمن« الذي يتابع ما يحدث بنشوة ثم سأله :

- »معتز« ماله يا مسرت ، شكله يف حاجة غلط .

إبتسم »مؤمن« بسعادة قائال :

- بالعكس .. ده مفيش لقطة أحسن ِمن كده نطلع بها عىل الهوا .

رد املخرج بإستنكار :

- يعني نسيب »معتز« كده، املفروض نجيب له دكتور، أنا خايفه ميوت .

إرتسمت إبتسامة حاملة عىل وجه »مؤمن« وهو يقول : 

- يا سالم لو ميوت عىل الهوا .. ده إحنا كده يبقى دخلنا التاريخ .

هم املخرج مبواصلة اإلعرتاض ، لكنه تلقى نظرة نارية ِمن »مؤمن« وهو يُشري 
عىل ساعته ، فقد مرّت الدقيقة ، بعد لحظة إرتباك صاح يف السامعة بجزع:

- »معتز« .. إنت كويس يا »معتز« ؟
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بثقة  له  ينظر  »غيال«  وبجواره  بكلمة  ينطق  مل   ، العاجزة  النظرة  نفس  تلقى 
ولسان حاله يقول .. كل ما تطلبه عندي ، ال تعصاين وستصبح عىل ما يرام ، بيدي 
أن أجعلك أكرب إعالمي يف »مرص« تجري املاليني بني يديه ، أو أنسفك نسًفا، 
تذكر ال تحارب َمن تعجز عن هزميته وكيف تهزم َمن بيده الجنة .. أو النار .

هز »معتز« رأسه بقوة كأنه يحاول إفاقة نفسه وهو يسمع صوت املخرج 
يهتف به : 

- هوا يا »معتز« هوا .. ثري .. تو .. ون .

نظر »معتز« يف إتجاه الكامريا التي ترصده وبجواره »غيال« الجالس بشموخ، 
حاول أن يتكلم لكن لسانه رفض ، طالت النظرة التي شاهدها الناس يف البيوت ، 
املقاهي ، املحالت ، مام جعل الجميع يتساءل برهبة ، ملاذا ال يتحدث ؟ ماذا به ؟ 

إمنا اكرث الناس لوعة كان »سليم« الجالس يف البيت القديم وبجواره »أحمد« 
و«محمود« ، لوعة جعلت »سليم« يرصخ بهيسترييا :

- يف إيه يا »معتز« ، ما تنطق يابني مالك ؟

وتبادل نظرة شديدة القلق مع »أحمد« وهم يتابعون الشاشة برتقب .

أخريًا فك الله عقدة لسانه حيث قال بصعوبة ..

- مساء الخري أعزايئ املشاهدين، أسعد بصحبتكم يف أوىل حلقات برنامجكم 
»ظالل الوهم« ، كام أخربتكم سابًقا بأمنيتي أن ال تكون هذه الحلقة هى .. 

الحلقة األخرية .

صمت لحظة ثم إستطرد بصوت متحرشج ..
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معكم »معتز الجالد«، اإلنسان ، العبد الضعيف إىل الله، اإلنسان الذي كل 
طموحه هو السرت .. الرضا .. الصحة ، »معتز الجالد« .. اإلنسان الذي أنعم 
الله عليه بنعمة العقل ، الذي يحتم عليه أن يفكر ، وتلك هى املشكلة ، 
أحيانًا نفكر فيصيبنا الشطط ، وأحيانًا نرسو عىل بر اإلميان ، وما بني هذا 

وذاك الكثري ِمن املتشابهات ، لكن تبقى الحقيقة الواحدة الغري قابلة للنقاش 
أو الجدال أو التفاوض وهى أن الله موجود ، َمن خلقنا بذنوبنا وعيوبنا ، 

حلونا ومرّنا ، خبري بإحساننا فيكافئنا ، عليم بذنوبنا فيغفر لنا ، وَمن ِسواه 
يفعل هذا فهو ..الغفور الرحيم .

أعزايئ املشاهدين .. أنا اإلنسان العبد الضعيف الذي دفعه الطمع أن يخرج 
عليكم بخرافات لسنوات عديدة ، وعندما فكر يف التوبة .. أصابه الشطط .

سأعرض عليكم اآلن معركة ، ال ناقة يل فيها وال جَمل ، معركة ال أدري 
تحديًدا َمن أطرافها أو دوافعها أو ملاذا تدور ؟

كل مأريب ومكسبي الوحيد منها ، هو طفلة صغرية ترقد يف مستشفى بني 
الحياة واملوت ، ال أريد ِمن هذه املعركة مال أو سلطان ، فقط أريد عودة 

»بريي« ألحضان أبيها .

لعبت هذه اللعبة ِمن أجلها وإليها ورمبا أصبت أو كنت ِمن الخارسين .

ثم أخذ نفس عميق مستطرًدا ..

معركة اليوم بني شخص يقولون أنه ساحر مغوار ال يشق له غبار ، وبني 
طرف آخر أجهله إمنا يف الحقيقة يجب اإلعرتاف بحقيقة جهيل للطرفني ، 
هذا الذي معي باألستوديو مجهول أيًضا بالنسبة يل ، واآلن أنا معكم يف 

إنتظار املجهول الثاين .
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فجأة َضُعَفت إضاءة اإلستوديو، كأنه ُمضاء عىل قنديل واحد ضعيف، ثم 
دخلت الشيخة »درة« ِمن أحد جوانبه، دخلت ببطئ بعباءتها السوداء، 

بشعرها املنكوش وتقّدمت بهدوء يف إتجاه »غيال«، إنطفأت جميع الشاشات 
أمام املخرج، فلم يستطع نقل الصورة إىل كامريا تُظهر وجهها، فقط كامريا 
واحدة هى التي تعرض لقطة عامة لألستوديو، »معتز« ينظر لهام برعب، 
»غيال« جالس بتحفز، و »درة« تقرتب وهى تقول بصوت كالفحيح ولكن 

بلهجة إنتصار : 

- أخريًا إتقابلنا .

سمع املشاهدون صوت »غيال« كأنه صدى يرتدد .. كنت أعلم أن هذه 
اللحظة آتية ال محالة . 

إقرتبت خطوة أخرى وهى تقول :

- ما إنت إليل غلطان .. إيه إليل طلعك ِمن جحرك ؟

رد وهو يقف ببطئ ..

- ألين مللت لعبة القط والفأر .

إقربت خطوة فأصبحت بجوار املنضدة :

- يعني ده إعرتاف إنك فار ؟

رد بصوت يحمل نربة سخرية ..

- هذا إعرتاف أنك يف املصيدة .

دون ُمقدمات، أضاء االستوديو كله بإضاءة ُمبهرة، وكأن برق رضب املكان، مع 
سامع أصوات رصخات تأيت ِمن بعيد، كأنها ِمن قاع برئ، بل .. ِمن قاع الجحيم. 
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رصخات إستمرت لثواين معدودة ثم غرق األستوديو يف ظالم دامس وهدأ كل 
يشء ومل يتبق أمام املشاهدين ِسوى شاشة ُمظلمة سوداء .

بدأت أصوات العامل تظهر، ما بني ُسعال وتساؤل، ثم ُسِمَع صوت املخرج 
يرصخ :

- شغلوا النور برسعة .. حد شال كابل الكهربا .. شغلوا النور .

لحظات مرة ثقيلة ثم عادت اإلضاءة ، لريى املشاهدون األستوديو ومقعد »غيال« 
محرتق متاًما ، وبقايا عباءة سوداء محرتقة حيث كانت الشيخة »درة« واقفة ، ويف 
النهاية جسد »معتز« ُملقى عىل األرض ، وخيط ِمن الدماء يسيل ِمن جانب فمه .
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___  7  ___

جلس »سليم« يف أحد الكافيهات ُممسًكا هاتفه يتنقل بني صفحات السوشيال 
ميديا ولسانه ال يكف عن السباب بخفوت يف مؤسيس هذه الصفحات 

ومشرتكيها ومتابعيها أيًضا الذي هو أحدهم .

الجميع يُفتي يف ما يجهل بصورة ُمستفزة ، كل الصفحات بال إستثناء ال 
موضوع لها ِسوى حلقة »ظالل الوهم« وما إنتهى إليه مصري«معتز الجالد« ، 

حيث إنقسمت األراء إىل قسمني .

القسم األول يرى أن »معتز« ويّل ِمن أولياء الله الصالحني ، فقد تنبّأ يف البداية 
أن الحلقة األوىل رمبا تكون األخرية ، وقد تحققت نبوءته وهو اآلن يرقد يف 
املستشفى يُعاين ِمن سكرات املوت األخرية ، ضغط أسنانه غيظًا وهو يتمتم 

قائال :

- سكرات موت إيه يا والد »......« ، ده أنا لسه قافل مع الدكتور وقاليل فاق 
وهّم يومني تحت املالحظة ويبقى متام .

عاد بعينه إىل شاشة هاتفه ُمتابًعا ..

- أن »معتز« رجل طيب وقد تاب وأناب وندم عىل سنوات النصب وقد قرر 
غسل خطاياه بإستضافة شياطني حقيقني ، ليك يؤمن كل َمن له قلب بأن 

السحر موجود ، وعلينا جميًعا اإلتجاه إليه ، ثم بدأ أبناء هذا الرأي يف إكالة 
املديح والتغزّل يف شخصية »معتز« ومقّدمته النارية للحلقة قبل إنقطاعها ، 

بصورة جعلت »سليم« يهز رأسه ُمتعجبًا وهو يتمتم :

ده أنا ياليل أخوه .. أتكسف أتكلم عليه بالشكل ده .
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البعض أخذ قرار أن يزيد الطني مزيد ِمن البلل باإلدعاء ومبنتهى الثقة أن 
السحر هو الحل األمثل لجميع مشاكلنا ، ألن مفاصل البالد تيبست وإسترشى 
فيها الفساد ، لذا يجب اإلستعانة بالجن إلستئصالها حتى تعود أمجاد الفراعنة 

ِمن جديد .

تغنى أصحاب هذا الرأي يف طريقة ظهور »غيال« و »درة« يف القناة دون 
وصولهم يف سيارة خاصة ودون أن تلتقطهم كامريات املراقبة ، ودعموا 

مبدأهم بشهادة بعض العاملني ومنهم املاكيري الذي أقسم عىل أنه سقط يف 
غيبوبة مفاجئة وهو يف الحامم ومل يفق منها إال بعد نهاية الحلقة .

إبتسم »سليم« بسخرية وهو يرى ذباب املستنقعات املُتشكل عىل هيئة 
السحرة الُجدد التي إنترشت إعالناتهم بصورة ُمكثفة عىل مواقع امليديا 

والجميع ينشد اإلستفادة ِمن املوجة .

نظر »سليم« يف ساعته وهو يغمغم..لقد تأخرت عن ميعاِدها ربع ساعة ، إنها 
اآلن الرابعة والربع.

ثم عاد بعينه إىل هاتفه متابًعا آراء القسم الثاين التي كانت يف الحقيقة أكرث 
قسوة وتهكم وسخرية ِمن القسم األول، فقد أخذت تنادي بأن »معتز« ال زال 

يف طريق النصب يسري وإمنا بأكرث إحرتافية، فقد َعزَِف عن إستضافة الدجالني 
املحليني ألن الكثريين يفعلون ذلك، وإرتقى إلستضافة املشعوذين العرب، مع 

اإلستعانة ببعض الخدع السمعية والبرصية بدليل صياح العاملني يف نهاية 
الحلقة أن أرفعوا كابل الكهرباء، ومبا أن الكابل فد وقع، فبالتأكيد هناك َمن 

أسقطه، وعضدوا كالمهم بشهادة مخرج الربنامج الذي أشار إىل مثة تواطؤ 
ما بني صاحب القناة وما حدث فيها، لرفضه اإلستعانة بطبيب مع أن حالة 
»معتز« قبل الحلقة كانت بالغة السوء، كذلك متنيه أن ميوت عىل الهواء .
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وطالب أبناء القسم الثاين أن يتم عمل تحليل لــ »معتز« لبيان ما إذا كان 
يتعاطى مخدرات ِمن عدمه ، عض »سليم« نواجذه بغيظ :

- »معتز« مني إليل يتعمل له تحليل مخدرات يا مساطيل يا والد »......« ، ده 
مابيرشبش سجاير.

ومثل القسم األول متاًم ، أىت ذباب املستنقعات، لكن هذه املرة عىل هيئة 
شباب يكشفون أساليب السحرة ولهم يف ذلك باع وقدرات خارقة .

ألقى »سليم« الهاتف ِمن يده ، ثم أشعل سيجارة ُمتمتاًم :

- خالص كل عيّل فاشل مالوش الزمة ، بقى عامل فيها عامل وخبري .

ثم نفث دخانه بكثافة ًمستطرًدا :

- هو لو كان »...« منكم عنده شغل أو إلتزامات ، كان لقى وقت يقعد 
يهري كل الهري ده .

أخذ يتابع دخان سيجارته برشود ًمفكرًا .. األمور تزداد تعقيًدا وكلام إقرتبت 
خطوة يُداهمني الرساب ، والنهاية تبدو أبعد بكثري ِمن مرمى البرص .

