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 الفصل األول

 

ً على اإلطالق ً واستيقظت  ن إ ليس مهما ة لأم كنت  بغف.. كنت نائما

 السقف إلى  .. أم كنت موصداً عينيَّ وأشرعتهماوأفقت  

ً على سريرها بمالبسي ابيفي كي أن اآلن المهم نة قطار مسترخيا

 الداخلية 

 على طاولة بالقرب من السرير قميص وبنطال وحقيبة جلدية أنيقة 

 وأسفلها جورب وحذاء مغبَّر

 ن أنا؟!م   

 أنا ن حقيقة ال أعرف م  

 يذكرإال من تالفيفه ال شيء بعقلي الفارغ 

 هويتيإلى  ال شيء يقودني

 رحم الال شيءمن  كأني خرجت لتوي

 أتيت من فضاءات العدم

 لتوها فرختنينة وأابيكنت متشرنقاً في تلك الكأني  أو

 بالفعل ال شيء بذاكرتي البيضاء

 له مالمح مستكينة في مخيلتي هي ال أدريجحتى و

 لعل هناك ما ك تب على جبيني إليَّ  ال مرآة حولي أتطلع فيها
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دة وأشجار الطريق.. زجاج نافذة القطار ال يصف وال يشف إال أعم

  تخايله شمس األفق الالهثة خلف القطار فال يعكس لي ظالً 

 وثبت  من رقدتي ناحية الطاولة 

 شت  القميص والبنطال فتَّ 

 ال شيء بهما سوى تذكرة سفر مدون بها وقت الحجز وتاريخه

 القاهرة -األقصر  

 تناولت  الحقيبة وفتحتها بشغف وقلبي تتواثب دقاته 

 أيضاً  هويتيإلى  صوليتوق للو

 الحقيبة متخمة بأوراق الـ "فلوسكاب"

 أوراق الـ "فلوسكاب" ذات ترتيب وترقيم 

 بعضها البعض  بدبوس مكتٍب أسود ذي رأس كبير إلى  ض مت

 مكتوب على سطورها بالقلم الحبر.
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 على هذا الحال.. أنا منذ شهور لم أحِصها عددا و

حتى أهب فزعاً من رقدتي، أفتح  فرالك  تغمر المغارب سماء أن  ما

ً على الجسر.. أبعثر   باب الدار الخشبي العتيق وأعدو حافيا
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خطواتي المرتعشة على مسافاته الممتدة.. عيناي الزائغتان 

حد باه.. تحملقان في كل االتجاهات لئال يمسك بي أنتتتصنعان اال

يد  ثانية.. أنهج.. قلبي ينتفض كعصفور سقط في ويعيدني لداري

التلة الكائنة بالجرن القبلي إلى  صاده، كل ما فيَّ يسوقني عيل

 للك فر.

ً  مالمحه تخايلني.. تباغتني من خلف أشجار الكافور دوما

  مرئيت من عالمها الال المنتصبة على جانبي الجسر كأشباح فرَّ 

يناديني.. صوته يطنُّ في أذني تحمله إليَّ بعنف الريح الزاعقة في 

  ءاألشياوجه 

م عقد أنفاسي المنفرط  ً على ركبتّي.. أنّظِ حينما أصل أنحني متكئا

بين ضلوعي ثم  أستقيم.. أتتبع قطرات الدماء المتساقطة حتى 

 أصل إليه..

 على قمة التلة يجلس القرفصاء 

يخرج له القمر من مداراته أن  السماء ينتظرإلى  نظره مصوب

 البعيدة

 يلتفت:أن  فيقول لي دونيشعر بهزال خطواتي المتقدمة نحوه 

 مريض؟ أنتلماذا أتيت و -
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ً من عافيتي الواهنة  صوته يخترق جدارات روحي فيرد لي بعضا

 ألغالب ضعفي وأنطق:

 ؟رؤيتيألم تعد ترغب في  -

لم يلتفت.. وكأنه لم يسمع ما قلته، أو سمعه وتجاهله، وقال في 

 هدوء:

لك ثقل على النفس حتى لو كان مسبباً.. ورغم ذ نتظارلال -

 مهلكة للعمرأنه  ندركأن  نتعاطاه دون

أتطلع لوجهه لكنه أن  اقتربت منه، ووضعت  يدي على كتفه.. أريد

 توقف عن الكالم ووضع يده على يدي وضغط؛ فتسللت برودتها

دتُّ مكاني أن  جسدي.. ولما منعني منإلى  أصبح قبالته تجمَّ

  قائالً:وأكملت  حديثه 

الواحد منا.. يالزمنا طيلة الوقت.. يولد أن  وقت نتظاريولد اال -

.. وفي الفقِر الغنى.. وفي المرِض  ننتظر في الصغِر الكبر 

الصحة .. ننتظر السراء في الضراء.. والعوض في الفقد.. 

 ننتظر الليل في النهار.. والنهار في الليل.. ننتظر القمر...

 يولدأن  ننتظر القمر  -

تخوم السماء الواسعة  إلى قاطعني وقالها بعدما رحنا ببصرينا

فوق محيط التلة فألفنا القمر يولد.. يتمخض عنه رحم الليل.. 
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ً كما اعتدنا ثم  ً كابتسامة طفل في عين أمه.. تأملناه مليا مضيئا

ً في دمائه.. صدره ينزُّ دماً  نهض غائر العينين.. يترنح.. غارقا

 ويخرُّ على قدميه.. وقال لي مستعطفاً:

 ا كنت تفعل من قبل على كتفيك كم احملني -

جلست  له فاعتلى كتفي.. وأحكمت  قبضتي على قدميه ونهضت  

 واقفاً 

 تماسكت  وعاندت  هزالي ورحت  أهبط التلة وهو يقول لي:

 ؟فى رقبة من دمي -

- ....................... 

لماذا أهدر على رؤوس األشهاد وارتوت به جنبات الجرن؟..  -

 ها وال قوة  كل هذا ألني وحيد امرأة الحول ل

 تقل هذا.. دمك في رقبتي.. حقك عندي يا صاحبي  ال -

تكمل أن  كم أشفق عليك يا صاحب العمر.. ك تب عليك -

مشوارك وحيداً  دوني.. كنت أود البقاء بجانبك.. لكن ما باليد 

 حيلة 

..؟ تمتطيني يا ولدجنيدي؟ أبك  خبل  تقوله ياالذي  ما هذا -

ك تب لي  ري وتقولكحمار ليس له صاحب حتى كسرت ظه

 تكمل مشوارك وحيداً دوني.. جنيدي.. لماذا ال ترد؟أن  عليك
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- .......................... 

الجرن  أرضاستقرت قدماي على أن  أناديه.. وماأنا هبطت  التلة و

واقفاً في وجهي أبي  حتى خفَّ الحمل عن كتفّي.. تالشى.. ونهض

 قائالً: ،معنفاً إياي

لد.. لن يرد عليك ولو عشت عمرك كله الجنيدي مات يا خا -

تناديه.. استرد عقلك يا بني وكفاك ما تفعله في نفسك وفي 

.. ما عاد جهد لهذا، يكفيني كوم اللحم لي  أمك وأخوتك وفيَّ

، ما عدت  أدري هل أنظر له ألسدَّ أفواهه معلق في رقبتيال

. يا أكبر رجالي.دوماً  المفتوحة، أم أترك أشغالي وأظل أراقبك

القاهرة،  ما إلى  ترحلأن  تفضل على الدار.. ومن الغد يجب

 ..الك فرعاد لك قعود ب

كنبتِة صبار على أعتاب  التعنيف عند مطلع التلة، فصرت   قعدنيأ

 رأسي في صدري.. اجتاحتني نوبة بكاء عاتية تركت   قبر، دسست  

تجرف ما علق من آهات في  ،بعيني على إثرها الدموع تجري

 من فرط الحسرة: .. هذيت  مجرى حلقي

 ، جنيدي لم يمت.. صدقني، لم يمت..  كنت  معه اآلن.. كنت  بيأيا  -

يتطلع  للقمر.. ال اآلن  أحمله على كتفي.. هو على رأس التلة

ً جنيدي عاشق، والعاشقون أن  أبي أخفيك سراً يا ما ينتقون  دائما
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ولد يا  يتطلعون منها لوجه القمر.. صح يا جنيدي..التي  األماكن

ك ممتاز.. بيجنيدي.. أجبني يا صاحب العمر.. أسِمع صوتك أل

فه أنك على رأس التلة.. يا جنيدي  عّرِ

 خرجت الكلمات من فمي يبترها النحيب والنشيج 

 فأبكت عينيهأبي  سقطت على قلب

 مدَّ لي يديه.. فنهضت  

 وسعني براحهما.. فاتكأت  عليهما

 ارسندني في الطريق حتى أوصلني للد 

يشهد تصدع نفسي أن  ؟يفجعني..أن  ال أعرف لماذا آثر هذه المرة

  ..عينه وهو يخبرني بنبأ موت جنيديأمام  وانهياري

في كل مرة كان يتتبعني منذ خروجي من الدار وحتى اعتالئي التلة 

كان يجلس لي أسفلها ينفث همه وثقل  أدريأن  في صمت ودون

 علبته الصاج الصدئة  ه في لفائف تبغه المعبأة بهاانتظار

 الدار إلى  أهبط إليه يالزمني في صمتأن  وما

 كان على ثقة أني ألتقي بجنيدي وأحدثه وأحمله على كتفي، لكنَّ 

بداء ثقته تلك حرصه في الحفاظ على ما تبقى من عقلي أثناه عن إ

 . لي

**** 
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 الشتاء همجي اإلقبال

 بال هوادة الك فريجتاح حدود 

 قلة بحبات المطر في ساحة السماءينصب غيماته المث

فوق أسطح الدور المرفوعة من البوص والغاب والقش وأعواد 

 الحطب الجاف

 وفي غمرة السكون وسطوة النوم ي صّوِب 

 ي طلق المطر زخات فينفذ من فراغات األسطح 

 يصيب الملتحفين بغطاءاتهم المهلهلة.. يغتال دفء مضاجعهم 

 يزودون عن متاعهم وأغراضهميقلقلهم من فرشتهم فينهضون ل

تتراص الحلل والطشوت وكل صنوف األوعية في كل مسافات 

 الدور الطينية 

 يضعونها أسفل المواضع التي تخرُّ 

وجنيدي ال يفصلهما سوى نا أنا ابعد حافة الجسر بمترين تقبع دار

 دار الخالة سلمى أم حبيب

ظهره يسيل ، والمطر المكوم على قليالً الجسر يعلو مداخل دورنا 

 من الحافة يندفع ناحية عتباتها لي غرق دهاليزها.
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وألن الخالة سلمى ال عائل لها وال ولد فقد حملت على عاتقها 

دارينا حتى نصحو ونشرع في فعل فعلة  ابيعبء الطرق على ب

 كل شتاء 

أخرج أن  إلى خالد يقظيلم أنم حتى أصحو يا خالة.. أأنا  -

 إليكما 

ً  أناجنيدي؛ ف أزعق بقوة راداً على لم أهنأ بنوم، وأستعجله أيضا

 يداهمنا الغرقأن  في الخروج قبل

 تنفتح األبواب الخشبية 

 نخرج 

 سواعدنا مشمرة

 أحكمنا ربط ذيليها حول خصرينانا اجلبيت

 "الكلسون" الصوفي لكّلٍ منا مشدود بالغصب فوق ركبتينا

 فى يدينا فأسانا

  ً  يباغتنا برد الشتاء قارصا

لي به فإننا عمودان من أعمدة الشباب ومستودعان للقوة ال نبا 

 والحيوية 

 يفتح أحدنا فمه حتى تعلو قهقهاتنا أن  كان يكفي

 وزوجته وتضحك لها أمهاتناأبي  يستهجنهادوماً  كانالتي  تلك
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 خرجت صاخبة من أفواه خشنة األحبال الصوتية

 تلطم وجه الشتاء وتعبث بسكون الليل

 جاهز يا جنيدي  -

 فنانهز يا جا -

استعنا على الشقا باهلل.. اسمع يا جنيدي هات بفأسك كل  -

عتبة دار أمام  لم يطوله المطر واصنع منه سداً الذي  التراب

 هي من جر هذا الوحل بعيداً. أنتأن  إلى الخالة سلمى

الوحل حتى ال يطولك منه  جرَّ لي  يا فنان، دع أنتعنك  -

انون اليليق بهم إال شيء.. وتعال  لهذا العمل السهل.. الفن

 السهل 

نصنع سداً بطول واجهات الدور الثالثة لنحجز خلفه أن  كان علينا

ن إلى  ما يسيل من حافة الجسر.. ثم نسرع دار الخالة سلمى لنؤّمِ

 لها قاعة دارها الوحيدة. 

فقط أنا مسرح، إلى  قاعة اليتيمةتلك الفي دار الخالة سلمى تتحول 

 .. وهى وجنيدي المتفرجان الوحيدان..عتلى خشبته الطينيةمن ا

 ..ابيأفكُّ ذيل جلب

  رضص شخصية الفنان محمود المليجي في فيلم األأتقمَّ 

 أنظفها جيداً في صدريأن  وكما كان يفعل أدسُّ إحدى يدّي بعد
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 أستدعي من الذاكرة صوته، ومن الخيال حركاته  

 :أرتجل قائالً أبي  وبصوت خفيض ال يتناهى لمسامع

.. والشتا اللي قبله الك فرا اللي فات غرقنا وغرقت دور الشت -

السدود عشان  البرد نبنيواللي قبله ونزلنا في عز الثلج و

دورنا ماتغرقش وشوفنا موت الكالب الضالة بعنينا ودفنا 

فراخ وبط ومعيز جنب الجسر ال خفنا وال ولينا.. ليه..؟ ألننا 

دا عملنا إيه يا  كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. وفي الشتا

خالة سلمى؟ صحينا على طول لما خبطي علينا وبنينا السد 

حتي في شربة  ووقفنا معاكي كان زمانك اتكلتي على هللا ور 

 .. ودا ليه..؟ ألننا رجالة ووقفنا وقفة رجالة..مية دلوقتي

تنفجر القاعة بتصفيقهما، وتعلو قهقهاتهما، ويظهر خواء فم 

ان توحد ربها، ومن فرحتها بنا تنعتنا الخالة سلمى من أية أسن

 ا في عداد الغرقى..نَّ لوالها لك  أن  بالجحشين! وتعقب  

 رغم وحل الطريق. الك فرويؤذن الفجر ونعتزم الصالة في زاوية 

 وجنيدي..أنا عاشقان 

 صار لنا وعي وإدراك أن  نرفل في دروب العشق مذ

 ً  وأمنياتٍ  لزم كلٌّ منا عشقه حتى عشش بداخله وأفرخ أحالما



 

 
15 

فنَّ اإلخراج السينمائي حتى بتُّ هائماً في عالم ال وجود له  عشقت  

 إال في مخيلتي

قريب أنه  إلى عالم ال أحيا حقائقه إال في حضرة جنيدي وال أطمئن

 المنال

إال حينما يصفق لي كلما أديت أمامه مشهداً من أحد األفالم أو 

مخرجاً.. وال  قصصت عليه قصة فيلم أود إخراجها إذا أصبحت

إلى  إال حينما يكبُّ على مسامعي إصراره على نزوحنا أكثرأطمئن 

لكي ألتحق    دابالقاهرة بعدما تظهر نتيجتنا في ليسانس اآل

عمل حتى يستطيع الزواج  أّيِ بالمعهد العالي للسينما ويلتحق هو ب

 من فردوس.

 فردوس..

 عشق جنيدي األوحد واألبدي

ً تلك اآلخذة من الجنة اس  من أسمائها ما

 ومن حورها العين نفحة عبق وفتنة

 يالزمها رضفي األ ومن المالئكة ظالً 

 ها في أذنيمن كبِّ يوماً  تلك كلماته التي ما ملَّ 

 بتُّ أغدق عليه بالعديد من األلقاب 

 كان أحبها لنفسه ما قرن اسمه باسمها.. )جنيدي فردوس(
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ها، وهى تتهادى مع أول أنفاس للصبح هو على قمة الجسر ينتظر

؛ فهي الك فرخلف أمها تحمل لها الميزان وكفتيه وتوصلها لسوق 

 ابنة بائعة الجبن 

طيورها  وفي المغرب هو على سطح داره يرقبها، وهى تهشُّ 

 لتبيتهم في عشتهم، فدارها في ظهر داره  

وبعد العشاء نكون معاً على قمة التلة، نفضفض تحت ظالل القمر 

 سماء، ال حديث لنا إال عن اثنتين.. السابح في عرض ال

 فردوس والسينما.
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ح  الك فرظل الشتاء يرجم  بمطره ثالث ليال، وفي الرابعة سرَّ

غيماته بعيداً وسلَّمنا سماء صافية.. رائقة.. قلبنا فيها البصر 

وإن  ال زخات لمطر اليوم، وال سيوالً، وال أوحاالً،أن  فاستوثقنا

 أو غيم.  الشمس طالعة بال حجب

إلى  يصطحبني في الصباح معهأن  وقتها عقد جنيدي العزم على

 السوق حيث تجلس فردوس وأمها كي يلقي على أعتاب التطلع

 شوق ثالثة أيام لم يلمح فيهم طرفها.إليها 
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تباً للشتاء وللمطر، وتباً لجنيدي وفردوسه وعشقه.. ما ذنبي حتى 

وعلى هذا الجنيدي..؟  أصحو باكراً ألتسكع في السوق الموحل مع

يفارق ظله مهما أن  فنحن ظلٌّ لبعضنا البعض وال يجدر بأحدنا كلٍّ 

 حصل.

 الجسر كوقع حوافر دواب المبكرين أرضوقع دبيب خطواته على 

غيطانهم واسع وقوي، صباحاته على الرائحين والغاديين إلى 

ً كأفراخ بط تتهادى ناحية تمفعمة بالهيام والرقة، كان من شيا

 ماء. (نايةق)

وكنت  وخماً كسوالً كنعجة أم حصيرة.. أتثاءب حيناً، وأفرك عيني 

ً آخر، بادرني أحد بسالم اكتفيت  باإلشارة له برأسي وإن  حينا

 المثقلة بالنوم. 

ينتظرني؛ فقد كنت  قليالً عند مدخل السوق الغربي تمهل جنيدي 

حاذاته بعيداً عنه بقصبة على األقل، ولما اقتربت  منه وصرت بم

 ً ، ودلفنامنيلقف ذراعا  ، وتأبطه، ورمى ثقل جسده وشوقه عليَّ

 السوق.إلى 

زقاق ضيق لم يترك فيه باعة كفرنا سوى موضع قدم للداخل 

كله أزقة ضيقة تلتفُّ حول نفسها، ال وسع به إال  الك فروالخارج؛ ف

 الجرن القبلي الذي تتوسطه التلة.
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أسير بجواره أنا نما غفوت  وفي غيبة من عقلي حيأنا قال جنيدي و

 ً بكوعه  ذلك حينما لكزنيلم أفطن إال لنهاياته فقط،  كثيراً كالما

 حتى نستطيع السير في زقاق السوق: قليالً م وتقدَّ 

......... كالم سوف تحتاجه غداً في أفالمك حينما تصبح  -

 مخرجاً كبيراً 

 أيُّ كالم يا جنيدي؟  -

 قالشو -

 الشوق؟ -

يجعل المشتاق كدجاجة الذي  الشوق نعم الشوق يا خالد.. -

تبيض، فتراها تدور حول نفسها تبحث عن أن  على وشك

بها نفس أن  تضع بها حملها. قل لي يا فنان، هل تعتقد أرض

 ال يعنيها في شيء؟ األمرأن  شعور الدجاجة أيضاً أم

 كان يعنيها أم ال؟أن  تعرف أنتواآلن  ال يعنيها.. انظر أمامك -

اآلخر  ن بالنوم لمحت بالكاد خياالت على الجانبعيناي المخزوقتا

د  ً وتزيح الوحل المتراكم بعيداً لتمّهِ لفردوس وهى تمسك جاروفا

رت في وقفتها فبدت كعود أن  جلسة ألمها، وما لمحتنا حتى  تسمَّ

 بان أخضر.
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ت خصالٌت من شعرها فدسَّتها في ع جل أسفل عصابة رأسها  نف ر 

عباءتها للخلف لتواري ما بان من الوردية.. ورمت اتساع صدر 

 صدرها  

ورمت نظرات عينيها الواسعتين الب نِّيتين الالمعتين في عين 

ها في كبد السماء ناحية جنيدي وتركتهما  الشمس الناضجة لتّوِ

 عنده هائمتين.

ت عينإليها  التفت   ا نبَّهته فلملم  ر مكانه المَّ ه نظرات عينيها وتسمَّ

ين بقدميه ولم يستطع الحراك، دفعته من كأن أحداً دقَّ مسماري

د أن  إليه ظهره، وكشيطان أوعزت   يتناول منها الجاروف ويمّهِ

 ألمها جلستها

سرعان ما تراجعت لما  لكنَّهاتقدم ناحيتها.. فتقدمت هي األخرى، 

 قليالً أمها على مقربة منها، وأعين الناس.. تقدمت هما أن  فطن ت

عليهما، وأضعهما في كادر  ضوائيأ وتخيَّرت  زاوية أسلِّط منها

 ضيق ليس به سواهما وقطعة من السماء

 للعشق ألق ال يضاهيه ألق

 وللشوق في عيون العشاق زخات كالمطر

 ولفردوس قلب رائق كحليب أمها 

 ترى على صفحته وجه جنيدي القمحي 
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 ال ولم  

تلهو صاحبته  كانتأن  منذ فجنيدي من رباه على العشق صغيراً 

تكف عنها الطفولة يديها أن  لى الجسر صغيرة وقبلبيننا ع

 الالهيتين

 ً  راح جنيدي لفردوس مقتربا

 في عينيهاع تطلَّ 

 منحته حق التطلع حتى الذوبان  

، لكن جنيدي السوق حتى ينفضَّ  يالً التطلع سيدوم طوأن  وظننت   

لفردوس يده ليأخذ عنها  ان" تهفو إليه القلوب مدَّ جكـ "

 ه إياهفناولت ..الجاروف

 هماتالمست بالقصد يدا

 بت حمرة الخجل وجنتيهما وخضَّ 

  رضلحان األوسرت في أذني أعذب أ

ووريقات الورد تتناثر في  ..را تدور حولهمااميالكأن  لت  وتخيَّ 

 الكادر على رأسيهما

 وعوالم العشق الالحسية كلها متاحة  ،راح ثالثتنا في عالم الحسي

وتالقينا على أعتاب الغد نطرق تسربلنا بالخياالت واألمنيات 

 أبوابه
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 ل باالحتواءيعجِّ أن  نرجوه

 كل ذلك كان للحظات 

المشاهد  أكثرالواقع منها  أرضلو بيدي لصنعت على  وددت  

 رومانسية في تاريخ السينما 

 أفقنا ..وعلى حين غرة

 الكادر..في  ضوءال انطفأ

 إظالم

 عدنا من حيث كنا

ها لنجد حليبها على الوحل أتت بنا صيحات أم فردوس ولطيم

 مهرق

 دهسته قدم قاصد ..ووعاء الجبن مدهوس

ً  رضتدفعها بعنف للخلف لتسقط على األ ويدٌ   عليها مغشيا

هذا  ؤ على فعلة كهذه سوى رضا السلباوي،يجرأن  لم يكن ألحد

يكاد يخرج من السجن حتى يعاود إليه  في اإلجرام الذي ال عتيال

فرنا وبلوته كان ابن ك   ،على ذمتهاجن بتهمة أنكر من التي س  

وخيبة نظام أفرخ في طول البالد وعرضها ألف ألف رضا 

  السلباوي
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تنشب أظافرها في أن  نفسها منيصرخت فردوس وأقبلت نحوه ت  

 فلت ألكنه  ..رقبته

 مسك كفيها أ 

 حكم قبضته عليهماأ

 جذبها نحو صدره

عن  تأرجحت عيناه بالشبق في مواضع من جسدها ولم تكف

منه  التأرجح إال حينما ناوله جنيدي بالجاروف في وجهه وشدَّ 

ً فردوس ونحَّ   اها جانبا

 وبدأ االشتباك

 فرنا والكفور المتاخمة له في المشهد رواد السوق من ك  

 كثيرون

 خائفون 

 أذهانهم  معلق على جدارات امياإلجر السلباويجل ابن سِ  

 فة نخليدفعهم للتراجع كجراد يطارده عيل بيده سع

 وحاجياتهم لقلب السوق ،وأقفاصهم ،اتهمالباعة انسحبوا بمشنَّ 

بيني  السلباويفصار ابن  ،أوسعوا لالشتباك مكان في الزقاق

 وبين جنيدي

 خرج من طيات مالبسه مطواة وضع يده في جنبه وأ
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 فلمعت شفرتها في عين الشمس ؛فتحها عن آخرها

  :تفرجسمع من وقف يح بها في وجه الهواء وألوَّ  

 من ال جلف يا يا أنتابن الزانية..  يا جنيدي يا تمد يدك عليَّ  -

 لحمك فلن يبكيمن وهللا يا كلب لو قطعت  ..صل لك وال فصلأ

 غير الزانية أمك  الك فرعليك في 

أسرع  ناحية جنيدي ليطعنه بمطواته لم تكن السلباويخطوات ابن 

 ..من ياقة جلبابه ..ه من قفاه.. لقفت  من خطواتي ناحيته من الخلف

اليد التي تحمل  .. وأمسكت  خنقت ه ذراعي حول رقبته.. ولففت  

  ،قبضتي بقوة عليها المطواة وأحكمت  

ً كان عفيّ   ابن الحرام ا

 كثيراً قاومني 

 حركته ويجهض محاوالتي لشلِّ  منييفلت أن  كاد

 هيركله في خصيتمن قوة  فيهوبعزم ما  ،جنيدي كنيدرأأن  لوال

 كالحريم.. وخارت قواه سلباويالزعق ابن 

 على المطواة فهوت تحت قدميمن فك إحكام قبضته 

 على وحل الزقاق وهوى من بين ذراعيّ 

 صدرهفي  اختنقت أنفاسه

 ى  ه بين فخذيه وتلوَّ وضع يدي
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تفيض على يدينا أن  فخشيت   ،روحه تنسحب منهأن  لوهلة شعرت  

 يكفَّ أن  ت لجنيديفأشر ؛كهذا بنا في السجن بسبب مشبوه جُّ ز  وي  

وراح يساعد  متثل لألمرالقيام به؛ فا فعل ينتوي ردِّ  ىِّ عن أ

 سم أمر االشتباك لصالحنافقد ح   فردوس في استعادة وعي أمها،

بالكاد يلملم نفسه كقط بسبعة أرواح صدمه  السلباوينهض ابن 

 وحل   راح يمسح   ،هكل همِّ  مطواته كانتجرار حرث ولم يمت.. 

ً المسافات حو بها  غاه دفعت  تلمب ولما فطنت   ،عنها له بعينيه بحثا

استقبل  ينبس ببنت شفة،أن  يته فتناولها بوحلها ودونبقدمي ناح

 ً في خطواته المثقلة  منه يجرُّ  مدخل السوق الغربي وراح خارجا

 بألم ركلة جنيدي 

 شيئان لم يسقطا من بوتقة ذاكرتي عن هذا اليوم 

 :أفاقت واجتمع الخلق حولها إحداهما قول أم فردوس بعدما

أن  ا يا ابني.. كيف ترضىرضا تفعله ي له ال يصح ما قلت  أنا  -

كيف تقبل على  ..رهامن ربتك في داأنا و ،إتاوة خالتك تأخذ من

 ؟يتامالبنات األ نفسك قوت أوالد خالتك

 السلباويها رضا والتي صبَّ  اً تلك النظرة المشتعلة غدراآلخر  أما

ً  فوق رأس جنيدي  من مدخل السوق وهو يخطو خارجا

**** 
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 لي دار رحبة 

 على قيراط ونصف بيجدي أل بناها

حلقات الذكر أبي  من رحابته كان يقيم به ،طها دهليزيتوسَّ 

 كلهم الك فروالمديح في حضرة رجال 

 ميأ، وبيأ، وزوجة ةتي التسعضج بإخوفي نهايته غرٌف ست ت

  أب قطله  أما جنيدي فلم نر  

فر ابن تاجر كبير يقيم بك  أنه  ل إلينا من نبأ أصله وفصلهكل ما وص

 الشيخ 

 وله أخوة كثيرون كان يزورهم كل عام مرة

 ً ت به على وحلَّ  أمه حملته صغيراً أن  ما تناقلناه من سيرته أيضا

فلم  ؛ها وورثت عنه الداروعاشت بيننا حتى مات خال   الك فرخالها ب

ً وظل سبب مجيئها للك   ،يكن له أبناء  علينا أو عني فر خافيا

 باألخص

د ولم أع ه أم ال..كان يحب أبان إ فيها جنيدي مرة واحدة سألت  

ً على مسامعه هذا  من عمر بعدما  السؤال ثانية طيلة ما قضيناه معا

 :قال لي في عفوية شديدة

 .حتاجهأ -
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وأمه أمي  تظهرت نتيجتنا ونجحنا في الليسانس ظلَّ أن  يوم

شرق أبي  وليلتها طاف ،بزغاريدهما فقاألتا تزغردان حتى مأل

ويدعو  ،مها بدارناالرجال لحلقة ذكر يقيوغربه يدعو  الك فر

 ورجالهما ،فروشيخ الخ ،العمدة

 صنع لك على الفور صديقإن كنت بال صديق فا

 ال تعش في تلك الدنيا بدون صديق

 شديد القيظ  ديق كحلق صائم في نهارفالدنيا بال ص

 يقاسمك رداءتك صنع على عينك صديقا

 تسلكها ومسافات دروب

 وأمنيات جائعة للوجود

 من جنيدي ويا حبذا لو كان به بعض

أن  معة بعدوينا السفر يوم جنتال للقاهرة وجهزنا حقائب الرحي

 للحقِّ  ،حكمها جنيدي بإتقانزنا خطة أوجهَّ  ،الذكرمن حلقة  ننفضَّ 

 جلهمن أجلي واليسير من أ كانتمعظمها 

  بالقاهرةمدرسة خاصة نها تمحور حول البحث عن أما نصيبه م

 ؛سنبدأ رحلة البحث أينا نعرف من وكنّ  يبدأ على الفور العمل بها

 ولدينا من سيساعدنا  يسيراً  األمرفقد كان 
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ً صيبي فقد كان شاقأما ن جنيدي ويمعن التفكير لي  كما كان يصفه ا

هد العالي نعرف مكان المعأن  بشتى الطرق.. كان علينا في تيسيره

 للسينما حتى نذهب إليه ونعرف ميعاد التقدم الختباراته

ً  عبءحمل على عاتقه  أخوض أية أن  قبل تثقيفي سينمائيا

 :كان يقول لي ،اختبارات للقبول

من  يسأضحِّ  ..نفسكلي  مفنان بع لي عقلك.. سلِّ  اسمع  يا -

معاً..  ادخرناه وسأنفق عليك كل ما أجلك بالنفيس والغالي،

ً ك سينه لتثقيفسأتج السينما  تب عنسأشترى لك كل ما ك   ،مائيا

ضعه بين تهضم كل كتاب أأن  ، وعليكالعالمية والعربية

سنتابع  ،ت مصرسنرتاد كل سينما .. عالوة على ذلكيديك

  ..جتهأنتوما  حركة السينما فيها

، له رأسي أهزَّ أن  فعله لجنيدي غيرلم يكن عندي ما أقوله وأ

ففي جيبه كنت أضع نقودي على  ..إشارتهضع نفسي رهن وأ

 على فكره  رأسه أضع فكروفي ، نقوده

وخرجنا أبي  بصحبة الك فريوم الخميس صلينا العصر في زاوية 

وصاياه لنا بأال نتلكأ في كنس وفرش دهليز الدار بالحصير  نجترُّ 

نسرع في وإن  حتى ال يأتي الرجال فال يجدون ما يقعدون عليه
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الشاي  "وبراريد"والكوالح والحطب والخشب  إعداد المناقد

 والسكريات

بطول واجهات أنا ؛ فقد أضأكثرو في المغرب كان كل هذا جاهز

إلى  ن اللمبات الكهربائية.. ودلفت  م نا وبيت الخالة سلمى حبالً يتبي

ولما خرجت لم أجد جنيدي..  ،"قلل"داخل الدار ألحضر صينية 

الوقت طال أن  إال ،مهحاجة أل ظننته في داره يقضي األمرفي أول 

وبدأ  ..هت صالتها بالزاويةنتاو ..ذان العشاءفع أور   ..ولم يخرج

 وعمَّ  ،ورجالهم ،وشيخ الخفر ،وولده ،العمدة وهلَّ  ..توافد الرجال

 الزحام والصخب

من أنه  ، فأخبرتنيسأل عليه أمهأ ورحت  أبي  من جانب انسللت  

ناحية  قليالً  كتها وتمشيت  يكون برفقتي اآلن.. ترأن  المفترض

ً  يالجسر لعلِّ   ثر.لم أعثر له على أ إال أني ..هنا أو هناك أجده واقفا

 ق ذهني عن فكرة.. تفتَّ 

ً أن  من الممكن ً  يكون على سطح داره واقفا  كعادته يتطلع حبا

 ً ناحية مدخل  وعدوت   ي،دته في سرِّ فردوسه.. توعَّ إلى  وولها

 السطح إلى  أوصلنيالسلم الطيني ف وصعدت   ،داره
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، ال مخلوق عليه وال السطح بعيني لم يرد.. مسحت   ،عليه ناديت  

نظري شطر سطح بيت فردوس فألفتها  هت  ثر لجنيدي فوقه.. وجَّ أ

 حلقة الذكر  تيها منتظرين بدءجالسة هي وأمها وأخ

ت ت بعد برهة من الوقت وفطن  لتفت  لفت نظرها لي فا حاولت  

ها يت لي كتفوهزَّ  ..هات شفتيمَّ ، فزنيديشاراتى بالسؤال عن جإل

 بما يفيد أنها ال تعرف 

ً إلى  نزلت   يفارقني قط إال  من أمر هذا الذي ال دهليز الدار متعجبا

  ..حينما ننام

 ذهب؟ أين

 ،تحرك فأكون على علم بكل خطواتهوإن  ،فهو ال يتحرك بدوني 

  ..وكذا أنا

  الك فرنهض رجاالت 

 صبوا طوالً نتا

  وا في الدهليزقتحلَّ 

 رويداً  وبدأت أصواتهم تعلو بذكر هللا رويداً 

 ً  وراحوا يتمايلون كأغصان الشجر حينما تحركه الريح يمنيا

 ويساراً 
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يعتصرني الغيظ من اختفاء جنيدي  ووقفت   ،لم أتمايل معهم كعادتي

 المفاجئ 

 عنه في كل االتجاهات انعيناي تبحث

 بدونه  وحيد الك فرئل من أهل جمع الهاوسط هذا الأني  شعرأ للحقِّ 

  كائن ينقصه شيئ

 أينإلى  روحه فارقته وال يعرف جسد

 ،الك فرل من عيال يد عيِّ  كانت ،من شرودي صغيرة عادت بي يد

 :قال لي

   .في الجرن ةبه عند التل لحقجنيدي يقول لك إ -

 واندفعت   ،وسط الرجال ويتمايل كما يتمايلون ل يندسُّ واندفع العيِّ 

ً أتماي  التلة. من أمر جنيدي حتى وصلت   ل عجبا

إلى  وتأتي وحيداً  كيف تتركني ؟..جنيدي تفعله ياالذي  هذا ما -

بعدما تركناه وتركنا الرجال اآلن  عليناأبي  ماذا سيقول ؟..هنا

  .هذا ليس وقت القعود على التلة نَّ إ وحلقة الذكر..؟

لتلة بما رأس افي السماء يغلف جنبات الجرن و كان القمر بدراً 

ر يزيح من نفسي ما لقيته من ضوء.. وكان لسكون المكان أث تيأو

 دهليز الدار في  من صخب

 .ارحل يا خالد -
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ً  ،هزيالً  ،صوت جنيدي ضئيالً  تانيأ ً  ،متقطعا من بين أصابع  خارجا

صوت جنيدي أن  للتلة فعرفت   من الكالم والنطق.. نظرت  يد تمنعه 

 يأتي من أعالها

طلبك؟ تعال  في  حل دون إذن من أرسلكيف تر ..ال ترحل -

يدري من أمره  لترى بعينيك صاحبك العفي وهو كالقطة ال

 شيئاً.