عقد حاجبيه وهو يجرت ذكرياته بأمل .. بعد الحلقة إتجهت مع »أحمد« 
و«محمود« بأقىص رسعة إىل املستشفى ، وعندما وصلنا وجدنا العديد ِمن 

األشخاص هناك بينهم أرسته .

سألت األطباء عن حالة »معتز« فأجابوا بتحفظ ، أنه ُمصاب بصدمة عصبية 
وكدمات يف الوجه والصدر نتيجة السقوط عىل األرض .
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جلست يف اإلسرتاحة فوجدت زوجته هناك وبجوارها أطفالها الذين تعاملوا 
معنا بيشء ِمن الربود آملني بشدة ، إمنا األكرث إيالماً هى نظرة زوجة »معتز« 

يل ، كأنها تقول أنت املسئول عن ما حدث لزوجي ، وإحقاقًا للحق .. هى عىل 
صواب ، »معتز« طوال عمره رجل مسامل هادئ يتفادى أي صدام مبهارة ومل 

يُغرّي طريقته أبًدا إال ألجيل .

نظر يف ساعته فوجدها تُشري إىل الخامسة إال ربع ، قال لنفسه .. إن مل تحرض 
قبل الخامسة فسأنرصف ويكون عليها تحمل عاقبة تغيّبها .

ملح بالصدفة إنعكاس صورته عىل الزجاج القريب منه ، هز رأسه بأىس وهو 
يتأمل لحيته الظاهرة ، عينيه املُتورمتني الداكنتني ، رباط عنقه املفكوك املُتناسب 
؟..  الجالد«  أناقة »سليم  أين ذهبت  ، تساءل بحرسة  ُمهندمة  الغري  ثيابه  مع 
. يتبق مني ِسوى ملعة يف عينني منهكتني  ، مل  أين ذهب »سليم » نفسه  بل 

رفع معصمه وتأمل عقارب الساعة التي تقرتب ِمن الخامسة ثم قرر اإلنرصاف، 
إذ به يسمع دقات كعب حذاء حرميي تقرتب، رفع وجهه ببطئ، فرآها آتية ، 
مبالبسها األنيقة ، بقايا جاملها األخاذ ، رائحة عطرها التي إخرتقت جدران املكان .

وضعت حقيبتها عىل الطاولة ثم جلست بثقة ، فصبغ »سليم« صوته ببعض 
الحدة وهو يقول :

- معادنا أربعة ِمش خمسة يا مدام »شاهيناز« .

ردت بالمباالة :

- وملّا هو أربعة .. ليه تعبت نفسك وإستنيت ساعة بحالها .

إبتسم »سليم« قائال لنفسه .. هذه املرأة تعشق الهجوم ، وأنا أعشق املهاجمني 
. الرد مكفول  ُمتوقع وحق  الهجوم  ، اآلن  كالبارحة  الليلة  ، لكن ليست  دامئًا 
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لذا أجابها بثقة :

- عشان نفس السبب إليل خاليك تيجي ولو بعد ساعة تأخري .

بدى عىل وجهها ملحة ضيق فسارعت تقول :

- بقولك إيه .. قول إليل عندك عىل طول عشان أنا ِمش فاضية وإنجز .. عايز 
إيه ؟

تأملها لحظات قبل أن يقول ببطئ :

- خالص، أنا أقولك عايز إيه .. عايزك يف الجلسة بكرة قّدام القايض ، تقفي 
زّي الشطار ، وتعرتيف بقتل »إيناس« .

نظرت له لحظات كّمن تنظر إىل معتوه ثم إنفجرت بالضحك قائلة :

- والله دمك خفيف يا »سليم« .

وتأملت وجهه قبل أن تقول بإستخفاف: 

- شكلك مبهدل وعينك دبالنة..إنت شارب حاجة ِمش كده؟

إمتص إستخفافها بربود ثم عبث بهاتفه قليال ويف النهاية أعطاها الهاتف قائال 
بإستهزاء :

- إسمعى الفويس ده كويّس .. بَس وطي الصوت عشان الفضايح .

عقدت حاجبيها وهى تأخذه منه وتضغط زر التشغيل ، قّربت الهاتف ِمن 
أذنها .

إمتقع وجهها بشدة وهى تستمع لبداية املحادثة التي دارت بينها وبني 
طليقها، إستمرت يف اإلستامع لدقيقة ثم أغلقت النسجيل قبل أن تنظر له 
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قائلة بغضب :

- أنا عرفت إن النيابة فتشت البيت وملقتش أي حاجة ِمن حاجات 
»إيناس«..يعني إنَت إليل رسقتها .

وصمتت لحظة قبل أن تصيح بحدة :

- ده أنا هوّديك يف ستني داهية .

أطلق ضحكة ساخرة عالية ال تتناسب أبًدا مع أناقة املكان قبل أن يقول:

- حاسبي صوتك عايل وممكن الناس تركز معانا .. بعدين يعرفوا إليل فيها .

نظرت له بغضب ثم إستكانت قليال وحاولت التامسك وهى تقول :

- عىل فكرة التسجيل إليل معاك ده كالم فايض ، وال يُعترب دليل إدانة .

إبتسم كذئب يتأّمل فريسته قبل اإلنقضاض ، ثم أخرج ِمن طيّات ثيابه ظرف 
صغري وأعطاه لها ، فتحته لتجد مجموعة صور لها وهى عارية يف أوضاع ُمخلة 

مع عدة أشخاص .

أطلقت شهقة عالية وهى تقول بإرتباك :

- الصور دي .. م .. م .. .

أكمل كالمها بثقة :

- متفربكة ، عارف إنها متفربكة .. ما أنا إليل مفربكها.

شحب وجهها وهو يستطرد بهدوء ُمشعال سيجارة :
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- كامن يف واحد حبيبي، بريكب صوتك وصورتك عىل فيديو ساخن جًدا، وإن 
شاء الله أول ما يخلص .. هنزل بكل ده عىل النت .

ثم أطلق دخان سيجارته ُمستطرًدا بشامتة :

- يالله خيّل الناس تتفّرج وتنبسط .

حبست رغبتها الشديدة يف صفعه عىل وجهه وقالت بتحدي : 

- خرباء األدلة الجنائية هيعرفوا إن الصور دي متفربكة .. وأنا هوّديك يف 
مصيبة .. ده وعد .

هز رأسه نفيًا بثقة وواجهها بعينيه قائال ..

- رغم أن ِمن الخطأ رشح خطة اللعب للخصم ، مع ذلك سأرشحها لِك ليس 
ِمن باب اإلستهزاء ولكن لتتعلمي ِمن »الجالد« ولتعلمي َمن هو »الجالد« .

ورغم حالته املزرية ، وضع ساقًا فوق أخرى مستطرًدا بثقة تقرتب ِمن 
الغرور..

غًدا أمام املحكمة ، سأتساءل أين ُمتعلقات القتيلة ، ليأيت رد النيابة بأنها 
رُسقت ، ومبا أنها رُسقت فالبد إذن ِمن سارق ؟ ، يف الحال سأوجه مؤرش 

القضية إىل أن السارق هو نفسه القاتل ، فكيف يكون »سيد« السارق وهو 
موجود أمام عدالتكم وقت وقوع الجرمية ... .

رّدت بتحدي :

- ما ميكن معاه رشكاء ؟

منحها إبتسامة ساخرة ثم قال بدهشة ُمصطنعة :
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- خالص .. يبقى النيابة تجيب رشكاته، وثم إزّاي »سيد« هو القاتل وكامن له 
رشكاء ؟!.. ده كالم ! .

أطفأ سيجارته ثم إستطرد بربود ..

-كل األدلة التي إستندت إليها النيابة، سأمحوها أمام املحكمة، شهادة 
الشهود بها تضارب كبري، التحريات بها عوار واضح، ملاذا تتهمون »سيد« 

إذن؟

ثم إبتسم بغرور ُمكمال :

- ده غري ما أنا هعمل واجب غايل مع النيابة ، هناولهم املكاملة دي كعربون 
محبة .. والله أنا كده عّداين العيب .

إبتسمت بتامسك وهى تقول :

- إنت وال تقدر تطلع املكاملة دي يا »سليم« .. دي كأنها إعرتاف منك 
بالرسقة.

نظر لها بضجر قبل أن يقول ..

- هل تحسبني أن »سليم الجالد« يُغفل نقطة كهذه، سأخرج املكاملة أمام 
القايض وأقول أن فاعل خري أرسلها إىل مكتبي، تعرتض النيابة وتدعي أين 

رسقتها .. لكن أين الدليل ؟ وَمن سيبحث عن الدليل، البحث كله سيتجه 
إليِك.

الحظ أن وجهها بدأ يعرتيه الشحوب فواصل الضغط عىل أعصابها قائال:

- تخييل معايا املكاملة دي وهى بتتعرض يف املحكمة .
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ثم أطلق ضحكة ساخرة وهو يستطرد :

- عىل فكرة صوتك كان حلو قوي ومثري، بالذات ِمن بعد الدقيقة سبعتارش 
ولحد اآلخر، كان مثري مثري يعني .

أخذت تتمتم بسباب غري مسموع، ومل يكرتث هو به وإسرتسل ..

هكذا يكون »سيد« برئ ، وبني يدي املحكمة تسجيل صويت كدليل ضعيف 
لقاتل ُمحتمل، والقضية كام نعلم البد لها ِمن جاين ، والنيابة تريد إغالقها، 

بالتايل سيتم إستجوابك بقسوة غالبًا لن تحتمليها ، وإستجواب طليقك، 
وإستجواب كل َمن مّر بجواركام يوًما ما ، يف نفس التوقيت سأنزل بالصور 

والتسجيل الصويت والفيديو عىل اإلنرتنت ، عىل املواقع اإلجتامعية والجنسية 
بالطبع .

ثم ضحك بإستهزاء ُمستطرًدا :

- عىل فكرة أنا متوقع إن الفيديو ده يعمل نسبة مشاهدة كويّسة .

مد يده ببطئ يُشعل سيجارة أخرى ُمكمال ..

- ومع تحويل القضية إىل قضية رأي عام، ومع إسقاط الضوء عىل إثبات 
خرباء األدلة الجنائية لصحة املكاملة األوىل، إذن باقي الصور والفيديو صحيح 
بالتبعية، حتى وإن أقسم خرباء األدلة عىل عكس ذلك، هكذا سيفكر الناس.

نفث دخانه ُمبتساًم :

- وما يهمني هو الناس، أصدقائك، أقاربك، أبنائك عندما يرون أمهم هكذا.

ثم هز رأسه بأسف ُمصطنع قائال ..

- هذا هو املصري املُنتظر يف حالة الرباءة ِمن قتل »إيناس« .
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ثم مال عليها كأنه ينصحها ..

- أعتقد اإلعدام أفضل .. أليس كذلك .

ظلت صامدة لفرتة حتى خارت قواها وفرّت أول دمعة ِمن عينها وهى تقول:

- إنَت أقذر إنسان ُشفته يف حيايت .

إبتسم بتهكم قائال :

- يعني إليل ينقذ برئ ِمن اإلعدام يبقى قذر،أل وكامن القاتل هو إليل 
نضيف!

ثم هز رأسه بحرسة ُمصطنعة :

- ده زمن العجايب فعال !

بدأت الدموع تنحدر ِمن عينيها وظل »سليم« يراقبها بال أي تأثر حتى قالت:

- ملا إنَت تقدر تخّرج »سيد« ِمن القضية دي، يبقى إيه الزمة إنك تأذيني ؟.. 
ما تسيبني يف حايل .

رد برصامة :

- أسيبك إزّاي ؟ .. ما إنِت إليل قتلتيها .

أجابته برسعة :

- يا سيدي وإنَت مال أهلك .

ملعت عينه بقوة، هذا الرد معناه إعرتاف ضمني بالجرمية، وأدركت هى 
خطؤها، فشعرت أنها تغوص أكرث يف الرمال، صمتت لحظة ثم سألته بغتة:
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- عايز كام يا »سليم« ؟

أطفأ سيجارته وهو يرد بربود :

- وال مال »قارون« .

نظرت بغضب وحاولت أن تعود ألسلوبها الهجومي قائلة :

- بالش تجري عىل أذيّتك يا »سليم« .

أطلق ضحكة عالية وهو يرد بتحدي :

- منني ؟ .. ما إليل كان بيساعدك إتحرق خالص، هو إنِت ماشفتيش الحلقة 
وال إيه ؟

تشبثت بخيط األمل قائلة :

- ما ميكن الشيخة »درة« هى إليل إتحرقت .

كان يعرف أن طاقتها أوشكت عىل النفاذ، لذا قرر إنهاء الِسجال بالقاضية 
قائال:

- هو أو هى وال إن شاء الله هم اإلتنني ، أنا وإنِت عارفني كويّس إن شياطني 
الجن جنب شياطني اإلنس .. ماليكة بجناحات، يبقى بالش هري كتري.

أخذت تفكر للحظات ثم قالت بإستجداء :

- يا »سليم« والله العظيم أنا عمري ما ُخنت جوزي .

هز كتفيه بالمباالة :

- بَس قتلتيها .
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أىت النادل فطلب »سليم« قهوة ثم طلب لها ليمون ، ومبجرّد إنرصافه قال 
كأنه ينصحها : 

- إنِت ترشيب اللمون وتروحي البيت ، تحرّضي شنطتك ، عشان بكرة بعد 
ما تعرتيف ، هتطلعي عىل السجن عىل طول ، فيبقى حاجتك معاِك عشان 

ماتتحوجيش لحد .. مايش .

رضبت املنضدة بحدة وهى تقول بغضب :

- ِمش هعرتف يا »سليم« .

هنا هب واقًفا وأخرج ورقة نقدية تركهاعىل الطاولة :

- خالص .. أشوفك بكرة يف املحكمة .

ثم إستطرد ساخرًا :

- وإبقي أدخيل عىل اليوتيوب بالليل .

أمسكت معصمه وهى تقول برجاء :

- أقعد يا »سليم« .

رد برصامة :

- الكالم معايك مالوش الزمة يا مدام .

كررتها بإستجداء :

- أقعد بَس يا »سليم« لو سمحت، أنا هحيك لك كل حاجة .. ميكن تعذرين.
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كان يعلم يقيًنا أن ال عذر لقاتل مع سبق اإلرصار، لكنه جلس شغًفا ملعرفة 
قصة املرأة الحديدية التي النت عىل يديه .

أىت العصري، تناولت رشفة ثم إنسابت يف الحديث .. دامئًا هناك يشء خطأ يف 
حيايت، ال أدري تحديًدا ما هو أو َمن هو ؟ لكنه موجود .. ومنذ زمن بعيد .

تقّدم »حاتم« لخطبتي عندما كنت فتاة يف العرشين .. ورفضته ، مل أشعر 
ناحيته بأي إنجذاب أو رمبا ألين كنت ُمنجذبة بالفعل ألحد زماليئ يف الجامعة 

الذي قضيت معه فرتة ثم إفرتقنا.

ثم ضحكت بسخرية وهى تستطرد محاولة صبغ صوتها بالود :

- والله يا »سليم« ما أنا فاكرة مني الواد ده أو حتى ِسبنا بعض ليه ؟

جاوبها بتفهم وهو يرتشف ِمن قهوته :

- عادي عادي .. بتحصل كتري .

رسحت لحظات قبل أن تستطرد .. بالطبع تعلم مرحلة إنعدام الوزن التي 
تتبع نهاية أي عالقة ، يف هذه املرحلة تقّدم »حاتم« لخطبتي ُمجدًدا وجددت 

الرفض أيًضا .

بعد عّدة سنوات تزوجت ، زواج عادي أىت بعد تعارف عائيل يف مناسبة تم 
الرتتيب لها ُمسبًقا يف أجواء شعرتُها جنائزية بإمتياز .

إبتسم وهو يشعل سيجارة ، فسحبت سيجارة ِمن علبته ، سألها بدهشة :

- إيه ده .. إنِت بتدخني ؟

هزت رأسها إيجابًا برشود :

- أيوة ساعات .
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ثم نفثت دخان سيجارتها وهى تستطرد .. 

ِعشت مع زوجي األول عرش سنوات ، أنجبت منه طفلني أكربهام يدرس 
اآلن يف األكادميية البحرية .. ثم إنفصلنا ، أو للدقة .. كرسنا قيود معصمينا ، 

بهدوء ودون ضجيج ، طلب مني ترك األطفال معه ولِك ما تطلبني ..ووافقت.

نفثت دخان سيجارتها وهى تقول .. 

ِعشت وقتها أسعد أيام حيايت ، أتعلم .. بالضبط شعور عصفور فّر ِمن قفصه 
ُمستمتًعا بحريّته ، أتذكّر وقتها أين كنت يف الساحل مع إحدى صديقايت 

وقابلت »حاتم« مع زوجته و »إيناس« عندما كانت صغرية ، صافحته 
وإنرصفت ، لكن نظرته يل لفتت إنتباه صديقتي فحكيت لهاعنه ، تخيّل 
إتهمتني بالغباء الشديد ، فكيف أرفض شخص أرّص عىل اإلرتباط يب ! ما 

الضري إن كان أكرب مني بعرش سنوات .. ما املشكلة ؟

بعدها قابلت »أمجد« زوجي الثاين ، كان رجل اعامل سبق له الزواج مرتني 
ومل يُنِجب وكان يعلم أن السبب راجع إليه، فلم يكن باكيًا عىل يشء، 

تعرّفنا.. تقاربنا .. تزوجنا .

ثم أطلقت زفرة حارة وهى تُطفئ سيجارتها .. 

أحببته بجنون ، فهو شخصية ال تُقاوم ، كان رجل بكل معاين الكلمة ، قوة ، 
سيطرة ، شخصية ، واألهم أنه يجيد اإلعتناء باملرأة التي يف حياته ، كيف يل 

أن ال أعشق رجل كهذا ؟!

إبتسم »سليم« بسخرية ، ملحتها »شاهيناز« وتجاهلتها وهى تُكمل ..

كام تعلم ال يوجد شخص كامل .. حتى »أمجد«، كان به عيب خطري، فقد 
كان زير نساء، وكنت أعلم هذا وأتعامى عنه، كان يكفيني أن يعود إىل بيتي 

أنا، فرايش أنا، حتى بدأ يتخىل عني تدريجيًا، فبعد عرش سنوات قضيناها 
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مًعا كام لو كنا يف الجنة، وجدتني فجأة أقرتب برسعة مخيفة ِمن الخمسني 
وهى ِسن التقاعد يف املرأة، وهو الزال يف منتصف األربعينات التي هى قمة 

مجده، وحدث ما تتوقعه أنت، وما كنت أنا أستبعده متاًما، وجدته يتخىل 
عني ببطئ، وببساطة لدرجة خيانته يل يف منزيل وعىل فرايش، مل يكرتث كثريًا 

إن كان هناك شهود أم ال أو أي رشخ يُحدثه يف كرامتي التي إنتهكها لعرش 
سنوات، ومل تحتمل أكرث ِمن هذا، طلبت الطالق فوافق عىل الفور، ويف أيام 

ضاع حب السنني، وطالت فرتة إنعدام الوزن هذه املرة .

إبتسم وهو يُطفئ سيجارته قائال بتفّهم .. 

بالطبع فهناك عالقة طردية بني طول فرتة إنعدام الوزن وعمق العالقة بني 
الطرفني .

وكأمنا أعجبته مقولته فإستطرد ضاحًكا دون أي إكرتاث بذكرياتها :

- وده قانون »سليم« األول يف حساب مدة إنعدام الوزن بعد العالقة .

جاوبته اإلبتسام عىل مضض ثم إستطردت ..

يف هذه الفرتة وجدت »حاتم« متواجد يف أحد التجمعات الخريية التي 
أرشف عليها ، وجدته يتقرّب مني ويحاول فتح أحاديث معي ، علمت أن 

زوجته توفت ويعيش وحده منذ سنوات مع »إيناس« وتذكرت نصيحة 
صديقتي .

قلت لنفيس .. مل ال ، يكفي شعوري بأين الزلت أنثى مرغوبة ولست تلك 
العجوز املُهملة التي ألقاها »أمجد« خلفه وهو يتجّول بني العشيقات .

تركت »حاتم« يتقرّب مني حتى طلب يدي للمرة الثالثة ويف هذه املرة .. 
وافقت .



257

إنتقلت للعيش معه يف فيلته، وبعد شهر واحد عىل الزواج .. قفزت املشكلة، 
أنا مل أُشَف بالكامل ِمن حب »أمجد«، فكنت رغاًم عني أعقد بينهام 

املقارنات، التي تنتهي جميعها يف غري صالح »حاتم« .. عىل كافة األصعدة، 
هذا عالوة عىل كراهية »إيناس« الشديدة يل رغم معاملتي الكرمية معها، 

وهذا طبيعي وُمتوقع، فِمن املستحيل أن تحب فتاة زوجة أبيها .

ثم هزت رأسها بأسف وهى تقول ..

ومع مالحقات دؤوب ِمن »أمجد« الذي فقد صوابه بعد ِعلمه بزواجي 
وخروجي ِمن حيازته ، ضعفت وبدأت أتبادل معه أطراف الحديث تليفونيًا 

عّدة مرات ويف إحداها وبينام كنت يف غرفتي وجدت »إيناس« ُمختفية 
تتصّنت عيّل .

حاولت الحديث معها لكني وجدتها تتهمني بالخيانة والُعهر ، أقسمت لها 
مائة مرة بأين مل أخن »حاتم« ولن أخونه ، نعم أنا واعدت »أمجد« لكني مل 
أذهب إليه ولكنها رفضت حديثي وأخذت تهددين بفضح أمري ، ثم أرسلت 

يل تلك املحادثة اللعينة التي بحوزتك .

ذهبت إليها وقبّلت قدميها وإستجديتها أال تفضحني ، لكنها كانت مريضة 
نفسية سادية لعينة ، مل تخرب أبيها لتجعلني دامئًا أنحني أمامها ، كانت تتلذذ 

بتعذيبي وإهانتي أمام الخدم ويف حضور الجميع ، عدا »حاتم« بالطبع .

وذات مرة تطاولت عيّل أمام إحدى صديقايت وتحملتها حتى إنرصفت ، وبعد 
إنرصافها جلست أبيك ، بكيت كام مل أبِك ِمن قبل ، واستني صديقتي وهى 

تؤكد أن هذه البنت رشيرة ملعونة ،وينبغي أن أذهب لشخص يستطيع كف 
إيذائها عني وأشارت عيّل بالذهاب لــ »غيال« .

إعتدل يف جلسته ورفع ُمعّدل تركيزه وهو يستمع إليها .. 
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قابلني شخص يف منتصف الستينات يف مكتب فخم أنيق ، حكيت له كل 
يشء وتوسلت إليه أن يكفيني رش هذه الفتاة وأن يحفر يل ممر للخروج ِمن 

هذا املنزل دون أن تُصاب ُسمعتي بالرضر .

ترددت عليه عدة مرات ملدة شهر ، الحظت أن خالل هذا الشهر زادت 
رشاسة »إيناس« معي جًدا لدرجة ال تُطاق ، لدرجة شعرت معها أين كرهت 

الحياة بل وفكرت فعال يف اإلنتحار . 

ثم عادت الدموع ترتقرق يف عينيها .. ذهبت إىل »غيال« وأخربته أين عىل 
إستعداد لكل التضحيات يف سبيل النجاة ِمن رشور هذه الفتاة .

وطأطأت رأسها لألرض وهى تستطرد .. 

بالفعل ضحيت .

رفعت رأسها لتجد نظرة سخرية واضحة يف عيني »سليم« فصاحت يف وجهه..

- أنا ال أقصد أي دناءة جنسية ِمن التي يف خيالك الذكوري املريض .

هز رأسه ُمتعجبًا وهو يقول :

- يا دي العقد النفسية إليل عايشني فيها ، يعني يعملوا كل املصايب ، 
وبرضه الرجالة هم إليل دماغهم بنت كلب ِشامل .

منحها نظرة تهكم قبل أن يسألها مبارشة :

- طيب ملا إليل يف دماغي غلط .. يبقى ضحيتي بإيه؟

ردت بكلمة واحدة تحمل كل قهر ومرارة ويأس الدنيا ..

- ديني .
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إرتد يف جلسته وهو يعقد حاجبيه بتوتر :

- إزاي ؟

مسحت دموعها برسعة وهى تُكمل ..

- لن أقول كيف ، بل يكفي أن أخربك بأن ما قلته وما فعلته بكتاب الله ، ال 
جواب له ِسوى الكفر الرصيح .

أشعل سيجارة وهو يقول بتوتر :

- مايش نعّدي الِحتة دي عشان ضد معتقدايت .. املهم كّميل .

غمغمت بسخرية :

- معتقداتك ؟

رسحت برهة ثم إسرتسلت ..

- أقتعني »غيال« أن »إيناس« قد إنتهت ولن تعود إىل مضايقتي ِمن جديد، 
لكن يجب أن ال أطلب الطالق ِمن أبيها قبل مرور عام .. هذا هو رشطه 

الوحيد .

بالفعل صدق يف قوله وبدات أجني مثار تضحيتي ، »إيناس« تغرّي حالها ، 
مريضة بإستمرار ، تعاين أعراض عصبيّة مزمنة ، ترى ما ال نراه ، تتحدث بلغة 

ولهجة غري مفهومة ، تأكل اللحوم نيّة ، تشعل نريان يف األثاث ، بإختصار .. 
تفعل كل ما يدل عىل أنها »ملبوسة« .

أخذت رشفة ِمن العصري وعادت تقول ..
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- إستمرت عىل هذا الحال حوايل ثالثة أشهر ، نقبّت خاللهم غرفتها بحثًا 
عن هذا التسجيل اللعني الذي بحوزتك ، ونّقب »حاتم« مع األطباء بحثًا عن 

عالج لها ويف النهاية فشلنا باإلجامع ، ال أنا وجدت التسجيل ، وال األطباء 
وجدوا الدواء .