رسل التلة أإلى  كما أرسل لي من يجرني ،ثانية السلباويرضا 

حتى ينفرد به هو وزمرة من إليها  قدمه لجنيدي من يجرُّ 

 المجرمين أمثاله

 ً  أوسعوه ضربا

 لم يرحموه

 سليمة  لم يتركوا به قطعة

 ناحية التلة  عدوت  

ً  نهبت    فوق رأسها حتى صرت   مسافاتها نهبا

  السلباويوخامسهم رضا  ،ن بالسالح، مدججونأربعة ملثمو

ً  ا رأيت  لمّ  ابيصو فقدت    في دمائه  جنيدي غارقا
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غارق أني  اً، أوأشاهد فيلمأني  أو ،حلمربما أأني  لوهلة شعرت  

ده بمشاركة وأجسِّ  كاريفي خياالت مشهد أنسجه من بنات أف

 جنيدي كما كنا نفعل فوق تلك التلة

 الدماء حقيقية على يدي 

 على التلة يفتح عينيه بالكاد جنيدي ممداً 

 على صدره ارتميت   ..يئنُّ 

 ..جنيدي -

 ؟تيت يا خالدلماذا أ -

 ليك إ مكانك أتيت   ا عرفت  ولمّ  ..جدكحولي فلم أ نظرت   -

أن  لكن إياك ..جدنيتنظر حولك فال تأن  د بعد ذلكتعوَّ  -

الوحل بفأسك  تجرَّ أن  تنسى جنيدي.. وإياكأن  إياك ..تنساني

؛ له المطريط لمالذي  التراب تجرَّ أن  دتعوَّ  ،صاحبي ثانية يا

 يطولك من الوحل شيءكي  لم تخلق أنتف

 ؟..جنيديماذا فعلتم ب -

، السلباويرضا  عليَّ  ردَّ   :قائالً  بتشّفٍ

 سنفعله  ظر لترى بعينك مانتابعد..  شيءنحن لم نفعل به  -

 أبعدوني.. ..الملثمون حاوطني

 وا حركتيشلُّ 
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 موني كمَّ  

 صدرهفي  ناحية جنيدي وغرز مطواته السلباويبينما راح ابن 

 يغرزها ظلَّ 

 لم يعافر جنيدي

 بعينه  تلتقي عينايَّ أن  جلهعافر من أ كل ما

 عني ولو بنظرةيودِّ أن  أظنه كان يود

ً أ  ؛ورماه من أعلى التلة السلباويفحمله ابن  ،سلم الروح سريعا

الذين جاءوا مسرعين  الك فرفهوى حتى صار أسفل أقدام أهل 

 بما يجرى فوق التلة يمألون الجرن بعدما أخبرهم أحد ما

 فوق صدر جنيديأنا شعر بروحي إال ودفعني أحد الملثمين، فلم أ

رصاصات  لكن ،ومن معه السلباوييطاردون ابن  الك فرأهل  نفر  

وا رتهم من االقتراب وفرُّ ت بها السماء حذَّ أسلحتهم التي ضجَّ 

؛ فقد صنعوا ذكري   دور هماخفرعمدة وولده و.. ولم يكن للهاربين

ً أذ  .خرى من عجينمن طين وأ نا

-5- 

 يسومني الفقد سوء العذاب

 كل رصيدي من الصبر ينفذ تركت   ؛غير قادر على مجابهته نيوأل

 على التحمل ما عاد عندي طاقة 
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توقفت  كانتالحياة ال تتوقف عند موت بشر وإال لأن  يقولون

 النبي الكريم  لموت

 ؛نفيالحياة ماضية في حال سبيلها رغم أأن  علم، وأعلم ذلكأ

 جنيدي ال يعنيها في شيء فموت  

أنا تبكي من قبل كما رأيتها تبكي من أجلي وأبي  زوجة لم أر  

 القاهرةإلى  للرحيل ستعدُّ أ

تنجب  كانتن م   ميأو ،نجب إال البناتلم تكن ت  أبي  وجةز

حكمة إلهية ضربت بعرض الحائط كل النظريات التي  ،الصبيان

 بنطفته عن كون في كون الرجل هو المسئول نسانابتدعها اإل

 م أنثى أ الجنين ذكراً 

 كانت واحداً  فارق العمر بينهما شهراً أبي  لي أخ شقيق وأخت من

 ن فيهما بلييحأبي  وزوجةأمي 

محطة القطار إلى  لنيتوّصِ أن  فيأمي  أبي نت زوجة  حينما استأذ  

 :الطريق قالت ليوفي  ،حقيبتي حملت  أبي  مع

زوجي  والدأفي  حداً .. لم أحب أجبه بطنيلم تنالذي  ابني أنت -

كنت أقسو عليك وال  ..الكبير والسند لنا كلنا أنت ..حببتككما أ

 ً اً صلب صنع منك رجالً أأن  أريد كنت   نياً.. ألحلو أعطيك ريقا

الدنيا.. الضربة التي ال  اته البنات لو مالت بهنَّ ليه أخوإكن تر
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حصل  تعرف ماأ ..تحنيه تصلب الظهر ال ..ولد تقوي توجع يا

 ت في بالد هللا بين خلق هللا الت عقلها ومشفقد   ..؟ألم جنيدي

سك اتم ؟..كلها وتحرق قلوبنا عليحّصِ ت  أن  شيئاً.. أتريد تعي

 البنات تكاخو. أتطول غيبتك.أن  ولد واصلب طولك.. وإياك يا

خوتك تعتمد على إ وال ،مامهموجودك أإلى  حاجةفي 

خضر بعد.. اً لم يشتد عودهم األرزالوا صغا فهم ال ؛الصبيان

جنيدي وما حصل له..  ما تضع  قدمك في القطار انس  حين

 ولد راحتك يا راحة جنيدي في

فما بها قد  ؛حمل جنيدي في حقيبتيأأني  تعلمأبي  ةلم تكن زوج

ً كل حاجياته لم أنحِّ  الحقيبة تركت  وفي  ،ه بيدهرصَّ  لم  ..ها جانبا

منتصف وفي بالقطار  على مقعد حينما جلست   أنيأبي  تعلم زوجة

وليس أم جنيدي تنادى عليه في عربات القطار  الطريق وجدت  

 :على لسانها غير

جنيدي يا خالد يا ابن  أين ؟.ولد. يا أنت نأي ..جنيدي ولد يا -

 يا ..خالد يا ..جنيدي يا ؟خالد.. جنيدي يا أين ؟..ممتاز

 ..جنيدي

**** 

 نة ابيلطرقات خفيفة على باب الك بهت  انت
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  كان الطارق طفالً 

 ناحيته فملت   ؛له استمالت ابتسامته قلبي حينما فتحت  

  فيه طويالً  قت  حدَّ  ،ن من مالمح وجههصارت عيناي قريبتي

 مالك صغير ..جميل

 تعكر أنفاسي صفحة  بشرته أن  ضاضه خفت  ابيمن  

 سوادهما وكذا بياضهما تدواش اتسعت عيناه

 نفه وفمه أ وكحبتي فراولة وجدت  

 تنبتان مكان غيرهما ..تاناميه األمانت سنتاحينما فتح فمه ب

 ل بأناقة على كتفيهطال شعره الناعم حتى تهدَّ 

 ة ناحيته أشعر بألف

  ..عرفهأأني  شيء يهاتفنى

 أية رابطة تلك  أعرفأن بيني وبينه رابطة لكنى ال 

 أدعوه للدخول دخل كالمعتاد على ذلك أن  قبل

ً يرتدى قميصأنه  باهيتانلفت   يشبهان قميصي وبنطالى  وبنطاالً  ا

 وكأنهم خيطوا من قماش واحدن على الطاولة ييالملق

  :نطق بكلمة قال ليأأن  نة وقبليابنظره في أنحاء الكدار ب

 أينلى وإ ؟..نحن أينو ؟..ناأ؟ ومن ..أنتمن  ..أسئلة كل يوم -

ً ش عرف أال لك مراراً  ؟ قلت  ..تيناأ أينومن  ..؟نذهب أنا  ..يئا
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ً  أعرف ولو كنت   ..أعرفمثلك بالضبط ال  هنا  كنت   ماشيئا

 معك

ي وجهي كل السبل ف ستطع النطق.. سدَّ ألجمتنى كلماته.. لم أ

 :باهنتوأكمل بمهارة فائقة في اجتذاب اال

ه.. وأظن أعرفالوحيد الذي  شيءهذا ال ..عمري سبع سنين -

 بذلك   نيخبرأنك من أ

لمح تذكرة أن  وما ،يبحث عن شيءكمن  قليالً  نةابيالكفي  دار

 ،نظرهأمام  ، وراح يقلبهايدهفي  مسكهاأو ،ليهاإسفر حتى راح ال

ً ثم كمن تذكر  ،طويالً  ورمقني ثانية مكانهاثم وضعها  قال شيئا

 :خرج من جيب بنطاله تذاكر كثيرةوهو ي  

احتفظ بهم  ..ركابها يديجمعتهم لك من أ خيرةوارد العربة األ -

 نريد ..سيتوقف القطاراآلن  د ربع ساعة منبع تنس   الو ..كالعادة

سأتركك  ،القطار طعام جائع ومللت  أنا ف ؛كلبعض األ نشتريأن 

لقطار يعج باألوالد فا يجرووأنا لهو وسأذهب ألاآلن  كوشأن

 .شقياء اليوماأل

التي  غلتني األحداثش نزوحه بقدر ما نزح الولد عني ولم يشغلني

 ..األوراقروتها لي 
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التقاط  دون ترتيب محاوالً وبعجل في  قرأها لم أفيم نظري بت  قلَّ 

كل دون الحاجة لقراءة بسرعة  ها يوصلني لنفسيطرف خيط من

، ليهاإ هيت  نتاخر ورقة لكن العجلة أعادتني آل ،األوراقتلك 

 ..فقلبتها وقرأت  

 

-2- 

 

ً وضيق كان الممر طويالً  دوماً  وهذا الضئيل المكلف ى  الّ يسع إال ا

  غرفة الطبيب المعالجإلى  بالمشفى من غرفتى ابيصطحبا

ترسم الشمس ظاللهما على  على جانبي الممرمفتوحتان نافذتان 

ستدفئ تكي  حداهمادائرة إفي  تكنت كلما توقف ،هأرض رخام

الضئيل  يشدني ات معشوقتيمسمن ل بعضبالباردة  وصاليأ

  ستعجلنيوي

 وقتيشمع شمس وهىلعاشق اأنا 

 دونإليها  منحته حق التطلعمن  رضاأل الوحيد على ظهر هذيأنا 

، وهجو تخايله خياالت ال، أله و تغمض عينأ ،يهتز له رمشأن 

 دونما فتيان الكون كلههتك سترها يأن  تاها الذي أرادت لهكنت ف
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وس على سطح البيت في جللوا عادة الصحو مبكراً  أورثتني ميأ

طيلة لتلك العادة  سيراً حتى بت أ اميتقوى عظكي  الشمس حضرة

 عمري

حينما عادة اجترار دفئها  ومنحتني قلبيو اميت عظالشمس قوَّ 

 حبسوني جفن حينمالي  لم يهتز وصال الكون.. لذلكيغزو البرد أ

ً في   ال ،الشمس ؤيةمن ر وشتاًء ومنعوني تلك الغرفة الباردة صيفا

 امينخاع عظفي  ختزنهاأأني  يعلمون

ً ممر آإلى  أخذكات سلم تخر الممر بضع درجفى آ  خر ال يقل ضيقا

 ..تفتح ال هفنوافذ ؛تزوره لكن الشمس ال ولعن الممر األ وطوالً 

مر فى نهاية هذا الم ..المفتوحةلنوافذ ل الإ ظالالترسم  والشمس ال

ً  ،حجرة الطبيب المعالج عالج فيها أالتي  حجرتي كانتما يوما

  يمرضا

 ..جل الحقيقةأالكثير من المعارك من  ة خضت  فى تلك الحجر

ختنقت كما يختنق الممر بضوء اللمبات النيون االتي  الحقيقة

 نوافذه المغلقة من زمن ال تفتحأن  إلى حاجةفي  الممر ..ضبياأل

 بأس به

وفتحوها  يفتحوها..أن  ملين بالمستشفىللعا أوامرييوماً  طيت  أع

ن من مفصالتها تمكَّ الذي  لدقائق معدودة بعد صراع مع الصدأ
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  ابيالعجوز المتص غلقت ثانية بأمروأ   ..تفتح بسهولةأن  أبىو

الحمام بفتح باب  مرت  أ يهاج وماج وكأنالذي  مدير المستشفى

 عليه

ً الضئيل  ذراعي إال أنه يمسك أن  دون بجواري يمشيكان  ما دائما

ويحكم  ذراعيالطبيب المعالج يمسك ب حجرةحينما يقترب من 

ها لداخل قوة تجرني ضآلته صارتأن  فأشعر ؛قبضته عليه ويضغط

 طبيبي وتجلسني أمام 

  حجرتي كانتتلك كرر.. أ

ً  مشرعة انتك خلف الطبيبالتي  المغلقةالنافذة  وجه في دوما

ليغلقها إليها  ابيالعجوز المتصقلت الحقيقة هرع أن  الشمس وقت

 ظنها مغلقة من يومها صوتي العالي وأ حداً يسمع أ حتى ال

سعد الدين أشرف  وتركني معغلق الباب خلفه خرج الضئيل وأ

ً  طبيبي  ، وتلميذي سابقاً المعالج حاليا

 دكتور  يا هالً أ -

  ناحيتي وهو يحييني لم يرفع عينيه

  ..اليجرؤ على ذلك

 عين من خذلوهم أفي  بعض الخونة اليجرؤون على التطلع

 تحمل الدهشة من فعلتهمالتي  يخشون النظرة
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لماذا خنتم  ..يؤرق مناماتهمأن  من الممكنالذي  يتجنبون السؤال

 ؟ثقتنا

 عينه يدبَّ أن  ضمير ومن السهل فال دم عنده والاآلخر  ما البعضأ

 عينيك ويدهشك بكل هذا الكم من التبجح ي ف

على  ظنه كان مجبراً أ ..ولكان من النوع األأشرف  الدكتور

 :له قلت   ،المحكمةفي  والشهادة ضدي خيانتي

-  ً  دعوتك لمشاركتي ..علىَّ  ودخلت   اول فطوريتنأ ما كنت   يوما

ً جائع عت رغم كونكلكنك تمنَّ  ..ياهإ من  الجوع يطلُّ  لمحت   ..ا

 لك نصف الفطور وخرجت من الحجرة كت  وقتها تر ،عينيك

 ً تتناول باقى الفطور وال أن  عليك قسمت  ، وأاالنشغال متصنعا

 شرفأ. هل تتذكر يا دكتور .تتركه

 بدون اهتمام علىَّ  ردَّ 

.. منك ويقدر نفسيتي أكثرلم يكن هناك من يفهمني  ..تذكرأ -

ً دائما يجد العالم مثلك.. وقلَّ  معلمي، يا حكيم أنت كنت  ما ما

ً و اً،جائع  يد حضرتك في  الشبعجد كنت أ ما دائما

 عني مادوللماذا منعت التراأشرف،  دكتورصد أق ..شرفأ -

 دوني عليه ولم أعد أستطيع التخليهم عوَّ أنتعرف  أنتو
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السن ولم أعد في  كبرت  أنا ، وشرفأ يا جسدي يؤلمني ..عنه

 عراض االنسحاب أتحمل أ

ومريدينك  امىك القدأصدقاءن إ ثم ..معلمي نها تعليمات ياإ -

 مادولاحتياجاتك من الترا ونويغطُّ  يقومون بالواجب معك

 الضئيل يستطيع توفيره لك ..أغض الطرفأنا وومشتقاته 

رى أل حجرتيفتح نافذة أأن لي  هل ،أشرف يا خيرلي طلب أ -

 رى الشمس من تلك النافذةأأن  ريدأ ..الشمس

حدهم لمحك أأن  ثم لو ..حجرتينها إ لم تعد حجرتك يا معلمي، -

 اذهب يا ..سنصير إليهالذي  ما أعرفال  نافذتهافي  تقف

 غرفتكإلى معلمي اآلن 

نحني حق لكنه لم يم ،عينيهفي  تطلعت طويالً أن  بعد وذهبت  

ً ال أكي  مايهحار فاإلب  ي؛فعله ب هما على مابمن الندم  ستشف بعضا

وصلت  ليدون به ما يأظنه ملفمامه أ سطور ملففي  همافقد دسَّ 

  إليه حالتي

   :حبس بهاأالتي  الغرفةإلى  يرافقني الضئيل وهو ل ليقا

؟ ..دكتور تتذكره ياأ ،مس يأخذون سليمانأرأيتهم ليلة  -

يتهم أر ..فتك عليهعرَّ  يالذ 233سليمان مريض الغرفة 

ربع ساعات بالتمام أوبعد  ،يأخذونه وهو يسير على قدميه
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ا ولمّ  ..عليهم تلصصت   ..الةعلى نقّ  حموالً موالكمال عادوا به 

ً أ رموه على سريره ونزحوا عنه رحت    ..ويساراً  قلبه يمينا

 ؟دكتور تعرف ماذا وجدت يا

ً أأن  ريدأ ال قلبته قبلك.. أعرف - أن  ياكإ.. وسمع منك شيئا

 .شرفأالدكتور أمام  ثانية هكذا ذراعيتضغط على 

ظل أفهمك أني أفعل ذلك متى سأإلى  ثم ،دكتور نها تعليمات ياإ -

 تغضب ال .. وعلى كلٍّ جل مصلحتكمن أ

فهو غيرها في  ماأ ..تلك اللحظات فقطفي  هذا الضئيل كم هو حقير

 من عقار الترامادول ني ويوفر احتياجاتيبويح يحسن معاملتي

ك ذل ففي ؛للحظات صنع منه حقيراً ن تهى م   التعليماتأن  علمأ  

عقوبات بعض المها بتدعِّ عليمات والتتضع أن  فقطالمشفى عليك 

  خالق الرجال ستؤول إليه أالذي  ا وانظر مالمن يخالفه

**** 

 هرمة  قصيرة..

 متشحة بالسواد 

 تهرول ت قبل  أمن بعيد  

 وجهلل يتمر بها  لعلها تهتدالتي  وجوهكل الفي  نظرها ترمي

 د لت على صاحبهالذي 
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 بارتجافة جسدها النحيل  ال أحد يبالي

وتحصدها يداها  تجاعيد وجهها تسقي مثقلة بالحسرةالها تدمعا

  بأول والً أ

  استقرت عيناها عليَّ  ول مادعتني بابنها أ

ً وأ ،جبتها بنعمأ ً  حيت  نتاو وسعت للمارة طريقا  بها جانبا

 صوتها يسعفها والالكلمات تطاوعها  ال ..تتلعثم   

ً  زعت  نتامن روعها و أت  هدَّ   به عقليرتَّ  من على لسانها حدثا

 بصعوبة بالغة 

تبرع بكليته ليالمشفى إلى  زوجها تت بصحبةها أنأفاده مكان 

 منن يرسلهما ألداء عمرة ويعطيهما ألفيأن  نظير لثري عربي

 لىإلجراء العملية وإ طلعة النهارخذوه منها منذ أ نهموأ ،تجنيهاال

 ..إليها ديعلم اآلن 

و أنها دخلت هنا تلك المرأة تهذي أأن  األمربادئ في  ظننت  

مراض العصبية تلك المشفى هى لألأن  قنعهاأأن  وحاولت   ..بالخطأ

 لم يجِد إقناعي ..جراء تلك العملياتوليست مؤهلة إلوالنفسية 

 أسكتها ،عليها كالصدمةقد وقع  ميكالأن  من الواضحف ؛لها

 تبحث عن الحقيقة  وجهيفي  هافيها عينادارت هنيهة من الوقت 

طول ذراعيها  تمدَّ يرضيها  شيءولما توصلت ل ،قسماتهفي 



 

 
45 

ولما لم تجد  ،جسدهابليه تستند إالهواء خلفها عن جدار في  تبحث

ً ت وهو كأت عليَّ اتَّ   تع  حتى تربَّ  رضاأل لها على تتلمس موضعا

كم هما  ،ظهر يديها ت رأسها بين كفيها فبان لعينيوضع  و

ً شمس لفحال الفحتهم ،كوجههامليئتان بالتجاعيد  ،هرمتان  ا

سماع كل األإلى  ظنها طارتأكلمات  صوت كسيرفي  قالت 

 :على قلبى بالوهنت وحطوطاولت حواف السماء 

ننا حصى تلك إ ..ننا ضئيلون للغايةأ )أبو كريمة( قلت لك يا -

لم  ..قدامهمأأنا أن تط جلالسادة فيها من أافترشنا  ..رضاأل

 رضوالد الكلب الذين فرشوا لك األتصدقني وصدقت أ

ل منا هللا كان سيتقبَّ أن  (كريمة بو)أ هل كنت تظن يا ..وعوداً 

 ناهللا كان سيعفو عن إ ؟!..قد دفعنا ثمنها من جسدكالعمرة و

 ..هنتامأفي  فرطنا عنا وقدليعفو  لم يكن ولكنه ،لم نعتمرن إ

ضاعنا هللا وها قد حل عقابه علينا لقد أ ..فى قطعة من جسدك

 لك أعرف الأنا رجل و يااآلن  فعلأ ماذا ..نا البعضمن بعض

ً  سمع لكأ والأنا مك هل  ؟اآلن ماذا سأفعل ؟..اً خبر وال حسا

؟ بماذا ..عنكه ناسسألنى ن إ ماذا ؟..بدونك الك فرإلى  عودأ

؟ ماذا ..ه ليبيع كليته ففقدته كلهقول لهم رافقت؟ ءأ..همجيبأ

 جلن أأبوك كان يبيع كليته مقول لها ؟ أ..ابنتك لكريمة أقول
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الفاكهة ويفعل معك كما يفعل كل يدخل عليك بكيسين من أن 

يرفع كي  زوجكأمام  اً والدك نقودويعطي أمع بناتهم  باءاآل

 (؟بو كريمة)أ يااآلن  أنت أين ؟..مام عائلتهمن قدرك أمامه وأ

 أرضفي  رجل هكذا يا ؟ كيف تتركني..روحأ أينجدك وأ أين

(.. كريمة بو)أ يافيها  دليلي ؟ كنت..صديق فيها واللي  لّ خِ  ال

 ؟لم تكن تعلم ذلكأ

 ..لها سراً  أعرف تحركات مريبة بالمشفى ال

ً في  ابيالعجوز المتص أنه  ويبدو ويساراً  حالة قلق يشيح بيده يمينا

  توترفي  ن حولهاء والتمريض الملتفيطبطاقمي األف عنِّ ي  

أنا ف دون إذن مني؛ سعاف المشفى الوحيدة تنطلق خارجةسيارة إ 

ً ، بتسييرهاف الوحيد المكلَّ   كنيته  أعرف ما ال تحمل شخصا

لم الشيخ محمد عرفان إال  لما تفقدتهم كلهم بخير وعافيةمرضاي  

ً عربذلك الرجل  ،غرفتهفي  جدهأ ، ى الجنسية ذو السبعين عاما

يعانى أنه  يفيدبحالته  جاءني تقرير علىبحجزه بناًء  مرت  والذى أ

  شيخوخةمراض أمن 

 يام سوى ثالثة أ حجزه لم يمر علىوذهب هذا الرجل  أين

ً نتا كل هذا لم أعره دائم مع هذا العجوز  على خالفأنا ف باها

ً  أّى سؤال منيأن  علموأ ابيالمتص  عما يحدث قد يشعل خالفا
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لذا  ،ية خالفات جديدة معهأ غنى تام عنفي أنا بيني وبينه و جديداً 

 ..معرفة حقيقة كل هذا لت  أجَّ 

 عاملتي ظرأنتو ،تابعهأ بنافذة غرفتي ت  قفوو هدوئي، على افظت  ح

 غرفتيإلى  يأتياني بالسيدةأن  مرتهماأقد  نظافة بالمشفى كنت  

ا من ءهدِّ ي  أن  بعد اميميجلساها أوإن  ،حديشعر بهما أأن  دون

 روعها

الريح على  كانتو من عمري،التاسعة في  كنت  أبي  ماتأن  يوم

، وكان بيتناأمام  لقت بهاامة الشارع العريض وأت قمر  شدها فطيَّ أ

 على عاتقي ت  فحمل ؛عزاءللأنا لنقيم فيه صوأنا د مكمهِّ أأن  عليَّ 

ً تنحيتها و كنسها عبء تطيرها ثانية  كانتالريح إال أن  بعيداً  جانبا

 .من الجديد لكنسا على ترغمنيو

 النارشعل أأن  إليَّ  فأوعز ،لنا على مقربة جارمن  قبنيكان يرا 

بعلبة  إليَّ  لقى، وأالريح لها خلص من تطويحكي أت القمامةفي 

، والعود طفأته الريح؛ فقد أول لم يشعل القمامةثقابه.. العود األ

النار بشغف  وراقبت   ،شعلتها، وفي الرابع أوالثالث كذلك الثاني،

وتتحدى الريح بل تستمد قوة  هاتزحف كالرقطاء لتلتهم وهي

النار قد  وكأنَّ  ،أبي على موت ظة نسيت حزني، للحتأججها منها

 التهمته مع القمامة
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      ولى به الحرقالكنس أ معه ال يجدي ماأن  قنت  ها أيبعد

 معرفة الحقيقةإلى  الضئيل سبقني

 واختبأ بعدما أشار لها عليَّ  إليَّ  هو من ساق السيدة العجوز

  ..اثنتينفي  بارع كان على علم أني

 يستعصى عليَّ  مافي  شعال النارإو يدور حولي،حقيقة ما  زاعنتا

 تقويمه

**** 

عالج المخبولين في  صتخصَّ أأن  دت  ر؛ فأخبالً  بي أنَّ  علمأ كنت  

  أمثالي

 ،اض النفسية والعصبية عن اقتناع وحباألمرعالج في  صت  تخصَّ 

بعد  مسعاي ولما نلت   ،المشفى هذافي  جل العملمن أ وسعيت  

عالج في  نجحت   ..مجهودي ها كلَّ عطيت  ها نفسي وأعناء وهبت  

 ،هافيت حاالت لم يكن يتوقع أحد شفاءش   ، وعلى يديحاالت كثيرة

ً  رفضت   مل بالداخل والخارج براتب يعادل كثيرة للع عروضا

أنا ؛ لرضائي بما رفضت   أتقاضاه بذلك المشفى لكنني ضعاف ماأ

 يه عل

ز المشفى سوى مديرها العجوفي  لم يكن يعترض وجودي

 ،ه بهلقَّبمن أنا  ابيوبالمناسبة لقب العجوز المتص ،ابيالمتص
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ً و عدم  ال موتي، منيوجهه حتى بات يتفي قولها ما كنت أ دائما

 رؤيتى فقط

فهذا الرجل كان  ؛من فراغ شيءلم يكن ما بيننا من خالف نا 

 ً ً  ،العديد من المخالفات المالية بالمشفىفي  ضليعا ً  وسببا في  رئيسا

هماله إإلى  ها؛ فأعزووفاتها جهل سرَّ أ ت كثيرة كنت  وفاة حاال

 الجسيم 

فيه العديد والعديد من  مت  وقدَّ  ،داريةالنيابة اإلإلى  شكوته ما كثيراً 

أنه  الغريب لكنَّ  ..ةابيكل الجهات الرقإلى  المذكرات والشكاوى

ليه كما نسب إت   كانتالتي  كان يخرج بالبراءة من كل االتهامات

نى العاملين بالمشفى نصح ما كثيراً ة من العجين.. الشعر تخرج

 ليه ؛ فله ظهر قوي يركن إباالبتعاد عن طريقه

مرة  نسانتساق لإلالتي  تلك الصدفة-بالصدفة  مؤخراً  عرفت  

جين ، يستدرج المحتاعضاء بشريةأ تاجرأنه  -حياتهفي  واحدة

مشفى الإلى  لى المقابلفقون معهم عبمعاونة سماسرة له بعدما يتَّ 

زرع تلك في  المقابل يستضيف الراغبين التبرع وفي لعمل عمليات

  ،عمل لهم عمليات الزرع بالمشفىيعضاء واأل
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ً  فيَّ  صنع الضئيل  بعدما واجهت   وفتح عينّي على الحقيقة معروفا

، وأصبح المشفى إدارةأعضاء مجلس أمام  كرهالمدير بكل هذا وأن

ً موقفى أ   تحت يدي لعدم وجود دليل مامهم ضعيفا

ئال كليته رانى موضع عملية استص، وأى الضئيل ظهره لىعرَّ 

 لف جنيه التي باعها للمدير بعشرين أ

عضاء البشرية أخذني من يدى وأراني الثالجات المملوءة باأل

يسحبونها التي  كياس الدماءوأ ،ثرياء والعربة للبيع لألعدَّ والم  

السوداء بباهظ السوق في  من المرضى بدون مقابل ليبيعونها

 ثماناأل

ت للقيام بعمليات االستئصال عدَّ التي أ   غرفة العمليات أراني

 غفلة من الجميع في  والزرع

دخلوه الشيخ محمد عارف أأن  فنيوعرَّ  ،خيراً ل أالضئي اختلى بي

 األمرقيقة ح أمراض الشيخوخة، وفيالمشفى بحجة العالج من 

  (بو كريمة)أ يزرعوا له كلى كان المتبرع بهادخلوه لأ

( وساءت حالته كريمة بو)ألفظ كلى  هجسد أنَّ  قال الضئيل لي

 مر العملية، وكان على القائمين على أعملية الزرع جرائهمإاء ثنأ

مشفى آخر عالي إلى سعاف سيارة اإلفي  سرع وقتينقلوه بأأن 

ً  أكثراإلمكانيات و ، ن، وفعلوا ذلك بكل دقة وهمة عاليتيتخصصا
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تركوه ولم يعيروه  ،حتفه )أبو كريمة( لقينما بي ..نقذوهوأ

 ً  دون تتمن حيث أه وعادت زوج حتى، لم يخيطوا جرحه ،اهتماما

 تعلم مصيرهأن 

 :الضئيللي  قال

هم تاليرقت ك  تهم س  شرف على حاالت  مرضى  ةعندك خمس  -

ً تعرف عنهم  ال أنتو    شيئا

ً أقال   :يضا

ن شيئاً، إذلك يعلم عن  المشفى ال إدارةمجلس أن  تعتقد ال  -

لك المشفى لهذا س ذسَّ ، وأشيءعلى علم بكل  دارةمجلس اإل

 الغرض بالذات 

ً أل قا  :يضا

واسكت وانعم  مثلي فكن ضئيالً  شيءع القيام بذا لم تستطإ  -

؛ فحماة القانون هم باب القانون تطرقأن  ياك، وإبالسالمة

 لك المشفىذفي  نفسهم شركاءأ

 شعتها تدبُّ آ وتركت  مس عين الشفي  عيني وضعت   يوم اتذ

 ت فيه الفكرة ج  فتوهَّ  تالفيف عقلي؛في  طرافهاأ

 فار التنور 
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 ثار البركان فألقى حممه