ثم أطلقت زفرة ضيق عالية ُمستطردة ..

حتى إستعان »حاتم« بــ »سيد« الطباخ ، ويف ليلة وضحاها ُشفيت »إيناس« 
ولكن لحسن الحظ أنها مل تعد تتذكر شيئًا بخصوص املكاملة بل وصارت 

تعاملني كأفضل ما يكون .

عدت إىل »غيال« وأخربته ، فقال أن هذا النسيان لن يدوم وكلها شهر 
أو شهرين عىل األكرث وتتذكر كل يشء كام أنها حتاًم ستعلم بأمر الجني 

الذي تلبسها ، وستعلم َمن أرسله ، ووقتها لن يسامحني أو يرحمني أحد ، 
توسلت إليه أن يُرسل جني آخر ، رد بأن األمور ليست بهذه البساطة ، وَمن 

إستطاعت فك السحر عن »إيناس« ، منعت عقَده مرة أخرى ، وأن الجن 
سيعجز عن التعامل معها ، وصَمت لحظة قبل أن يقول بحسم ، لكن البرش 

لن يعجزون .

إبتسمت بحرسة وهى تستكمل .. 

أُسقط ِمن يدي متاًما ، املسار إجباري شديد الوعورة ، ولن أخرس أكرث مام 
خرست ، واملسار يحتم أن أسري بجوار »غيال« كتًفا إىل كتف .. وللنهاية .

هزت رأسها بعجز وهى تقول .. 

هو َمن نصحني بأن التخلص ِمن »إيناس« هو األفضل ِمن جميع الوجوه، 
هى بالفعل رشيرة لعينة، وقد ظلمتني قبل أن أظلمها، مل تصدقني وأنا 

أقِسم لها بعدم خيانة أبيها، عّذبتني .. ال هى عاقبتني وتركتني أنال عقايب، 
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وال هى سامحتني وتركتني لحايل، إذن هى ال تستحق الحياة .

أخذ يتأملها وبعينه ملحة تهكم يُجاهد إلخفائها وهى تواصل تربيرها .. 

ماذا ستخرس البرشية ِمن موت مريضة نفسية عالة عىل الكون مثلها ، أعتقد 
أن الله .. يف حالة وجوده .. لن يحاسبني أبًدا إن قتلتها .

ثم عادت بظهرها للخلف وهى تقول .. 

سلمت أمري لـ »غيال« والباقي أنت تعرفه .

هز رأسه بتجاوب وهو يسألها :

-خالص كده ؟

وافقته بإمياءة خفيفة وهى تسحب سيجارة وتشعلها ، فإستطرد »سليم« 
بهدوء سائال :

- طيّب تحبي تعرتيف بكرة قبل مرافعة الدفاع .. وال بعدها ؟

ظهرت الصدمة عليها فصاحت فيه :

- يعني بعد كل إليل حكيته ده .. برضه بتقوليل أعرتف .

إبتسم بسخرية قائال :

- حكيتي إيه ؟ .. إنِت حكيتي رحلتك مع الشيطان يا مدام .

ثم أشعل سيجارة بدوره ُمستطرًدا ..

»غيال« املزعوم هذا ما هو إال إنسان ُمختل ، حتاًم حصد ِمن خلفك اموال 
طائلة ثم زج بِك إىل التهلكة ، هذا ملخص ما حكيتيه منذ إلتقينا .
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نفثت دخانها بغضب وهى تقول :

- يا أخي بتتكلم كأنك مالك .. ده إنَت شيطان أكرت منه ، يا »سليم« ده إنَت 
لسه راميني بتهمة عمري ما عملتها .

إبتسم بربود وهو يقول :

- بَس عملتي إليل أكرت منها .

هزت رأسها نفيًا صائحة :

- يعني تطلعني قّدام كل الناس زانية عشان »سيد« يطلع براءة .. هو ده 
العدل يا »سليم« .. هو ده العدل ؟

سألها بتهكم :

- يعني هو العدل إنه يتعدم يف جرمية إنِت إليل عملتيها ؟

ردت بإنفعال :

- بَس أنا ما ِمش زانية يا »سليم« .

أجابها بنفس برودة :

- بَس قاتلة يا مدام .

نظرت إليه وهّمت أن تقول شيئَا، لكن فجاة إنهارت طاقتها وأجهشت بالبكاء 
وهى تقول : 

- أنا خرست كل حاجة .. خالص خرست كل حاجة .

تركها »سليم« يف إنهيارها وأخذ يدخن سيجارته بهدوء ثم قال برصامة :
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- ال ِمش كل حاجة .

رفعت عينيها إليه بأمل وهو يستطرد ..

- سأعقد معِك إتفاق ، أعتربه بداية عهد جديد .

ثم سدد عينيه يف عينيها وهو يقول ..

ستذهبني غًدا إىل املحكمة وتعرتفني أمام القايض أنك قتلِت »إيناس« ألنها 
كانت تسئ معاملتك بشهادة الخدم وأصدقائك ، وأنها قامت برتكيب صور  
وفيديوهات إباحية لِك ، وهددتك بالفضيحة يف حني أنك مل تؤذها يف يشء 

بشهادة الشهود ، ثم تزيدين البيت سطرًا بأن تقسمي أنك توسلت لها 
عرشات املرات يك ال تؤذيِك وهى رفضت ، وال مانع ِمن إلقاء الضوء عىل أنها 

كانت مريضة نفسية مل تأخذ حقها يف العالج .

كل هذا جعلِك تعاين ِمن ضغوط ال ِقبَل لِك بها ، مام أجربك عىل تعاطي 
عقاقري ُمهدئة أثرت عليِك بشكل عام ويف النهاية تُقّري أنك فعلِت ما فعلِت 

حفاظًا عىل سمعتك فلديك أبناء تخشني عليهم إن ذُكَِر إسم أمهم بسوء ، 
وما إعرتفِت إال ألنك ترفضني أن يتدىل برئ ِمن حبل املشنقة.

صمت لحظة ثم إستطرد بحسم ..

هنا القضية ستكون أمام القايض، جرمية قتل حدثت مع سبق اإلرصار تالها 
إعرتاف القاتل ، اإلعرتاف وحده يستوجب تخفيف الحكم ِمن اإلعدام إىل 
األشغال الشاقة ، وأنا ِمن ناحيتي سأطبع تحاليل مزيفة تُفيد بأنك فقدت 

التأثري عىل نفسك وأصابك َمس ِمن الجنون ، وعندما نضيف الصور املُفربكة 
التي سأعطيها لِك والفيديو أيًضا ، أعتقد كل هذا يُجرب القايض أن يعطيِك 

الحد األدىن ِمن العقوبة وهو خمسة عرش عاًما .
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ثم إبتسم ُمطمئًنا .. 

-كام أين سأستعني بعالقايت إليداعك مستشفى األمراض العقلية طوال مدة 
سجنك .. وبهذا أكون قد انهيت الِشق الخاص يب ِمن اإلتفاق .

ثم قال بطريقة نُصح وتحذير ..

-أما الِشق الخاص بِك .. التوبة وأن تعودي إىل كل ما كفرت به.

هزت رأسها نفيًا وهى تقول بإنهيار :

-معادش ينفع يا »سليم« .

رد برصامة ..

- ِسواء َمن أقنعك بهذا ، إن كان إنسانًا أو حتى الشيطان نفسه فقد خدعك، 
باب التوبة مفتوح دامئًا عىل مرصاعيه ، ولسِت أكرث ِمن َمن قتل تسعة 

وتسعون نفًسا ثم أكملهم املائة قبل أن يتوب .

أطلق زفرة عالية قائال ..

- للعلم أنا ال أنصحك بصفتي ويّل ِمن أولياء الله أو حتى شخص ُمتدين ، 
فأنا أسوأ بكثري مام قد يرد عىل مخيّلتك أنا فقط إنسان أدرك مدى ضعفي 

ومدى رحمة خالقي.

ثم وضع ساقًا فوق أخرى وهو يعود لرصامته ..

- هذا هو عريض لِك، وعليِك تقبّله كله أو تركه كله .. وأنِت تعلمني جيًّدا ما 
سيحدث يف حالة الرفض.
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وضعت وجهها بني كفيها وأخذت تبيك بهدوء، يف حني مل يأبه بها وإستطرد 
بنفس رصامته كأنه يناجي نفسه .. بهذا نكون عىل املسار الصحيح ، »إيناس« 

أخطأت بساديتها معك ودفعت الثمن ، وأنِت أخطأت بقتلك لها وعليِك أن 
تدفعي الثمن ، وهذا إذن هو العدل .. عدل »الجالد« .
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___  7  ___

نظرت »سلمى« يف ساعة الحائط التي تشري إىل الثامنة صباًحا ، »ندى« نامئة 
يف غرفتها بعد أن سهرت تذاكر حتى ساعات الصباح األوىل ، »محمود« غادر 

املنزل يف السابعة ليقف بجوار »سليم« اليوم ، فاليوم يوم مرافعة الدفاع .. 
والزال »أحمد« ُمختفي ، ولن أسأل عليه ، سأتركه حتى يعود وحده .. وحتاًم 

سيعود ، لقد إستعنت بــ »غيال« ليجربه عىل العودة ، لكن »غيال« إختفى بعد 
الحلقة املشؤمة .. تُرى ماذا حدث له ؟

ِمن املهم معرفة ما حدث لــ »غيال« ، إمنا األكرث أهمية معرفة أين »أحمد« 
أو مباذا يفكر ؟ ملاذا مل يعد حتى اآلن ؟ ، له أكرث ِمن أسبوعني بعيد عن املنزل 

وأنا حًقا إشتقت إليه جًدا ، ومل أدرك مدى حنيني إال عندما تركني .. هذه 
هى الحقيقة دون مواربة أو تجميل .

سمعت صوتًا بالخارج، هل إستيقظت »ندى« ؟ أم ...، ال .. إنها خطواته، 
إندفعت خارج املطبخ بشوق، ثم تصاعد داخلها صوت كصوت »غيال« قائال .. 

إحذري،ال ينبغي أن يشعر أنه كرسِك ، وأن األيام املاضية قد نرصته عليِك .

ردت عىل هذا الصوت بإعرتاض .. املسألة ليست ُمنترص ومهزوم ، املسألة أن 
هناك صدع حدث البد ِمن رأبه .

أبطأت حركتها والصوت يتعاىل داخلها .. إن أعلنت هزميتك ، ستصبحني ِمطية 
له وألخيه .

عقدت حاجبيها بغضب وهى تغمغم بصوت ِشبه مسموع : أل .. إال »سليم« .

ثم وقفت ساكنة للحظة قبل أن تخرج عليه ُمتبلدة الوجه واملشاعر ، بحثت 
بعينيها فوجدته يف غرفة املكتب ، إتجهت إليه والصوت يتعاىل داخلها بثقة .. 
طاملا أىت إىل هنا بقدميه دون دعوة ، فقد بدأ يلني ، والحديد ال يُطرق إال ليًنا.
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دخلت املكتب فوجدته يجمع أوراق ويضعها يف حقيبة، فقالت بفتور :

- حمد الله عىل السالمة .

رد دون ان يلتفت لها :

- الله يسلمك .

جلست واضعة ساقًا فوق أخرى وظلت تتابعه للحظات وهو يجمع أوراقه 
يف صمت دون حتى أن يلتفت إليها، تساءلت بداخلها .. أين مظاهر اللني يف 

هذه العودة الباردة ؟

رد الصوت بإرصار .. ال تتوقعي أن يجثو عىل ركبتيه ويقبّل قدمك ، هو فقط 
ينتظر رضبة البداية التي البد أن تكون قوية لتفيقه وتعيده إىل صوابه .

أخذت تتأمله وهو يجمع أشيائه ، رصامة مالمحه ، إنعقاد حاجبيه ، هدوئه ، 
ثم تساءلت كيف تكون رضبة البداية يف ظروف ُملبّدة كهذه ؟

سمعت صوت »غيال« يهمس يف أذنها ..أطلبي ما يخاف منه كل الرجال، 
أطلبي الكلمة التي سيعجز حتاًم عن نطقها خوفًا عىل بيته وإسمه ومركزه، 

أطلبيها وسريكع فوًرا .

وبصوت كالفحيح إستطرد .. إطلبي الطالق .

ترددت برهة ثم عقدت حاجبيها قبل أن تقول بصوت بارد :

- »أحمد« .. أنا عايزة أتطلّق .

ثبت لحظة قبل أن يضع آخر أوراقه يف الحقيبة ثم يغلقها، إستدار وجلس 
عىل مقعد أمامها قائال بوقار وبساطة : 

- وأنا مقدرش أجرب واحدة تعيش معايا غصب عنها .. إنِت طالق .
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إتسعت حدقتاها وهى تسمع صوت ضحكات »غيال« الساخرة ترتدد يف أذنيها 
وثبتت يف مكانها دون حراك ، أما »أحمد« فعقد حاجبيه وصمت برهة قبل 

أن يتحدث كأنه يقول منطوق حكم .. 

- اآلن أصبحِت حرة وغري مسئولية مني، لكن سنوات الِعرشة تحتم عيّل 
تحذيرك، اليوم »سليم« سيكسب قضية هامة، ولو سارت األمور كام ُخطط 

لها، فسيحصل عىل إبنته أيًضا، وقد يعلم َمن السبب يف أذاها وأعتقد أنه لن 
يتساهل أبًدا معه حتى وإن كانت زوجة أخيه، لذا أنصحك مبعالجة األمر 

قبل النطق بالحكم ، فالزالت الفرصة قامئة لتدارك أخطائك العديدة .

رصخت يف وجهه :

- أخطايئ ، يعني أنا إرتكبت أخطاء وأخوك مالك .. صح ؟

هز رأسه نفيًا بهدوء .. 

- ال ، ُمخطئ أيًضا ، إمنا كٌل يحاسب عىل قدر خطئه ، فليس ِمن العدل أن 
يكون اإلعدام عقوبة َمن يكرس إشارة مرور .

تساءلت صارخة :

- طب وإليل يكرس قلب واحدة .. ده عقوبته إيه يا حرضة القايض .

رد ببساطة ..

- العقوبة ِمن قدر الخطأ، ويف حالة »هدير و »سليم« فاملسئولية مشرتكة 
و...

قاطعته بثورة :
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- مسئولية إيه إليل مشرتكة، ده واحد قال لواحدة إنه بيحبها، وراحت 
عاشت يف بيته شهر كأنهم متجّوزين، بعد كده طلع ندل وخسيس وإتهرّب 

منها .

إمتص ثورتها بهدوء ..

هل كنت معها عندما ذهبت إليه ؟ هل رأيتيها يف منزله ؟ هل أتت لِك 
بصور لهام يف املنزل ؟ كلنا نعرف أن »هدير« رحمها الله كانت غريبة 

األطوار، قد تكون قصة عالقتهام الحميمية هذه ِمن وحي خيالها .

صمت لحظة قبل أن يستطرد برصامة ..

حتى وإن كانت حقيقية، فتلك هى املسئولية املشرتكة ، وليست مسئولية 
»سليم« ُمنفرًدا ، فإن كان أخطأ يف حنثه بالوعد معها .. إن إفرتضنا حدوثه.. 

فهى أيًضا أخطأت بسوء إختيارها للشخص ذاته ، هذا عالوة عىل خطئها 
األكرب بالتساهل معه لدرجة ذهابها ملنزله .. بإرادتها .

صدمها رده بشدة، ففتحت فمها لتقول يشء ما، ثم تراجعت وترددت قبل أن 
تصيح :

- يعني ده حكمك يا حرضة القايض .. ياخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك 
ويف أخوك .

هب واقًفا وهو يأخذ حقيبته قائال بربود :

- ياريتك ِمن األول قلتي حسبي الله ونعم الوكيل .

ثم نظر يف عينيها مستطرًدا برصامة :

- بدل ما قلتي حسبي الشيطان .



270

إنتفضت بغضب :

- الشيطان ده يبقى »سليم« إليل طول عمرك بتكرهه، دلوقت واقف معاه .

رد وهو يتجه للباب :

- ميكن »سليم« هو إليل عىل حق .. مني عارف .

تابعته وهى ترصخ بكراهية :

- أل عمره ما كان عىل حق .. ده هو الباطل نفسه.

فتح الباب قائال دون أن ينظر لها :

- ورقتك هتوصلك يا »سلمى«، وهتعييش هنا يف البيت مع أوالدك، بس 
حاويل تتويب ميكن ربنا يسامحك، وياريت »سليم« يسامحك .

ردت بغل :

- »سليم« إيه إليل يسامحني ، »سليم« هيموت النهاردة بعد ما قلبه يتحرق 
عىل بنته ، زّي ما حرق قلبي عىل »هدير« .

هز رأسه بحرسة وهو يُغلق الباب قائال :

- البنت هتبقى يف حضن أبوها النهاردة يا »سلمى« .

سمع صوتها وهو ينزل درجات السلم تصيح :

- ده أنا كنت أمّوت نفيس لو ده حصل .

ركب »أحمد« سيارته وإتجه إىل املحكمة، يف نفس اللحظة التي كان فيها 
»سليم« يعرب بابها وهو يلقي نظرة عىل هيئته، فقد حاول أن يظهر أمام 
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الناس كــ »سليم« الذي يعرفونه، ِمن أجل ذلك إشرتى ُحلة جديدة تتناسب 
مع جسده الذي خرس منه عّدة كيلوجرامات، حلق لحيته وإعتنى مبظهره 

جيًدا، لكن كل ذلك مل يخدع عني »شوقي« الخبريةعندما قابله أمام باب 
القاعة قائال :

- حمد الله عىل السالمة يا ريس .

ثم تفحصه بنظرة رسيعة قبل أن يسأل بإرتياب :

- إنت تعبان يا ريس ؟

آمله السؤال الذي جعله يشعر أن كل ما فعله ذهب هباء ، لذا رد بحدة : 

- تعبان إيه ؟ ما أنا كويّس قدامك أهو .

تراجع »شوقي« عىل الفور قائال :

- طيّب الحمد لله .. ما أنا برضه الزم أطمن عليك يا كبرينا .

دخل »سليم« القاعة وخلفه »شوقي«، قابل »عزت سلامن« يف املمر فلم 
يصافحه ُمكتفيًا بنظرة ساخرة، رد عليها »عزت« بربود :

- الحساب يجمع يا »جالد« .

مل يتجاوب معه وإمنا إتجه للقفص الواقف »سيد« بداخله وعرب األسالك تقف 
زوجته وأطفاله الذين قابلوه بحفاوة ، إتجه »سليم« لــ«سيد« ثم قال وهو 

يعطيه سيجارة :

- عامل إيه يا »سيد« ؟

رد بإمتنان :
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- الحمد لله .. نحمده ، طمنني يا باشا .

أجابه »سليم« وهو يشعل السيجارة :

- متقلقش يا »سيد« .. براءة إن شاء الله .

ثم إستطرد »سليم« بإهتامم :

- بقولك إيه يا »سيد« .. إنت ُشفت الشيخة »درة« تاين أو حلمت بها ؟

هز رأسه نفيًا :

- ال يا باشا ، ده أنا حتى سمعت إنها طلعت يف التليفزيون بعد كده 
إتحرقت.

رسح »سليم« لحظات ثم نظر إليه قائال :

- »أبو السيد« هو إنت عمرك قابلت »درة« يف وجود حد، يعني أقصد حد 
غريك شافها ؟

عقد »سيد« حاجبيه ُمفكرًا قبل أن يُجيب ببطئ :

- ال يا باشا، ده حتى ملا راحت معايا عند دكتور »حاتم« كانت مصممة إنها 
تدخل لوحدها وقالت إنها عارفة السكة .

إبتسم »سليم« بسخرية وهو يسحق سيجارته بقدمه :

- خري يا »أبو السيد« خري .. براءة إن شاء الله.

عاد »سليم« إىل مقعده وهو يسأل »شوقي« :

- هو »محمود« فني ؟
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رد مبكر :

- سابني ِمن شوية .. قاليل رايح مشوار مهم وراجع عىل طول .

عقد »سليم« حاجبيه مغمغاًم ..

-مشوار مهم !، هل هناك أهم مام نحن فيه، يبدو أن الجالد الصغري بدأ يكرب 
ويتخذ قرارات دون الرجوع إيّل .

طرق بوجهه لألرض مسرتسال يف أفكاره .. 

-نعم الصغري يكرب وهذه سنة الحياة، ثم هذه فرصته ال ريب، وهو يرى 
بعينه الجالد الكبري وقد بدأ الوهن يدب يف جسده، نعم إين منهك القوى 

متاًما، أجر قدمّي جرًا يف إتجاه خط النهاية الذي ينفر كلام دنوت منه، ساقي 
تحتمالن ثقل جسدي بصعوبة، الرؤية بدأت تبهت، مل تبق مني ِسوى نظرة 

عني أمتني أن تخيف الوحوش، أنا اآلن أسري بسمعة الجالد فقط وليس قوته .

قاطع إسرتساله يف التفكري لكزة خفيفة يف كتفه ، إلتفت ليجد »معتز« فصاح بفرحة :

- »معتز« .. ألف حمد الله عىل سالمتك .

ثم عقد حاجبيه مستطرًدا :

- إنت إزّاي هنا .. ِمش الدكاترة قالوا مفيش خروج قبل تالت أيام .

رغم ضعفه الواضح لكنه مل يتخىل عن روحه املرحة :

- الدكاترة يقولوا براحتهم وأنا كامن براحتي.

ثم جلس خلفه مستطرًدا :

- ما هو ِمش معقول أسيبك يف يوم زي ده .
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إبتسم »سليم« وهو يسأله :

- إنت جيت املحكمة إزّاي ؟

فجأة ظهر »محمود« ِمن خلفه قائال :

- أنا إليل ِجبته يا ريس .

ثم جلس بجوار »معتز« خلف »سليم« هامًسا :

- أنا عملت حاجة ِمن دماغي .. يارب تعجبك .

نظر »سليم« له بتساؤل، فإستطرد :

- أنا طبّطت البت السكرترية يف مكتب »عزت سلامن« .

سمع »معتز« هذه العبارة فسأله :

- مني »عزت سلامن« .

رد »سليم« بإبتسامة ساخرة :

- محامي الخصم .

هز »معتز« رأسه متفهاًم ، فإستطرد »محمود« بآلية ..

- املهم ، السكرترية أخربتني أن »عزت« موقن ِمن أنك ستقّدم مرافعة قوية، 
ثم يقوم القايض بتحديد جلسة للنطق بالحكم، وقبل الحكم مبارشة، سيقوم 

برد املحكمة، لتنعقد القضية ِمن جديد يف دائرة أخرى .

ثم إستطرد بخبث .. ومبا أين عرفت خطة الخصم، ومبا أين مل أشأ إزعاجك 
باألمس، فأقدمت عىل خطوة قد تعّجل برباءة »سيد« .
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سأله »سليم« برتقب :

- عملت إيه يا فالح ؟

ملعت عينا »محمود« وهو يجيبه ..

- إنتهيت ِمن تركيب الفيديو ، سحبت منه أول دقيقتني وأرسلته إىل 
»شاهيناز« ِمن حساب وهمي ، ثم إتصلت بها ِمن خط محروق ألسألها عن 

رأيها يف بداية املشهد ومدى نقاء الصورة وجودة الصوت .

إبتسم »سليم« وهو يهز رأسه بإعجاب، يف حني سأله »معتز« برتقب :

- هى ردت عليك وقالت إيه؟

ضحك »محمود« قائال :

- ِمش عارف ليه كانت بتعيّط وهى بتشتمني بكالم قبيح .

رد »معتز« بإعرتاض :

- يعني تفضحوها بالظلم وعايزها تقواك شكرًا !

أجابه »سليم« بحسم :

- أل .. عايزينها تعرتف بتهمتها .. وإحنا ِمش هنأذيها .

ثم نظر »سليم« إىل »محمود« ومنحه نظرة مشجعة قائال :

- جدع يا »حودة« .

دخل الحاجب صائًحا بصوت قوي .. محكمة .
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تلفت »سليم« حوله باحثًا عن »شاهيناز« فلم يجدها ، ثم نظر بإتجاه املنصة 
حيث يجلس القايض ومستشاروه ، ويهمس سأل »محمود« :

- أبوك فني ؟

رد هامًسا :

- قاليل ِمش هيدخل القاعة عشان »عزت« أفندي ميزعلش ، بَس هيبقى 
مراقبنا ، متقلقش معاليه هيعرف يترصّف .

متتم »سليم« وهو يتحسس جيبه حيث ترقد فالشة عليها التسجيل الصويت قائال ..

- ربنا يسرت .

بدأ القايض رسد ديباجة القضية ، يف حني ألقى »عزت« نظرة ُمتحفزة عىل 
»سليم« الذي تجاهله متاًما قبل أن يقول القايض برصانة .. الدفاع يتفضل .

قام »سليم« وهو يلقي نظرة ذات مغزى إىل »شوقي« عىل أثرها ترك مقعده 
وغادر القاعة .

إتجهت األنظار كلها إىل »سليم« الذي وقف ُممسًكا أوراقًا بيده ، للوهلة 
األوىل شعر أنه سيسقط لكنه متاسك وتقّدم خطوتني بإتجاه املنصة ثم حاول 

أن يبدو قويًا وهو يقول ..

- سيّدي القايض ، حرضات املستشارون ، نحن اليوم أمام جرمية قتل املُتهم 
فيها .. كام ترى النيابة .. هو »سيد عاشور« املوجود يف القفص أمامكم ، لكن 

علينا قبل أي يشء السؤال أين هى ُمتعلقات القتيلة التي طالبت املحكمة 
بإحضارها الجلسة املاضية ؟

وقف وكيل النيابة وهو يقول برصامة ..
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- تم إجراء معاينة وتفتيش للمرة الثانية ، تبنّي منها أن كل متعلقات القتيلة 
غري موجودة ، وبإستجواب الشهود أكدوا عىل رسقتها أثناء جلسة املحاكمة 
املاضية ، تم تحرير محرض بالواقعة ُمرفق نسخة منه يف أوراق القضية أمام 

عدالتكم .