  اميقدأساور أ فككت  

  سبيالً  ليهتعرف الشمس إ ال عالم سفليإلى  ر خطواتيآثا اتبعت  

 درج  سلم

ساقتها الحاجة وقادها  ريح شيطان وأجسادإال  تمر بها ممرات ال

 ماناتها وز لتبيع أالع  

 ضئتها ة خنقتها بلمباتها النيون حينما أمظلم غرف

 الثالجات فارتطمت بالسقف برودتها  حطمت  

 رواح المنهوكين المنتهكين أ حررت  

  عينيأمام  مانات فدمتاأل بعثرت  

 الجاز بطول الغرف وعرض الممرات وارتفاعات الدرج  سكبت  

 لقمت  وأ ،اآلخر احد تلوالو شعلت  ، وأعواد الثقابأ خرجت  وأ

 لمشفى ل النيران حواشي العالم السفلي

 ول مرة وهى تأكل القمامةملتها أأملها كما تأتت وتركت  عيني

 ً   وقفت منتشيا

  ربنيجيج النار يطأ

  قلبيفي  الغليل عنفوانها يشفي

 قبضوا عليَّ حينما 
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 تذروه الريح رماداً  شيءكان كل 

   السالم النفسي بداخلي االبتسامة على وجهي تعكس كانتو

**** 

 :قال

 مثالنا الأ ..بلن يفيدك الهر ،وترحل صديقي يا ال تتركني -

نحن مخبوالن ووجهان لعملة واحدة  ..مكان لهم بالخارج

تشبه قصته قصتنا..  لينا طبيب ثالث،وسيأتي إوقصتنا واحدة 

اللحاق  الغرفة وحاولت   حرقت  فعلتك تلك من قبل وأ فعلت  أنا 

الذي تجري قضبانه خلف المشفى لكنهم لحقوا بى  ربالقطا

، ال مكان لنا خارج دكتور يا قني. صدِّ .هنا ثانيةإلى  وأعادوني

 سوار المشفى أ

اآلن  ستطيع الهرب وهم منشغلونأ ..هربا ،دكتور يا اتركني -

 ب معيالضئيل رتَّ  ..غرفتنافي  شعلتهالذي أ طفاء الحريقإفي 

  شيءكل 

ن أعطاه هللا م  في  خير ال ،ال تصدقه ،كالضئيل هو من سيعيد -

 الضآلة

من الممكن  ..بعد دقائق القطار سيمرُّ  ..دكتور اتركنى يا -

 تركت قدميَّ ن إ اللحاق به
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ً  الذي يحاورني هذا ً  أرضعلى بطنه على   كان نائما  الغرفة ممسكا

ً  بكلتا قدميّ  التي  النار كانتو وأجري،فلتهما منه بهما لئال أ متشبثا

أن  ببطء كأنها تنتظرنا األشياءغرفتنا تزحف نحو في  اشعلتهأ

ً  ،مرناننهى حديثنا هذا ونحسم أ في  يسبقني كان هذا الرجل طبيبا

معرفة في  هذا المشفى بخمس سنوات وسبقنيفي  العمر والعمل

وسعه  في حاول خاللهما فعل كل ما ،بسنتين ى بهيجر حقيقة ما

لفقوا له أن  هى به الحالنتالكنه فشل وخبايا هذا العالم لكشف 

، وطلبوا من المحكمة ثبات الجنون عليه، واستطاعوا إقضية

 ،خرىيصبح تحت أعينهم فال تفلت منه كلمة أكي  يداعه لديهمإ

التي  يداعه بالمشفى وهو حبيس تلك الغرفةتم إأن  ومن وقت

للمحاكمة بتهمة حرق المنشآت  مونيحبسونى فيها معه بعدما قدَّ 

مريض  أنييثبتوا أن  واستطاعوا ،الخاصةوالممتلكات 

، لكن كثيراً حاول الهرب  ..فعلوه معه فعلوه معي وما، بالبرومانيا

كان الضئيل  عيده بعدما يوهمه بالمساعدة،به وي   الضئيل كان يشي

من هذا المكان آ أنَّ  منه ويعرف أكثرعرف مصلحته يحبه وي

  عداه خطر عليه   وما ،بالنسبة له

 بعدما حثَّ  للمشفى كان الضئيل ينتظرنيلرئيس اباب العلى 

 طفاء الحريقإفي  على المشاركةحارسيه 
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ً  نياعطأ  نى وحثَّ  ،نى على اللحاق بالقطاروحثَّ  ،من المال مبلغا

 ا هممت  ولمَّ  ،عود هنا ثانيةعلى الهروب من البلد كلها وأال أ

حضني، واقترب مني في  يندسَّ أن  يريدنه ل لي إقا ،بالخروج

 :قائالً  ،بصدق وهمس لى حتضننيوا

هنا ثانية حتى لو إلى  عيدهلن أبه و يشألن الذي  الوحيد أنت -

  بك  تدعهم يلحقون ال.... ارحل.. الحق بالقطاررباني إقطعو

 للريح ساقيَّ  فأسلمت   ،بعيداً  وخلع نفسه من حضني ودفعني

ً  ونهبت   على جانب من قضبان القطار  حتى صرت   الطريق نهبا

 مزلقان منيوعلى مقربة للمشفى  ظهري السور الخلفيوفي 

ئ  فيستطيع الواقف ركوبهسرعته عنده  من القطار  ي هّدِ

**** 

 إلى بنا تىأ من ؟..اسمك ما ؟..اسمى ما ؟..أنت من ؟..ناأ من  - 

  واحد سؤال عن أجبني ولد يا ؟..قطار في نحن ولماذا ؟..هنا

  عمري عن لي قلت من أنتو سنوات سبع عمري  -

 نا؟أ -

 أنت ،نعم -

 أن دعاني األوراق بين من شلنينتاو نتيابيك باب رقط بعدما

ً مع ونذهب عجل في مالبسي ألبس  خارج من طعام حضارإل ا
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 كان .قبل من تحملني كنت كما كتفك على احملني لي قال ..المحطة

 األوراق حدىإ في تهقرأ بما ذكرني أذني في صدى الجملة لتلك

  وبينه بيني السابق الحوار هذا دار لقطارا من هبطناو حملته ولما

 هزالة المعدودة نورها أعمدة ترمي هادئة القطار محطة كانت

  :لى قال ،رصفتهاأ طول على أضوائها

  المغرب لصالة حاالً  سيؤذن -

 صفحة من المغارب نسهكِّ ت   يتالشى بالنهار ذافإ للسماء نظرت  

 قد القمر كان وهناك ..ضخمهالت هيداً تم الليل قطع وترش ،السماء

  المدى فمأل فعر   قد األذان وكان ،طلَّ أ

 المؤذن خلف األذان يردد القمر -

 ذلك؟ لك قال من ..سالم يا -

 أنت -

 ؟ناأ -

الذي  ا هو المتجرهذ ..وقت أمامنا ماعاد ،سرعأ هيا -

 الكثير من الشيكوالتة،لي  هات ،منه احتياجاتنا سنشتري

 وامسك هذه النقود

 ً ً ريضع كان شارعا لها،  المواجه المتجرإلى  المحطة عبرناهأمام  ا

إال  ،هاسأله عن مصدرأأن  ذهنيإلى  د بدرخذت منه النقوولما أ
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عن  باهى وصرف ذهنينتااسترعى  اميممن أ مرَّ  رجالً  أنَّ 

 السؤال 

 ،هيبة على هيبته أناقة مالبسه زادته ..كان الرجل ضخم الجثة

ً في  يمسك لي  ليِّ خ   ،حقيبة منتفخة منيالي ، وفييده اليسرى سوطا

 ،هذا الخاطرلي  خطر لم   أعرف ال بها رأس إنسانأن  للحظة

 :ل لىذا بالولد يقو، فإالخوف وتملكني فضت  نتا

 ..احتياجاتنا نشتريأن  وقت نريد أمامنا ، لم يتبقسرعأ -

التي الرأس ن إ ،تخف هكذا دعك من هذا الرجل وال

معك أنا لخوف، طالما داعى ل.. ال إنسانبحقيبته رأس 

 سك يحصد أحد رأأن  تخشى كتفك فال أعتليو

وكيف ذلك؟  ؟ ولماذا يفعلمن هذا الرجل !إنسان..رأس  -

  يا ولد أجبني ؟عرفت ذلك

فاتنا سيحصد هذا الرجل وإن  سيفوتونا القطار ..يووووه -

 سرع أهيا  ،سكأسي ورأبسوطه ر

في  ثيرةأشياء ك خفة يد وضعت  وب ،عجلفي  المتجر اقتحمت  

للريح  طلقت  ، وأنقوده صاحب المتجر عطيت  أكياس بالستيكية، وأ

أن  خشيةالقطار في  نتيابيدخل كأأن  ، كل هميالمحطةإلى  ساقيَّ 

حتى أني كدت أعصر قدمّي الولد  ،يلحق بنا من كان يمسك بالسوط
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حينما صرخ إال  ولم أخفف منها أحمله من قوة إحكام قبضتي،أنا و

 ً  متوجعا

 

-3- 

 

  لي لي..

  ؟سيأسماء أمطرتك فوق ر أيُّ 

  ؟ناظريأمام  انشقت وأنبتتك أرض أيُّ 

ل لي ب  عالم ال قِ إلى  حتى تخرجيني من داخل نفسي أنتامرأة  أيُّ 

 ؟به

 إال إليها  خرج منهاأداخل نفسى ال دوماً  الساكنأنا )

الطرف  ما باطنها فغضضت  أ ،ظاهرهاإال  األشياءمن  أعرفال 

 عنه

في  حول مملكته الذاتية واحتمى ضرب سوراً الذي  اءنَّ ا الب  هذأنا 

 ..ظهره من نداءات العالم الحسية

ً  جسداً  أنا الصانع من رغباتي  على طاولة العمر السائر بي مصلوبا

 منها نافراً  تُّ حتى بِ  ألضاجعه كلما استبدت بي شيء نحو الال
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 أنت جئتِ  العائشين على وجه العالم حتىهذا الشارد عن قطيع أنا 

بهت حواسي واتبعت نتاف كراع أمسك بيده عصى وضرب مؤخرتي

 (القطيع كجدي

  ؟تلك الليلة الشتويةفي  لي لي ارتديت عباءتك السوداء لماذا يا

خزانة مالبسك في  لم يكنأ ؟..شيطان أوعز إليك بارتدائها أي

  ؟غيرها

 علق بأطرافها الشبق لي  لي ن عباءتك ياإ

 صب أنتأن  دت الخطيئة تدعونيمدَّ وعلى فتحة صدرها ت

 لك وهئت  

 وهئِت لي

 وتالقينا نقذف الحرمان بتأوهاتنا 

 بقبالت على شفاة لزجة األشياءونجتاح 

**** 

 عابدين محكمة 

  الثانى الدور

 النيل قصر نيابة

 وطويل ضيق التحقيق غرفة إلى المؤدي الممر

 جانبيه على المتهمون تراص 
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 جالس وهو الباردة لجدرانه هظهر منهم سندأ من أسند 

ً  ظل من وارتكن ،القرفصاء ً أ جدرانه إلى منهم واقفا  وكأنما ،يضا

 طالئه عاتق على يرميا من خير الممر جدران في وجدا الصنفان

 ضوئه خفوت في الحديدية ساوراأل لمعت ،مصائبهم الباهت

 ووقف ،ناحية كل من الشرطة رجاالت وحاوطهم ،بمعاصمهم

 محاضرهم أوراق يرتب التحقيق غرفة بإدخالهم فالمكل الشرطي

 واحد كل على ينادي ،المحقق على العرض في دوره حسب كل

 المحقق. أمام للمثول وقته حان من منه وي دني ،سمهبا منهم

ً  مرة من أكثر الممر هذا قطعت   ً وإ ذهابا  األعمال بعض إلنهاء يابا

 نهايات إلى يد امتدت المرات حدىإ وفي ،النيابة بجدول داريةاإل

ً أرض نظري ألقيت لتستوقفني، تشده اليبنط رجليّ  حدىإ   تتبعأل ا

 عباءتها في نهضت ،العمر ربعينيةأ امرأة يد بها فإذا يشدني، نم  

 عتمة في متجسَّ  الشيء بعض نحيف جسد معها ونهض ءالسودا

 فوارت عاجيباأل وجهها من المساحيق صنعت ضيقة.ال العباءة

 الحريرية هاطرحت من عدلت المدقق.. محهايل تجاعيد خلفها

 الذي شعرها من خصيالت بعض سفلهاأ من فانسدلت السوداء

 :وقالت ،كالمها في عتتميَّ  ..ذهبي بلون صبغته
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 معنا تحضر أن الممكن من هل ستاذ..أ يا فضلك من  -

 النيابة؟ تحقيقات

 لهاألسأ دفعني الفضول لكن مرفوض المبدأ

 ؟تهمتكم ما -

 بصحبة كنت أني هأعرف ما كل ..أستاذ يا رفأع ال صدقني -

  ختىأ ابنة

 :اكملت ثم الوقت من برهة وسكتت  لي، لي إلى شارتوأ

 الثالثة خالتي أوالد معنا وكان -

 الثراء ماراتأ تبدو متقاربة أعمار في شباب ثالثة إلى شارتوأ

 أيديهم وفي بجوارها يقفون كانوا ،ووجوهم مالبسهم على

 أن قبل الوقت من لبرهة أخرى مرة وسكتت ،الحديدية ساوراأل

 :قائلة تكمل

 النيل قصر قسم مباحث تنافاجأ بشقتي تواجدنا وأثناء -

 مالك ..هنا إلى ومنه القسم إلى واصطحبتنا علينا بالقبض

 أن يريد ذلك بنا فعل من هو شقتي فيه أستأجر الذي العقار

  شقتي ترك على ليرغمني تهمة لي يلفق

ً  لكن ،تلك هاروايت تقنعني لم  ،باالقتناع للتظاهر دفعنيي ما شيئا

 شغلت والتى هناك تجلس التي لى لي هو الشيء هذا أن أعرف
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 إلى فطنت المرأة تلك أن يبدو وفيما  ،تفكيري من اً حيز الفور على

 لحضور الستمالتي آخر مسلك إلى تفدلف   ،بروايتها اقتناعى عدم

 جنيه مائتا منه خرجتوأ ،صدرها في ايده تدبَّ  معهم. اتالتحقيق

 :قائلة لي عطتهموأ

 يكرأ ما ..أختي ابنة وأتعاب ابيتعأ تلك أستاذ يا خذ -

 بقية لك سأجمع ظرنتا ؟جنيه.. مائة منا واحد كل سيعطيك

  تعابكأ

 كل فناولها ،المبلغ بدفع مرتهموأ الثالثة الرجال إلى والتفت ت

 خاصته. جنيه المائة واحد

ً  يختلس كمن عجل في نهام النقود تناولت   للحق  يريد وال شيئا

ً عين  أتدرب الذي المستشار سيادة ممنوعات يراودتن تلمحه. ا

 الرغبة لكن ،داباآل قضايا في العمل ممنوع همهاأ ومن بمكتبه

 المال مبقد الدهس مبررات عقلي إلى زجت التجربة خوض في

 في جنيه خمسمائة ،وصاياه أشالء فوق والخوض ممنوعاته على

 ذلك؟ في الضير وما ،النيابة في ستغرقهاأ لن ساعة من لأق

ً جنيه وخمسون مائة  ً راتب تقاضهمأ غير ال فقط ا  سيادة مكتب في ا

 يديّ  بين واآلن ،والتعب والجهد الكد من شهر طيلة المستشار

 وكيل مسامع على سأرميهم كلمات بضع في جنيه خمسمائة
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ً وأ وبعدها ،النيابة  من كثير ،لحالي سأنصرف النيابة قرار كان يا

 في داهمتنى عاتية الريح كما صراعات بداخلي فتخلَّ  التي األفكار

 نميأل الغليظة الصوتية الحبال التو في بددتها معدودة ثوانٍ 

 .بحراستهم المكلف الشرطة

 المتهمين عن ابتعد ..ستاذأ يا هذا يكفى -

   الخير صباح -

 ما تقبلل نفسه لهَّ وأ بخلدي دار ما نفسه في لقىأ بصباح عاجلته

 المتمرس وبحنكة ،المرأة ناحية تُّ التف   ،ناآل جيبه في سأدسه

 في فالمواقف ،إليها ساقني الموقف لكن فتقدهاأ كنت بالطبع التي

 منها طلبت   ،اميالمح شخصية تصنع التي هى المحاماة مهنة

 ن.الشرطيي هؤالء مراضاة لزوم ضافيةإ جنيه مائة

 بادرتني فقد األمور بتلك هينةالب ليست خبرة ذات المرأة أن لي بدا

 في أوقعني بأن والسعيد سأفعله لما والمؤيد الموافق بابتسامة

 بضع خطت بعدما الرجال أحد جيب في يدها ودست ،شباكه

 .ييد في ودستها منه بمباركة طلبته ما خرجتوأ ناحيته خطوات

 نعشري منها بدالً  واستخرجت جيبي في جنيه المائة وضعت  

ً جنيه  عنه يفصلني ال الذي الشرطة أمين إلى طريقي في أناو ا

 :قائالً  إياها وناولته خطوات بضع سوى
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 عجل في الشرطة محضر على لعنيتط أن أريدك -

 خرىأ ورقة اعطنى ،قليل هذا لكن ..أستاذ يا أمرك تحت  -

 أناس عن بالدفاع موكل أنتف عليَّ  تبخل وال ..لهامث

 بها بأس ال تعابأ يدفعون

ً جنيه نيعشر ناولته  طالها سنانأ عن ساريرهأ فانفرجت أخرى ا

ً  أعدمها حتى النيكوتين  ليبخ ولم المحضر على أطلعنيو .تماما

 سقتها التي ودفوعه القانونية بمعلوماته المتواضع شخصي على

ً  سبيلهم فأخلى النيابة وكيل إلى  بضمان النيابة سراي من جميعا

 ،مزحأ أناف سبيلهم خالءإ في لسببا هى تلك دفوعه تكن لم ..مالي

ً  كان الضبط محضر لكن  ركاناأل كافة فيه انعدمت مهلهالً  ضعيفا

 داب.لآل منافية ألعمال شقة إدارة لجريمة المكونة

ً  الفاتحين استقبال النيابة قرار بعد الشرطة أمين استقبلني  مهنئا

 حشا وقد إال يتركني ولم ،له عزيز سبيل أخليت وكأنما ومهلالً 

 من وعجلة مضض على إياها عطيتهأ الثالثة. بالعشرين جيبه

 في وقعوا الذين الخمسة لهؤالء تفرغأل منه تخلصأ حتى أمري

 مصادفة. طريقي
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 معهم ةالمرأ واصطحبوا هندامهم عدلوا تهمفوجد ليهمإ التفتُّ 

 مغادرين السلم جاتدر فوق يقفزون وهم شاكرين وودعوني

 بالرذيلة. المدنسة عينهمأ في عادةالس نظرات أنس لم المحكمة..

 الصطحابها عرضهم رفضت فقد ىتنتظرن أمامي وجدتها لكننى

 لم ،الجسد متناسقة ،الفارع بعودها شامخة أمامي توقف   .معهم

 الملونة المجسمة تنورتها في كفراشة تألقت قطعة منه يشذ

 اكفتَّ  نثوىأ ببريق عيناها لمعت ،نيقةاأل البرتقالية وبلوزتها

ً  فبدا قليالً  نفهاأ استطال ،الساحر بعبقه غمركي  وتوردت ،رائعا

 بشدة. الجمال عالم وجهها قتحمفا وجنتاها

 الشكر عن عاجزة أنا -

 ،عذوبته عينيَّ  أمام لقتأ الشفاه، منمق صغير فم من شكرها خرج

  :كملتوأ

 ؟المحضر هذا مصير وما ذلك بعد سيحدث الذي ما -

 ..المختصة محكمةال أمام جلسة في لنظره سيتحدد -

 الجريمة ركانأ تقلقي.. ال لكن ..قضية هناك وستصبح

 نصيبكم من هللا شاء نإ والبراءة منعدمة شبه
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 إلى السبيل كيف لها شرحأ ورحت السلم ناحية الممر طعنق وسرنا

 حتى تخطيناها أن وما ،المحكمة باب عتبة وصلنا حتى البراءة

 ونمقت سهارأ حول تلفها كانت  رأس بةاعص عنها خلعت

ً  كتفيها على فتهدل بيدها شعرها خصالت ً  أسود   كثيفا  كما المعا

 زجاجة خرجتوأ يدها حقيبة في رأسها عصابة ودست الليل، قطع

 تزاحمت نفسي. له شتنتاف رقبتها حول حباتها نثرت عطر

 لم لكنَّها مسامعها على صبهاأ أن وهممت رأسي في سئلةاأل

 ،لي خالله من تصل هاتف رقم مني وطلبت أفعل، تدعني

 .هاتفي رقم فأعطيتها

 لي يدها ومدت عطرها حبات ثرأ نفسي في تركت بنظرة رمقتني

 زعتهانتا حتى ،يدي كف في الدافئة يدها لقتأ أن وما تودعنيل

 بعيد من تتابعه كانت تاكسي تستوقف وراحت وتركتني عجل في

 حةتلوي لي ورمت جسدها فيه رمت حتى أمامها توقف أن وما

 إلى يالمؤد الطريق أعماق في معه تغيب وراحت يدها من وداع

 وبرا.األ ميدان

 شتات تحملو تحملني قدميّ  وتركت   قليالً  نفسي وتمالكت عتهاودَّ 

   المترو. محطة إلى رأسيب عنها أفكار
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 على سأتهالك  ىغرفت إلى ذهبت   لو عصراً  الثالثة الساعة كانت 

 إلى الذهاب قررت لذلك عميق نوم في وسأغط المتهالك سريرها

 الذي المكتب من مكان قربأ في والجلوس الجديدة مصر حى

 .موعدي يحين حتى فيه أتدرب

 مضاءة المستشار سيادة غرفة أن فوجدت   ،المكتب سفلأ وصلت

ً من فوجدته ليهإ صعدت   ،بالمكتب موجود أنه فعرفت    في همكا

ً  مجيئي من تعجب رآنى حينما ،القضايا ملفات أحد ةءقرا  مبكرا

 تناثرت التي الملف وراقأ في انهماكه عاود ثم للجلوس ودعاني

 المكتب. سطح وغطت مامهأ

 أم ،به ثحد اوم يومي أمر عن له أبوح هل ،فكرأ شارداً  رحت

 لو أني المؤكد من لكن ؟..األمر وأتكتم نفسيل ثحد ابم ثرأستأ

 إلى طرقنت وربما النيابة في فعلته بما سيسعد أمريب له بحت  

 ..منه ستفيدأ شيق قانونى حديث

 رأسه يرفع لم لكنه جلسته من وتململ المستشار سيادة تنحنح

 :بقوله منيوداه الملف أوراق عن

 العمل؟ سير خبارأ ما -

 يرام ما على -

 ؟ورائك ماذا المكتب.. إلى مبكراً  تأتي أن عاداتك من ليس -
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 في خرت  تأ أني األمر في ما كل ..ورائي شيء ال أن قسمأ -

 سكني في رتاحأل ابذهلا من بدالً  فقلت كثيراً  المحكمة

 هب جلسوأ المكتب من مقهى ألقرب تيآ النوم ويغلبني

 سيادتك مكتب نوارأ وجدت   اولمَّ  موعدي، يحين  حتى

  األمر في ما كل فقط هذا ..هنا إلى صعدت   مضاءة

 في يوقعني أن وقرر وجهي سوتفرَّ  ناحيتي حاجبيه الرجل رفع

 وجدتني حتى ،شتى لمواضيع يستدرجني وظلَّ  ..فضوله لحبائ

 من فرغت   ولما ،بالمحكمة ثحد اوم يومي أمر من له أبوح

 كتبيم غرفة دخلأ أن ودعاني هادئة بابتسامة إليَّ  لقىأ ميكال

 الزمالء. بقية يأتي حتى قليالً  ستريحوأ

 حتى المكتب كرسي على قواي خارت أن وما المكتب غرفة خلتد

 لي ويقول يوقظني والساعي إال منه قأف لم عميق نوم في رحت  

  اميهند وعدلت   عينيَّ  فركت   ،يريدني المستشار سيادة أن

 عليهم لقيت  أ ..مامهأ مجتمعين  زمالئي أجد بي فإذا مكتبه ودخلت

 أن أمرني هدوء وفي ،المستشار سيادة إلى لتفت  أ وجلست   السالم

 اعتدلت   ..عابدين محكمة في معي جرى ما مسامعهم على قصَّ أ

 لهم قصأ ورحت   ،النوم من ساعتان تهاقوَّ  التي ذاكرتي واستعدت  

 عليه لقيت  وأ النيابة وكيل أمام وقفت وكيف أمري من كان ما
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 ً  في نقت  تأ وبالطبع ،الفور على المتهمين سبيل أخلت نارية دفوعا

 جيداً  الدور صت  وتقمَّ  كلمات عشر الكلمة على وزدت   ميكال

 على أحد يعلق لم صمت لحظة الغرفة وسادت ميكال من هيت  نتا

 دناعوَّ  كما الموضوع عن ةاميح قانونية مناقشة تدور ولم قلته ما

 نا.أ توقعت   وكما المستشار سيادة

  ؟تقاضيتها تعاباأل من كم -

 ،تعابأ من أخذته بما أبوح أن ريدأ ال ألني ليس ،قليالً  تلعثمت  

ً  يكن ولم محله في يكن لم السؤال نأل ولكن     متوقعا

 جنيه خمسمائة  -

 وأمأل إليهم أتطلع أن ريدأ ..ياهمإ أرنى ..جنيه خمسمائة -

  عيني بهم

 ،مرهأ من تعجب في له عطيتهموأ نقود من معى ما كل خرجت  أ

ً  وقلبهم يده في مسكهمأ  فوجدهم يعدهم وراح ..ويساراً  يمينا

ً  نوأربعي ربعمائةأ  جنيها

 الباقى؟ أين -

 كي عليَّ  يلح وكأنه بنظره يرمقني وظلَّ  المستشار سيادة اقاله

ً غارق نهضت    ،جيبي من المبلغ باقي أخرج  بحثت   تعجبي.. في ا
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 قميصي جيب في عليهم عثرت   حتى مالبسي في خيط جيب كل في

ً  الجيب هذا في لقيتهموأ المبلغ من اقتطعتهم قد أني وتذكرت    جانبا

 أمام ظهرأ أن دون حاسبأ هيتنأ وحالما ،اءالغد أستطيع حتى

 في س رقت   ما كثيراً ف ؛السرقة خشىأ أناف ،المبلغ كل عيناأل

 والمترو. توبيساأل محطات

  تفضل -

 فاعل هو ماذا رمقأ وجلست   ..كطلبه الباقى ناولته

 دراجهأ وفتح ..المكتب على مامهأ فوضعه ،يده في المبلغ اكتمل

 ً ً  درجا ً مظروف خرجأ ،عليه عثر حتى شيء عن يبحث درجا  ض  بيأ ا

 المبلغ ووضع ،المكتب عمالبأ الخاصة المظاريف من اً صغير

 النار شعلوأ آخر درج من ةقداح خرجأ ثم ،غالقهإ وأحكم بداخله

 المظروف! في

 وراحت لها مثيل ال خفة في المظروف طرافأ النيران تالتقط  

ً  يتضور كأسد قلبه  ناحية تزحف  فريسته برقبة مسكوأ جوعا

 تضوروأ الصدمة هول من أقف ورحت   ،بطعمها يستلذ وراح

  جنيه.. الخمسمائة على حسرة

  ؟!..الرجل هذا نَّ ج  أ
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ً  ليحرق لعقله حدث ماذا  عينى؟ أمام كهذا مبلغا

 المكتب يتركلو ،لدينا المالية مستحقاته كل ستاذاأل اعطِ   -

  لدينا.. عمل له يعد فلم ثانية هنا يأتي وال حاالً 

 أن ودونما  ،ةحداو كلمة لي يوجه أن دون تبهمك لمدير قالها

 لهفة وكلى هكتبم غرفة من خرجت   ،فعله لما اً حداو مبرراً  يعطينى

 وتبلعني رضاأل تنشق أن

 أني على ولكن فعلتي على ليس يأنبونني، حولي زمالئي فَّ الت

 تلك مثل في للعمل الرافض وهو معي كان ما أمر من له حكيت  

 القضايا.

 واألنوار والضوضاء بالناس المكتظ شارعال عرض إلى  خرجت  

 وتنفذ ،تبرده لعلها الصيفية لنسماته وجهي حمرة أرمي ،الباهرة

 أيضاً. بردهفت الملتهب قلبي إلى

**** 

  الغرفة تلك في الحياة من هارب أنا

  الجبل بطن في العدالة وجه من هاربالك مثلي

  الكالحة جداراتها بين العيش يحتمل ال الفأر

 هيبة في بعضهما قبالة الشيخان تربع الخشبي بابها عتبة على

  ووقار
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 كبدر وجهاهما بان ازرقته السماء من خذتاناآل عباءتيهما في 

  ،الضياء رائق

 رصة كل حملأ أناو بينهما من مهل على مرَّ أ أن ودعياني ماتبسَّ 

 كنت  أن وما ..غرفتي جنبات بها تكدست التي الكتب رصات من

 دخلته كلما كنت براح ذا دكان باب قبالتي أجد حتى بينهما من مرُّ أ

ِ  في تبينأ ال لواجهته ألتطلع وأخرج ديبي ام ضعأل  من كانم أّي

  يقبع.. العالم

 وجهها على راعني رصة إال الكتب رصات تحويل من هيتنتا

 أن ما ،متهالك دوبارٍ  بخيط بطتور   حكامبإ تفَّ ل   فرعونية بردية

  يدي، في بذا حتى فتحتها

ً  تمعنتها  تبينهاأ لم اولمَّ  ..بها التي الرسوم مغزى تبينأ يلعلِّ  مليا

 نللشيخي أشرت  

 ؟هذا ما  -

 أناف ؛البردية وضع  أعدل أن بأيديهم لي شاراأ لكنهما ،ينطقا لم 

 ..بالمقلوب مسكهاأ

 رجل هيئة في تشكلت بعدما اتضحت وقد الرسوم ت  فألف ..عدلتها  

 ٍ  امىقد عند الشمس لهإ حورس – صقر رأس لهو فرعونيّ  بزّي
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 طويهاأ ورحت   بها فسررت   عيني في لوانهاأ تألقت -المصريين

  ربطها حكموأ كانت كما

 ألجد وعدت   ،الكتب رصات آخر وأخرجت   جيبي، في ودسستها

  غرفتي عتبة وفارقا البعض بعضهما ذراعيَّ  تأبطا قد نالشيخي

ً  منه نهضت حلم كان  اً..جائع ،النفس مرتاح ،منتشيا

ً ربعأ أن علمأ ً  نوعشري ا  واالنطوائية والالعمل الرفت من يوما

 في واليابس خضراأل على يأتوا أن كفيلين كانوا  نفسيال والتخبط

 ،ملاأل عت  تقنَّ  ذلك ورغم ،فقط الشحيحة غرفتي ال كلها تيياح

 أجد لعلي أتشممها الغرفة زوايا في المبعثرة آنيتى تفقدأ ورحت  

 قد العفن وجدت   لكني ،الرخاء وقت طهوته قد كنت   طعام يابقا

 صنعت   والسكر الشاي إال أمامي يكن لم ،عليها وأتى سبقني

ً  منهما   بطني لحم على أرتشفه ورحت   فنجانا

 ويقلب بالدوار يصيبني ..الريق على الشاي مقت  أ كم -

  معدتي

 يجهز رالفق كان حينما عليه وأخوتي أنا عودني أبي ،هللا أعانه

 أن أمي ينادى كان ..ناأمعائ خواء تسد ةحداو لقيمة نجد فال علينا

ً طيب كان ..()تلقيمه  ويتولى الشاي "براد" ـب له تأتي  يصنعه ا

 ً  كثقل ثقيالً  يتجرعه كان هو ماأ ،نفسناأ تميع ال حتى خفيفا
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 بيده شيء وال حوله جوعى ينظرنا وهو بعينيه الحبيسة الدمعات

 ليفعله

 كل ،لقطع يتمزق قلبه جدأل بداخله وأنفذ أبي بدمعات رشعأ كنت

 يتمزق ال حتى مقتهأ أناو شايال شربأ كنت   ،منا عيل عند قطعة

ً إ اآلن إلى الشاي أشرب زلتما أني أظن ،أكثر قلبه  أبي لقلب كراما

 سنانوأ أسود وجه له الفقر نإ ..محافظات وبينه بيني أن رغم

 جلأ من القيامة يوم سيحاسبو رجالً  سيتجسد أنه أظن ،سوداء

 البيضاء اللحية ذي الطيب أبي

ً  شفهارتأ رحت   عيني، أمام أبي مالمح شكلتت  الشاي مع شوقا

ً  به الساكنة جلبابه رائحة نفىأ إلى وأستدعي  دخنةأ دوما

  .لنا الشاي عليها يصنع كان التي "الراكية"

 أنقده نأ بودي كان ،الفشل زقةأ بين الضائع يالبكر أبي ابن أنا

 وصدره نفهأ في تنخر فاخرة تبغ لفافة هبهوأ جنيهات عشرة

 ،فقط لحم طباقأ أمامه أرص أن ود يب كان ،"نفوخه فتوزن"

 طبطبوأ ،كان من كائن هافي يشاركه ال كلها اهيلتهم أن دعوهوأ

 :قائالً  عليه

ً عظا رم ..منا ودعك ..بيأ يا كل -  ،والفقر الجوع نهكهاأ ما

 تونآ ونحن بيأ يا فائت أنتف
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  ..تردٍ  إلى تردٍ  ومن فشل إلى فشل من أناو ذلك كيف لكن

 من تأكل أن قبل ستموت ظنكوأ بيأ يا الخائب ابنك أنا -

ً  وجهدي كدي  على للشاي كمقتي العجز مقت  أ ..شيئا

 الريق

 لي، لي مالمح عتبات على ليلقيني مقتي من لنيشنتا هاتفي رنين

 تحدثني وهي كاملة يمخيلت في تتشكل لعلها بتريث جترهاأ

 ادعته الذي الضروري وألمرها  ،ناآل أقابلها أن وتدعوني

 ..الطريق مسافة يعادل موعداً  لها ضربت  

 بين حرب رحى دارت الفكر ساحة وفي ،كرأف بتُّ  إليها الطريق فى

 نفسي حدثت   الحرب تلك تونأ وفي ،المتناقضة المشاعر شتى

 :وحدثتني

 بغي تلك لي لي -

  يبغ ليست ،ال -

 قضية من بكفالة خرجتهاوأ عنها دافعت   من أناو بغي -

ً أ البراءة على لها وسأحصل  نهاأ اليقين علم أعلم ..يضا

  فيها متورطة

ً  تكون أن البراءة تلك لكل كيف -  كل تملك لمن كيف ؟..بغيا

 بغياً..؟ كونت أن والمالئكية الرقة تلك
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  رضاأل على األقنعة سيدة البغي أقنعة.. تلك كل أقنعة.. -

 من كان ؟..اآلن إليها ذهبأ لماذا ..؟إليها يشدني الذى ما -

  بسببها القيته ما يكفيني ..مقابلتها طلب رفضأ أن ولىاأل

  شبق.. -

 ..بالضبط هذا ليس ال -

  جديدة مهنية تجربة -

 خوضها ودوأ ..ربما -

 كتلك يبغ وجود حالوتها يزيد وما -

ً بغ ليست ال -  التصديق أبىي عقلي ..يا

ً  كونها في للتفكير ثانية عودأ لن -  خالصة ،عدمه من بغيا

ً  أن القول  أن بعد حتى هأعرف لم نحوها يسوقني شيئا

 قابلتها

 من ساعة نصف بعد محطاته آخر نزلت   المترو ركبت أن بعد

 من سقف ذو صندوق لها سيارة ركبت أمامها ومن والحر الزحام

 ..مرغمين جسادناأ تالصقت ..ركاب ةعشر بداخله حمل صاجال

 وهبوطنا السقف حتى وارتفاعاتنا ومطباته الطريق صعاب حملنات

  المفاجئ
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 لي لي وصف على سرت   ..المطاف نهاية في السيارة توقفت اولمَّ 

 وال ،تطول له استقامة ال ابيتر طريق جانبي على زراعات بين

   عزبة قلب في بك يصب النهاية وفي ،تقصر فيه التواءة

  ؟عزبة

  ؟تلك عزبة أيُّ 

 أركانه خارج الكون لفظها عليها مغضوب رضاأل من قطعة انهإ

  ة،ربعاأل

  هنا فألقتها ،تشاء ماأين بها تطيح للريح سلمها

 يجمله كي المسميات غير يجد ال حاله يسوء حينما نساناإل نوأل

 بها

 الجرذان مأوى سميت   كما  عزبه رضاأل من القطعة تلك فسمى

 غرفة فيه عيشأ الذي

  اآلن أمامي راهأ لما مسميات خلق في عجز بي

 ؟غرف مأ ،بيوت مأ ،دور مأ عشش، تلك هل

  وصفها في عجز بي ليس لكن

  كامالً  حجراً  تجد فال ضيباأل الجيري الحجر بقايا من أ قيم لبعضا
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 ،رضاأل باطن في رستغ   خشبية عروق من أقيم اآلخر والبعض

 االتلغسا هياكل من المأخوذ الصدئ بالصفيح نبهاجوا فتول  

 الزيوت.. وصفائح والثالجات

ً  همايعاتق على حمال نهماأ إال  مثقلة لواحاأل خشبية سقوفا

  اآلخر سقف يطاول فال ،البالية والخرق والغاب بالبوص

 تكاد حتى الصرف مياه تشربت الضيقة وأزقتها العزبة ممرات

  سفلأ مؤخراً  الحكومة صنعتها التي المجارير مصبات  أن تشعر

 هنا.. أحشاءها طُّ تح رضاأل

 لدغاتها من النجاة سبل عليك فتسد تطاردك رضاأل هوام 

ً  قابلته من كل عرتأ  بابه على يجلس كان الذي الرجل إال اهتماما

    بنظراتي أحرجه أن شأأ لم ،النساء كما "المواعين" يغسل

  والعوز للحاجة لوحات الوجوه كل

ً  قلت ال التي تلك قريتي حتى  ،عيونهم في بحرأ   ..راهأ اعمَّ  بؤسا

 ريفية الخلفية أن إال ،العزبة من صلاأل طبق صورة

 بمقدار رضاأل عن يرتفع باب تابأع على تستقبلني لي لي  وقفت

 نهض ورائها ومن  ..عليَّ  تفسلم    ؛صعدتهما  ..سلم درجتي

ً  مستقبالً   ،الجسد نحيل - وسطاأل أخوها- "كابو سيد"  ومحييا

 وأقعداني وأدخالني ،اللسان ثقيل ،الشعر منحول ،الشارب كثيف
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 ظهري خلف يضع أن سيد صرَّ وأ ،طرافاأل متآكلة سجادة على

 على الموضوعة المروحة وضع من لي لي توعدل   ..مسنداً 

  ناحيتي الهواء تطوح حتى خشبي كرسي

 لي نادت بينما ،سجائره علبة جيبه من خرجوأ بجواري سيد تربع

  شايالب لنا يأتي أن تهودع حسن خيهاأ ابن على لي

 كنت   أني إال كابو سيد وبين بينها صرت   حتى بجواري وتربعت

ً  أكثر  الممتزج عرقها رائحة شممت   أني حتى لي لي من قربا

  فيها قابلتها مرة ولأ شممته الذي بعطرها

  بأسره العالم من غيبة في تع  ِض و   قوانين للعزبة

جون  يكفي ،زواج وثائق وال مأذون ال ،بأنفسهم نفسهمأ يزّوِ

 ،طفاالً أ له لتلد المرأة الرجل فيها ضاجعي وعشة والقبول يجاباإل

 كثير بمال لألهل يأتون فالبنات ؛بعينه الخير فهذا بنات كانوا نإ

ً اصبي كانوا وإن ..البيوت في والخدمة والدعارة التسول من  فال نا

ً هجَّ  وأ داً قوا ويصبح البنات سيحمي فمن ،بأس  تاجرو اما

  حكمته له عندهم شيء كل ..مخدرات

 سجالتها في لهم وجود فال شيئاً؛ وماتالحك عنهم تعلم ال

  الفساد وقود فهم ..عينهمأ تحت لكنهم

  النظام يرضابمع البطش تريد حينما الداخلية يد
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 للعزبة يسعون فإنهم ترقية نحو المباحث ضباط يسعى اوحينم

  رجالها حدأل كبيرة  بطية""ض لتلفيق

 العميقة الدولة فداء كبش هم

 ويريد السن في كبر قد أنه الشاي كوب ناولني بعدما حسن لي قال

 وااللتحاق بحرية التحرك يستطيع حتى شخصية بطاقة استخراج

 الشرطة ورجال ،للتغيير يطمح فهو ،الفنادق أحد في بعمل

 عنه للتحري القسم على ونهيجرُّ  ما كثيراً و ،كثيراً  يستوقفونه

 ،الشرطة قسامأ حجوزات في وقته غلبأ يقضى ارص حتى

  حل عن له ابحث أن لي لي استعطفتني

ً  حملأ وأال   للمال هما

  الشاكلة هذه على خويهاأ أوالد كل

 ؛لي خير فتحة ستكون ذلك في نجحت لو "لي "لي لي قالت

  النشء بنائهاأ أوضاع لتعديل تطمح بأكملها فالعزبة

حينما الفرحة دموع تلمع ب لي لي عينا كانتلم يمر الشهر و

 سأصطحبه الغد أنيفي  شهادة ميالد حسن ووعداً  أمامها وضعت  

جراءات استخراج بطاقة إلتمام إالتابعة له العزبة القسم إلى 

 شخصية
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ً يجيد القراءة والكتابة أ ما حسن فقد كان الأ  مسك بشهادته مليا

 وقاحة الحياة  منه مالحة وجهه فألعن بدالً إلى  نظرأ كنت   ،وتأملها

ذات ه تلتهم سطورها الشهادة وعينافي  قال حسن ومازال وجهه

 :حرف أيّ منها  يعيأن  الخضراء دونالخلفية 

يستوقفنى شرطي أن  التحرك بحرية دون اآلن  ستطيعأ -

إلى  يقتادنيأن  دون ..ثبات تحقيق شخصيةويسألني عن إ

في  ةحدانام لحظة ولن أاآلن  ..قسم الشرطة ليتحرى عني

قسم ومن إلى  من قسم أّيِ قسم شرطة ولن يتم ترحيلي

 ..اسمى مرة ثانيةفي  أحدولن يشتبه  أخرىإلى  مديرية

دون لي  لووسط البلد كيفما يحفي  تطيع السهرسأاآلن 

 ستطيع العملأاآلن  من ..كمنة منتصف الليلالخوف من أ

نصنع أن  نريد ،خوتىتنسي أ ال ، عمتي،فندق)....(في 

دات ميالد حتى نلحقهم بالمدرسة وحتى اليفوتهم لهم شها

لغد سألتحق بالعمل بالفندق كفرد من ا ، عمتيالقطار مثلى

 ستاذأمن وسأدفع أتعاب األ

بل الفرد  أوراقتصبح حياته مرهونة بكومة أن  على بلديفي  ج 

تتحقق كي  بلديفي  ..من الفرد أكثرأ عظم للورقة  حتى صرت  

مشتبه  أنتن كنت بدونها ففإ ..ورقةثباتها  بشخصيتك يلزمك إ
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.. ربما وراقاألبكل  ك مسطرةتاند وإبدونها قد تصبح قاتالً  ..به

ولكن حظك العثر  ،تثبت هويته أوراقثام وخطايا رجل له تحمل آ

فداء لكل كبش  بلديفي  بال ورق أنت ..تحملهاعنهأن  إلى قادك

صغر ألا ليلي  ية  كابنتّيِ محمد كابو شقيقنساناإل مساويء

مواد في  جارقضية إتفي  حكم بالسجن عشر سنوات لذى يقضيوا

م رئيس مباحث القسأن  كل عالقته بها ..شأن له بها مخدرة ال

ن يحمل القضية على عاتقه وحده التابعة له العزبة قد اصطفاه أل

 ،هما ست سنواتاحدإه أّيِ مقابل سوى نيل الرضا، ابنتادون 

ً ألحمتركهما  ،سبع سنوات خرىواأل لفافات خشنة بين في  حمرا

ا ضاق الحال بزوجته ولمَّ  ،مهما وراح لينفذ حكمه بالسجنيدّيِ أ

 بنتيه يتكفل بها وباكي  له سنة من صديقول جت بعد أتزوَّ 

لي  م البنتين بعمل توكيللي على عاتقها عبء إقناع ألي  حملت

تستطيع كي  هما؛ستخرج شهادات ميالد لأكي  القضايافي 

ً  األمرا علم بزوجها لمَّ إال أن  ،هما بالتعليمحاقإل أن  من رفض خوفا

حمد كابو على حساب إلثبات عالقة زواجها بم يكون ذلك قرينة

عالقة زواجه بها فيستغلها بعد خروجه من السجن  ويستعيدها 

اعه بأن هذا لن نلي إلقلي  ا باءت بالفشل كل محاوالتولمَّ  ،ثانية
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ً ه أيحدث خاصة بعدما أنجبت من مر البنتين فقامت بتنحية أ يضا

 ً  احتى فرغنا من باقي أوالد أخويه جانبا

العزبة وسعى رجالها ونساؤها نحو تقنين أوضاع في  األمرشاع 

ً أ وبدأت  أوالدهم،  ستقبلهم فيه أسكنه، أالذي  حيالفي  ستأجر مكتبا

في ، وأصابني رواج كبير شتى القضايا المختلفةفي  العمل وبدأت  

خاصة  كثيراً لي  روجتالتي  لي"لي " ـان الفضل فيه لك عملي،

 قضيتها في  لها على البراءة حصلت  أن  بعد

**** 

ً الجينز  ..لي لي  لصالح جسدك اللين األمريحسم  ،يليق بك دائما

  ..رائب صق بفخذيك فأخالهما نبعان من لبنٍ يلت

 ليست العباءة السوداء وحدها من تليق بك

 ها جواريها اطتحالفندق كملكة متوجة أن وسط فتيات تقفي كنتِ 

 روعهم كنِت أ

عليها ببهو الفندق  أجلستنيالتي  رمقك من عند الطاولةكنت أ

 بعجب 

ً  نظريلتأملك حتى بات  دفعنيالذى ا م أعرفال   ال يفارق موضعا

 ليه تروحين إ
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 دوام عملك سينتهي وستأتين لمشاركتيأن  علمنصف ساعة وأ

 ليه دعوتني إالذي  الطاولة وتناول الغذاء

ابن التحق به أن  هذا الفندق منذفي  قد التحقت بالعمل ليلي  كانت

عمل  تى لها بتلك الوظيفة كفتاة استقبال الأخيها إسالم والذى أ

 الزّيِ الخاص والموحد لفتيات االستقبال،في  تتأنقإال أن  لديها

 ً ل تستقبل رواد الفندق وتتماي من االبتسامات وهي وترسم بعضا

 هم هم بخطوات معدودة لتدلهم على مبتغاوهى تسبق

 ؟من هذا الرجل ..لي لي -

 ؟عن امرأة ترافقه طيلة نزهته بمصر ثري عربي يسألني -

- ........ 

  ..قلت له ذلك ..ال شأن لي -

- ............ 

 ال آخر؟ شيءستبدله لك ب؟ هل أال يعجبك اللحم المدخنأ -

فضال على لي أهذا الفندق وفي  نفوذ هنالي  شيئاً،يهمك 

ً  ،الكبير والصغير هنا  منيشارة ظار إنتافي  وهم جميعا

 مطلب   أيّ لتلبية 

- .......... 

 امرأة   أيّ الف دوالر لقاء اصطحابه عرض خمسة آ للعلم.. -
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ً  عدم رديأن  ا وجدتجبتها لمَّ أ  :عليها ليس مناسبا

أن لي  لي ليس من الذوق يا ..اللحم المدخن لذيذ جداً  -

 يكفيه استضافتى طلباتي،أرهق مضيفي ب

الفندق مطعم إلى  لي دوامها أتتني واصطحبتنيلي  هتأنأن  بعد

داخله قابلنا إلى  ناء ولوجنا، وأثيسربهو األالكائن على جانب ال

بالتحية فقد  ليلي  بادرته ،صليةز جنسيته األميألم  رجل عربي

ة بوقاح أماميالرجل لرؤيتها وتحسس ذراعها  رَّ فس   ؛تعرفه كانت

 م خطوتين بعيداً مااألإلى  لم أدِر مغزاها ثم قبض عليه وتقدم بها

فسح لهما أكي  تقهقر للوارء خطوتينلاإلى  عني مما اضطرني

قاطب  ليلي  نزح بعدها الرجل عن ،كثيراً لحديث لم يطل  مجاالً 

 الجبين متلون الوجه

  ؟اء اليومدعاِك الستضافتي على الغدالذي  ما -

دخل هذا المطعم أ كنت   ،العمل هذافي  شهرلى ستة أ -

 تخيلك تجلس جلستك تلكنت أدخله أكل مرة ك ..كثيراً 

أجلس أنا و ..كلتك تلك اللحم المدخنأكل أبدلتك هذه تب

أحيل هذا التخيل لحقيقة أن  فقررت   ..تلك أمامك جلستي

نعيش للحظة مثل أن  ليس من حقنا، ثم أيهلإدعوك وأ
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أن  جدر منكلم أجد أ ؟ للحق..حولناالتي  هؤالء الخلق

 كهذا  مطعمفي  يجلس

 حمرة الخجل خضبت وجنتيها، وألقت ببعض رذاذها على وجهي،

بقية  ليلي  تخلق ، ولكيقدامناتالشينا أعيننا بالنظر تحت أف

 تها تلك الدعوأن لي  قالت ،تهرب منها اللحظة للحديث حتى ال

   اهموالدنظير أفضالى عليها وعلى أخويها وأشيئاً تساوى 

حينما نسبتهم لرجل  على أوالد أخي تجنيت   هل تعتقد أني -

 هم يأبغير 

تنسبيهم أن  كثيراً  لتِ حاو أنتِ  نفسك فوق طاقتها ال تحملي -

وافق  أخاكِ ن إ ثم ..هم لكن الظروف حالت دون ذلكبيأل

ابنة لوضع  لي انظريلي  يا ..على ذلك وبارك كل خطواتنا

صبح لهما أأن  يكفي أفضل بكثير من السابق،اآلن  أخيك،

ا سابهما إليها.. أمنتاوقبلت المدارس  ،شهادات ميالد

أباهما هو أن  نتفهم البنتاأن  هما الحقيقى يكفىبيأمسألة 

 أخوكِ 

ترك فيهم لي، لم ألي  عائلةطفال بتسوية أوضاع كل أ قمت  

 ً يوم  تىأ أن ، إلىخيها المحبوسابنة أ فقط ىتبقَّ  ..رضيعا

ان االتفاق ك ،مهماالتفاق مع زوج أتصل أن  ليلي  استطاعت فيه
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 ،والدهما على الورق ينسب البنتين إليه ويصبح أن  إلى يهدف

 األمرنتين حقيقة يعرف البأن  الحقيقة لم يكن لديه مانع منوفي 

لي  بعد ذلك هذا الموقف ليلي  ترفسَّ  ،صلىهما األبيأكله وحقيقة 

في  هماأوراققدم ن إ ه بالمالن سيأتيان لهما م   ،له البنتين كنز بأنَّ 

، فما فعله لم يكن تساعد المحتاجينالتي  من الجمعيات الخيرية أّيٍ 

 نما لمصلحته لوجه هللا وإ

م نحن خلقنا من طينة هل تعتقد أننا بشر كسائر البشر، أ -

وعائلتي ومن هم على  فأنا أقصدني ،اعذرنى ؟أخرى

 يعال أنت ..أنتقصدك أ وال ..هل العزبةشاكلتنا من أ

 الشأن والمقام

لما كنِت لي  شأن المقام وال يلست عال لو تعلمين أنيلي  لي يا آهِ 

تختلف  تيت من قرية الأني أ تعلمين نتلو ك آهِ  ..ما قلتيه قلتِ 

لي  فتحتيهالذي  لوال الطريق أنيلو تعلمين  آهِ  ..عن عزبتك كثيراً 

ة حداونحن وجهان لعملة  ليلي  يا ..قوت يومي لما كنت وجدت  

لو لم تكونى  "لي "لي ياآِه  صبعيه..إيقلبها الزمن المجحف بين 

 موصومة بالعهر 

ستطيع تمييز اللحم الطازج أ ..رائحة اللحم المدخن تحفة -

 من غيره
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ً مكانأن  هل تعتقد - ً يقدم لرواده لحمأن  كهذا من الممكن ا  ا

  اً؟!فاسد

هبنا يأن  القدر من الممكنأن  عتقد، كما ال أعتقد ذلكال أ -

ً فرص  فاسدة  ا

 فهمكال أ -

تك برأالتي  عن مالبسات القضية مراراً سألتك  ..لي لي -

  فيها ولم تجبنني

 :تجيب وقالتأن  قبل ت طويالً د  تنهَّ 

ً  ..قساوة طبع وجفاءأمي  كسبت الحياةأ - أبكي  كنت   دائما

كان يجالسنا طيلة النهار والليل أبي  ..فعالها معيمن أ

ً دائكان  ،وحوله كنا نلتف عن سجائره إال  غائب الوعى ما

ً من أخوتي أ أحدغاب ن ، إوعنا المخدرة لمغيبه  راه منتبها

ً التي  هى كانت ميأ ..عنه ويسألني  ،تنفق علينا جميعا

 ،مع بدايات الليل إال تعود الصباح والفي  تخرج كانت

إلى  نظرت ،حيث تعملإلى  معها تأخذنيأن  مايوماً  سألتها

كنت  ..تعجل الشقاء والهمأال ني أبعينين قاسيتين ودعت

ً للعزبة قانونأن  أعرف صغيرة ال سمعك ، وكما أيحكمها ا

في  ن قانون عزبتنا ينصفإ ..تقول القانون ينص على
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 ،يجلس الرجل بالبيت وتخرج المرأة للعملأن  وله علىأ

آخر اليوم بقوتها  تأتيأن  المهم ،يهم نوعه ال ..عمل أي

في  عيب الأن  زبتنا ينص علىقانون ع ،وقوت من تعولهم

على شيئاً تحمل أن  تعود للبيت دونأن  العيب ،عمل المرأة

أنا و ذراعيسرت عمر السادسة ك  في  أنيتذكر أ ..رأسها

 أحدفقام  ،زقة العزبة وحاراتهاأفي  الد ألهو مع األو

لقاء هذا خمسة أبي  خذ منوألي  الرجال بعمل جبيرة

العمل وعلمت بما جرى لم من أمي  ا عادتولمَّ  ،جنيهات

 كما اهتمت بأمر الخمسة جنيهات مريتهتم أل

 ذراعيتتسول بأن  يومها تفتق ذهنها عن فكرة..

.. الشارع نتسولفي أمي  مع الغد كنت  وفي  ،المكسور

 الشارع في أنا واآلن  من وقتها وحتىأن  تذكرأ

أبي  نافارق ..لحق دفنتهاالشارع لم أفي أنا وأمي  ماتت

 أعرفال  ،ثنيه عن عزمهأكي  لحقهالشارع لم أي فأنا و

ومن الشارع  ..لم يكن يطيق فراقناالذي  لماذا تركنا وهو

  ربيت أخوتي.

قبل موتها  ميأوأنا  بمقهى لذات يوم وبينما نتسوَّ 

يده جنيهان وفي بشبق لي  ينظر باهها رجلنتااسترعى 
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من أنا فرغ ظر حتى أنتاو إياهايعطيهما أن  فضيان رفض

كان  ن كل ماوأل ..الجالسين ويعطيهما لي استجداء عطف

من  حصلأأن لي  وهمست منين اقتربت الجنيهيأمي  يهم

 رأسيا هززت لها ولمَّ  ..طريقة يهما بأّيِ ل علرجهذا ال

بنت  بصوت خفيض.. اشترى يالي  نحوه قالت وسرت  

يمس هذا أن  ن دونعلى الجنيهي لت  وحص ..والتبيعي

شترى أأن  تعودتأنا من يومها و ..ابيطرف جلب الشبق

تخطر لك على  تخطر والالتي  امتهنت كل المهن ..عبيأ وال

ماشيت كل صنوف البشر من أدنى الطبقات حتى  ..بال

  منيبع شعرة رأس .. اشتريت منهم ولم أعالهاأ

لي  ودون قصد وضعت نجنيهيأمام  لحظة ضعففي  ميأ

  ..الخاص قانوني

سوق ت القضية الحقيقية دعني أحك بمالبساصارأأن  قبل

ممن  أمثاليأن  ليس معنى ..على مسامعك بعض المقدمات

تعتبر  ك الظروف المعيشية المنحدرة والتيتلفي  ولدوا

ننا ازع أخالقي، وأننا كلنا بال وأ عزبتنا خير نموذج لها

 ..كلنا بغايا وعاهرات كما يظهر للعيان وكما تصفنا الناس

ً يوماً  كنأ ة من الناس لمحداوأنا  و فتاة ليل أو عاهرة أ بغيا
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أتكسب المال من أنا من شبهات  يعتري كل أعمالي رغم ما

تم أن  يوم ..لكن الحقيقة غير ذلك ،بالعهر منيعمال توصأ

شقة في  يتهم يوم المحكمة كناالقبض عليَّ مع من رأ

نها تدير ، تلك السيدة معروفة بيننا أمعنا كانتالتي  السيدة

الفتيات من أمثالي إليها  لجأت ،واذ والمثليينشقتها للش

 يقمنأن  كل ما يفعلنه ،المالإلى  حاجةفي  نَّ حينما تك  

 ،عدادها؛ طهي األطعمة، وإبتهيئة المكان لرواده

ا عمال لقاء م، وكل تلك األوتنظيف الشقة ،وتقديمها

قوم أ هذا اليوم وبينما كنت  وفي  ..جر تافهقاضاه من أنت

كل  هذا ..داهمتنا المباحث وتم القبض عليَّ قة بترتيب الش

 منيطلبت  أنتف تيتتعجب من جرأ وال ..األمر في ما

قصر الطرق لجلب تلك مهنتنا وتلك أ خيراً وأ ..الحقيقة

      ..المال

*** 

إصبع  اله ..تشبه عينيّ  اعيناه ،ذلك أعرف ي..تطفل ةالطفل  

ً يشبه إخيه يعلو الكل ويسند على أ اهبقدم نسخة  انفهي.. أل صبعا

 اعترف بهولن أ لم لكني ..نفىشتقت من أا

  ليلي  ة منبا البنأصبح أأن لي  كيف 
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  شيء اللي  لي

  ال تليق بي

  عها غيريابيلم يفجر ين ..عذراء كانتلي  لي

 مكتبيإلى  باءتها السوداء وتصعدع ترتديأن  عذراء قبل كانت

 تلك الليلة الشتوية في 

عن شمالى الذي  عكس اتجاه القطارقطار يسافر  عن يميني

لي لي  وقفت أماميو ..وبينهما رصيف عريض مكتظ بخلق هللا

 ..السفرفي  لتثنيني عن عزمي

 طويال  حدثتني

 نفسها  وأنها غير نادمة حينما أعطتنيلي  عن حبها حدثتني

 بنتها ها باعن فرحت حدثتني

  وذكرتني بمبادئي

  خرج شهادة ميالد البنتياستأن  منينها لم تطلب ألكن الغريب 

 ك المليئة بالحيوية والنشاط للم تعد ت لي..لي  تانطفأ

بعيد  انٍ بمك .. فقد ولدت ابنتيشبه بالشحاذين والمتسولينصارت أ

 خوتها عن عزبتها وأ

مهتم  عقليود وبالجح مليئتان بالدموع، وقلبي مليء هاعينا

 رحل فيه بعيداً أالذي  بالقطار
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 عينايالتقت  ..من نافذته عد بالقطار ونظرت  على مق حينما جلست  

من المارين  واستدارت لتسعطف رجالً  بشفقةلي  فنظرت يهابعين

  يمنحها حق علبة لبن لطفلتيأن  فيعلى الرصيف 

تلك اللحظة سيادة المستشار في  ا خطر على باليلماذ أعرفال 

 من مكتبه وهو يطردني

**** 

 لي تلك؟لي  من يا ولد -

  أعرف ال -

 تزيد تساؤالتي أنتعرفتك وأن  فائدة منك.. منذال  -

ً لي  تكشف تساؤالت وال بل إنك تضفي على  بداً أ غموضا

 ً  نفسيأنا  ..نفسك غامض أنت. .الغموض غموضا

ثم تعال  هنا  ..غامض حولي الغموض كل ما يحاوطني

  ؟هناإلى  كيف دخلت وأجبني..

على السرير  رميتني أنت ..دخللم أخرج حتى أأنا  -

 نفسيث أحد ك تلك وتركتنيأوراقتصفح في  همكتوان

  وأتناول الطعام وحدي
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تمدد حتى أ قليالً تزحزح  ..نامأأن  ريدمتعب للغاية وأأنا  -

ثقيلة والدنيا من  رأسي أنَّ  شعر.. أبجوارك على السرير

 تدور  حولي

 طيلة النهار شيئاً لم تأكل  أنت ..تناول طعامك -

 طعام  لتناول أيّ قابلية عندي  ال ..شهية لديّ  ال -

 ..آخر طقوسنا ننهياآلن  هيا بنا ..هى يومنانتاذن لقد إ -

 نصعد فوق سطح القطار ونفعل ما نفعله كل ليلة كي  عال  ت

 ؟نفعله كل ليلةالذي  وما -

 نصعد فوق سطح القطار -

 كيف؟ -

 ليس لديك غير األسئلة.. اتبعني وستعرف كل شيء -

 ؟أينإلى  .. !؟اتبعك -

 سئلتكبعني، لقد مللتك من كثرة أسئلة واتعن األ فَّ ك   -

القميص والبنطال فصار الولد كقطعة لحم اشتقت  وارتديت   نهضت  

 يمسكها ليقودني له يداً  تركت  م وكالمنوَّ  ،بجواريوسقطت  مني

ً ابيفتح باب الك ..حيثما يريد ثم عاد  ويساراً  نة بحذر ونظر يمينا

 :ليغلق الباب ثانية وقال
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دعنا ننتظر  ..هذا ميعاد مروره ،اآلن يمرُّ  مفتش القطار -

ما  ..ليهحتى يصل للعربة األخيرة ثم نخرج إبعض الوقت 

 ؟..النومفي  رأيك

 منها هيأنت لعلي وراقاأل ودعنى أقرأ  بقية أنتنم  -

 

-4- 

 

 تقطران بدمه راحتاي

  ن على قدميّ زاتن

 األشياءدمه يزحف كالرقطاء نحو كل 

 خيرةنظراته األدوماً  يباغتها كما تباغتني

 عقدة ذنبه يلدغها كما تلدغني

 وهام تلك خياالت وأ

 ما رحت أين لعنات تطاردني

 يتالشى عقليعليه  فى حزني

 ..أكاد أجن

 ً  :أتساءل دوما

 به هكذا؟ فعلت   ولم   ..فعل بنفسه هكذا لم   -
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عن تنبئ  ..تلهث ..اث تتسارعحداأل كانتحاره نتاصبيحة يوم 

 قرب كارثة

 خيرةأنفاسه األاء بينما لفظ الجنيه الدوالر طاول حواف السم

 حوال تبدلت بين ليلة وضحاها..األ

 اج وتسريح عمالهنتإثمان المواد الخام  لتهدد بوقف خط ارتفعت أ

فال مال يكفى لسداد  ؛رصفة الموانئتكدست البضائع على أ

 جماركها

 يتهاوى ..السوق يختل

 ليكبيده طوق نجاة يلقيه إ أحد ال 

 باهنتباب اال طرق عنديطرق باب مكتبي؛ ف

 نحيف الجسد.. له انحناءة بالظهر ..هزيالً  ..دخل طويالً 

تجاعيد وجهه إلى  بهتنتاا لمَّ  أنيإال  العمر منلخمسين افي  كان

 السبعينفي  هرمنها لأقنعتني أ

 ،عليه الزمن باهت عفا زجاج مصباح بعينيه انطفاء كانطفاء

 ليك نظراتها منكسرة توجع القلبترمي إ

  :د جسده وتنحنح كمن يستعيد ذاكرة صوته وقال لىش

ة عمل تحت إمرتك من خمسأأنا  ..سيدي أريد زيادة راتبي -

لم أر  زيادة براتبي، كل رؤسائي اآلن  لىأعوام مضت وإ
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سيدي  ..ناآلإلى  الزيادة لم تحصل إال أن  بذلك وعدوني

الحال يضيق.. والغالء يعصف براتبي و ..عيال كثيرون عندي

؛ فقد ضاقت بى آتيك مباشرةإال أن  جد حالً ئيل.. ولم أالض

  أحد السبل ولم يسعفني

 تثيرها  ابيعصى أكل كلمة نطق بها هوت عل

 نار الغضب نفسيفي  تشعل

يعجبه  الالذي  كيف سأدبر راتبه الضئيل أعرف عانى والأأنا  

 بالزيادة يطالبني أمامينائه وهو يقف ورواتب قر

 وجههفي  نفجرت  ا

 بيدي كثيراً  ت  أشح

  ياندفع الدم يخطب أوداج

 قذفته بأقذع الشتائم

 سبه في  معنتأ

 تطاول عليه بالضرب كدت أ

 طردته شر طردة 

 للحق لم ينطق ببنت شفة

 ر لم يث  

 لم يحتد
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 لم يرد شتمته

  أكثريفعل كل هذا وأن  كان من الممكن

 لماذا لم يفعل؟

 ل والهوانغياهب الذفي  بصاحبها تباً للقمة عيش تهوي 

 بنظراته المنكسرة يرمقنيتراجع للخلف 

عجل في  هتى طالت يده مقبض باب المكتب فلقفح أكثرتراجع 

 غلقهوتوارى خلفه وأ

 بالمكتبالتي  األشياءكل في  خبطأ   غاب عن ناظري وتركني

  جلست أهدئ من ثورتي

 لم أهدأ؛ فشيطان الغضب كان قد أحكم قبضته حول رقبتي

 باالختناق شعرت  

 موصدة  نافذة مكتبي كانت

 فتحها ناحيتها أ نهضت  

 الجود من لئيم  كمن يستجدي

 بعض الهواء  تمنحنيأن  بتيدي كأنها قد أفي  تعصلجت

بالقليل  ادت على صدريج ،هات ضلفتاح  تِ وف   ،مفاصلها نتولما ال

 الصباحية الحارةمن موجات الهواء 
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 شردت ،بالمصنعكل ثقلها على الفراغ المحيط  الشمس تلقي كانت

 من ضيق بي انفث مفضائها أفي 

 لحظات قليلة 

 رضآتياً من السطح يشق طريقه ناحية األ عيني جسدأمام  وهوى

  رضلأل نظري رميت  

 فيه الدماء  انعكاساً لجسد تخرُّ من كل شبريحمل  إليَّ  رتداف

 رضسمعته قبل صوت ارتطام الجسد باألالذي  كان الصوت الوحيد

 :صوته يقول

 اربي -

**** 

 بوأالجيش كان وفي قصر الرئاسة.. في  كان جمال عبد الناصر

 ناصر.  رضالسماء وعلى األفي  .. هللاالسيد صوالً 

 خوة المواطنونأيها األ -

 أبوخطابه كان قلب في  الناصر ل عبدحينما كان يصدح بها جما

ً  السيد يزغرد.. كما يتراقص مع كل أغنية  للست  ..يتراقص طربا

 والصوت المفضل لديه شادية م كلثومأ

ً ن تإ ى حدإ يلقي الناصر بالمقهى وعبد صادف وجوده جالسا

يصفق حينما يصفق  ويله من ال ويا ،ن يتنفسويله م   ه يااتباخط
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يرضى عن تلفاز قائد الوحدة  البالجيش وحدته في  كانوإن  له..