هنا وّجه »سليم« عينه للقايض سائال بصوت به ملحة تهكم .. 

- سيدي الرئيس ، ِمن البديهي إستنتاج أن الهدف الرئييس ِمن رسقة 
متعلقات القتيلة ، هو إخفاء مالمح الجرمية ، وَمن يهمه هذا ِسوى القاتل ، 
ولو إفرتضنا أن«سيد« هو القاتل ، فكيف رسق املتعلقات وهو موجود أمام 

عدالتكم يف نفس توقيت الجرمية ؟

ألقى تساؤله هذا دون إكرتاث برد الفعل ثم إنتقل للنقطة التالية .. 

- سيدي القايض ، لقد وجهت النيابة تهمة القتل العمد إىل املتهم »سيد 
عاشور« بُناء عىل أدلة دامغة .. ِمن وجهة نظرها طبًعا ، واآلن يجب تناولها..

الدليل األول ، هو ِذكر املجني عليها إلسمه وهى تحترض .

نظر للقايض ُمتسائال .. 

- هل هذه تهمة ؟ املجني عليها توفاها الله يف فراشها بجوار أبيها وهى 
تنادي عىل »سيد« النائم يف فراشه بجوار زوجته وأبنائه ، أي دليل جنايئ يف 

هذا ! ، إستندت النيابة عىل أن هذا دليل عىل عالقة غرامية بينهام .. أي 
حب هذا الذي مل يره أحد أو يذكره أي شاهد ِمن شهود اإلثبات ، الذين 

أكدوا أن ما كان بينهام هى املعاملة الحسنة فقط .

وصمت لحظة ثم إستطرد برصامة ..
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- وإن متادينا يف الخيال وإعتربنا املعاملة الحسنة دليل عالقة غرامية ُمشتعلة، 
إذن ينبغي تحديد عمق تلك العالقة ، وما إذا كانت تستحق القتل أم ال ؟ 

وما هو دور »سيد« فيها ؟ هل كان فاعال أم مفعول به ؟ وإسمح يل التأكيد 
عىل ما ذكرته سابًقا ، أن ذكر املجني عليها إلسم موكيل وهى تحترض دليل 

عىل ثقتها فيه ، أو شعورها بأن بيده إنقاذها كام فعل ِمن قبل وليس دليل 
حب ، حتى وإن كان حب ، فهذا يعني أنها َمن تحبه وليس العكس عىل ما 

أعتقد .

شعر »سليم« بأمل يف صدره كأنه يلهث ، لكن مل يظهر عىل صوته وهو يستطرد..

إستندت النيابة أن موكيل هو القاتل بُناء عىل ترشيح الجثة الذي أفاد بأن 
سبب الوفاة هو سم »الزرنيخ« الذي كان يَُدس يف طعام القتيلة بكميات 
صغرية وعىل فرتات متباعدة ، ومبا أن »سيد« هو طباخ الفيال ، إذن من 

البديهي أنه القاتل .

ثم أشار »سليم« عىل أوراق يف يده قائال ..

كام ترى عدالتكم فقد أقسم الشهود يف الجلسة املاضية عىل أن بإمكان 
الجميع دخول املطبخ وفعل ما يشاء ، والجميع هذه تندرج عليهم جميًعا ، 

»صالح« السفرجي ، »أمني« البواب ، »عزة« مديرة املنزل .

وصمت برهة قبل أن يقول بنربة صوت مختلفة .. كذلك »شاهيناز« زوجة والد القتيلة .

عاد »شوقي« ودخل القاعة وتبادل نظرة رسيعة مع »سليم« الذي مل يقف بعينه 
عنده ، إمنا ما إستوقفه هو تواجد »شاهيناز« يف آخر القاعةـ  تجلس ُمرتدية نظارة 
شمسية كبرية وهى تجذ نواجزها بقلق ، عاد »سليم« بعينه للقايض قائال بهدوء .. 

أما الدليل الحاسم الذي إستندت إليه النيابة ، هو تواجد علبة بها سم 
»الزرنيخ« يف شقة »سيد« ، فأنا لن أهدر وقت املحكمة يف إيضاح أنها 
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مدسوسة أو ملذا يضع »سيد« دليل إدانته يف منزله وما إىل كل هذا ، ولكن 
إختصاًرا للوقت سأثبت لعدالتكم وبالدليل أن املوضوع يف غاية السهولة .

ثم إبتسم بإعتذار ُمستطرًدا ..

أرسل سيادتك أي عامل يف املحكمة لغرفة املداولة ، التى هى داخل محكمة 
مؤّمنة بحرس وحرّاس ، وستجد علبة بها سم »زرنيخ« متاًما كالتي كانت 

ُمخفاة يف شقة »سيد« ، ستجد العلبة فوق مكتب معاليك ، وأعتذر إلتباعي 
هذا األسلوب يف إثبات وجهة نظري وأنا عىل أتم اإلستعداد لتحّمل كافة 

العواقب .

ظل وجه القايض ثابتًا ال ييش بأي إنفعال ، فأخذ »سليم« يُلملم أوراقه وهو 
يستطرد بهدوء ..

تلك هى األدلة التي إستندت إليها النيابة يف توجيه التهمة ، يف حني كان 
بوسعها إستيفاء أوراق القضية منذ البداية بالبحث الجيّد يف متعلقات 

املجني عليها .

ثم عّدل روب املحاماة قائال بصوت قوي قدر إستطاعته ..

أنا أدفع بالتضارب بني أقوال الشهود يف تحقيقات النيابة ومحرض 
اإلستدالالت وبني أقواهم يف املحكمة ِمن حيث أن الشاهد األول أكد عىل 

عدوانية املتهم ثم نفى كالمه بأن قال حرفيًا »الشهادة لله .. مل أجد منه 
ِسوى كل خري«، يف حني بنى الشاهد الثاين شهادته عىل إستنتاج دون حقيقة، 

ونفت الشاهدة الثالثة بأمر العريس الذي تقدم للمجني عليها مع أنها 
مصدر املعلومة لباقي العاملني باملنزل، كذلك وهو املهم أن جميع الشهود مل 

يقّدموا أي كلمة توحي بوجود عالقة خاصة بني موكيل والقتيلة .

ثم نظر يف أوراقه ُمجدًدا وهو يقول ..
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سيدي الرئيس أنا أطالب بالرباءة ملوكيل نظرًا إلنتفاء الركن املادي واملعنوي 
لجرمية القتل وعدم وجود أي أدلة جنائية ملموسة ، ال بصامت سيدي أو 

شهود، واألكرث أهمية .. ما هو الدافع للجرمية ، ماذا سيجني موكيل ِمن 
خلف قتلها .

ثم أطلق زفرة عالية ًمستطرًدا ..

سيّدي القايض .. القاعدة الفقهية والقانونية تفيد بأن الشك يُفرس يف مصلحة 
املتهم، وأي شك بعد كل هذه األدلة الواهية .

صمت وهو يُلقي نظرة إىل »شاهيناز« ثم إستكمل ..

ومع إن عميل هنا يف محراب العدالة هو محاولة إثبات براءة موكيل وهذا ما 
حاولت القيام به ، ولكن لحريص عىل العدالة ذاتها .. .

ووضع يده يف جيبه وهّم بإخراج الفالشة ، فإرتفع صوت »شاهيناز« صائحة : 

- سيادة القايض .. عايزة أقول حاجة لو سمحت .

نظر لها القايض ثم عقد حاجبيه قائال :

- هو إنِت ِمش خلّصتي شهادتك الجلسة إليل فاتت ؟

تحركت ِمن مكانها متجهة نحو املنصة بضعف واضح وهى تقول بإنكسار :

- أنا ِمش جاية النهاردة عشان أشهد يا فندم .

ثم طأطأت بوجهها لألرض قائلة :

- أنا جاية أعرتف .. أنا إليل قتلت »إيناس« .
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___  8  ___

إنتهت املعركة أخريًا وأعلن »سليم« نفسه فائزًا بها ، إنهالت عليه التهاين والتي كان 
أكرثها تأثريًا يف نفسه ، نظرة اإلمتنان ِمن عيون »سيد« الذي صاح ِمن داخل القفص : 

- الله ينّور عليك يا »سليم« باشا .. ينرص دينك يا شيخ .

رفع »سليم« يده وقام بتحيته مفكرًا يف قرارة نفسه..

حتى عندما دعا يل بالنرص قال »ينرص دينك« ، نعم يا »سيد« ، هذه الدعوة 
هى األفضل ، لو إنترص الدين بداخلنا ، سنستطيع إصالح ما تفسده نفوسنا 

املريضة بإنتظام .

صاحت »شاهيناز« وهى تغادر القاعة بصحبة العساكر :

- »سليم« .. أنا عايزاك متسك القضية بتاعتي يا »سليم« .. إوعى تنىس ... .

وبرتت كالمها وهى ترمقه بنظرة ذات مغزى ، رد عليها بإشارة تعني أن بيننا إتفاق .

تلقى نظرة حقد ِمن »عزت« وهو ينرصف صائًحا :

- مخلصتش يا »جالد« .

رد »سليم« بصوت واهن لكن ُمتحّدي :

- بالش يا »عزت« تجربين أهزقك كل ملا أشوفك .

ظهر الغضب عىل وجه »عزت« ويبدو أن الضعف والشحوب الواضح عىل 
»سليم« قد أثار طمعه، فإقرتب منه وبعينيه نظرة متحفزة، تراجع »سليم« 

خطوة واحدة ثم ثبت رغم ضعف قدميه .
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وعندما أصبح »عزت عىل بُعد خطوة واحدة ِمن »سليم« وضم قبضته ، وجد »محمود« 
واقًفا كحائل وهو يواجهه بإبتسامة ثقة قبل أن يرفع إصبعه يف وجهه ُمحذًرا :

- إميش أحسن يا أستاذ »عزت« .. إميش الله يهديك .

ثبُت »عزت« للحظة أمام بنيان »محمود« القوي، ثم آثر السالمة وإنسحب، تابع 
»سليم« املوقف مفكرًا .. إذن لوال »الجالد الصغري« لتبعرثت كرامة »الجالد الكبري« .

نظر »سليم« إىل »محمود« بإمتنان وهو يسمع صوت »معتز« قائال مبرح :

- جدع يا »حودة« ، والله فلوس أبوك إليل رصفها عليك يف »الجيم« .. 
مراحتش عىل األرض .

رن هاتف »سليم« ، نظر فيه ثم إعتىل الرتقب مالمحه وهو يرد قائال ..

أيوة يا دكتور »يونس« .

ثم أطلق شهقة فرحة ُمستطرًدا :

طيّب طيّب .. أنا جاي لك حاال .

أنهى املكاملة ثم نظر إليهم بسعادة غامرة وهو يقول :

»بريي« فاقت .. يالله بينا عىل املستشفى.

تحرّك »سليم« برسعة فكاد يسقط لوال إستناده عىل كتف »محمود« الذي 
كان يساعد »معتز« بجسده املرهق وهو يقول ُمداعبًا :

- والله يا جامعة إنتوا اإلتنني عايزين صيانة بعد العلقة إليل فاتت دي.

عند السيارة قابلهم »أحمد« الذي نظر إىل »سليم« قائال بصوت ودود :
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- مربوك القضية يا »جالد« .

أجابه »سليم« وهو يعطي مفاتيح السيارة إىل »محمود«:

- املربوك األحىل إن »بريي« فاقت الحمد لله.

ثم ركب يف املقعد الخلفي بجوار »معتز« ، بينام ركب »أحمد« يف املقعد 
األمامي وإحتل »محمود« مقعد القيادة وإنطلق .

خيّم عليهم جو ِمن الفرحة العارمة ، يف حني كان »محمود« يقود السيارة 
برسعة ومهارة ، مام جعل »أحمد« يحذره :

- بالراحة يا »محمود« .. الزم تعمل حساب خطأ الغري .

رد »محمود« عىل أبيه بإبتسامة :

- ليه نعمل حساب خطأ الغري معاليك .. ما إليل يغلط ياخد عىل دماغه 
أسهل.

إبتسم »أحمد« وهو يتبادل نظرة خاصة مع »سليم«، مام جعل »معتز« 
يضحك قائال :

- هى طريقة الجالد دي وراثة يف العيلة وال إيه ؟

غمغم »سليم« برشود :

- والله شكيل هراجع نفيس يف الطريقة دي .

ثم نظر إىل »أحمد« بإحرتام قائال :

- مالها طريقتك يا سيّدي القايض .
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تدخل »معتز« يف الحوار مبرح :

- ِمن باب أوىل تراجع معتقداتك عن السيدة الفاضلة الشيخة »درة« 
وبالذات بعد ما بيّنت كرامة و«بريي« فاقت أهي .

هز رأسه نفيًا وهو يقوا بعناد :

- »بريي« الحمد لله فاقت بسبب الدوا الجديد .. إليل العلامء إخرتعوه.

وضغط حروف كلمة »العلامء« يف وجه »معتز« الذي رد ضاحًكا :

- والله إنَت جاحد قوي يا »سليم«.

فجأة إرتفع صوت »محمود« بإعرتاض كأنه يُخاطب قائد سيارة شريويك سوداء أمامه : 

- ده إنَت حامر .. وإليل ركبّك عربية ظلمك .

ثم تخطّاها مبهارة ُمستطرًدا ..

- وظلمنا إحنا كامن والله . 

سأله »أحمد« بهدوء :

- مالها العربية دي يا »محمود« ؟

هز كتفيه بالمباالة قائال :

- قاعد يزنّق ِمن الصبح وِمش عايزين أعّدي .

الحت املستشفى قريبًا فغمغم »سليم« بخفوت :

- ياااه يا »بريي« .. أخريًا هاخدك يف حضني .
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نظر إليهم قائال برجاء :

- خليكم معايا يف اللحظة دي يا جامعة .. أنا بجد رجيل ِمش شايالين . 

توقف »محمود« أمام الباب قائال :

- إنزلوا إنتوا .. وأنا هركن وأحّصلكم .

نزل »أحمد« ِمن السيارة وساعد »سليم« يف النزول، نزل »معتز« ِمن الباب 
الثاين بينام كان هاتف »محمود« يرن، رد قائال بسعادة :

- أيوة يا ماما .

تحرّك »معتز« ببطئ ليلحق بإخوته، فجأة لحقت بهم السيارة السوداء التي 
سّب »محمود« قائدها منذ قليل، توقف بجوار »معتز« متاًما الذي نظر 

برتقب إىل زجاجها املعتم بالكامل، قبل أن يقوم قائدها بإنزال جزء ِمن الزجاج 
املجاور له بحيث أظهر نصف وجهه فقط لــ »معتز« الذي أطلق شهقة رعب 

عالية، عىل أثرها إنطلقت السيارة الشريويك مرة أخرى برسعة وإختفت، نزل 
»محمود« ِمن السيارة والهاتف عىل أذنه سائال :

- يف إيه يا عمي .. عملك حاجة الحيوان ده ؟

ثبت »معتز« للحظات ثم هز رأسه نفيًا قبل أن يلحق بــ »أحمد« و«سليم« 
عند املصعد، دخل معهم ثم قال بتوتر :

- يف مشكلة كبرية يا جامعة .

نظرا إليه بقلق قبل أن يسرتسل :

- شكله كده »غيال« هو إليل حرق الشيخة »درة« ِمش العكس .
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ثم أطلق زفرة حارة ُمستطرًدا :

»غيال« هو إليل كان سايق العربية السودا إليل كانت بتزنّق علينا .

رد »أحمد« بقلق :

لو كان ده صحيح .. يبقى إزّاي »بريي« فاقت ِمن الغيبوبة ؟

أجابهم »سليم« بحسم :

»بريي« فاقت بسبب الدوا الجديد، ومفيش حاجة إسمها »غيال«..أو »درة«.

خرجوا ِمن املصعد و »سليم« يستطرد برصامة :

أنا و »معتز« الزم نروح لدكتور نفيس بعد الفرتة الزفت إليل فاتت دي .

وجد يف عيونهم نظرة تقول أنك ُمجادل أحمق وكفاك رفض ملا هو واضح للعميان .

إستشاط غضبًا وهو يكمل بحسم :

طيّب إنتوا عارفني اإلتفاق إليل كان بيني وبني »درة« ، بنتي ترجعيل وإليل 
أذاىن يتأذى .. بنفس الطريقة ، طيّب »بريي« وفاقت ِمن الغيبوبة .

وإستطرد بتحدي :

ملّا نشوف الباقي .

ساروا يف إتجاه غرفة »بريي« وكان »سليم« أول َمن دخلها ، وألول مرة منذ شهور 
يجدها ُمستيقظة ، إلتفتت إليه قبل أن تقول بسعادة الكلمة التي كان يتوق إليها 

- بابا .
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ذهب إليها وإحتواها برفق ُمنحنيًا عىل الفراش، والدموع تتدفق ِمن عينيه قائال :

- حبيبة قلب بابا .

ثبت الجميع يف أماكنهم كأنهم متاثيل شمعية لدقائق وعىل وجوههم عالمات 
التأثر والسعادة ، حتى مل يسمعوا صوت دكتور »يونس« وهو يرشح لهم كيف 
فاقت واإلجراءات الحاسمة التي إتخذها ، ومتابعته لحالتها بنفسه حتى انعم 
الله عليها بالشفاء ، كل هذا قاله ولكن مل يسمعه أحد، »معتز« أخذ ينظر لــ 
»بريي« التي غاصت يف أحضان أبيها ، و«أحمد« يتابع بإبتسامة يشوبها القلق .

بعد دقائق دخل »محمود« بإندفاع ، نظر إليهم قبل أن يصيح مبرح :

- حمد الله عىل سالمة عروستنا الصغرية يا ريس .

رد »سليم« بضعف :

- أنا هنا ِمش الريّس .. أنا عمك »سليم« .

داعبه »محمود« بود :

- عمي وعم الناس كلها والله .

نظر »سليم« تجاه دكتور »يونس« قائال :

- طيّب إحنا عايزين منيش ِمن هنا يا دكتور .

رد »يونس« بإعرتاض :

- ِمش قبل أسبوع ، البنت الزم تتحط تحت املالحظة أسبوع عىل األقل .

ظهر الضيق عىل وجوههم جميًعا ، فقال »معتز« مبرح :
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- طيّب لو طلّعنا شيك حلو .. ينفع بقى منيش دلوقت .

إنفجروا بالضحك جميًعا ، ما بني ضحك مغرق بالدموع ِمن عيون »سليم« ، 
أو ضحكة براءة ِمن »بريي« ، إىل ضحكة حرج ِمن »يونس« .

وسط كل هذا املرح ، إتجه »أحمد« إىل »محمود« ومال عىل أذنه هامًسا بلهجة آمرة :

- إسمع .. لو أمك كلمتك وسألتك عن القضية .. قول لها إتأجلت للشهر 
الجاي .. مفهوم ؟

رد »محمود« بإرتباك :

طب ليه مقلتش كده ِمن بدري معاليك .

عقد »أحمد« حاجبيه بقلق ، فإستطرد »محمود« بإرتباك أكرث :

هى لّسه مكلامين دلوقت حاال وأنا قلت لها خالص كسبنا القضية وإحنا عند 
»بريي« عشان فاقت الحمد لله .

هز »أحمد« رأسه بال معني ُمتمتاًم ..

لله األمر ِمن قبل وِمن بعد .

لحظات وإنسحب »يونس« وهو يسأل »سليم« برتقب :

طيّب دلوقت يا أستاذ »سليم« إحنا هننزل بالبنت لغرفة تانية ، برضه 
حرضتك حابب نركب لها حديد عىل الشبابيك هناك ؟

رسح »سليم« يف اإلجابة للحظات ..

لقد طلب منه وضع حديد بُناء عىل توصية ِمن الشيخة »درة«، وقد نفذ 
طلبها بدون نقاش، أليس هذا إعتارف ضمني بوجودها..عىل ماذا يجادل إذن؟ 
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أستاذ »سليم« .. حرضتك سامعني ؟

أفاق ِمن رشوده وهو يرد عليه بإرتباك :

- أل .. بيتهيأيل مفيش داعي .. ما خالص البنت فاقت .

وافقه وإنرصف ومع إنرصافه رن هاتف »أحمد«، نظر فيه ثم غمغم بقلق ..

أسرت يارب .

فتح املكاملة قائال برتقب :

أيوة يا »ندى« .

عقد حاجبيه للحظات ثم قال بأمل :

طيّب .. إهدي يا حبيبتي .. إهدي .

صمت لرهة قبل ان يقول :

متعمليش أي حاجة .. أنا جاي لك حاال .

تابعه »معتز« بعينه وهو يتوقع ما حدث ، يف حني قذف »سليم« إىل 
»محمود« مبفاتيح السيارة وطلب منه اإلرساع ، بالفعل إنطلق »محمود« عىل 

الفور وخلفه »أحمد« الذي لحق به »سليم« بصعوبة ثم سأله برتقب :

يف إيه يا »أحمد« .. إيه إليل حصل ؟

توقف ثم نظر إليه بأمل .. »سلمى« إنتحرت ، »ندى أخربتني أنهام كانتا تعدان الطعام ، 
فجأة هبّت »سلمى« واقفة وإتجهت نحو الرشفة كأنها ُمساقة إليها .. ثم ألقت بنفسها .
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ظهر الحزن عىل وجه »سليم« وهو يربت عىل كتفه قائال :

- البقاء لله .

ثم إستطرد وهو يضع وجهه يف األرض :

- أنا آسف يا »أحمد .

هز رأسه بهدوء قائال :

- آسف عىل إيه ، إنت ملكش دعوة ، هى قالت يل أنا همّوت نفيس ، لو 
»سليم« كسب القضية .

وإستطرد بغموض :

- املوضوع مالوش دعوة بالجن وال حاجة .

ثم عانقه بحزن وتركه و..إنرصف .
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___ 9  ___ 

يف أحد الكافيهات الراقية كانت »بريي« تلعب بالركن املُخصص لألطفال 
وسط عدد ِمن األطفال يف نفس عمرها تقريبًا ، عىل مقربة ِمن »سليم« الذي 

يتابعها  رافًعا يده إليها بني الحني واآلخر .

أخذ يحتيس قهوته وهو يتابعها بعينيه، عينيه الجائعتان إليها ، مع أنها خرجت 
ِمن املستشفى منذ حوايل شهر ، إال أنه مل يشبع منها بعد ، رغم أنه يقيض يومه 
كله معها ، منذ أن تستيقظ حتى يضعها يف غرفتها وقت النوم .. هكذا حاله .

ترك مكتبه ملعاونيه وعىل رأسهم »محمود« الذي تعاىف رسيًعا ِمن موت أمه 
املفاجئ، خاصة أنه ال يعلم حتى اآلن شيئًا عن أسباب الوفاة، وكام فعل 

أهل »سلمى« مع أختها فعلوا معها، تكتموا عىل املوضوع ثم أخفوا أي أثر 
لإلنتحار، دفنوها يف صمت، وكام صمت »أحمد« يف املرة األوىل، صمت يف 
الثانية ومل يحرك ساكًنا، وعندما هاجمه »محمود« برضاوة ُمطالبًا بتفسري 

لصمته هذا وكيف سكت عىل دفن زوجته بهذه الصورة وهذا الترسع، أجابه 
بربود :

إن أردت فتح تحقيق عن وفاتها .. فلتفعل ، لكنك بذلك ستفتح جراح لن 
تندمل ، ثم أقنعه بقوله .. أي »أحمد« ، هو أحرص الناس عىل سمعة هذه 

األرسة ولذلك أطالبك بالصمت ، وبالفعل إقتنع »محمود« بهذا السبب وإلتزم 
الصمت ، وبعد أسبوع كان يف عمله مبكتب »سليم« .

أما »سليم« نفسه فقد رفض تلقي العزاء بجوار أخيه ُمكتفيًا بدقائق معدودة 
قضاها يف املسجد لذر الرماد يف العيون ، ثم غادرهم عائًدا لــ »بريي« .
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يف حني أن »معتز« ورغم معاناته الصحية الشديدة إال انه مكث بجوار 
»أحمد« حتى نهاية العزاء ثم رجع ملنزله حيث قىض أسبوع، ومبجرد أن شّد 
عوده ذهب لــ »مؤمن« صاحب القناة وطالب بتعديل عقده وتعديل فكرة 

الربنامج ومحتواه ، وكام توقع .. وافق .

وقد كان .. اآلن يدرس تنفيذ برنامج عن علم ما وراء الطبيعة ، غري ُمستِمع 
لنصائح »سليم« الذي طالبه برتك تلك األفكار الجوفاء ، واإلهتامم أكرث بعلوم 

ما أمام الطبيعة التي بها العديد ِمن األفكار الجديرة بالتناول .

أتت »بريي« إىل »سليم« قائلة برباءة :

- بايب .. هو إحنا ِمش هرنّوح بقى ؟

رد بإبتسامة :

- إنِت لحقِت تزهقي يا حبيبتي .. ده أنا لسه هسهر مع أعاممك شوية .

ثم داعبها يف وجنتها ُمستطرًدا :

- روحي يا حبيبة بابا إلعبي شوية مع أصحابك .

ترددت لحظة ثم جرت برسعة لتلعب مع األطفال ، مسك هاتفه وإتصل بــ 
»معتز« وما أن رد عليه حتى صاح فيه بضجر :

- إنَت فني يابني .. إتأخرت كده ليه ؟

رد بحدة مصطنعة :

- هو إنت تزعقيل ، وأخوك كامن يزعقيل .. أنا إبن ناس برضه يا جامعة .

ضحك »سليم« وهو يسأله :
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- طيّب أنا وعرفناه .. »أحمد« زعقلك ليه ؟

أجابه بنفس حدته املصطنعة :

- ِمش عايز ينزل يا سيدي ، قال إيه عنده محكمة بكرة .. بس عىل مني ، 
عرفت أجيبه برضه .