ً كان حريص ،ليشاهده فيه بديالً   على سماع خطب الرئيس عبد ا

 حرصه على صلواته الخمس..الناصر ك

في  نفسكمقال ناصر ارموا أن إ والد البقربقر يا أ وهللا يا -

ناقشه.. ناصر أأن  فعلها بنفس راضية دون"الرياحة" أل

 ً  دةلم تلده والَّ  ولد زعيما

 ً صوات األبعرض الحائط كل  ناصر خاض حرب اليمن ضاربا

ً  أبوو ،تهرضاعالتي  واآلراء الرافض  ضد قائده السيد خاض حربا

ً  األمرلسياسات ناصر ولم يكن  ان محض نما كبالمرة وإ مرتبا

بأقدامها  صدفة حينما وجد نفسه ضمن أول فرقة صاعقة تطأ

 اليمن أرض

في  قضاهالذي  السيد وحده سبعة بيادات خالل العام أبوهلك أ

الصلدة تنزع  رضاأل وعورة الدروب الجبلية وطبيعة كانت ..اليمن

ً  ودنعال بيادات الجن  قدامهم وكم أدمت أ نزعا

قتل وذات مرة كان سي   ،خرينقتل آفي  وساهم ن رجالً قتل عشري

 منيهذا الرجل اليأن  ة جنودلم يكن يدرى هو وثالث ..لوال ستر هللا

يام بوطنية ناصر وعروبته يتشدق أمامهم طيلة أربعة أالذي 
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 لهاوية ويخطو بهم ناحية كمين أعده لهم مناصريليسوقهم 

 اليمنيةكية المل

قحم ، أطائل من ورائها حرب اليمن الأن  فى قرارة نفسه كان يعلم

 لكنه ما ،لهم فوق طاقتهمحمَّ الناصر جنوده فيها دون داع،  عبد

خيط ملجمه وحب حكامنا ، حب ناصر أيبوح بذلكأن  كان يجرؤ

 فواهناأعلى 

بكى على شهداء  على شهداء اليمن كما لم يبكِ  (السيد أبو)

ً النكسة الجنود القتلى من  أشالءبقيادة سيارة ولملمة  .. كان مكلفا

ً  ..عرض الصحراء وطولها رافقه دون  ما عاد بجسد ضابطيوما

 فقد كان الضابط يجلس بجواره يحدثه عن ابنته الشقية ؛رأسه

 يوم ذات ..طاحت برأسهاها على اسم أمه وأتت شظية وأسمَّ التي 

العشرة  )أبو السيد(صابع أام النكسة ق طع إصبع من يآخر من أ

 صبعه إر بثأ يأتيمن الجيش حتى  يخرجأن  أبى ووقتها

تر منها ب  التي  في اليد ( بوجعالسيد الناصر وشعر )أبو ومات عبد

من  ت عيناه حمراوينوظلَّ  ،كثيراً  ، وهذيكثيراً تأوه  ..صبعاإل

 تىلم يحب السادات قط ح ى السادات مقاليد الحكم..البكاء حتى تولَّ 

ناصر أن  كان يقول ..صبعهإر تى له بثأصر وأنتاحارب وأن  بعد

 ً فناصر هو  ؛من ذلك أكثرفعله السادات و كان سيفعل ما لو كان حيا
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عدها لهذا اليوم لكن القدر لم يمهله ن وضع خطة الحرب وأم  

 الوقت للتنفيذ

 ..نهاء خدمته بالجيشبإ قراراً  )أبو السيد(اتخذ  1976فى عام 

ا سأله رجل كان يعرف عنه ولمَّ  ،تيح له ذلكأأن  وموخرج منه ي

الحروب  لقد مللت   :جابه بحدة؟ أخرجت منه حبه للجيش: لم  

الجيش لم يعد ن إ . ثمرت رأس عمري.طيَّ التي  والدماء والشظايا

في  معه يثرثر وكأن ناصر هذا كان صوالً  ..بعد ناصر له طعم

 :كمل قائالً ، وأالخدمات الليلية

ً وأ أخرىمن  سأتزوج  -  ناصرهأنا صبح أ نجب جيشا

**** 

لك  لم يخلف )أبو السيد( م ياكوم لح ..وزوجتان الً عشر عيِّ  أحد   

 ،ه لك سعاد وراجيةتفكوم لحم خلَّ  سوى الغربة والصحراء والليل..

إلى  كجرَّ  ؛اثنتينفي دوماً  المتسابقتان ،رنبتانتان، األهاتان الضرَّ 

 ة  هات وهات.ونحل وبرك من كثر ،السرير

ى حدإفي  ن تحصل على عقد عملك أللهَّ عملك السابق بالجيش أ

قوتك معاشك و دول الخليج.. وسافرت بعدما اقتطعت الكثير من

 تدفع لمكتب السفريات ثمن العقد.كي  وقوت كوم اللحم
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أن  ومن الممكن ..صديقة للمغترب األشياءفى الغربة تصبح كل 

يقطع أن  لقاك فيها الكفيل لمجردأالتي  الغرفةفي  تصادق فأراً 

زوج  يا أنتما أ ..عليك خيط الفكر والشرود ووحشة الغربة

غنية الست وم اللحم صادقت الصحراء والليل وأاالثنتين وعائل ك

 شادية

 خايفة لما تسافر على البلد الغريب .."

 نك فايت في بلدك حبيبآه تنسى إ

 اق. تعبان من الفر..مستني بأشواق تعباه تعباه

 ومولعلك شمعة نورها مستنيك.. آه

 "يديكوفي عيونه دمعة امسحها بإ

، والتي لم تكتشف نوخياالت لياليك الخوالي مع زوجتيك الشهيتي

 حينما لسعتك سياط الحرمانإال  نهما شهيتانأ

؟ ..غنيةيحمل تلك األالذي  هداك شريط الكاسيت هذاأتذكر من أ

ً على شيءتان اللتان لم تتفقا معزوجتاك الضرَّ  ا على تكما اتفق ا

ً ا بنتترسله لك حينما أابتياع محل الكاسيت المفتوح  إلى من عيالك ا

 استوطنتها بعد خروجك من الجيش  التي  على قارعة جسر البلدة

نها أم رأسك أفي  ليلتها ظلت تكبُّ في  ة حينما اختلت بكحداكل و

غنية تلك األفي  نها تعشق الست شاديةشريط وأصاحبة فكرة ال



 

 
104 

 ة منهما عليكحداقسمت كل وعمق المتعة أوفي  أجلك..بالذات من 

 غنية على كاسيت حافلتك بعدما تسافرتسمع األ أنتتتذكرها وأن 

 فلةتجلس على عجلة قيادة الحا أنتو (سيدال أبو) هللا عليك يا

نة الحديثة المكيفة والمجهزة بكل وسائل ابيالضخمة ذات الك

ً خلف الراحة والتى تجرُّ  ً  كبيراً  ها مقطورة هى فنطاسا  هائالً  ضخما

فقوة  ؛عرينهفي  ، أسدبالمواد البترولية القابلة لالشتعال محمالً 

وعيناك  ،نفكنيانك الهائل، وشاربك الكثيف تحت أوب ،جسدك

ً  معالوشعرك الناعم ال ،الواسعتان  ذا يصنعون منك رجالً دوما

 هيبة.

، الليلفي  مالمح لها ال ،هاءتانناظريك بال أمام  الصحراء ممتدة

تتهدل تحت وطأته كل مالمح  ماوليل الصحراء له من السطوة 

صوت كاسيت  ..صحراء سيناءإال  لم تعجبك صحراء قط ،الكائنات

 ..تخترقها على مهل أنتيغتال صمت الصحراء و حافلتك عاٍل..

بعض إلى نا احي.. يسبقها أصوتك يناوش صوت الست شادية

في  ويتأخر ..بعض المقاطعفي  يتماشى معهاو ..غنيةمقاطع األ

تنفعل كل الذي  نشوة عارمة تداهمك تبدو جلية على وجهك ،أخرى

خر تروادك ابتسامات األغنية ومن الحين لآلعضلة فيه مع كلمات 

 يا )أبو السيد( يا ..ن فكر معين يعتمل بدماغكشبقة ناتجة ع
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الست اآلن سمع ت أنتو ة من زوجتيك تتذكر ليلتهاحداو أيُّ  ..شقى

 م راودك الحنين لكليهما.، أشادية

تستقل حافلتك اختليت بروحك أن  فى تلك الليلة بالذات وقبل

دت كَّ لزوجتيك بثثت فيهما شوقك وحنينك إليهما وأن ابيوكتبت خط

تذهب  الأدت عليهما وشدَّ  ..يأخذا بالهما من كوم اللحمأن  عليهما

ال أ دت عليهماوشدَّ  ..خرىلأل هلها وتترك العيالإإلى  منهما واحدة

ً ن تتعاركا حتى الت ً  اال عقابا أن  يهما.. ولم تنس  بقطع شهريت قاسيا

 تشتريأن  المصاريف حتى تستطيعفي  االقتصادإلى  ترشدهما

 ً كبيرة رحيبة بالطوب  عليه داراً  مدخل البلدة وتبنيفي  لهما قيراطا

ً األ  سيحدث بشيءكان قلبك يشعر  ..حمر والخرسانة تسعهم جميعا

 .تلك الليلة وأثناء تلك النقلةفي 

ول تجاوزت بساعة أأن  فبعد ؛)أبو السيد( ك ياوصدق حدس

ختالل عجلة ى الطريق المخترق للصحراء شعرت بااستراحة عل

 حيت  نتافطاراتها ى إحدإفقد تلفت  ،يديك قبضتيّ في  دة الحافلةقيا

 ً  ضوء افنتك كشابيك "تابلوه"من  وتناولت   وتوقفت   جانبا

 ..األمرالصحراء لتقف على الخبر   وتستطلع  أرضإلى  وهبطت  

ً موض رأيت   كنت   لوال ضوء كشافك الهزيل ما عتمة في  لقدميك عا

 ترى أّي إطاركي  لممتدة طوالً حول الحافلة ا ت  در ..الصحراء
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ً  مامه وقفت  وأ ..تلف ه بغيظ وكأنك تسبه وتلعنه.. على تحدج مليا

صندوق حديدي يحوي المعدات الالزمة  الحافلة ى جانبيحدإ

 ك وشرعت  التآ خرجت  حافالت فتحته بمفاتيحك وأطارات اللتغيير إ

ً خرجته من مكمنه ونحَّ صاموالت اإلطار حتى أ حلِّ في   يته جانبا

 .."االستبن" ـب تأتيحتى 

 ربعالصحراء يطوق جنباتها األفي  عواء الذئاب

 ك نفسفي  ويبث الحذر ..مسامعكإلى  امىيتن

 باهنتب االباطرقت فيك  ..مخلبية تنامت مع عواء الذئاب وقع أقدام

كل االتجاهات لعلك في  لقاء هزالة ضوء كشافكتحاول تتبعها بإ

 قداملتلك األ ترى جسداً 

واء يعلن عن قرب هجمة قدام يعلو صوت عاشتداد اقتراب األمع 

 وانقضاض 

لتلك الداهس  أنتف ؛واءهذا الع )أبو السيد( يا تعرف جيداً  أنت

تطوح الريح ذرات  أينتعلم  بتَّ  الصحراء طيلة سبع سنوات حتى

 رمالها 

 طويلة   من صندوق المعدات قطعة حديد تناولت  

كل االتجاهات في  قطعة الحديدرهفت السمع وبدأت تتطوح بوأ

 وتدور فيدور معك ضوء الكشاف 
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 هب لمالقاته حتى بان لك ما كنت تتأ

  )أبو السيد( يا ذئب

برزت عظامه من اشتداد  ، طويل، عاٍل،ضامر البطن ،نالمع العيني

 قلب الصحراءفي  ،  أنيابه بارزة كبروز الليل البهيميالجوع

  قطعة الحديدب وقف قبالتك غير مبالٍ 

 واءه المكتوم وجهك عفي  ك بعينيه وينفثيحدج

نة ابيتتراجع ببطء ناحية ك أنتراح يقترب منك و رويداً  ورويداً 

 فلة الحا

 ثالث لهما ذهنك شيئان الإلى  بدر )أبو السيد( اعة يافى تلك الس

عيل عيل وهم نائمون فوق بعضهم  ..عينيكأمام  كوم اللحم تراءوا

.. تراءوا البعض وهم يتناتشون لقيمات الخبز من بعضهما البعض

تعرف  وال ،هم كلهمتتذكر أسماء نك الأمام عينك على الرغم من أ

هم ابن يُّ وأ ،اآلخر كبر منعيل أ يّ تعلم أ وال ،تواريخ ميالدهم

 هم ابن راجيةيُّ ، وأسعاد

  ثانيال والشيء

ً  (فهد )أبوقول كفيلك   :ياك كلما سألتهإ ممازحا

 بقيادة تلك الحافلة الحديثة كلفتنيالذي  بالذاتأنا لماذا   -

 ةعندك خمس أنتوالمخصصة لنقل المواد البترولية 
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 ً ود ن هنبي امجنسياتهم تتنوع  غيري وعشرون سائقا

 ؟ين وسودانينوباكستانين وبنجالدش

لقيت أن إ ن فراعينووالمصري ( مصري،لسيدا أبو) يا أنت -

 الأنا و ..ليك سالمينفأطفئوها ببولهم وخرجوا إالنار في  بهم

  .للمسئولية أهل أنتف ؛الكآمن رجل على تلك الحافلة إ

 ورحت   ..عنك يداً بع قطعة الحديدحته بهجم عليك الذئب لكنك طوَّ 

 نة السيارةابيتعدو ناحية ك

سلمها انفلتت من  جتيّ نة عالية كلما وضعت قدميك على درابيالك

 ينقض عليك الذئبأن  لكنك عافرت ودخلت قبل.. سطوة الخوف

ً الذي  يتبعك داخل كي  عليك ثانية وشب وعاود الكرَّ  نهض سريعا

ً غلقت الباب بسرعة ونة لكنك لحقت نفسك وأابيالك  أنَّ  قوة متناسيا

إلى  دخلتهذراعك األيمن مازال خارجه فأغلقته عليه فانكسر وأ

لمك وأغلقت الباب على جسدك كله وعلى أ نة مكسوراً ابيالك

   .وغربتك

 نورمظاهرة ضد الرئيس أفي  خرجت )أبو السيد( ما يا يوم

عشرة لمدة  القبض عليك وإيداعك بالسجن الحربي وتمَّ  ،السادات

ً  خدمت بالجيش لكونك رجالً  أحدينتبه يام لم أ  أحدولم يقدر سابقا

تيت به من أ النكسة ومافي  فعلته حرب اليمن ومافي  تضحياتك
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ً أكتوبر وأفي  صارنتا  حدذات مرة أل ا قلت  ولمَّ  ،وسعوك ضربا

 سجانيك 

 الناصر رحمة هللا على جمال عبد -

 :وقال لك ،اآلن سرك  الذي  نفس الذراعفي  نغزك بعصا 

 الناصر يخرجك من هنا  دع عبد  -

 :المسجونين معك بقوله أحدك وفاجأ

رسى وأالناصر هو من فعل بنا ذلك  جمال عبد ،رحمه هللا ال  -

 دعائم الظلم واالستبداد

 ذكرىالت من عينيك دمعات جرفت تلك لم.. فرَّ بك األ لما استبدَّ 

لفظتك بعدما التي  ولعنت البلد رغمتك على السفر معها..أالتي 

 عطيتها من عمرك وجسدك ولعنت الغربةأ

**** 

ً في  يده أحدلن يضع  تتوسد التي  حتى امرأتك ،قلبه ليعطيك عطفا

ً الذي  حتى ابنك ،ذراعيك جيبك هو  ..تتواله طالما جيبك فارغا

ً  خزينتك المفتوحة على مصراعيها طالما هى ممتلئة فال دوما

ً تخشى  ستصاب منه بل  ،من ندرة العطف البتة ولن تشتكيشيئا
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خير فيك  الأن  المال فاعلم خال جيبك من رنينن إ ما، أبالتخمة

 ما نزلتأينبك  لدى اآلخرين وليس مرحب

  أوجعتني وهللا وأدمى حالك قلبي )أبو السيد( عليك يا آهِ 

تى على نصف مدخراتك أاشتريته الذي  الزراعية رضقيراط األ

التي  داراء البنفي  راحاآلخر  والنصف ..من العمل سبع سنين

 منه للسماء ،بال سقفاآلخر  وتركت النصف اسقف نصفه ترفع

تأجر من يدق لك طلمبة مياة عباءتك وخرجت لتس ما ارتديت   يوم

ً ت الكي  بالدار خر آ كانت ..لكوب ماء خرج حريمك خارجها طلبا

ً  على عتبة الدارو ..نقود بجيبك من  قابلك عيل من عيالك آتيا

ً الخارج يطلب منك جن  نزوى، نهرت الولد فابه حلوى يشتري يها

ك بعينيه التقت عين ينزويأن  وقبل ركن من البيت يبكي،في 

 لك  لنظرته فضت  نتاف

  كسر خاطره أوجع قلبك الميري

 تهبصالأالن 

فتراجعت عن مخططاتك وحملت الولد على كتفك حتى البقال 

 ثيرالطلمبة الكونقصت نقود  ،حلوىوالد أ ةعشرولل له واشتريت

لتذمر من لحاح والطلب على دقها وكثر اوازداد اإل من الجنيهات

دقها في  وباءت كل محاوالت االعتماد على المعاش انعدامها
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وكان العمل  ..تبحث عن عملأن  )أبو السيد( بالفشل وكان عليك يا

 مصنعيفي  عندي

  )أبو السيد( تذكرك ياال أ

 أتذكر متى أتيت للعمل عندي ال

 ه تلك الحكايات تذكركل ما أ

ولم  ،خضتهاالتي  الحروبنك لم تمت بكل أ )أبو السيد( يا أعرف

 عشر حداألأن  أعرفو ،صحراء الغربةفي  الذئب تمت بأنياب 

  رضحتى األالمصنع سطح من  تهوي أنتمروا بخاطرك و الً عيّ 

دافعت عنها وقتلك من التي  رضرجل بسالم فقد لفظتك األ ارقد يا

 دافعت عنهم 

 للمحاكمة ثل  ني أمد بسالم واتركارق

ع صفحات بض هيت عند هذا الحد من القراءة وجدت  نتاحينما 

 كنت قد قررت "..للغاية ها "سرياحدإومكتوب علي ظهر  مطوية

 معرفة فحواها؛إلى  لكن الفضول ساقني قليالً نام بجوار الولد أأن 

 ..القراءةكمال إفي  وشرعت   ،نفسيإلى  يسوقنيما  بها لعلَّ 
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 ن ال يعيشون بدون القهوةالمحاميأن  أعرف -

من وعلى كل  ..امن عشاقه ليس لهذه الدرجة لست   -

 ولها معك               تناأأن  الممكن

 المطبخفي  لنكمل حديثنا إذن تعال  معي -

ً كان الطريق شاق -  أنتِ  ..هناإلى  من محطة القطار جداً  ا

ما القاهرة ا تركتلماذ ..المنصورةفي  مكان خرآفي  تسكنين

 ؟وابنتك أنتهنا  التعيش ماتيتوأ

ستطع العيش بين تنفيذ الحكم على بهاء بالسجن لم أبعد  -

 ؛نواع الذل والمهانة بينهمضت لكل أتعرَّ  ..الناس هناك

من  إيذائي، منعوني من شراء احتياجاتيفي  وننكانوا يتفن

ً ، كنت أمحالهم أسكن فيه  كنت  الذي  خر غيرآ روح حيا

سبوعية كلها حتى ال نموت من تري احتياجاتي األألش

 بيتي سراً، كل هميإلى  دخل بهاأ وكنت   ؛وابنتىأنا الجوع 

" ابنتى من هال"منعوا  ..همأحد يراني أال طيلة الطريق

تى الطفلة الصغيرة لم تسلم من ح ،بنائهماللعب مع أ

هل  ..الشارع تتبعوها بالسبابإلى  ذا نزلتإ كانت ..يذائهمإ
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 .."ةالك فريا ابنة " :نهم كانوا يسبونها قائليندق أتص

كنا نسكن الذي  صاحب البيت ..المياه ما قطعوا عني كثيراً 

الكثير من أموره كان قضاء في  فيه والذى كم عاونه بهاء

لمياه عادة اه حتى ال أستطيع إئيخلع محبس المياه ويخبِّ 

ً  كنَّ  لواتيكل النساء ال ..ثانية بين  لن  وَّ تح بيتيفي دوما

 شعري ماذا فعلن  إلى  انظر ..عداءاأل لدِّ أإلى  ليلة وضحاها

ً  ،كان طويالً  ..ما تراه إال  منه .. لم يتبق  به وبعدما  ،وكثيفا

كان من  ..ه من جذورهساء اقتلعنمس  نخ ت بيانفرد

 ..وكأنه قد حزن لحزني أبى لكنه ..ثانيةينمو أن  المفترض

جفت  أقول شعريأنا و ،ةحالة نفسيلي  طباء يقولوناأل

 ةاميمن بعد تلك المعركة  الح ..عه من الحزن لحاليابيين

شقتى  غلقت  فقط من أجل إذاللي، أ ..نشبت دون داعٍ التي 

 ..أحد يعرفنا حيث الإلى  ..المنصورة إلى بالقاهرة ونزحنا

  اً أحد أعرفوال 

شعر بعدم ، أهنا بجوار تلك الشرفة دعينا نشرب القهوة  -

 الصالون الجلوس بغرفةفي  الراحة

هو  ..بهاء بها تذكرت   كلما جلست   ..نها غرفة كئيبةأعلم أ -

 أعرفال  ،عونهفي  كان هللا ..مثلنا ال يطيق الغرف الكئيبة
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ً كيف سيتحمل عشر  غرفة في  سنوات من عمره مسجونا

 واحدة

 ؟كمانتاعالن عن ديصاحبة فكرة اإل أنت -

  ة إصراريراح بهاء ضحي ..فكرت ما ، وليتنينعم -

  ؟بك ندمأ -

داخلي كل هذا  لماذا حملت   ،تسائلأنا احي.. أرضكل ندم األ -

 عقليكان  أين ؟..نا على المألنتاعالن دياإلصرار على إ

يقف لنا س ،المجتمع لن يرحمناأن  بهاءلي  قال ؟..وقتها

مجتمع لم ولن  يعرف ه إن ..بالمرصاد بكل ملله ونحله

م القدم وهو يفتقر لثقافة  د.. من قِ سبيالً  للنضج والوعي

هه نواجأن  علينا :قلت له وقتها وبحدة ..اآلخر استيعاب

في  الحجر نلقيأن  ناونوجهه لثقافة االستيعاب.. علي

أنه  تذكرأ ..ونترك الدوائر تتسع من حولنا المياه الراكدة

أن  المجتمع على استعدادن ، إعزيزنى يا :لي ابتسم وقال

في  قلبه والعيش معهفي  وبانهيقبل مصافحة الشيطان وذ

عزيزتى  يا ،يقبلنا نحنأن  على  أمين سالم وتقبله كناصح

الطائفية وليس عنده أدنى في  ذنيهمجتمعنا غارق حتى أ
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نفاسه على شط السالم وتنفس استعداد اللتقاط بعض من أ

 نسمات التسامح 

ينصاع أن  .. لدرجةهل كان بهاء يحبك كل هذا الحب -

إلى  ح ويضحى بمستقبله ويزج بنفسهالبوفي  لرغبتك

  ؟األمورببواطن كل تلك  السجن وهو عالم

قص على دعني أ ..دان به حب بهاء مامن عند حبي أ -

ذ ..  منكثيراً مسعاك في  مسامعك ذكرى صغيرة ستخدمك

نبيل  ندوة من ندوات الدكتورفي  التقيته خمس عشرة سنة

الندوة  كانت ،خاصته بالزمالك عبد السالم  بالمركز العلمي

قناع المجتمعات العربية بالمساواة بين تدور حول كيفية إ

وت دوولت  ،كما ينص دينناالميراث في  الرجل والمرأة

ً يوقتها كان بهاء ما اآلراء بين الحضور، ولم  زال مسيحيا

 يدليأن  الموضوع قبلفي  ييسمع رأيأن  ثرآلماذا  أعرف

تلك في إال  ذلكل قب لم يرنيأنه  بدلوه فيه على الرغم من

 خفى تلعثميي   الكالم وراحفي  لعثمت  وقتها ت ..الندوة

صلح خلفي، وأ عجب الجالسون أيما الكلمات وي  لي  قوينمِّ 

بهاء وطلب  منيبعد الندوة  مباشرة تقدم ، وييإعجاب برأ

 دون مقدمات وقتها وافقت   ،الزواج دون مقدمات مني
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تمام مراسم سالم إلاإلإلى  وخرج بهاء من المسيحية أيضاً،

ه .. لكنه استطاع بهدوئهلهمن أ كثيراً عانى بهاء  ،الزواج

نا وسط علنيخمد ثورتهم ضده وبعدها بقليل أأن  وتسامحه

نا الجديدة وخضنا معركة شرسة ضدهما نتاتينا ديعائل

ن يخوض معركته .. بهاء اآلصار فيهانتاستطاع بهاء اال

كة مختلفة ولن المعرأن أظن  كبرى ضد المجتمع لكنيال

أن  علمصالح بهاء وال صالحي.. أفي  تكون نتائجها

االصطدام مع ن وأ ..قامة محافل دينيةالقانون يجرم إ

كبر خطأ.. أ كانتاتبعها بهاء التي  السلطة بهذه الطريقة

 صالحنافي  ليستاآلن  المعركة

 سوأ النقض تم رفضه والموقف القانوني صار لأل -

ً را؟ أ..اءهل أعد لك الغد -   ..ك جائعا

إلى  للهروب داعي ال ..أمامي ابكِ  ..تريدين البكاء أنتِ  -

ربما  سيدتي يا ابكِ  ..أريد غداءً  الأنا . ..المطبخ للبكاء

 كثيراً يخفف عنك البكاء 

 

بل  رضأكون رئيساً لمن على األأن  فو نفسه المحبوب ما اردت"

 قدس الكتاب األ  .."مرت به من لدن عزيز جميلأألقي ع ل يهم ما 
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سفل صورة متوسطة الحجم لرجل معمم استطالت  كلمات ك تبت أ

تني مألالتي  لقت بغرفة الصالوندره وع  ذقنه البيضاء حتى ص

فة  ذات الغر كانت ..فيها السيدة زوجة بهاء كآبة حينما استقبلتني

إال  ،فاخر ولوحات زيتية معلقة على جدرانها بتناسق غريب أثاث

بالمناسبة كل أثاث البيت فاخر ينم  ..سراً  تعرف لها كآبتها الأن 

 ال بأس به  عن مستوى اجتماعي

بنظرها ناحية البناية  مع نفسها وتلقي قليالً  السيدة تبكي تركت  

 قليالً فكر أ سيجارة ورحت   شعلت  تقابل الشرفة بينما أالتي  الجديدة

ً إلي  شأن اعتنقه ال جل دفاعه عن دينبهاء سجن من أ  ذا كان دينا

ً يزعم أ هللا كما عند من ً  م دينا لي  من لدن البشر كما يقول وضعيا

في  ورط بهاءأأن  جللتني من أموَّ التي  ةميسالرجل الجماعة اإل

دافع عن معتقداته  العامة تحقيقات النيابةفي  بهاء ..القضية

لم يكف عن الدفاع حتى الدينية بشراسة أربع ساعات من التحقيق 

ي بدأت أسرب أنكل ما فعلته  ،تنع بأفكارهالمحقق بدأ يقأن  ظننت  

تسليط الضوء  الخفاء استطعت  وفي عالم كل تفاصيل القضية لإل

لبهاء تولى ولي  جبهة مناهضة اث سير القضية وصنعت  أحدعلى 

وثار الرأى العام  ..والمسيحي ميسالزمامها رجال الدين اإل

في  لعاما اثارة الرأي من السهل جداً  ..وقامت الدنيا ولم تقعد
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زيف في  ترفلالتي  المجتمعاتفي  خاصة ..ايا الدينيةالقض

العام حكم على بهاء بالسجن عشر  اًء للرأيرضاو السياسيين،

، وكان أخرىقضية في  نلهالم أ من الشهرة ماأنا  سنوات ونلت  

  األضواءهاء القضية وانحسار نتاكمل رغم أأن  عليَّ 

 اآلن  سأفارقك ..ساعة على موعد القطار سيدتي باقٍ 

عضاء وكل أ ..توليت الدفاع عن بهاءأن  قدر مجهوداتك منذأ

التعاون معك في  بة قويةالمحفل يقدرون مجهوداتك ويبدون رغ

 مورهم القانونيةبشأن أ

حكم رقابتها مصر المسلمة والمسيحية ت  في  الجماعات الدينية

 في آخردين عليكم وتقلب مؤسسات الدولة ضدكم يريدون وأد كل 

 مهده

 ..زهرحرك لعقد مهادنات مع الكنيسة واألنعلم ذلك ونحن بصدد الت

ادرس ما  ..القطار سيقابلك السيد نصيف ويترك لك حقيبةفي 

 تنفذه خالل الشهر القادم  أن  وحاول أوراقمن  بداخلها جيداً 

 ى الروايات الحدإفي  كلمات قرأتها ..ينتبه للقادمأن  على الجميع

، عقليورسخت ب أعجبتني لكنَّهاو ،وردت قأّيِ سيافي  أعرف

ً أنا ف ،الحياةفي  ل منهجينها تمثِّ ربما أل به للقادم أنتما  دائما

 لف حساب وأعمل له أ
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**** 

 ؟هذافي  سرية أيُّ 

 ..يدعو للسرية ما وراقاألجد ب، فلم أنفسيذلك ل وقلت   تعجبت  

يهذي الولد  حينما سمعت   أني توقفتإال  ثانية القراءةفي  شرعت  

 وهو نائم

 معك خذيني ..تركيني وحديت الأمي  

عليه لعله  وطبطبت   مسحتها عنه بيدي ..الدموع على خديه كانت

ً لكنه كان غ ،يستيقظ ً في  ارقا  .قراءةالت وعاود النوم فتركته نائما

  

-6- 

 

 تنتهيوتبدأ  ،تسكن فيها ضيقة ضيق صدرها بحزنهاالتي  حارتها

 عطاها ظهرهبيت أو ،على الشمالثلهم على اليمين وم ةثالثيوت بب

ووقف  ،واستأثر بالهواء وحده ،وحجب عنها الشمس ،فسدها

ً إليها  آخر الحارة على يمين الداخلفي  بيتها  ،قدم الحي كله قديما

 لها للسقوط.                عبث أصابعه على جدرانه فآ ترك الزمان آثار

تق سقفه عشة كلب له.. حمل على عا ثاني ال حداكان ذو طابق و

 ،بشيخوخته يموت متأثراً أن  تتذكره قبل ال ها زوجها من زمنشيد

ً قاوم خلخلة الزمن لها ،لواح خشبها من الطرقاتأ لمَّ   ،ودقها دقا
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فيه لقطرة  ورص البوص والغاب رصاً على سقفها لم يترك منفذاً 

، وغطاه بالخرق البالية وغلف األلواح الخشبية مطارمن مياه األ

ضربات الريح ولسعات الكلب من  مع غليظ الجلد حتى يحميبمش

وافترشه بجلباب قديم  ،شعة شمس الصيف الحارقةالبرد وتسلل آ

 اه بمساحة العشة.          شقه نصفين وسوَّ  لها

وعاش  ،فهو لم ينجب منها ؛كان يحب الكلب كما لو كان ولده 

يأخذ  أحد وال ،أنيس لها وتركها وحيدة ال ،ومات مقطوع الجذور

 هذا الكلب.                             إال  بحسها

اقترب منها نهرته وقامت تغير ن إالذي  فهو النجس ،لم تكن تحبه

ح بها تنتفض داعبها وت مسَّ وإن  وتتوضأ من جديد. ،مالبسها

 "مقشتها"جيه من ين وال أمامهاه وهو ينبح وتهب تجري وراء

ً عليه وأكرمته إمن أجله أبقت الذي  سوى زوجها ، لذكراه كراما

 .         "ريحته"من  فهو ..خيراً وأ

التي  وشيخوختها يجعلها تبكي طيلة الليل،أن  لم فراقه كان كفيالً أ

شاخت حتى لم تعد  ..ا على هذا البكاءتحثه كانتمقتل في  ضربتها

ً تقوى على صعود السطح لتضع للكلب طعام  تناديه فيهبط كانتف ا

ذيله حزناً في  ربعة بالكاد ويجرُّ أرجله األ ترهالً يجرُّ ضخماً مإليها 
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نفسه في  لنبح بمانطق لسان حاله  لى صاحبه يعادل حزنها لوع

                                                                   من حزن.

الحارة في التي  البيوت يشتريأن  رادذات يوم أتى مقاول كبير أ

ً كبيراً على أ يبنيكي  كلها سعاراً بخسة ، وعرض أنقاضها برجا

نه حتى أصبح عرضه مغرياً جداً نهم ظلوا يفاصلوأإال  على مالكها

المدن الجديدة إلى  غتنموه وباعوا له وهجروا الحارة الضيقةفا

 والشقق الفارهة.           

                                                   ... وكلبها.إالها

نفاس تترك أأن  بتأ ..تبيع وترحل مع من رحلواأن  رفضت

تترك ذكرياتها بحلوها أن  بتأ ..جدران البيت وترحلفي  زوجها

 ..بنائهفي  تساعده كم خارت قواها وهيالتي  ، فهيومرها وترحل

تترك أن  بتأ ..كم حملت طوبه على رأسها طوبة طوبةالتي  وهي

 رت.                                        و كث  ت أهذا وغيره وترحل بحفنة مال قلَّ  كل

بمن يقنعها ويثنيها عن رفضها إليها  وزج كثيراً ساومها المقاول 

 عن نباحه أحده ، حتى كلبها لم يثنتراجعت عن رأيها ما بداً أ لكنَّها

أمر البيع وكأنه قد في  كان يطارد به كل من يأتيها ليكلمهاالذي 

 ندها ويدعم موقفها.                                                              مر ووقف يسافطن لأل



 

 
122 

وحزنهما المطبق على  ،ومن كلبها ،منها إال ..خلت الحارة

بيعها للبيت ورحيلها مع كلبها بأّيِ ويأس المقاول من  ،صدريهما

ً ثمن أ أصبح ثمن البيت خيالياً أن  إلى األمركان حتى وصل  يا

ووصل الحنق بالمقاول  ،بيعت مجتمعةالتي  ثمان البيوتأضاهى 

بناء في  يهدم البيوت ويشرعأن  فحاله كله قد تعطل ويريد ؛ألشده

يرهب تلك المرأة أن  حيلة قديمة هىإلى  فساقه ذهنه ،برجه الكبير

شابين احترفا إليها  فساق ..الرهبة تأخذها وتبيع وترحل لعلَّ 

من بيتها  منتصف الليلفي  تربايقأن  ليهماالبلطجة وأوعز إ

ع له لم تبن ها إفرشتها ويهددافي  نفاسهاويقتحماه ويطبقا على أ

 ..أقرب وقت ممكن فسيالحقانها حتى ينهيا حياتها قتالً في  البيت

يقتحماه أن  اوهمَّ  ،واقتربا من البيت ،وراح الشابان ينفذا الخطة

ان من البرشام رعبهما وجعلهما يفيقأذهلهما وأ ما رأياأن  لوال

اً شادلهما الكلب وقف  ،فيذ هجمتهماتناواله قبل تنالذي  المخدر

عتى الظالم لمعة غدر تخيف أفي  هلمعت عينا ..رافعاً رأسه ،جسده

عليهما ونهشهما  لالنقضاض عواء المستعد ال.. وراح يعويالرج

 ً تحرك من مكانه ويكلف نفسه يأن  جبن منأنا الكنهما ك ،نهشا

أن  ماقوية  ةحداو يعدو خلفهما فيكفيهما فقط نبحةأن  العجوز

 تنهض     ،مامها من أسنانهما وفرَّ في أ همايطلقها حتى أخذا ذيلأ
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 غابت قوته وهما يعدوانالذي  من نومها تالحقهما ببصرها هي

ضعفها  نهايات الحارة الضيقة. جلست على عتبة البيت تشكوإلى 

ووقف على وجه الدنيا،  العمر بقاها كل هذالمن أ وقلة حيلتها

 مقترب خر غيراآل الكلب بجوارها وكأنه ينعيها همها وهمه هو

في  وألول مرة ..مالمسته أبىت التي بعاداتها أنه عارفمنها وك

ن تفرد له ذراعيها وتحتضنه تجاوز الثمانية والستيالذي  عمرها

 بين ذراعيها يعوي عواءً  اندسحرص وفي  اقترب منها ،بشدة

 ً إليها  ينظر أمامهاثم راح يجثو حضن أمه في  ل يبكيكطف باكيا

                    .جوارهاإلى نفسها الطمأنينة بوجوده في  كمن يبعث

 نار الطريق لهماالسماء وأ ظال هكذا حتى اخترق الصباح كبد

ا ولمَّ  ،خرج وغاب طويالً  فقد ، أما الكلبفراشهاإلى  فنهضت تأوي

ولم ، لها شوارع كمن فقدت ولداً نهضت ظلت تبحث عنه وتجوب ال

ً ولمَّ  ..وسألته عنهإال  اً أحدتترك  أمام  ا رجعت للبيت وجدته واقفا

ً  وبجواره جرو صغيرمدخله  له نفس كأنه قطعة منه  يشبهه تماما

الالمعتين وكأنه ابنه. لما رآها تأخر  لون شعره وله نفس العينين

كة الجرو تعجبت من حر، خجل منها وراء الكلب كطفل قليالً 

وراح يلف ويدور  لفهانحنت ناحيته تداعبه فرحة به حتى أوا

 ،حولها كمن يالعبها والكلب يتابعهما ويحاول مشاركتهما لعبهما
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ظن بأنه ابنه، حتى  تى به؟ ورسخ بداخلهاأ أينوراحت تسأله من 

 أينتقول لمن يسألها عن الجرو الصغير من  كانتنها فيما بعد أ

الجرو  سرت بداخلها فرحة عارمة بهذا لب،أنه ابن الك تت بهأ

فماذا  ،بداً تحب الكالب أ الالتي  نها تعجبت من نفسها وهىحتى أ

ما جعلها تحب تلك الكائنات  هل موقف البارحة هو ؟اآلن دهاها

أن  مأ نساناإل اثبتت أنها بألف رجل وامرأة من بنيالتي  المخلصة

ائنات مستأنسة وحدتها جعلتها تغير رأيها وتلتصق بتلك الك

                                  ؟بوفائها

يصعدا لعشة أن  بتوظلت تالعبهما طيلة الوقت وأ ..طعمتهماأ

وقضوا  ،غلقت بابها على ثالثتهم، وأعلى سطح البيتأالكلب 

 رضاأل ا هماتوسدت هى سريرها وتوسد واحدةغرفة في  ليلتهم

الصباح على في  قوافا،    وأعميق نومفي  وراحوا ،متالصقين

طرقات عنيفة تكاد تخلع باب البيت من حلقه.. نهضت فزعة تعدو 

زمانها خطوة بخطوة ناحية الباب تفتحه والكلب وجروه يال

، رد فعل وكأنهما حمال على عاتقيهما مهمة حمايتها متأهبين ألّيِ 

ذا بالمقاول وزمرة من حاشيته يرمون على مسامعها أنهم فإ

هدم البيوت المجاورة لبيتها ويحذرونها من ي ف سيبدأون اليوم

يسقط عليها فيحدث لها أن  التواجد فيه لحظة الهدم خشية
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، حات خفيفة كأنه يهددهماوقف الكلب يحرن ويطلق نب اً،مكروه

خذ تعليمات بذلك وأخذ الجرو الصغير يحوم حول أرجلهم وكأنه أ

بوا فك ،خذتهم رهبة منهماابهم الفزع وأنتاحتى  الكلبمن 

حوا يهرولون خارج الحارة عباراتهم كبا على مسامعها ورا

 .                                            بأكملها

الت الهدم تصطف على باب الحارة والرجال آ كانتساعات قليلة و

 ،وقدوماتهم ،الذين سيقومون بالهدم جاهزون بفؤوسهم

دء من القائم على شارة الب، وينتظرون فقط إجناتهم، وأوبلطاتهم

 عملية الهدم.                                      

في  كان هواء ذلك اليوم ساخناً يلفح الوجوه فيسيل عرقها ويبعث

كان الكلب وجروه الصغير قد و ،النفس ضيقاً يخرجها عن طبيعتها

وصعدا  ،قد وضعته لهما ليشربا منه بلال أنفسهما بالماء من طبق

 ينبحان أخرىومرة  ،ح مرةاوراحا يتناوبان النب ،تفوق سطح البي

هدم في  الرجال الذين شرعوا بالفعلأن  حتى حداو نفسفي 

وراحوا يطاردونهم ويحدفونهم  ح طويالً االبيوت لم يطيقوا النب

بين الكلب وجروه والرجال  ولى المعارك، ونشبت أبالطوب

داخل  ئون، فتارة يهربون من الرجال فيختبن على الهدمالقائمي

عرض إلى  سلوب المواجهة فينزلون، وتارة يطورون أالبيت
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يهما الحصار وينهال الطوب على ا يشتد علولمَّ  ،الحارة ينبحون

، أما سطحهإلى  البيت ونقل المعركةإلى  الدخول ا؛ يعاوداهميسرأ

 تفعل. ماذا تدري ال هي فقد جلست على سريرها تبكي

كر وفر من الكلب وجروه وبين هى اليوم األول من الهدم بين نتا

يحمل  وأتى اليوم الثاني بالطوب من عمال الهدم. سب وقذف

ن وكان الكلب ظهيرة ملتهبة كان عمال الهدم تحت لهيبها يعانو

فكان الكلب يصعد  ؛معاركهما معهم ثاني سلوبوجروه يطوران أ

فه الهدم مقترباً من العمال ويظل ينبح عليهم خلَّ الذي  فوق الركام

وكلما طرده العمال  ،يتابعه عند مدخل البيت ينما يقف الجرو بعيداً ب

 استشاط عاملأن  إلى ثم عاد ثانية لنبحه قليالً وأخافوه كلما تراجع 

ثناء كسروها أالتي  حجارمنهم غيظاً وقام بقذفه بحجر كبير من األ

سكت  همن شدة ارتطامأنه  الهدم فارتطم الحجر ببطنه حتى

والتقهقر  حتى على السير لى النبح ولم يقوللحظات ولم يقو ع

 وراح العامل يقترب منه ويضربه بقدمه ،العمالأمام  للخلف من

                         ده أكثر.وجهه ليبعفي 

وفجأة اندفع ناحية العامل وكأنه يغطى على  ،كان الجرو يتابع

 مامه وراح يعقرهيتقهقر من أكي  انسحاب الكلب ويعطيه فرصة
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التفافة سلم البيت في  واختبئا مامهقدمه ويفر هو والكلب من أ في

  .جن الليلحتى 

التي  بين العجوز ومان الكلب الممدد يئن بي ام الجرو حائراً هب 

ش بابها ، كان ينبح ويخمغلقت على نفسها غرفتها من الداخلأ

ً  ،بأظافره ً و حسأ ولما ال يجد لها صوتا  هللكلب ويدس رأس   يعود ا

 األمر.. لكن هيهات فقد قضى ه كمن يحثه على النهوضرأسِ في 

 ..هوإال  وعرف كالهما مصيره

 تصدع البنيان 

 اتسعت شروخ الجدران 

 انفلق السقف وتهاوت حوامله 

وجه وفي  ،وجه الباب لعلها تستيقظفي  خيرالجرو ينبح نباحه األ

 وجه السماء لعلها تجد له حالً وفي الكلب لعله ينهض 

 ويفرُّ نقاض البيت خلفه يخلف أأن  عزت لهأو ..السماء إال جبهلم ت

 محطته بعد سويعات إلى  ناحية القطار القادم

                           **** 

 النهاية

 تبت وحيدة بآخر ورقة بيضاء  كلمة ك   

 على حين غرة جنبيفي  غرز وسطها كنخجرفي  بدت
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اث وشخصيات أحد. .جديداً لي  تقدمأن  اللعينة دون وراقاألهت نتا

في أنا من  ..ا من بعيد أو من قريب لشخصيولم يشير عنهم قرأت  

حدث من كل تلك  أيُّ  ؟شخصية تشير لى أيُّ  ؟..وراقاألهذه 

، نها لم تكتملأشعر أحتى القصص نفسها  ؟..بهأنا  اث مررت  حداأل

 رأسي ..اثحدمن األ ينتزعهأن  كاتبها قصد شيء ..ينقصها شيء

  جابات بال إالتي  سئلةتضج باأل

 وراقاأللقد قرأت كل  ،قرأهأ ما .. اصح لم يعد لدييا ولد -

  شيءصل للدي ولم أالتي 

ً  ،نهض الولد جميالً  كسبه النوم نضارة وجه ، أهائش الشعر ،بضا

 :فرك عينيه وقال لى ..على نضارته

نفسنا ندور حول أ نظلَّ كي  نانحن ه ..شيءل ولن تصل -

بنا نخرج للعربة األخيرة من هيا  ..شيءنصل لأن  دون

تطير أن  قبل صحاب التذاكر تذاكرهمالقطار ونعطي أ

ً ثم ن ..رقابهم من الليل  صعد لسطح القطار لعلنا نلحق بعضا

ً  ،يرحلأن  قبل أن  ياكوإ ..من حكاوينا ونلحق بعضا

تجهدني أن  دون اتبعني ..فقط اتبعني ..شيءعن  تسألني

 لتكبأسئ
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ن م   ..تبعكأأن  فعله غيرأ شيءلي  عاد ما ..تبعكأأنا ها  -

 يراك تأخذك معها الأن  مكنائم تبكي وتنادي أ أنتيراك و

  تفعله بي تفعل ما أنتواآلن 

في  لهو معهمكلمة أسمعها من األوالد الذين أ ..ميأ -

 نطقهاأأن  ستطيعلكني أ ..الحقيقةفي  نطقهالم أ ..القطار

ً مكل حلم أفي  صنعأأن  ستطيعأ ..ميحالأفي   وأجري ا

 حضانها أفي  وتخبئني رضمن على األ لتخطفنيإليها 
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 الفصل الثانى

 

 للصدأ رائحة

 تنبعث من مسامه  وللرائحة جسد

 خيرة من القطار ت منه العربة األتشكل  والجسد حديدى 

 الوجه المعتل للحياةوجد  ؛ما وجد الصدأأينو

المتهالكة رفف الخشبية من كل صنف ولون ضجت بها األ حقائب

 للعربة

 فحملت ثقل صمت المتكومين عليها ما المقاعد أ

 متالصقين اً ثركانوا ك  

 ً  عينهم يطلُّ من أ ..و كان الرعب قبيحا

قة ركان يقطع الط ،من رعبهمخلقة قبح كان أ رمفتش القطا

في  يديه خلف ظهره المقاعد عاقداً  يّ بين صف ةالفاصل الضيقة

ً  ..هبية الالمعةزرار الذاألته السوداء ذات بز يصم  كان صوته خشنا

تذكرة له  من ال يخلع القلوب من موضعها وهو يتوعد ..ذاناآل

 ه أسفل عجالت القطار.جسد رقبته بالسوط ورمي بحزِّ 

 ..الطعام مع الولد كان هناك أشتريأنا رأيته والذي  السوط رجل

ً أ وجلس عليه  أخرىمن الحقائب بعدما رفعها فوق  خلى لنفسه رفا
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بسوطه كلما اشتد وعيد  اءسعادة ويضرب الهوفي  هز رجليهي

 اً.جساد المتكومين رهبة وفزعأ فتنتفض ؛المفتش

والولد أنا منه  دخلت  الصدارة في باب و ،انبيةج ابأبوللعربة 

 من الولد عرفت   ،خرىلعربات األيفصلها عن ابقليل ه ووقفنا بعد

 ،السوطش ورجل والمفت وسواه سواي منهايخرج  يدخل وال الأنه 

 .الليل والسماء والقضبانعلى  تها باب مفتوحمؤخروفي 

وجه في  وطعلت نبرات الوعيد من المفتش وزادت طرقعات الس

بان مرأة هرمة ال وجهإال  بكل الوجوهالرعب الهواء وتضخم 

وراحت  ،نهضت من مكانها غير آبهة لما يدور حولهاا لمَّ  لعيني

وتردد  حيز رحب،في  ن تدورالطرقة كمفي  تدور حول نفسها

 :قائلة

  ييا ولد ؟ جنيدي..مكياقلب أ أنت أين جنيدي.. -

 قبلوأضيق ثم التفت عنها في  يرمقها أمامهاوقف المفتش 

 النيط ؛ن للخوف عدوىوأل ..وبين الولد ينقل نظره بينيناحيتي 

ح ارالرعب من نظراته..  ، وضرب قلبيال الجالسونط منها ما

بالبحث  ا هممت  ولمَّ  يعن تذكرت سيسألنيأنه  فظننت   منيقترب ي

مقعد يجلس على طرفه أمام  توقف جيبيفي  عن كومة التذاكر

ً  شاب ً  شيء،بذنه أفي  له ومال ناحيته هامسا  ،على كتفه ومطبطبا
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 الملطخ من عند اللياقة والصدر ضبيألاجلبابه في  فنهض الشاب

نها بقع ذهني أإلى  لماذا بدر أعرف ال ،على الصدرحمراء  بقعب

في  لقىطأطأ رأسه وأولما اقترب منها  ،وراح ناحية المرأة ،دم

 :وقال لهاعينيه  رضاأل

 خالة مات يا جنيدي -

 ،صابها الخرسوسكتت فجأة كمن أتوقفت المرأة عن دورانها 

وعاد صوت  ،كأنها مدفوعة لذلك كانتوعادت لتجلس مكانها كما 

 :المفتش يعلو من جديد قائالً 

  ا يا سلباويرضا كنت يعد كما  -

 نشطت  وراقاألبيضاء قبل قراءة  كانتالتي  ذاكرتي

  األفكارتنامت فيها 

 تعاظمت 

وتوقفت  وراقاألفي  قرأتهاالتي  اثحدكل األ مخيلتيإلى  قفزت

 ول حدثأ عند قليالً 

 ؟جنيديقاتل  السلباويليس هذا رضا أ

  بلى، وتلك المرأة هى أم جنيدي 

لهم وجود شخاص من لحم ودم أذن فهم .. إهمت عنن قرأهؤالء م   

 نفسيب مرهمأ ستطلعأأن  عليَّ .. الواقع أرضعلى  محسوس مادي
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أن  ستطعتا لكني قليالً  تلعثمت   ..يجريقف على حقيقة ما أل

 يجلسأن  قبل السلباويلرضا  وقلت   أتخطى تلعثمي

 ؟لماذا قتلت جنيدي -

فقد بدا  ،خاب يهذا سيكون مفاجأة له لكن ظنِّ  سؤاليأن  ظننت  

 ً  ومنمقةسريعة ومرتبة  ءتنيجابته جالديه ألن إ السؤال متوقعا

يكتب  ليس كل ما ،تصدق ما قرأته وال ،أحدقتل لم أأنا  -

 يصدق

 أنت ..بغير ذلك ينتقنعأن  تحاول وال ..ارضا قاتل ي أنت -

طعنت جنيدي بمطواة وألقيت به من فوق التلة وألقيت 

ً بخالد ممتاز أ ً وبعدما أ يضا ن كانوا وم   أنت سعته ضربا

كالجبل  دمه جاثم ..ملطخ بدمهنه ، إجلبابكإلى  ظران ..معك

 على صدرك

في  جادواأفالذين  ،هو مكتوب لك ال تصدق كل ما قلت   -

ً أجادوا أ وراقاألتلك كتابة  محو الكثير من في  يضا

  الحقائق عنها

من  حداتالشت الدهشة لما وقف و لكن سرعان ما ،رده أدهشني

 :لجالسين ونعته بالكاذب وصرخ فيه قائالً ا
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-  ً ينكر جريمته أن  مثلك قاتل على بلطجي ليس غريبا

يديهم بأ ها كتبة من الثقاتخطَّ  أوراقفي  ويحاول التشكيك

 ،قاتلنه إ هذا قاتل.. ياأنا و ،قاتل أنت ..بعدما تحروا الدقة

ً أأنا و  )أبو السيد(قتلت أنا  ..يضا

حر من على نتاالذي  صاحب المصنع وهذا الشاب هأن  إلى فطنت  

أنه لي  كما بدا نفسيالخلل ال به بعضأن  بدا ..)أبو السيد(سطحه 

ً .. ريعان الشبابفي  يقوله  الم يجد ملما و استشاط رضا غضبا

 :المفتش قائالً إلى  التفت

 وال يتركني وشأنيأن  مختلقل لهذا ال ،سيادة المفتش يا -

وإن  ..قاتلبلست أنا  ..لييعنيه.. ماله وما يتدخل فيما ال

 مثله  قاتل فليس بالضرورة أني و قاتالً كان ه

هنا محل أنا  ،منيذن دون إ اتتكلم ال ..اواجلس ااسكت -

 والد القتلة أ قتلة يا اجلسا يا ..الضبط والربط

في  داء دورهأالسوط يحثه على  نظر المفتش ناحية الرجل صاحب

السوط ب وهوى ،لمراده همن نظرة عين خيرففطن األ ..ضبط النظام

 صاحب المصنع رهاثعلى أ جلسث طرقعة أحدعلى وجه الهواء ف

 ً ستفسر منه أالولد إلى  بينما التفت   السلباويوتبعه رضا  مرغما

 ، لكنه كالعادة لم يسعفني بجواب شاٍف.يحدث عما
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أّي تعرف  ال أنتو ن حولك يعرفون كل شيءحينما يصبح كل م  

، وتتسع رقعة الفضول بداخلك ،ضيق نفسك بالحدثت شيء

 ال تدركه. دراك ماوتتحرك مداركك إل

ً  تلك مرحلة تلت مرحلة القراءة ال إلى  وبدر ،عنها تقل غموضا

 الكثير من البوادر يكف عن تلقي ال ؛ فذهنيذات السؤال ذهني

 ..وكأنه مهيأ لذلك

 ن الذين قرأتشخاص الحقيقيم األكانوا هوإن  ؟ن هؤالء الخلقم  

 أعرفكي  القيهمأأن لي  ردِّ وهل ق   ؟أنامن ؟ ..منهمأنا  ينأ ،عنهم

 أنا من 

 تذاكر العربة كلها معين إ سيادة المفتش يا -

  إياها . اعطني.علم ذلكأ -

والتقت عينه بعينى  ،ليأخذ التذاكر يده لي ومدَّ  منياقترب المفتش 

 ،الرهبة منه هاعن ماطاأ اً وهدوء اً حنوّ  نفسيفي  تكبُّ ه بنظراتذا فإ

 :الحديث لهبادأأن  على انيحثّ و

ً  استيقظت   ،المفتش سيدي - ى كبائن القطار حدإفي  صباحا

 سيدي يا هل تعلم لذاكرة..لفاقد  يبدو أني ،أنامن  أدري وال

  أكون؟من 
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الذي  صديقي ..صديقي أنت ..تكونعلم من أ ..علمنعم، أ -

 قص علي مسامعهأر فوق سطح القطاأجلس معه س

 هذا الولد وسيرافقنا ..اآلن  منبعد ساعات   حكايتي

 هل تعرف ..اآلن قلته امَّ سيادة المفتش بغض النظر ع يا -

  ؟هالً اً، أو وظيفة، أو أاسملي 

،كمن يستدل ع  طويالً  وجهيفي  نتمعَّ  بتسامة بالي  لقىثم أ ليَّ

ً  ..شفقة  :وقال ،لجالسين وجههول ،ظهرهلي  واستدار معطيا

لعله  ،تعاون مع هذا السيدرجو االلتزام بالهدوء وحسن الأ -

رؤوسكم طارت  كانتفلواله ل ،ليه بينكميصبو إ يجد ما

 بالسوط

 ،كمل حديثه بودووضع يده على كتفي وأناحيتي  ثم استدار ثانية

 :قائالً 

في  ..وجوههمفي  ..ابحث عن نفسك وسط هؤالء  -

 ،رفف العربةتكدست بها أالتي  حقائبهمفي  ..حكاياتهم

ً ، وإابحث عن نفسك نفسنا أ ذا وجدتها سنجد جميعا

 شيء وراقاألفي  ما قرأته أنَّ  واعلم ،وستنتهى الرحلة

 دعنا ال.. لكن آخر شيءستسمعه وتشاهده هنا  وما
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 توق للجلوس معك فوق سطح القطارأأنا ف ؛كثيراً أخر نت

 ليك لتكون الخاتمةبها إ سرَّ أأن  ودفلي حكاية أ

                          **** 

من ترعة اآلخر  ستقلهما للجانبالتي  ةمعديالإلى  الطريقكان 

ً ابيسماعيلية تراإل  ..طوله وعرضهفي  ترتع الشمس الحارقة ،ا

 عوام ضيقة ضيق فستانها الوحيد خطوات البنت ذات التسعة أ

تلحق أن  كل همها ‘كفاءاتهاالخطى ال تأبه الن تمدُّ  أمامهامها أ

ر لهما على الجانب المنتظِ تتأخر على زوجها  ة حتى البالمعدي

 خراآل

الرصيف بمقدار فتحة عن ت ة قد ابتعدالمعدي كانتا تحينما وصل

 ،على متنها وتستقرُّ  وحدها تقفزأن  استطاعت والتيم رجل األ

 البنتها  خيراً ت أالتفت  ا ولمَّ 

  .لم تجدها 

التي  الجهةإلى  بفى السماء كان طير يعبر الترعة من جهة األ

وكعادتها  ،رأته البنت من تحت الماء ..مهاع أبنت متت منها الأ

أن  ن تستجديهليه كمت يديها إالسماء مدَّ في  حينما ترى الطير

ة المعديسطح ن كانوا على ممَّ  شخص مدَّ ف ؛يحملها على جناحيه
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 وسقطت ا لم تسعفها خطواتها الضيقةلمَّ  شلها من الغرقنتايه ويد

 .والمعدية البرِّ  نبي ام

كبرت وكان من  على خدها ألنها هالطمها أبواآلخر  على البرِّ 

وساقها كما  ،الترعةفي  من السقوط تنتبه لنفسها بدالً أن  الواجب

ن فيها قدومها ينتظر م  التي  يسوق غنمه ناحية السيارة الفارهة

 كخادمة لديهمللعمل 

أشرفت فيها على الغرق التي  سعد لحظاتها تلك اللحظات القليلةأ

الطير أن  تردد كانت الماء،السماء من تحت  فيهات والتي رأ

 ..على نور ت هللا نوراً ماء وأنها رأانشقت عنه الس

 يها أبو كما لم تر   ،بداً ولم تره بعد ذلك أ

 المدينة في  اكتسبته .. لقبالخادمة

 لل والقصور يالمدينة اعتصرتها جدارات البيوت والفوفي 

  ةعشر نيمالثوسنون عمرها ا انضجهاعتصرت طفولتها و

 سيادزا اعتصرهما األا برها لمَّ نهدا 

تبوح باسمه أن  ألم تش حداو سيدإال  ا لم يعتصرهمهادوما عا

  سودض واألبيفالم األكبطالت األ

 قصتها تقليدية  باقي كانت

 كل وقت وزمانفي  تسردها األقدار
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 ً  من سيدها الشاب  الخادمة الحبلى سفاحا

 أوى تدرى لها م الالتي  الطريدة

 نثىوضعت أ

 لهادت من حبها وتجرَّ 

 قطناث اإللم تحب 

 الهم المحمول للممات  ناث هنَّ فاإل

  زمنةأوغاد كل األفم في  اللقمة السائغة هن

 وحدهن هنالحامالت لخطايا 

 طولهن دنس هذا العالميتخشى من خلفتهن حتى ال  كانت

 :قالت بثبات عاطفيلي  على سؤال ورداً 

 كرههاأأنا ف لي؛ لي قاسية على كنت   -

 تكرهين ابنتك؟ -

على ثقة أنها ستعيش أسوأ  كنت   أكرهها ألني ..كرههاأ نعم -

 مهاتهنيكررن مآسي أكل البنات  ..حياة.. ستكرر مأساتي

  نفسيكره أأنا و ،نفسيرى فيها أ ..بآخر وبشكل أ

بها فيه  يلقيتأالذي  عنها وتجنبيها الشارع لماذا لم تدافعي -

  ؟مبكراً 
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 حداو لم يجرؤ شخص ..مان الوحيد لهاان األالشارع ك -

الحب هو من  ..علمتها ذلك لي،لي  على لمس شعرة من

ً لي " ـطاح بأ  .لي" كما أطاح بي سابقا

  ا؟فسلمته نفسه اميالمح ليلي  حبتوهل أ -

الحب هو  ؟!..دون حب وهل تسلم المرأة نفسها لرجل -

 يفض بكارتهاأن  تصعده المرأة حينما تريدالذي  السلم

 رجل

كل امرأة تحب تصعد  تليس ..فظة وغليظة القول أنت -

في  قاسية تكونيأن  تحاولين أنت ،سلمك هذا المزعوم

 لي تحاولين تصدير صورة مشينة لذهنيلي  حديثك عن

 .هاعن

درى بمشاعر ، وليس هناك أامرأةأنا  ..امييا سيادة المح -

 المرأة من امرأة مثلها 

 مأ يا انطقي ..هل تعرفينني ..محامٍ أنا هل  ؟اميسيادة المح -

  لي"لي "

 ليلي  أن عرفت   عشتنافي  ول مرةأيتك أرأن  منذ -

نك هل تعرف أ ..ستمنحك حق فض بكارة حياتها وجسدها

شباب وووسامة كان مثلك ذو علم  ،كثيراً تشبه والدها 
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كان يدافع عن الخادمات  ..وكأن الزمن يعيد نفسه ثانية

 ..سياديتزوجن باألأن  نويعتبرهن مثل كل النساء من حقه

مه خوض المعارك الشرسة مع أوي كثيراً كان يدافع 

في  ، وحينما نالنيخواله، وأعمامه، ومع أالرافضة لذلك

تالشت من ذاكرته  ليلي  فيها نلت  التي  ليلة مثل تلك الليلة

اني بضع جنيهات عط.. أبها كان يناديالتي  كل مبادئه

في  نطفة ليلي  حملأأنا ة القطار ولمحط وأوصلني

، ظللت  أنت ومشى بالضبط كما فعلت   أحشائي.. وتركني

توفق أوضاع أوالد العزبة وتجعل منهم أن  جلتجاهد من أ

ثبوت حتى يصير لهم  أوراقلهم صفة وهوية و اً والدأ

نت ترفض قانون العزبة وتقاتل من ك ،المجتمعفي  كينونة

 بادئكتهاوت كل م ليلي  وحينما نلت ،القضاء عليهجل أ

ً  قانون العزبةا ممن رفع لواء حداوصرت و كيف  ..عاليا

تودعك بعدما تخليت عنها  لي وهيلي  ترى ابنتك على يد

، وأنفها فمها يشبه فمك ؟تتحرك مشاعرك ناحيتها وال

لكن ماذا  ..ابنتك قطعة سقطت منكن ، إنفكقطعة من أ

نا أى ابنتك نفس مصيرنا تلقأن  قدر ..رادة القدرأقول إنها إ

العزبة تضج بالكثير من الرجال  ..تقلق ال .."لي لي"و
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قدرتها على اختيار رجل في  ثقأأنا لي، ولي  الذين يتمنون

 لرجلمع ا ليه كما فعلت  تنسبه إكي  البنتكمنهم  مناسب

ً  ..تركهم ونزحالذي  ، عاملها كما عامل وهللا كان طيبا

 توا من صلبه أبنائه الصبيان الذين أ

ً  مهاأمامن  نهضت     فرحا

  عن حياتها لي  كل ما حكته عقليتالشى من 

 وبينها من حوار طويل  دار بيني ما عقليوتطاير من 

  محامٍ  أني عقليرسخ ب كل ما

صل لحقيقة أسحبه حتى أأن  طرف الخيط أصبح بيدي وعليَّ  نَّ وأ

  نفسي

ت عنه تحدث  الذي  الشخصأنا  ..محامٍ أنا . .، تعال  يا ولد -

 ..وراقاأل

ً كان ال يالذي  الولد عنيقاط مكانه لم يتحرك خطوة بعدما  زال واقفا

 :، وقال ليبنظرة حادة رمقني

 ك..أوراقفي  ماتت ليلي  مأن ؟! إ..كيف تصدق امرأة ميتة -

  قرأته جيداً  ر ماتذكَّ 

  جيداً  نفسيبهت لنتا
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 من سطوة فرحتي فقت  أ