ثم إستطرد بإبتسامة :

- وخالص يا عم أهو .. أنا بركن وجايلك .

أنهى املُكاملة وأخذ يتابع »بريي« وهى ُمندمجة مع االطفال حتى وصلوا، 
تصافحا بود ثم بدأ »سليم« الحديث ُمخاطبًا »أحمد« :

- إيه يا سيّدي القايض ..لسه برضه ممنوع تقعد يف أماكن عامة.

صمت »أحمد« لحظات ثم قال بهدوء :

- أل املوضوع ِمش كده .. أنا بَس مكنتش عايز أنزل .

ناوله »سليم« سيجارة بعد أن أشعلها ثم طلب القهوة سائال :

- ليه ؟

نفث »أحمد« دخان سيجارته بكثافة ثم قال ..

- ألن األمور إختلفت ، »سلمى« رحمها الله وإن إختلفنا معها يف الكثري ، 
لكن ال يجب التغافل أن كان لها مميزات ، نعم مساوئها زادت ، لكن ليس 

امليزان بيدي ألعطي القرار النهايئ ، ولست الرجل الجاحد الذي يتعامى عن 
مميزات إمرأة قضت معه أكرث ِمن عرشين عاًما .
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ثم إبتسم برشود ُمستطرًدا ..

- وإن تعاميت ، فكيف أنكر الفراغ الذي تركته يف حيايت أو حياة أبنائها 
وبالتحديد »ندى« التي كانت شديدة التعلق بأمها ، واآلن رصت ُمطالب 

بلعب دور األب واألم مًعا ، كل هذه املعاناة بعد أن تخطّيت بصعوبة 
مرحلة إعطاء تفسري ملا حدث.

سأله »معتز« بغتة :

- صحيح .. قلت لهم إيه عىل طريقة موت أمهم ؟

هز رأسه بحنق وهو يجيبه ..

- االمور كانت يف منتهى الصعوبة ومل متر دون خسائر ، »ندى« مل تتقبل أي 
تفسري ألن اإلنتحار كان أمامها ، لذلك مل تلح يف أي أسئلة ، ولكن داخلها 

إميان قوي بأن »سليم« له يد يف ما حدث بصورة أو بأخرى .

ثم أطفأ سيجارته بعصبية مكمال ..

- لألسف أول الخسائر أن بنتي ورثت عن أمها كراهيتها الشديدة لعمها ، أما 
الخسارة األكرب فهى »محمود« .

عقد »سليم« حاجبيه وهو يسأله برتقب :

- ماله »محمود« ؟

نظر »احمد« يف عينيه قائال ..

- »محمود« يتعامل كأنه أنت ، ولو طبّقنا طريقتك ، ميكننا أن نستنتج 
ببساطة ما يفكر فيه .. أخربين أنت يا »سليم« كيف يُفكر إبني الكبري ؟
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الح شبح إبتسامة ساخرة عىل شفتيه :

- هيسمع كالمك لآلخر .. بعد كده يعمل إليل يف دماغه .

وافقه بإمياءة خفيفة .. وهنا تكمن الخطورة .. ماذا يف رأس »الجالد« .

أتت »بريي« وصافحت »أحمد« و«معتز« الذي إستقبالها بعاصفة حب ، 
لكنها برباءة األطفال تجاهلتهم وذهبت لــ »سليم« قائلة بإلحاح :

- يالله منيش بقى يا بابا .. إحنا إتأخرنا .

رد بدهشة :

- إتأخرنا عىل إيه يا »بريي« ؟

أجابته عىل الفور :

- عىل النوم .. أنا عايزة أنام يا بابا .نظر »سليم« يف ساعته فوجدها التاسعة ، 
وبالفعل »بريي« تدخل غرفتها يوميًا قبل العارشة مساًءا ، فطلب منها برجاء:

طيّب يا حبيبتي ، ممكن تلعبي مع أصحابك نص ساعة بس ، عىل ما أرشب 
القهوة مع أعاممك .

ظهر اإلعرتاض عليها ، لكنها وافقته وعادت ألصحابها ، ومع ذهابها إعتدل 
»معتز« يف جلسته قبل أن يقول بجدية عىل عكس طبعه :

- أنا عايز أطلب حاجة .. بَس ياريت تنفذوها ِمن ُسكات.

إنتبه »احمد« إليه ، يف حني أشعل »سليم« سيجارة قائال :

- أنا بقلق منك ملا تتكلم جد قوي كده .
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عقد حاجبيه برتكيز ثم قال برصامة :

- إحنا الزم نروح لشيخ جامد ، عشان أكيد معمول لنا عمل.

ظهرت الدهشة عىل وجه »أحمد« ، يف حني إنفجر »سليم« بالضحك قائال:

- بقلق منك والله .

إلتزم »معتز« الصمت حتى إنتهى »سليم« ِمن الضحك ثم قال بإنفعال واضح..

»سليم« ، تعاىل ننحي خالفنا الفكري جانبًا ونلتزم املوضوعية ، هناك يشء 
خطأ يحدث أو حدث فعال ، وهذا واقع ِسواء إعرتفت به أم أبيت ، الواقع 

يقول ان بذرة الرش ُزرعت بينا منذ عالقتك بــ »هدير« ، وإمتد اإلنتقام إىل 
»سلمى« واآلن ننتظر توابعه ِمن الرتبص املُحتمل ِمن »ندى« و«محمود« .

وصمت لحظة ثم إستطرد بنفس إنفعاله ..

كفاك إنكاًرا ملا هو واضح كالشمس ، هناك بذرة مسمومة ُزرعت وسطنا 
والبد أن تُستأصل ، أنت بالكاد قطعت غصن ِمن شجرتها لكن الجذر نفسه 

الزال ُممتد ، ال تظن أن كل يشء إنتهى .

ثم اطلق تنهيدة لفحت حرارتها وجوههم وهو يسرتسل ..

أقسم لكم أين رأيت »غيال« مرتني ، أحدهام يوم أن كنا َسويّا واألخرى منذ 
أيام ، كنت واقف عىل النيل أفكر يف بداية جديدة لربنامجي ، إذ به يجدف 

يف مركب وهو ينظر يل بربود قبل أن يختفي يف الظالم .

أتت القهوة وإلتزموا الصمت برهة إحرتاًما إلنفعال »معتز« وعىل غري املعتاد 
بادر«أحمد« بالحديث قائال :

-إذا إفرتضنا إن كالمك صحيح يا »معتز« ف ... .
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هب »معتز« مقاطًعا :

-أنا معرتض عىل الُجملة دي يا حرضة القايض ، أنا كالم صحيح رسمي ، ودي 
حاجة ِمش قابلة لإلفرتاض .. والله العظيم تالتة أنا ُشفت »غيال« مرتني ، 

ِمش مرة واحدة .

أشعل »«سليم« سيجارة مع أول رشفة ِمن قهوته قائال بهدوء : 

- بُص يا »معتز« .. حقيقي أنا وإنت الزم نروح لدكتور ... .

قاطعه وكأنه يرصخ يف وجهه :

- تاين يا »سليم« .. تاين هتقويل دكتور نفيس .

ثم عقد حاجبيه بغضب ، تبادل »أحمد« و«سليم« نظرة عابرة ، ثم عاد 
»أحمد« للحديث برصانة ..

أصدقك يا »معتز« .. نعم »غيال« الزال موجود ، وأنت رأيته ، وهذا يعني 
بالرضورة أن »غيال« هو الذي إنترص يف معركته مع »درة« والدليل أن 

»سليم« مل ير »درة« وال مرة يف حني أنك رأيته مرتني.

ثم إستطرد ببساطة ..

إذن لقاء السحاب إنتهى بخسارة »درة« املعركة ، هنا السؤال .. كيف 
وفّت »درة« بوعودها مع »سليم« ؟ »بريي« فاقت ِمن غيبوبتها كام قالت، 

و »سلمى« ماتت بنفس طريقة موت »مروة« كام إتفقت ، وهذا يؤدي 
بالتبعية لتساؤل آخر ، كيف يظهر َمن هو ِمن املُفرتض موته ، يف حني أن 

الحي ال يراه أحد رغم وفائه بعهوده ؟

نظر »معتز« إىل »أحمد« بدهشة قبل أن يقول بحدة : 
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- »أحمد« .. إنَت بتؤمن بالجن والسحر وال أل ، عشان برصاحة أنا ِمش 
عارف أحدد موقفك .

مد »أحمد« يده وأشعل سيجارة ِمن علبة »سليم« قبل أن يعتدل قائال ..

- إمياين ِمن عدمه ، لن يغرّي يف الحقيقة يشء .

هنا صاح »معتز« فيهام ..

-وما هى الحقيقة ؟

رد »سليم« ببساطة وثقة وهو ينفث دخان سيجارته ..

-ال يعلمها إال الله .

أخذوا يرشبوا قهوتهم يف صمت إىل أن قرر »معتز« العودة لروحه املرحة قائال:

-إسمع يا »سليم« ، طاملا كل إليل فات ده مأثرش فيك ، لو ِجبت يل دليل 
واحد إن الجن ِمش موجود ، والله ألسيب اإلعالم وأروح أشتغل صبي عندك 

يف املكتب .

هز »سليم« رأسه نفيًا وهو يُطفئ سيجارته قبل أن يقول مداعبًا :

- هو إنت فاكر صبي عندي يف املكتب دي سهلة كده .. ده إنَت يلزمك 
تعمل إنرتفيو األول .

أطلق »معتز« و«أحمد« ضحة قصرية يف حني إسرتسل »سليم« بود :

- إحنا ملا إتكلمنا يف املوضوع ده قبل كده ، قلت لك دي آخر مرة أقنعك .

وصمت لحظة ثم إسرتسل :
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- إنت أصال مرتاح ألن كل حاجة بتحصل لنا بسببهم وأنا ِمش هحاول أنفي 
وجود ما هو غري موجود بالفعل .

ثم إبتسم بخبث ُمكمال :

- عشان كده .. تعاىل نقلب اآلية ، لو إنت ِجبت يل دليل واحد إنهم 
موجودين ، أنا هقفل املكتب وأفرش بِسبح وبخور جنب سور سيدنا 

»الحسني« .

رد »معتز« ضاحًكا :

- ليه .. هو إنت فاكر إنك تفرش جنب »الحسني« دي سهلة كده ، ده إنَت 
يلزمك تعمل كشف هيئة األول .

إنفجر الثالثة بالضحك ، هنا أتت »بريي« وعىل وجهها عالمات الضيق واضحة 
وهى تقول :

- بابا .. أنا عايزة أميش حاال لو سمحت .

ضحك »سليم« وهو يقوم قائال :

- ما شاء الله .. عليها قلبة ِوْش ، الخالق الناطق املرحومة أمها .

طلبت »بريي« منه أن يحملها ، بالطبع مل يستطع لطلبها رفًضا ، وحملها بعد 
أن صافح إخوته عىل وعد بتكرار اللقاء يف أقرب فرصة ، إتجه لسيارته ، وضع 

»بريي« يف املقعد املجاور له ثم إحتل مقعد القيادة قائال لها بعتاب :

- »بريي« .. بايب زعالن منك .

سألته برباءة :

- ليه يا بايب ؟
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رد وهو يُدير السيارة :

- عشان إحنا خارجني نتفّسح شويّة ، وإنِت كل شويّة تقويل عايزة ترّوحي .

ردت بخجل :

- أعمل إيه .. ما أنا عايزة انام .

ثم ترددت لحظة قبل أن تقول :

- بايب .. أنا مخبيّة عنك حاجة .

نظر لها بطرف عينه قائال :

- معقول ! .. معقول حبيبة بابا تخبّي عليه حاجة !

هزت كتفيها برباءة وهى تقول :

- أعمل إيه .. ما هى إليل قالت يل بالش بابايك يعرف إننا بنتقابل .. أصل 
بابايك عبيط .

إلتفت إليها بتعجب سائال :

- مني دي إليل قالت لك إن أنا عبيط ؟

رفعت يدها الصغرية أمامها قائلة :

- بَس أنا قلت لها أل ، كده عيب .. بابا جميل .

عقد حاجبيه بدهشة وهو يسألها :

- ألف شكر يا »بريي« .. بس مني دي إليل قالت لك كده ؟
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ردت وهى ترشح ببساطة وعفوية :

- ِست عجوزة يا بابا، بتجييل كل ليلة، بتلعب معايا وبتحكييل حواديت، عن 
واحد ِوِحْش عايز يأذيني، بَس هى وعدتني إنها هتحميني وِمش هتسيبني . 

إرتفع صوته رغاًم عنه وهو يسألها بحدة :

- مني الِست دي يا »بريي« .

وقبل أن ترد طاف بخياله شكله وهو جالس جوار مسجد الحسني يبيع ِسبح وبخور .

نظرت »بريي« إليه وهى تقول برباءة :

- ِست عجوزة طيبة كده يا بابا .. إسمها الشيخة »درة« .

متت بحمد الله
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جميع حقوق النرش محفوظة .

وال يحق ألي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه 
أو تخزيناً دون إذن  أو نقله بأى شكل من األشكال أو تدواله إلكرتونياً نسخاً 

خطي من الدار .