 ،ة موتهاعن حقيق وراقاألسأواجهها بما سردته  كنت   أني رت  تذكَّ  

 وصرت   شيءب عن كل يِّ قد غ   عقليإال أن اآلن  وكيف هى بيننا

 ً   ا نادتنيلها لمَّ  مستمعا

 كل كلمة قالتها ،ستمع لهاأأن  منيالعربة وطلبت في  واحدةول أ

يقص أني من  للحظات شعرت   أنيحتى  عقليفي  اختزنتهالي 

 عليم كراوٍ  قصتها على لساني

  ؟قالته تلك المرأة اهل سمعت م ،سيادة المفتش يا -

ً اه مكنفسخلى لأكان قد الذي  ذلك لمفتش القطار قلت   بجانب  نا

ً  رجل  :عليَّ بصوته الجهوري فردَّ  ،السوط وجلس متفرجا

 شيء وراقاألفي  ما قرأتهأن  لك قبل ذلك قلت   يا سيدي، -

 ال ،ركذكِّ آخر.. ودعني أ   شيءستسمعه وتشاهده هنا  وما

ك فوق سطح توق للجلوس معأأنا ف ؛كثيراً تأخر تجعلنا ن

 تيحكاي القطار نحتسي

كيف  :للولد بعدما قلت   خّصِ .. على األلنقطة الصفر ثانية عدت  

أنه  ؟.. وأجابنيهل قرأت هذا الورق من قبل ؟عرفت تلك المعلومة

لكنه ال تخفى عليه  ،يعرف القراءة والكتابة ال زال صغيراً  ما
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 م، وعدت ثانية أللعربة بالذاتتلك افي  يدور ويعرف كل ما ،خافية

 :لها وبهدوء قلت   لي،لي 

 ؟هل عندك تفسير لهذا سيدتي، -

 شيءفي  وال يعنيك ..ليلي  مأأنا  ..قوليفي  صادقةأنا  -

 ..محامٍ  ..أنت أنتنك يعنيك أ كل ما ..ميتة وكوني حية أ

 ؛ال تصدق كل ماهو مكتوب..لك السلباويوكما قال رضا 

ً أجادوا أ وراقاألتلك  كتابةفي  جادواأفالذين  محو في  يضا

 الكثير من الحقائق عنها 

شارات ، وتبادال اإلعجاب وتأييدبنظرة إ السلباويرمقها رضا 

 إلى فاهي، فاغراً  بينهما حائراً  ووقفت   ،الدالة على وحدة رأيهما

أصر من الذي  صوت صاحب المصنع أتى بي من عند حيرتيأن 

 السلباويعلى رضا ى نفسه وعلقبل على تأكيد تهمة القتل  ذي

 :قائالً 

-  ً كارهة  ، وعلى أمقاتل ،مثلك على بلطجي ليس غريبا

قتلت عطفها وحنانها على  ،مثلكحكم القاتلة وفي  ،البنتها

ً ابنتها من خطها كتبة  أوراقفي  يشككاأن  ، ليس غريبا

تعترفا  .. لماذا الوا الدقةيديهم بعدما تحرَّ بأ الثقات

لماذا تضلالن  ؟تتطهرا من ذنبكماحتى  بخطاياكما مثلي
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لعل  ،قتلة اصدقاه القول يا ؟للحقيقة الساعي الرجل وهو

ً  نكما ينااليضمير  .من الراحة قسطا

ً  ليلي  ماستشاط رضا ومعه أ يقوالنه لهذا  ا لم يجدا مالمَّ و ،غضبا

 :قاال حدانفس ووفي المفتش إلى  فيه التفتا احترت  الذي  الشاب

 يتركنا وشأننا والأن  معتوهل لهذا الق ،سيادة المفتش يا -

 هو قاتالً كان وإن  ،نحن لسنا بقتلةيعنيه..  يتدخل فيما ال

  .قتلة مثله نكونأن  فليس بالضرورة

هنا محل أنا  ،منيذن دون إ تتكلموا اسكتوا واجلسوا ال -

 والد القتلة أ قتلة يا اجلسوا يا ضبط والربط..ال

                         ن كانوا على خالفوجه الهواء فجلس مفي  رقع السوطفو

 هذه العربة في  عاجيبالسوط يصنع األ

 م ال أأيضاً  الخارجفي  علم هل يصنعهاأ ال

 يرميأنه  كنت خارج المحطةأن  وقت نفسيعلمه وجربته بكل ما أ

 نفس من يراهفي  بالرعب كالشرر

كان ن إ علمأ صمت والتزام اليفرضه هنا من هدوء و ما ماأ

 م ال أأيضاً  الخارجفي  يفرضه

**** 

  صفحة هذا العالم البيضاءأنا 
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ً  يصب عليها الحبرأن  جلمن أوالصفحات خلقت   صبا

 لمعرفة رق باتوف

تكون هناك معرفة وسط كل أن  وهل من الممكن ،توق للمعرفةأ

 نناظري اآلأمام  هذا الغموض والليل الممتد

 سمائهفي  قطة نورن بهيم ال اب العربة مفتوحة على ليلأبو

  ابيعصعلى القضبان يفتك بالهدوء يثير أ وت القطارص

 شعر باالختناقأ ..نسمة هواء ال

  ما يتحرك خلفي أحد

 جدهه ال أيلإ تفت  الكلما 

 شروده في  ، الكل غارقعن مكانه فيهم متغيب أحد الكل قعود ال 

 جسادهم مع حركة القطارتهتز أ

 فجأة  يد ربتت على كتفي

 مالمحه عينيفي  لتلرجل تهدَّ ذا بخياالت فإ أمامي فنظرت  

 بة العربمؤخرة الذي  بابال علىنظر أأن  الهمس دعانيك وبصوت

 شيء ال ونظرت   بهت  نتا

 غير الظالمخلفه  شيء ال ..أكثرالنظر  دققت  

ً ت ..تتهدل مالمحهالظالم  ..لكن مهالً    تالشى تدريجيا

 ينتبهون العربةفي  نوكل م  
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 قفين ينهضون وا 

 كالمأمورين بذلك  منييقتربون 

   الولد يجاورنيإال  يصطفُّون خلفي..

 الهدوء لمشاهدة العرض بااللتزام وبالمفتش يدعوهم 

 ؟عرض هذا أيُّ 

ً  خلف باب العربةانقشع الظالم   تماما

  كبير خشبة مسرح وبان لعيني

 المتفرجين  جمهورالعربة في  ومنأنا  وصرت  

 ف لم يرفع بعد ض شفيبيأستار المسرح 

 حركاتوفي  معالم لهم وكأنهم أشباح.. ال ةثالث رجال تخفىخلفه ي

ثم يكفون فجأة  ..عيناألأمام  فيتماوج ؛يعبثون بالستار تعبيرية

 يقولونالستار فيلتصق بها وفي  عن ذلك ويضعون وجوههم

 ً   :حدانفس وفي  جميعا

  :الرجال الثالثة

نحن  ..ظهر فيها لكمسنالتي  خيرةالمرة األولى واألتلك  -

قدارنا شلتنا أنتالذا  ،الوحيدون الذين سعوا لركوب القطار

حكايتنا أن  يكفى ..خيرةعربتكم األفي  اجد بينكممن التو

 ...منها سنعرضه عليكم خفي وما وراقاألسطرت على 
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منحه لنا القائم  حداو نقطع شرايين أيدينا بسكينساآلن 

 لن ها.. فبدوندمائنانلطخ الستار بكي  ن العرضوشئعلى 

 يكون هناك عرضولن  رفع الستاري  

لشق  بينهم يمرُّ السكين ف ؛عات الرجالت توجُّ ر  س  لف الستار من خ 

 الستار  خ  تلطَّ  ..هميناشر

 رويداً  رتفع رويداً اف ..حوافهع وسالت من بَّ تشالدماء حتى  ب  شرَّ ت

ً تساقط الرجال الثالثة وتمدَّ   عيننا أأمام  دوا جثثا

  ق  مع من صفَّ  قت  صفَّ 

 ً فظ الرجال ل  أن  وما ،ثم ازدادت حركة دورانه دار المسرح بطيئا

 هرةابباألضواء ال زدانالثالثة خارج خشبته حتى توقف فجأة وا

 تطمس معالمه التي 

عباءة في  فتاة بضع درجات سلم ارتقتهم بسرعة اليمينقصى أ فى

ربت من ولما صارت على المسرح  اقتضواء فخفتت األ سوداء

ً  تتلفت   قليالً ت وقف  ثم  ،نعطصم تؤدة وبطئفي  تهحاف  ،ويساراً  يمينا

  :ثم قالت

 :الفتاة

 هذا االسم؟لي  أمي لماذا اختارت أعرف ال ..ليلي أنا  -
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وراحت عند  ،ت الواقفينوتخطَّ  ،كانهامن م ليلي  مفضت أنتا

 لي"لي " ـونظرت ل ،صب خلفها المسرحن  التي  افة باب العربةح

  :وقالت لها ،خشبته على

 تعلم،وم .. مثقفسيد من علية القوم لي.. رجللي  ك ياأبو -

 .....ــف ليلي  ليلة قصة بطلتها اسمهاكان يقرأ ذات 

 مأفي  فض الجميع وصرخ المفتشنتاف ؛الهواءفي  طرقع السوط 

ً ن إ دهاوتوعَّ  ليلي  ً  لم تجلس مكانها ستنال عقابا  ..قاسيا

ً ولمعت عينا ليلي  منظرت له أ شذراً  وفردت  ،ها فأخافتنا جميعا

في  ستعد للتحليقن وتا جناحاالهواء كمن نبت لهفي  يديها

فخرجت من  ..قتوحلَّ  ..كريشةٍ  رضارتفع جسدها عن األ ..الهواء

حامت  ..ليلي  لنجدها على خشبة المسرح خلف العربةباب 

 :وقالت ،خيراأل ع جثمانها لمثواهتشيِّ  حولها كروح

 :ليلي  مأ

أبوك يا لي لي.. رجل سيد من علية القوم.. مثقف ومتعلم،  -

أبدى فكان يقرأ ذات ليلة قصة بطلتها اسمها لي لي 

 يا ،يتك على اسمهالذلك سمَّ  ..كثيراً  أماميسمها إعجابه با

. هل .لم تره عيناكِ الذي  من اختيار أبيكِ نه إ بنت

  بنت   يا ييننتسمع
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له صحة  للولد مؤكداً  نظرت  .. ووكأنها عدم ليلي  إليها  لم تلتفت 

ً  ،ميتة يللي  مأأن  كالمه  :وقلت له هامسا

جاءت لتقص على مسامعى ما  لم تكن تلك سوى روحها -

 مواضع النقص  جاءت لتسدَّ  ..غفله الورقأ

فإذا بالروح وقد حطت  ،لما يجرى على خشبة المسرح بهت  نتاثم 

وتدور  بقلق ليلي  ها على خشبة المسرح وراحت تتابعقدمي

الذي  ها ووقفت تستمع للرجلنهت حوارأ قد ليلي  كانت حولها..

ً  صى اليسارأقالمسرح من إلى  دخل سلم ات درج بسرعة مرتقيا

ً و صار أن  ماو ،نوثتهاقوامها وأبو عجابه بهاإ عالٍ  بصوت مبديا

ثم  ،ملحوظ شبقفي  وتناول يديها يقبلهما ،قبالتها حتى انحنى لها

 :وقال ،رالتفت ناحية الجمهو

 شغل بالكمأذهانكم وأذكر لكم اسمي الحقيقي وأ شتت  لن أ -

ن أكونفي  مدير مستشفى  ابيالعجوز المتصأنا  ..معرفة م 

مواضع في  وقد ورد ذكرياض العصبية والنفسية األمر

لم تكن بالقدر الكافى لذكر دوري  أوراقعدة من بضع 

 ...؛ فأناتلك الحياةفي  الحقيقي

عطية السماء لكم  ،ليكمى هللا ورسوله إ، نببهاء هللاأنا  -

 ،يةنساندين اإل ي،الدين الجديد الجامع والكافإلى  وهاديكم



 

 
151 

مانع من  وليس عندي ..ربكمأنا موضع آخر وفي 

ن ة مِ ابيصال على موافقة كتتحأن  بشرطاآلن  تزويجكما

     يكما.أبو

ً دخل بهاء هللا من وسط المسرح  ً إ مقاطعا طرف  ياه وملتقطا

ذقنه البيضاء حتى اً، استطالت مومعمَّ  ،طويالً كان  ،منه يثحدال

شاحا ؛ أمالقول تزويجه بهانتاولما  ،خذ مكانه وسطهما، وأصدره

 :ليلي  وقالت له ،ا عنه، وأعرضبيديهما له

ردت أن ، إشيخنا ال يا ؟..ماذا يفعل هاأبو ومن مات -

ورق وال  حيث ال ،سأتزوج وفق قانون عزبتنا ؛جازولا

 وما ؟..بك .. ما أدرانيوال  ..وال قسائم زواج وال موافقة

  جهلهمما ألي  ه خيرأعرف

، وقطع قليالً زاح بهاء هللا بيده بقولها، وأ ابيفرح العجوز المتص

صبيانية في  قائالً  أمامهاووقف  ،ا بسرعةالمسافة الفاصلة بينهم

 :تليق به ال

 لك ذلك وقلت  الزواج بك وفق قانون عزبتك  قبلت  أنا و -

تعملين  كنتِ الذي  ول مرة بالفندقأ التقيتك  أن  منذ مراراً 

 .. هيا بنابه
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أن  قلق منزعجة مما يحدث دونفي  حولهما ليلي  مروح أ تردا

 تتكلم 

  :ليلي  وقالت

 ؟أينلى إ -

 :ابيالعجوز المتص

 لي  لي عباءتك تلك ياأمام  طيق صبراً أ الأنا ف ؛لى العزبةإ -

خر أمها بظهرها حتى آتعدت روح واب ،ضحكة مائعة ليلي  طلقتأ

 :قائالً  فصل بينهمارب بهاء هللا منهما وقتاو ،يأسفي  المسرح 

 ال ..نجازهاتنسوا نحن هنا من أجل مهمة محددة علينا إ ال -

ً أن  تنسوا معرفة من سفكه بدون ونريد  اً مسفوك هناك دما

 وجه حق

ً  ابيقلدها العجوز المتصو ،الجدية تعتصنَّ و ي،للي  انتبهت   ،أيضا

 :حدنفس وفي  الاقو

  فليبدأ العرض  إذن -

 :تبعهما بهاء هللا قائالً 

 فليبدأ العرض بهاء هللا أنا  ببركتي -
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ذراع  ليلي  تتأبطوسط المسرح  بينما خرج بهاء هللا من 

من  قليالً وخرجا من جهة اليسار بعدما احتارا  ابيالعجوز المتص

  جهة سيخرجان أّيِ 

 :المسرحظلم أبعدما  ليلي  تلاق 

هل  ..رائحته مقززةن إ ؟بركة تلك أيُّ  ..يقول لنا ببركتي -

 نيغتسل هذا العفِ أن  كان عليه؟ ..اشممته

تضج جنبات المسرح  تبدألمائعة حينما ضحكاتهما ا يتنزو

 اً حداو تميز لهم قوالً  ال نمتداخلة لرجال كثيري بأصوات

قاعة بدوار  ديكورعن كشف يل يء نهارضو المسرح  مألي

ابنه يقف ه المقاعد يجلس العمدة حسيب وبجوار أحدعلى  ..عمدةال

 الخارجفي  اللغط يزداد ..هالل

 ؟لجرذانصوت اليس هذا أ  :العمدة حسيب

  ؟عمدة آخر غير الجرذان يا صنف الك فرفي  وهل :هالل

 هالل يا يقلقنينه إ :العمدة حسيب

  األمرما رى أظر حتى نتا  :هالل

ً امينظ راً فيخلكن  ة الحديدي،و باب القاعهالل بالتحرك نح يهمُّ   ا

 :ويقوليدخل عليهما  نفاسهيلتقط بالكاد أوبندقيته   يحمل

 جناب العمدة  يا ..جناب العمدة يا :فيرالخ       
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 كلب بسرعة  انطق يا :هالل      

م أ ..هالل البلد وهاللنا يا جناب ابن العمدة يا الصبر :الغفير     

ب الدوار ويريدون مقابلة جناب عند باتجمهروا  الك فرهل أكريمة و

 العمدة

يخطو خطوة  اً أحدتجعل  فر والواجمع الخ ..كلب يا اختفِ  :هالل 

 بالنار هومن يخطو اضرب ،ناحية باب الدوار

 هالل البلد وهاللنا جناب ابن العمدة يا يا أمرك :فيرالخ

 منياقترب  ..كلب اسمع يا :هالل

 :خيفة قائالً توجس وفي  فيريقترب الخ

 ابن العمدة يا جناب أمرك :فيرالخ

 وسط الناس  ل لمحت خالد ابن ممتاز وظله جنيديه :هالل

؟ منهما الك فرفي  تجمهر خلوابن العمدة وهل ي يا جناب :لغفيرا

 الك فرفي  نهما رأس الشرإ

 وامركلب ونفذ األ يا تفِ اخ :هالل

 مر جنابك.. حاضرأ :فيرالخ

ً يخرج الغفير بينما ي ً  نهض العمدة حسيب غاضبا هالل في  صارخا

 :قائالً 
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قلت  ..البشريةعضاء األفي  هالل تتاجر زلت يا ما :العمدة حسيب

 خطأي ..مرناكشف أين تلك التجارة حتى الشأن لك ب ال لك مراراً 

 الك فرفي  وىهو سبب كل بل ،ابيالعجوز المتصفتك على حينما عرَّ 

 قدمك لذلك المستنقع وهو من جرَّ 

ً آخر زيارة لنا كان متعبفي  عرفانالشيخ محمد ن ، إبيأ يا :الله  ا

يتبرع بها كي  (كريمة أبو)جد سوى ، فلم ألكلية ةاجالح مّسِ أوفي 

، لكن شيءكل  ابيالمتص العجوزافق ورتبنا مع والرجل و ،له

نحن  ..شأننا نحن ثم ما ،ب لهاتِّ ر كما ر  عملية النقل والزرع لم تسِ 

توجيه اتهام  أحديستطيع  وال األمورعن تلك  بعيدون كل البعد

مقابر الصدقات في  ت جثتهفن  مات ود   (كريمة أبو)ن ، إلنا حداو

 صل مات من األأنه  أحديعلم أن  بالقاهرة دون

أم كريمة لم أن  ومن المؤكد األمروها قد انكشف  :العمدة حسيب

 مفروضكان من ال ..خبار لهمبنقل األ الك فرهل تبخل على مسامع أ

بعد  أعرف تتركني وال شيءتقدم على فعل أن  قبللي  تقولأن 

 الك فرتجرأت جرذان أن  بعداآلن  .. ماذا سنفعلوقوع المصيبة

 ؟بالزحف نحو الدوار والتجمهر على عتبته
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 فر خلفيالخن ، إهذا حياتهم كلهم كلفنيوإن  سأفرقهم  :هالل

لحصد  منيرة شاظار إنتاوفي وبنادقهم عامرة بالذخيرة الحية 

  رواحهمأ

كان الذي  فيرمامه الخفر طلبة يسوق أيدخل القاعة فجأة شيخ الخ

 قائالً:العمدة وولده في  ويصرخمن قبل  موجوداً 

 كثيراً سيكلفكما هذا  الك فرهل أيُّ رصاصة ستوجه أل :فرشيخ الخ

 ؟فرشيخ الخ اللهجة مع جناب العمدة يا كيف تتحدث بتلك :هالل

أن  حينما يتكلم الكبار على الصغار ،يا ولدت اسك :فرشيخ الخ

هل أيَّ رصاصة ستطلق على أأن  هالل واعلم يا ..ينصتوا فقط

غشيم من  فيررصاصة مجهولة من خسيكون مقابلها  الك فر

 نن على م  وستحرق قلب م   ..نعلم ستخترق قلب م  أ ال فري،خ

 فر إذن؟شيخ الخ يا عتبر ذلك تهديداً هل أ :هالل

منفردا مع شيخ  واتركني ..اخرج ..هالل اسكت يا :يبالعمدة حس

 يدك واغلق خلفك باب القاعةفي  الخفر.. خذ هذا الكلب

  بيأ لكن يا :هالل

 بني اسمع الكالم يا :يبالعمدة حس

شيخ الخفر نظرات خلفه الخفير بعدما تبادل مع  يخرج هالل جاراً 

 ويغلق خلفه الباب بقوة ..الوعيد
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الخفر  يا شيخد بيننا لغة حوار مشتركة لم يع :العمدة حسيب

لغة  أينهالل..  ولديأمام  خّصِ على األ كثيراً  منيوصرت تهاج

التي  لغة االحترام أين ؟طلبة طيلة عمرنا بينا يا كانتالتي  التفاهم

  ؟الك فرفي  تسلمنا مقاليد الحكمأن  بيننا منذ كانت

وليت ابنك أأن  منذأنه  عمدة تمام العلم تعلم يا أنت :شيخ الخفر

ابنك ينتوى أن  عمدة هل تعلم يا ..مهامك والفجوة بيننا اتسعت

ً لي السلباويوتعيين رضا  اإلطاحة بي  السلباوي رضا ..خلفا

 الك فركابر أترهب به كي  عمدة صنعته بيدك ياالذي  البلطجي

خرجه من كنت ترسلنى ألالذي  السلباويرضا  ..ينكرضاومع

 ً  وولدك  أنتمن تدبيرك  السجن كلما ارتكب جرما

أن  من يوم أصبحت تهذي أنتفر الخ يا شيخكذب  :العمدة حسيب

وبدأت تدعمهم وتقف  الك فرفي  والد المتعلمينقوال األأل التفتَّ 

تسمح لهم بالكالم  وبتَّ  ،الك فرخلفهم وتقيم لهم السامر على مقهى 

 يا شيخصوابك إلى  عد ..تفقه معناها نفسك ال أنتأشياء  عن

أن  الخفر يا شيخولى بك األ ..انقسامنا اوكف صفيإلى  وعد ،الخفر

 الك فرجرن في  ليط هؤالء الجرذان على الهتاف ضديتكف عن تس

 قضيت فيه عمريالذي  عن منصب العمدة ييتوالمطالبة بتنح

تخمد أن  ولى بكاأل ..مأمور المركزإلى  فيَّ  وتقديم الشكاوى
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في  الء الجرذانلو نجح هؤ يسيطولن يطولك ما حتى ال صواتهمأ

أنا  ..سمعهم معكالخفر وأ يا شيخسمع عن مقعد العمدة.. ا إقصائي

مكروه سأحرق  أصابنين .. إفرالخ يا شيخ الك فرفي  و الفوضىأ

 .بمن فيه الك فر

 ،طلبة شيخ الخفريقف عن الكالم كلٌّ من العمدة حسيب و

لتبزغ بقوة  قليالً ضاءة عنهما ، وتنحسر اإلران مكانهماويتسمَّ 

ين يدخلون ذوالوبهاء هللا   ابيوالعجوز المتص ليلي  فوق رؤوس

 من المسرح  حدامجتمعين من جانب و

 من الواضح ،لها قانونها الخاصالتي  وحدهاالعزبة ليست  :لي لي

 يطبق فيهالذي  كل شبر بالبلد له قانونهأن 

في  يمناأل ذراعيهل تعرفين هذا العمدة وولده  :ابيالعجوز المتص

البائسين والفقراء لي  يوردان ..الكفور والنجوع والقرى

من المال وهم  مقابل القليل يتبرعوا بأعضائهمكي  والمحتاجين

.. . يا حراااام.على كل رأس يرسلونهايتقاضون النصيب األكبر 

تربطه بهما  لثري عربيبكليته هذا ليتبرع  (كريمة أبو)لي  رسلواأ

ً أن  حتمللكن الرجل لم ي ..مصالح لمدة طويلة  يظل جرحة مفتوحا

حصلت على إال أن  منيفما كان  ..فمات لحين إنقاذ الثري العربي؛
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 تشغلي . المثواه ودفنته بمقابر الصدقة. ت  كرموأ خرىكليته األ

ً هل أ ،لي بكل هذا وقوليلي  لي بالك يا   ؟عجبتك حقا

 :وتلتفت عنه قائلة للشيخ ،بميوعة ليلي  تضحك

 واغتسلاذهب  ..نا اليوميا شيخاغتسلت  هل :لي لي

 وتتكرر ضحكتها المائعة 

ً أنا و ..فتاة يا إليِك عني :بهاء هللا  وال ينبغي ..هللاأنا  ،لست شيخا

 واغتسل اذهب  لربكِ  تقوليأن 

 :قبل وتقول من ذي أكثربميوعة  ليلي  تضحك

التي  من الناس المجنونة أنتهل  ..سودنهار أ ؟ ياربي :لي لي

 ..  يسمونها....ونهايسم

بعدما محاولة االستعانة به  ابيالعجوز المتصناحية  يللي  تتجه

 قائالً:عليها  فردَّ ، ستقوله ماعت نسيان تصنَّ 

  يا حبيبتيالربوبية  دَّعوم    :ابيالعجوز المتص

ن ، إعم الشيخ ح واغتسل يا.. ر  هذا قاله حبيبي مانعم  :لي لي

  رائحتك تخنقني

نحن نخرج من  ا حبيبتي وتعالِ اتركيه وشأنه ي :بياالعجوز المتص

 ؛له دور مع العمدة وشيخ الخفر زال ماف ،هنا وندعه يكمل دوره

 فهناك ثمة عالقة تربطهما به



 

 
160 

بعض من الناحية البعضهما  ذراعيّ يخرجان بعدما يتأبطان 

 نمكان سيخرجا أّيِ اليسرى من المسرح بعدما يحتارا من 

ويعاودان الحديث  ،ية العمدة وشيخ الخفرضواء ثانية ناحتعود األ

 عنه يكفَّاكأنهما لم 

نستعيد أن  ردت.. إذا أعمدة يالك  ميهذا آخر كال :شيخ الخفر

ابعد هالل ابنك عن مقاليد الحكم  ،مجادنا وتعود المياه لمجاريهاأ

 ج ابنك البنتيوزوِّ  ..ليعود بيننا كما كان

أستطيع  طلبة وال خيا شي هالل لم يعد صغيراً  :حسيب العمدة

 يي عليهفرض رأ

 زوجتك ..زوجتك ..جناب العمدةع يا يستطي ومن إذن :شيخ الخفر

 الك فرحكم في  اليد الطولىأيضاً  لها تباتالتي 

منذ متى ونحن  ،الخفر يا شيخ لزوجتي لك وما ما :العمدة حسيب

جلوسك مع خالد ابن أن  ظاهرلامن  ؟!..حاديثناأفي  نقحم زوجاتنا

التي  بأفكار العلمانية ز وجنيدي جعلك تنسى األصول وتهذيممتا

صلتك بالبهائى بدأت تثنيك عن دينك أن  والظاهر ..يروجون لها

 وتعاليمه 
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ملك صرت  أأنا ويدى ب رقبتك صارت ،عمدة اسمع يا :شيخ الخفر

فكر  ..حركهم كيفما يحلو لىأ صرت   ،هؤالء الثائرين بالخارجزمام 

 .صالحكعاد ل فالوقت ما ؛بسرعة يأجبنو فيما قلته لك

 بينما يتجه شيخ الخفر األضواءر العمدة مكانه وتنحسر عنه يتسمَّ 

 قائالً:ل يده ناحية بهاء هللا ويقبِّ لى صدر المسرح إ

ً  :شيخ الخفر دعم فقط امنحنى  ،لكم ولدعوتكم بات الطريق خاليا

 يام المقبلة مقاعدكم الحقيقيةاألفي  أكمأبومريديك وس

ظهرك في  وكل رجال المحفل بركتي ومريديني وأتباعي :هللا بهاء

 .طلبة يا شيخ

ً ي   بنقيق  يحل الليل ويرحل عنه النهار ويضجل ظلم المسرح تدريجيا

ً في  يظهر ،الضفادع ً  ،على مقعده القاعة العمدة جالسا  واضعا

  ، فال وجه له ظاهر.بين راحتيه رأسه

 ً  قائالً: يدخل عليه هالل فرحا

رسلتها يمة وأم كرراضيت  أ ..عمدة يا شيءهى كل تنا :هالل

بعد  ل جنيديقتعلى  السلباويبتحريض رضا  وقمت   ..تعتمر

لم يرحل ابنه خالد من ن إ ممتاز فهمت  مشكلة معه.. وأ افتعال

ن مه فكاأإال  عائلة لديه ال سيناله ما نال جنيدي.. جنيدي الك فر

ول علينا اطتبدأت ت التي لسنةيجب التضحية به حتى نسكت كل األ
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من  أنتف ،تعرف ولدنا كما السلباويورضا  ..فربتركنا للك   وتنادي

بسالم  موت جنيدي يمرَّ أن  يك بعدرأ ما ..ولدنا منه ربيته وجعلت  

 ً  ؟من الشيخ طلبة للخفر بدالً  نعينه شيخا

 ً هالل والمطالبة  بسقوط العمدة وولده يسمع من خارج القاعة هتافا

ويقتحم القاعة عليهما شيخ الخفر  جنيديلمقتل بالقصاص منهما 

ه ناحية الجميع وبهاء هللا ومجموعة من الخفر ويرفع العمدة رأس

 :لشيخ الخفرويقول 

 كان من الممكن ..الخفر يا شيخبالنهاية  لت  لقد عجَّ  :العمدة حسيب

الخفر  يا شيخ ..خططت له فضل مماأاتجاه في  األمورتسير أن 

  يحكمه غيريأن  يمكن فرنا الن ك  درى الناس بأأ أنت

مسلط على رأس  األضواء بالمسرح ويبقى هناك ضوء تنطفيء

ويختفي  العمدة حسيب وآخر مسلط على رأس شيخ الخفر

كل في  نظار ويتنحنح شيخ الخفر ويتلفتالواقفون عن األ

و يراه يميل ناحية اً يسمعه أأحد الأن  ا يطمئنولمَّ  ،االتجاهات

 ً  :له العمدة هامسا

سى أنك ين طلبة ال ،عمدة للجميل يا ة ليس ناكراً طلب :شيخ الخفر

ً  الك فرمن مجاهل تيت به من أ للخفر ورفعت قدره  وعينته شيخا

 ..عمدة قصد يا.. أحسيب نها مسرحية ياإ ..الك فربين جرذان 
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ما علينا وولدك من فرضت أنت   نك  تمثيلها وال تنس  أإلى  اضطررنا

وال تخش   ..تكمله للنهايةأن  فعليك ،دورك واخترت دوارتلك األ

ً  سأصنع منك صدقنيو ،ذىشيئاً.. لن ينالك أ تشتاق  ما بطالً يوما

الزمام لي  واترك واحدةولو مرة  عنيته.. فقط طاوالجرذان لطلَّ 

عمدة  ترتاح ياكي ن آ وان قداألن إ ثم لكل شيء، مهدت  أنا ف قليالً 

ً  عمدة واخرج انهض يا ..وتنعم بثروتك  على الجرذان شامخا

 سرع ياأ ..حقمت مقعد العمدة لمن هو أنك سلَّ وأعلن أمامهم أ

كما  تدخل الجرذان جحورها؛ فأصواتهم تقلقنيأن  ريد، أعمدة

 .تقلقك

   ً وعلى كتف شيخ الخفر  ،على عصاه مرة ينهض العمدة متكئا

الواقفون يتبادلون ، ويظهر للمسرح ثانية األضواءوتعود  مرة،

يتجه هالل  ،لم يكن كل ما دار من وراء ظهورهم وكأنَّ  الحديث

 :ناحية العمدة ليأخذ بيده حينما يراه ينهض ويقول له

فاضة نتانها إ ..بيأ النار يابضرب  مراً أعِط الخفر أ :هالل

ن إ وسيعودون لدورهم قليالً بها  الك فرهل سيلهون أ ..مصطنعة

  .سقط بينهم اً حداو وجدوا قتيالً 

عمك طلبة قد أعد ن إ ..أمريطع ي وأيا ولد اتبعني :بالعمدة حسي

  .بأمان نها زوبعة بفنجان وستمرُّ إ ..العدة لكل شيء
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غيبة من في  وقفته ويغمز بعينه للعمدةفي  يتململ شيخ الخفر

 :خبثفي  نظر الواقفين ويعلو صوته قائالً 

وعلينا  الك فرهل .. إنها إرادة أعمدة نها ثورة ياإ :شيخ الخفر

 ترامهااح

ً ودون تفكير  يقول بهاء هللا مردداً   شيخ الخفر   مقاطعا

 عمدة  المباركة يا ثورتي ثورة.. نهاإ :بهاء هللا

 غيبة من عقولهم في  يردد الخفر خلفهم

 ثورة ثورة -

المسرح وعند باب خارج إلى  حسيب وولده العمدة   يقتاد الخفر  

  .حينما يقول لهم شيخ الخفر قليالً يتوقفون القاعة 

يلقي كلمته على كي  شرفة الدوارإلى  رافقوا العمدة :شيخ الخفر

حليك لحين الالسفي  مالقوهثم اقتادوه وولده وأ ،الك فرهل مسامع أ

ً  ..صدور أوامر جديدة له ثانية  يقترب شيخ الخفر من العمدة هامسا

إلى  نصاتيشير للواقفين بغض الطرف وعدم اإلأن  وبوضوح بعد

 :مرلون لأل، فيمتثسيقوله ما

ً  تخش   ال :شيخ الخفر بعض السالحليك في  اقِض  ،عمدة يا شيئا

ً  ،الك فرهل الوقت حتى أحميك من غضبة أ  وبعدها ستعود سالما

 ً ً نجلس وولدك  أنت   غانما  .ذكرياتنا نجترُّ  معا
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 :ينظر له العمدة حسيب وولده هالل بمذلة ويقول العمدة

رجل كبير السن أنا ف طلبة يا شيخ تتأخر عني ال :العمدة حسيب

 .مشفى المديريةفي  نزالً لي  جهز ..بالسجنلي  وال طاقة

شارة للخفر الخفر على ظهر العمدة وولده ويعطي اإليربت شيخ 

ويتبقى الواقفون بالقاعة  ،بالعمدة وولده ، ويخرجونبالتحرك

إلى  ينتهوا حتى يدعوهم شيخ الخفرأن  وما ،يتبادلون التهنئة

 ،مارات الطاعة العمياء، وتبدو عليهم أمرهن أل، ويمتثلوالخروج

، ظارنتشيخ الخفر يأمره باالإال أن  الشيخ بهاء بالخروج ويهمُّ 

 من المقعدبهاء هللا  ويقترب انعانقتيوحينما تخلو لهما القاعة 

ً الذي  الجلوس عليه.. في  كان يجلس عليه العمدة ويتحسسه طمعا

ويقول  ،لخبث والخديعةيرمقه شيخ الخفر بنظرات خفية ملؤها ا

 :له

اقصد اجلس يا شيخنا الجليل..  ..بهاء هللا اجلس يا ..اجلس -

 عمدتنا الجديد  اجلس يا

خيالء وكبر ويقول في  يبدو الفرح على وجه بهاء هللا ويجلس

 لشيخ الخفر 
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ربكم قد تقلد ن ، قل لمريدّي وأتباعي إالخفر يا شيخ :بهاء هللا

ً لمن أن  ردتوب ما أ"فونفسه المحب رضمقاليد األ أكون رئيسا

 مرت به من لدن عزيز جميل" بل ألقي ع ل يهم ما أ رضعلى األ

 ويعبث قليٍل، ثم يرفع للسماء يدهستهزاء ينظر إليه شيخ الخفر با

ويرفع رأسه يحرك عرائس الماريونيت  الهواء بأصابعه كرجلفي 

 ً فوق ضاءة عن المسرح لتحاوطه هو فقط وتقف ؛ فتنحسر اإلعاليا

ضاءة تعود اإل وال رأسه فيمتد ظله على خشبة المسرح مهوالً 

كثيرون كلهم يرتدون  يقتحم المسرح رجالحينما إال  لسابق عهدها

 ً ً  ، فريقفريقينإلى  سود وينقسمونأ زيا سفل يد أ يجلس متربعا

 ،مسكوا بأيديهم بنادقى وقد استطالت ل حاهم وأشيخ الخفر اليسر

جنوبهم في  مهييدأ حى وسالح واضعينل  يقف بال اآلخر  والفريق

وكلما قهقه  ..خرمتحفزين ومتأهبين ألّيِ رد فعل من الفريق اآل

في  سلحة طلقاتبيده األالذي  لق الفريقط؛ كلما أشيخ الخفر

تستمر قهقهات  ،قتلىاآلخر  من الفريقالكثيرون الهواء فيتساقط 

ويستمر  طالق الرصاصر إويستم أكثرو أكثروتتعالى شيخ الخفر 

أن  يحدث دون خيالئه يشاهد مافي  تساقط القتلى وبهاء هللا يجلس

 ً مسرح من باب إلى  حتى يقترب منه رجل يدخل يحرك ساكنا

ً أفي  ويهمس له أحديشاهده أن  القاعة دون  ذنه فينهض غاضبا
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ويعقد يديه خلف ظهره ويرمق الطرفين بنظرات ملؤها الحيرة 

ويتصدرهم  ناحية الفريق الملتحيثم يتحرك  مفكراً  قليالً ويقف 

 ً سمع ي يعلن مآذرتهم حتى أن  وما ،قد آذرهم دون غيرهمأنه  معلنا

ً هتاف  من خارج القاعة  ا

 ثورة ثورة.. ..ثورة :الكورس

 ً  أيضاً  يردد من بالقاعة جميعا

 . ثورة.ثورة -

بهاء هللا ويدور لها ينتفض معركة ضارية في  نويشتبك الفريقا

 ً ً الذي  شيخ الخفر وينادي ،حول نفسه خائفا    يأتيه مسرعا

؟ لم أنعم بعد ..لخفرا يا شيخمن الثورات  ألم ننتهِ  :بهاء هللا

  العمدة مقعدعلى  بجلستي

ويمسك بذقنه  ،يقترب منهو ،عالٍ  بصوتشيخ الخفر يقهقه 

ً  رضويشدها بقوة ناحية األ  ،على قدميه حتى يخر بهاء هللا راكعا

ً ويسود ال ،اك والحركةالجميع عن االشتب ويكفُّ   مسرح صمتا

 ً ً  ا،ن مكانهمفريقار الويتسمَّ  ،رهيبا  وينحسر عنهم الضوء جميعا

وحدها مقطعة الثياب  تدخل القاعةالتي  ليلي  ليبزغ فوق رأس

 :قائلة تبكي،وتدور وسطهم  ،شة الشعرمهوَّ 
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 ؟..ابيكم العجوز المتصأحد ؟ ألم ير  ..كم ابنتيأحد ألم ير   :لي لي

 يا أنتِ  أين ع أعضاءها ليبيعها.. ابنتي..سيقطِّ  ف ابنتيخطلقد 

  ابنتي؟

ويقطع صراخها صوت  ،وتنهار وسطهم ،بقوة ليلي  وتصرخ

 الهتافات المطالبة بالثورة 

 ثورة ..ثورة -

 ثانية بنور يضاءأن  يلبث ثم مايشوبه الهدوء  بالمسرح ظالم تام إ

ً مع الوقت تديخفت  ،النظر قوّيٍ يكاد يعشي ضبيأ حتى  ريجيا

ً من خالله  يظهر بدلة شديدة في  وسط المسرح شاب أنيقفي  واقفا

 ،ينظر بحدة ناحيتنا ،ذو هيبة ووقار ،مفتول العضالت ،الرسمية

  :ويقول

-  ً كونوا قد استمتعتم تأن  منىتأ ..مساء الخير عليكم جميعا

ر نوأأنا  ..نفسيكم بأعرفأنا ود أ ..بالعرض المسرحي

كان الذي  الضابط ناأ ..من الوطني.. ضابط باألمانسلي

ً مكلف بملف بهاء هللا وزوجته ومريديه كما يقول والمحفل  ا

  انشأه سراً الذي  الديني

قصى يمين المسرح يتبعه أيتحرك الضابط بخطوات سريعة ناحية 

 قائالً:كمل ، وأض كهالة تحيطهبيالنور األ
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رة تا يأتينا بدين من صنع شيطانه ويدعيأن  يظن بهاء هللا -

ً أن  ويريد ،الربوبية عيوتارة يد ،النبوة  يصنع له مجتمعا

 ً ثبت ن  أن  يريد ..والمسيحي ميسالاإلبه كالمجتمع  خاصا

 بنييأن  يريد ،بطاقته الشخصيةفي  ينهله نحن كدولة د

يكون له أن  يريد ،ةالدول للعبادة أسوة بقطبّيِ  دوراً 

 زهر..كالكنيسة واأل مرجعية دينية يسمونها محفالً 

راء والعلمانين والملحدين استقطب العامة من الناس والفق

و قواعد بالكون غير يريدون ضوابط أ ن المثاله ممَّ أ

معادية  أخرىمن دول خارجية و مواالً تلقى أ ..ضوابطهم

تتصدى له وتوقف أن  وكان على الدولة ،لتمويل نشاطاته

خطط لوأد مخططاته أأنا توليت ملفه وأن  . منذ.تمدده

في  رت  .. تنكَّ من والسلم العاموالتي تهدد األادية للدولة المع

أني  قنعتهمامنه ومن زوجته، وأ بت  وتقرَّ  ،شخصية محامٍ 

 وعرفت   ،ثقتهما ى نلت  دافع عن الحريات الدينية حتأ

 ،الوقت المناسبفي  ه، وقبضنا عليشيءعنهما كل 

عليه بالسجن  المحكمة حتى قضيأمام  دافع عنهأ ووقفت  

هو  وها ،لكنه بطريقة ما هرب من السجن ..نواتس عشر
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ً أن  المسرحية يريدفي  كما رأيتم ً  يتقلد منصبا ليتمدد  رفيعا

  .من خالله

الذي  اميذلك الضابط هو نفسه المح ،عرفتهفقد  ..قليالً  شردت  

تب قصته وك   أوراقويت ط   افهمت لماذاآلن  ،قابل زوجة بهاء هللا

له على   انتبهت    من شرودي ت  وحينما عد ،للغاية عليها سري

  :ذا به يقولالمسرح فإ

نه ، إح لكل الجماعات الدينيةبهاء هللا هو الوجه القبين إ  -

.. المتحضرةبداية لسقوط المجتمعات المدنية  ثالهموأ

هو رديء..  على كل ماثورتكم في  احذروهم واستمروا

 داعمكمأنا . .ظهركمفي أنا ثورة و ..اعلنوها ثورة

يرمق  قليالً ووقف  ،قصى يسار المسرحضابط حتى أسار ال

  :ثم قال ،الجمهور بنظرات قوية

        . ثورة ثورة. -

، تشحذ هممهم .. تجد طريقها للبشر بسرعة،الثورة عدوى

ن كانوا على دراية ، فإتيانها، فيندفعون نحو إعواطفهموتثير 

 افتقروا لعوامل انجاحهاوإن  ،نجاحهاإفي  بآلياتها تفننوا

 عليهم.. من السهل انقلب السحر على الساحر وصارت وباالً 
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ً ن إ تشعل الكلمة ثورةأن  من قلوب  كتبت بصدق والقت قربا

 متلقيها 

ذا ضج بالصدق ولمس واقع يشعل الفن ثورة إأن  من السهل

ن إ ذنب ثورة يشعل الدم المراق بالأن  من السهل ،الناس

المسرح سرت العدوى من  ..وجد من يسعى للقصاص له

نيل في  ملوا يحدوهم األنهضعربة القطار ففي  للمتفرجين

  اعوجاج فيه ال حدانفس وفي  رددوا ..غاهمتمب

 ثورة.. ثورة  -

 يريدون الفتك به  السلباويناحية رضا  فاتجهوا ؛وجهتهم عرفوا

  :نبي ام هماتعلت هتاف

 امسكوا القاتل  -

 تدعوه يهرب ال -

 القصاص العادل -

 جنيديالثأر ل -

 من عربة القطار  لقوهأ -

 سيادة المفتش بسوط صاحبك مر بضرب عنقه ياءأ -

 ..يتشرذم المطالبوندونما داع حينما تتعدد المطالب 

 هم صخبيع وضجت العربة بهاج الجم 
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خذ السوط يريدون أ ناحية الرجل صاحب السوط وحاصروهاندفعوا 

 قاومهممن يده 

  ً  الرقاب تيرافتط ؛وشماالً  ضرب بالسوط يمينا

 الدماء تلسا 

 شبه بميدان معركةوصارت العربة أ 

 ً  بهوا نتاف ؛الجميعفي  صعد المفتش فوق الرف وجلس صارخا

 حتى نرى ما قليالً وا تهدأأن  همج.. عليكم كفى يا ..كفى -

أن  شعلت الثورة وعليك، إنك من أيها السيدفي صالحنا.. أ

 العربة ثانية في  األمرحتى يستقيم اآلن  تخمدها

الجرحى  ووجدت   ..ثرفوجدتهم ك   ي فأحصيت القتلىحول نظرت  

اب العربة وسالت أبوتها زحفت حتى حافة والدماء من شد ..أكثر

  .ما من أمر خارجها كمن يفرُّ 

تعدو عن  نها ال، إةتلك ليست بثورن إ ثم ،ية ثوراتلم أشعل أأنا 

كل تلك إلى  دتحماس صنعها عرض مسرحي أكونها حالة 

جل من هاجوا من أوإن  ئاً،شيا لم تحقق نه، بدليل أالفوضى

ً أفي  عينهمأيضعون  أماميزالوا يقفون  القصاص ما  عيننا جميعا

فالمهم الدموية لى كمن يشاهدون أخوف ينظرون للقتدنى بال أ

 على شاشات التلفاز
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 يدعوني موجوع صوتيعقبه  يعلو على غيرهمن هناك  يأتي أنين

 قترب أأن 

  جنيديم أ 

  منها اقتربت  

 الدم يسيل من رقبتها 

 :وقالت ،لي نظرت

  ابن ممتاز  خالد يا يا جنيديثأر لاِ    -

 تلك السيدة لن تكذب أن  ظنخالد ممتاز، وأأنا 

 أين ..؟الحماسيةهذه الفوضى في  هل مات ..؟الولد أين ..الولد

  ؟هو

  ؟يا ولد أنت أين ..يا ولد -

ً  انخلع قلبي ذا .. فإناديته ،هكل الظنون بشأن واغتالتني عليه رعبا

ول مرة دخلنا منها أالتي  يدخل من باب العربة سليم معافبه 

ً  صغيراً  اً جروبين ذراعيه  حامالً   به  يداعبه فرحا

  منياقترب 

  يأبهأن  الدماء دونفي  خاض

 لم يحدثشيئاً باها وكأن نتادار ولم يعر القتلى  لم يشغله ما
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 لهو مع صديقيأأن  ؟ أليس من حقي..نعم ماذا تريد ..نعم -

  ؟م من مهاتراتكم وكوارثكمأنتحالما تنتهون  قليالً وفي ال

 لقد عرفت   ..ممتاز خالدأني  لي قالت جنيديم أن ، إيا ولد -

 خالد ممتازأنا  ..من أكون

 :الولدلي  فقال وجهي،في  نبح الكلب

من الرجال  حداو خالد ممتازأن  قول لكيوفي ال إن صديقي -

  يرفع الستار أن  جلايينهم من أوا شرالثالثة الذين مزق

 خالد ممتاز أنا  ..منيارح يا ولد -

 قليالً رحل من تلك العربة .. دعني أخالد ممتاز أنتذن إ -

من  حالما تنتهون خرىالعربة األفي  قيلهو مع صديأل

 تنظيفها 

ً ذا بأربعة رجال غالظ يرتدون زيّ استدار الولد ليخرج من العربة فإ  ا

اض العقلية يزيحون الولد األمرشفى ين بمض يشبه زّي العاملبيأ

ً أرضوقعوه ى أحتمامهم من أ   ليقبضوا عليَّ  مني واقتربوا ا

 أمسكوني

 قاومتهم  ..ضبييص األمعنوة الق ألبسوني

 لم تفلح المقاومة 

 شداء كانوا أ
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  هم يهمس للباقينأحد سمعت  

الموجودين وانشغالهم  هيا ننهى مهمتنا وسط غياب وعي -

 ..زعومة ونعيد الدكتور للمشفى كما هرب منهتهم المبثور

 وسنسعد نحن كثيراً سيسعد  ها..وننال مكافأتنا من مدير

 ً أنا . كم .فيه ونشمت   خاصة حينما نواجه الضئيل بهأيضا

و بأس وقادرون وننا ذيعرف أ ال ..مشفق على الضئيل

 .على معرفة مكان الدكتور

ية هم دون إبداء أني على مرافقتوحثَّ  ،هم بالدكتورأحد دعاني

 ،ابيالعجوز المتص يتولى إدارته الذي شفىيعيدني للمكي  مقاومة

ن م اً حدابصفته كان و يدعوننيالذي  هذا نأبقناعهم إ ولما حاولت  

إال  رفع الستارشرايينهم حتى ي   الرجال الثالثة الذين ماتوا بتمزيق

 ابعنوة ناحية الب واقتادوني قناعهمإفي  لم يفلح هذا قوليأن 

ً  والذي دخل منه الولدالذي   ..نهض متماسكا

 عين جروه في  ونظر شد جسده الطفولي

 ربعةالرجال األنبح الجرو وقفز نحو 

جل الكلب خاضها من قبل من أالتي  خاض معركة مثل تلك 

في  وهبَّ  ن عقر..م   ةربع.. عقر من الرجال األوالسيدة العجوز

 ن أقصىم   .. وأقصى عنين هبَّ وجه م  
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العربة ثانية وطاحوا يثيرون الفوضى ويتبادلون في  نج م  ها

 واختلط الحابل بالنابل السباب والشتائم واللكم والضرب 

  منهمالهرب  وقتها استطعت  

 ناحية الرجل صاحب السوط  اتجهت   

 سيطر على الوضع أكي  نزع من يده السوطأأن  كل همي

 زعته من يده عنوة نتاحينما  كان ثقيالً 

ً  الرجل طويالً  منيلم يقاو للحقِّ  سأقدم على أني  وكأنه كان عارفا

لحفظ إال  ومقاومته القليلة لم تكن ،بذلك مرحبأنه لي  وبدا ،ذلك

 ماء الوجه 

ً امك تخيرت   في  السوط ن ورفعت  العربة ليس به مشتبكوفي  نا

ً نتاف رضبه على األ الهواء وهويت   ورهبة  فض الجميع خوفا

 لي  بهوانتاوا عن العراك ووكفُّ 

 يتراصوا بجانب بعضهم أن  مرتهمأ

  طابور عسكرّيٍ في  ووقفوا متراصين كأنهم األمرطاعوا أ

 حسست  للحظات وأ نفسيشت نتاف ؛سطوته للسوط فعرفت   نظرت  

 بالقوة 
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فبدأوا  ،سفك الدماءفي  كل من تورطبتقييد  مراً أصدرت لهم أ

صاحب بهوا نتاو صاحب السوط،ب أعقبوه و ،السلباويرضا ب

جثث والدماء فعلوا ينظفوا العربة من الأن  هممرت  ا أولمَّ  ،المصنع

 رموا القتلى من العربة و ،دنى رفضدون أ

 معيعلى بطولته  طبطب على جروه ويثنيي أماميوقف الولد 

مفتش القطار يطلب العفو والصفح عن صاحب  ووقف خلفي

 يته والجهل كنأجهله وأأني  منيالكلمات ويفهفي  وينمق السوط

 .أفعل معه ذلكأن  جدر بىي

**** 

ً السماء فلم أفي  النظر قلبت    وسط الظالم فعدت   لمح لها سقفا

 العربة ثانية إلى  ببصري

بل الخوف والرهبة من  ،ال ..الهدوء والسكينة يسيطران عليها

 هما ما يسيطران عليها بيديالذي  السوط

 مرت  مكانه كما أفي  كلٌّ 

  شيء لفعل أّيِ  منية شارظار إنتافي  الكل

 حاكمهم اآلن أنا 

  شيئاً؟!ال يعرف عن نفسه  وهل يصح الحكم لرجل

  ؟درى بأنفسهم وربما بهن هم أيحكم م  أن  كيف لفاقد شخصه
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.. سأحكم حتى أ من ف ا السوط بيديوطالم ،نفسيصل لعلى كّلٍ

  هويتيإلى  يع الضغط عليهم للوصولسأستطأني  المؤكد

 رؤوسكم بالسوط  ال قطعت  إو ؟ أجيبوني..نامن أ -

لتجريب الترهيب  منيمحاولة يائسة في  العربة ذلكفي  لمن قلت  

  :منهم حداو فأجابني ..والتخويف معهم

ً  ..ل الحقيقة بالسوطالن تن  -  لها الخوف ال يمهد دربا

ً تعرف  كنت  ن ، إكفاك فلسفة ..هذا يا - وإن  ،به ليَّ إشيئا

 كت ستعرف سوى فلسفتك تلك فا ال كنت  

تلك من  ىمن قرأت عنهم ومن نجسوى  مامكلم يعد أ -

 ، أما هؤالء الباقون سوىحصلت منذ قليلالتي  المذبحة

 عرفهمت اكر والولد والرجل صاحب السوط المفتش التذ

ً فوا لك بهويتك.. لذا يبوح ولن أنت تكثف أن  عليك لزاما

 وال ،حقيقتكإلى  يوصلكم منه شيءزاع نتال مجهودك

..تن أن  وعليكعليه بالموت  محكوم السلباويرضا  س 

أما صاحب  ،مطالب الثوارك فيهالحكم ذ ينفتسرع بت  

ً ، نفذ فيه حكمه أحكم على نفسه بالموت المصنع فقد  يضا

ً  عالٍ  ضحك رضا بصوت  :وقال ،من لفظة ثوار هازئا
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 ؟..هناك ثورة كانتوهل  ؟!..هذا يا هم الثوار أين ..ثوار -

 تقد خمد هي وها ،فنجانفي  عةنها كما قال العمدة زوبإ

الدم والهم والغم.. وكما إال  دقائق معدودة ولم تخلف لنافي 

فاضة سيلهون نتاقال جناب ابن العمدة هالل البلد وهاللنا 

داء دورهم السابق من االستكانة وسيعودون أل قليالً بها 

 ذكرنيت ،لفظة ثوار تلك كثيراً .. يعجبنى والخنوع والذل

شنها على غيطان كنت أالتي  الهجماتن شأأنا و نفسيب

ً  ثائرأنا  ..ين العمدة وابنهرضاوت معومزارع وبي  ؛أيضا

أفعل ذلك من  . كنت  .غاراتلتلك افي  نبيالً  فقد كان هدفي

من العام والحفاظ على هيبة العمدة واأل الك فرجل صالح أ

 حتى ال يؤثر على غيره ويحدث بلبلة رضاومعاقبة المع

  هفرط عقد رجالوين الك فرفي 

  ؟ هل تعرفني؟..نا، من أارضا يلي  قل -

هكذا  أنت  . عش كما .لماذا تشغل نفسك بمعرفة نفسك -

ً ك تعرف عن صفحة بيضاء ال ن أنك  إ دراكما أ ..شيئا

 أنت، ربما تكره نفسك.. وعلى كّلٍ سترتاح عرفت حقيقتك

ا مأن  هل تعرف ..من بيده السوط أنت ..حاكمنااآلن 

 به، تبطشالذي  يكون ذراعك يرجل مثلاآلن  قصكين
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ً  ..ما رحتأينويتبعك  يحمل عنك السوط  كحسيب  كن ذكيا

رض أعاآلن  مامكأأنا فها  ..غتنم الفرصةوافرنا مدة ك  ع

ً  فتقبلني نفسيعليك   والتبعية تستلزم الصفح    ..لك تابعا

 السلباوي رضاأن  نئ للجالسييّ لصمت بعض الوقت فه  ساد ا

 ،شيب الشعرانه رجل هرم، أفنهض من مك ،اتهبكلم نياستمال

ً فوق مالبسه زيّ  ، يرتديوقور روب أنه  فيما بعد عرفت   ا

 قائالً: ت على كتفي،وربَّ  منياقترب  ..المحاماة

من  أكثرتؤخره  طبق العدل وال ..بني ياشفق عليك كم أ -

 شألكني لم أ شيءتابع كل أ كنت   ..ينا بالقصاص ي ..ذلك

فسر وأتكلم أأن لي  اسمح جاء دوري.. واآلن ..تكلمأأن 

لعل  ،خرىبعض الدفوع عن األ ، وأبدياثحدبعض األ

 الغموض قد سئمت   تتضح فإني األمور

 محكمة  -

 ،بالرف ونزل عن جلسته مفتش بصوته الجهوري،القالها 

 ودعاني بسيادة القاضي، منيواقترب  ،وتقمص دور الحاجب

 ،النهوضفي  ساعدني، وعلى الجلوس مكانه على الرف نيوحثَّ 

ً  ثم تلفت   ً  يبحث عن الولد حتى ويساراً  يمينا يداعب  وجده جالسا

على  بجواريجلسه ه وأالجرو فأسرع نحوه وحمله هو وجرو
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فنحن قضاة تلك  ؛ى بالوقارنتحلَّ أن  وقال لنا بصوت خفيض ،الرف

 :، والتفت عنا وقال بصوت عالٍ الجلسة

   محكمة -

 ،بال مقدمات منطقيةتشكلت التي  ةمللمحك جالالً نهض الجالسون إ

أن  رشالي، وأ نظرو ،وداجهفخت أنتاو ،المفتش ظهره وشدَّ 

  :تلوق نفسيشتات  جمعت  واست قليالً  فتنحنحت   ..تكلمأ

فى سابقة قضائية من نوعها سنعقد محاكمة للجميع  -

رول في  الكبير والصغير ..والميت الحي ..الغائب والحاضر

ً امية محالمحكم نتدبستو ..حداو ى الدفاع عن كل يتولَّ ل ا

حياء ممن سيتم محاكمتهم أيها الحاجب هات األ ..طرافاأل

 للخالصدوماً  يتوق ،بقى من الميت؛ فالحيُّ ألنبدأ بهم

الرجل وعلى  ،ولأ كمتهمٍ  السلباويرضا على  نادى الحاجب  

وعلى الشاب صاحب المصنع كمتهم  ثاٍن،كمتهم صاحب السوط 

يفك أن  فأمرته ،من الحاجب اووتقدم رعينا مسوفنهض ،ثالث

ً  ففعل ونحاهم ..وثاقهم  ا متالصقين منتبهينوفوقف ،جانبا

تقمص فاضح لدور وفي صوتي  عال ..رضاألفي  همهووجو

 :قلت   القاضي

  جنيديليك تهمة قتل المدعو .. منسوب إالسلباويرضا  -
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 :وجهه وقال السلباويرفع رضا 

مع  مة قصتيكالمح سامععلى م قصُّ دعني أجيب أأن  قبل -

 العمدة حسيب 

أن  وعَّرفني مع الولد فوافق بعدما تهامس مع جروه الرأي تداولت  

ً إال  هذه المره لن يقولفي  رضا  ،بالموافقةيه إل فأومأت   صدقا

 :وقال عينيفي  عينيه ووضع فتقدم خطوات حتى صار قبالتي

ً ما كنا نلعب الكرةي - ن الل ابوكان ه الك فرجرن في  وما

كنت أنا  ..وكان العمدة يراقبنا من بعيد ،عب معناالعمدة يل

 مهارة فائقة ، وكنت ذاوفرهم صحةوأ الك فرصبيان  ىعفأ

ً  تمنيت   ،لعب الكرةفي  له  أصبح العب كرةأن  مايوما

ً  حرزت  .. وبينما نحن نلعب أنشأ فريق ابن مرمى في  هدفا

ذعن أ، يحتسب الهدفال أ مفثارت ثائرته وصمَّ  ،العمدة

ا تطاول ولمَّ  ،مطلبه بشدة ت  رضاع إالي، الصبيان لطلبه

 الك فرابن عمدة أنه  حسب حساب  بالضرب لم أ عليَّ 

ً وأ ً .. أوسعته ضربا  ..ه من يديشلنتاو تى العمدة مسرعا

ً لي  وقتها نظر ه وسحب ابنه من يده وفرك ذقن مليا

دوار في  وكنتإال  ن على هذا الحدثلم يغد  يوما ..ومشى

ً الع ً  مدة خادما  أخرجني ..ونهشئتولى كافة ، أله خصوصيا
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لخالد ممتاز  كنت زميالً أني  هل تعلم ..من المدرسة

ً  جنيديو ً  كنت   ؟ وألني..امثلهم وكنت متفوقا ى تتول يتيما

 ..وجههفي  ويقف تربيتي خالتي لم أجد من يساندني

أن  صدقا ما يموتأن  قبل وزوجهام فردوس أ خالتي

 منيعل ،بها العمدة نيتعهدالتي  تربيتيارتاحا من عبء 

ً كيف أ  كنت أضرب ولده صرت  أن  وبعد  .. صبح بلطجيا

بكرة تهابني الرجال وتخشى سن مفي  صبحت  أزود عنه، أ

القاضي  سيدي ..بأفعالى تضجُّ  رضحتى باتت األ بطشي

من  حمل عنك السوط بدالً منى أذراعك الي ليتك قبلتني

فحمل  ر عن ذنبي؛كفِّ أأن  هاكان من الجائز وقت محاكمتي،

يتمناه أمثالي.. ليتك قبلتني  سمى ماالحق أفي  السوط

 ..بها كل الطهرأن  تدعونالتي  شطر قبلتكم ووجهتني

ظلكم حتى في  السير فرصة تمنحوا أمثاليأن  لكنكم تأبون

لن أنكر جريمتي أمامكم ولن  ..لو على حافة دروبكم

بشر مثلي  ألنكم ..كم ليلكني لن أقبل محاكمت ..تنصل منهاأ

كم اميلمح ي  داع ال ..شيءفي  قل منكمأ مخطئون ولست  

ً تصدروا أأن  داعي   هذا وال ..  دعوني حكاما صدر أ عليَّ

  نفسيالحكم على 
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ذن من كمن يستجدي اإل قليالً سقف العربة في  السلباوينظر رضا 

قوة تكمن خلف السماء بفعل  ،على من سقف العربة، قوة أقوة ما

ً  ..ا سيقدم عليهم وراح ناحية باب لي  ظهره واستدار معطيا

ه إثناء حاولت   ،عليهقد شعر بما سيقدم  قلبي ناديته وكأنَّ  ..العربة

 للتوِّ  تحف   الهواء كطير على عتبة قفصفي  يديه فرد   ..عن عزمه

سمع ولم ي  بطنه في  الظالملتقمه بجسده فا وزجَّ  قليالً فع رأسه ور

لم  اً أحدشهق الجالسون شهقة فزع لكن  ..له حس أو استغاثة

نظراتهم  لت  ا تأمَّ لمَّ أني  حتى السلباويفعله رضا  يعلق على ما

ببوادر االرتياح على  ث شعرت  حدا فعلهم على م ستكشف ردَّ أل

لصوت  .."داهيةفي " لسان حالهم يقول وجوههم تجتاحهم وكأنَّ 

كن كما  ..فسكلمعرفة حقيقة ن تسع   ال سيدي ..ذنىأفي  رضا صدى

 ناآل أنت  

  ، هل ننادي على المتهم الثاني؟القاضي سيدي -

به وأعود من أنتأن  بعينه فيما معناهلي  قال ذلك المفتش وغمز

ً حدا م شرودي وأنحي ً  تابع سير الجلسة وكأنَّ وأ ث جانبا لم شيئا

له  نظرت   ..بهنتاالمصنع فونادى على الرجل صاحب  ،يحدث

ً  وقلت   طويالً   :متعجبا
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تنسب لنفسك أن  تصرُّ  أنتراك بال تهمة وأ ؟تهمتك ما -

 رادته دونحر بمحض إنتا .. هو رجل)أبو السيد(تهمة قتل 

 ذن تتهم نفسك بقتله؟تقربه.. لماذا إأن 

ً  ..قتلته عامداً  ..قاتلأنا  سيدي - فألقى بنفسه  قتلته معنويا

نواع سيدي القتل المعنوي أبشع أ ..من سطح المصنع

لحظته وتوه في  زهق روحهت  أن  يعايشهن م   منىيت ..القتل

من ليس  )أبو السيد(. دائرته.في  يبقى طويالً أن  من خيراً 

أن  فكيف لرجل مقاتل مثله ينتحر بسهولة،الذي  الصنف

يكون قد وقع تحت تأثير أن  يقدم على فعلة كتلك دون

مرة حينما  ؛قتلته مرتين ..قتلتهأنا  ؟..رهيب نفسيضغط 

ومرة  ،حه زيادة براتبه طيلة خمس سنواتمنأأن  رفضت  

  .والشتم عليه بالسبِّ  حينما تطاولت  

)أبو من الالزم..  أكثر األمرتضخم  راكأ ..ن على نفسكهوِّ  -

 ..شخصهفي  ناة جيل بأكملهمعا نهيي  أن  اختار السيد(

و ببك أجال بسأم آ جالً وإني ألظنه كان سيفعل فعلته تلك عا

يموت أن  اختار )أبو السيد( ..ن على نفسكهوِّ  ..بدونك

عسكرية وتمَّ  سراراً المحاربين الذين يحملون أميتة 
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 نفسهم حتى الأوامر بقتل ندهم أولما كان ع ،سرهمأ

 .وحذا حذوهم سرار فقد فعل مثلهمن بتلك األويبوح

تطوق التي  تخلص من عقدة الذنبأأن  ريدوأمذنب أنا  -

  .نها غارقة بدمهيدي إإلى  انظر ..رقبتي

 ً حدث به وبدأ ي   ،المكانفي  كثيراً وبدأ يتحرك  ،بدا الشاب عصبيا

إال أن  ،سأفقد السيطرة عليهأني  جلبة وضجة  حتى شعرت

ً  اميالمح ً  منيواقترب  نهض مسرعا السماح لزوجته  طالبا

خرج من جيبه بالمثول بين يدّي المحكمة لإلدالء بشهادتها وأ

له  فأذنت   ..حة طلباتهمن ص وثيقة زواج تناولتها منه وتأكدت  

 بالنداء عليها. مراً الحاجب أإلى  صدرت  وأ

 زوجة المتهم  -

 تقالها الحاجب فنهض  

 فتاة نضرة

 الناظرين يسرُّ  لها وجه

 صل فيه س الطيبة وصالح األتتحسَّ 

 خطواتهافي  الفضيلة عبق وتشتمُّ 

 اقتربت من زوجها  ول مااقتربت أ

 احتضنته 
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 فأبكاها  ..بكى

 ،ها فيهماوراحت تمسح خدييه ووضعتهما على وجهها ت كفتناول  

 :وقالت له

 ،. يداك طاهرتان.بيأبدماء  اخلطَّ ثما ولم ت  يداك لم تقترفا إ -

 اً نصت جيدوأ ..ن على نفسكهوِّ  ..لك ذلك مراراً  قلت  

 .تلك العربةفي  تك هناللمحاكمة فبراء

 وهمست اميووقفت بجوار المح منيواقتربت  عنه الفتاة تالتفت

 :فقالت ،قليالً فأذن لها وتراجع  ،منه الحديث بدالً في  له تستأذنه

 الكبرى وزوجة هذا الشاب البائس )أبو السيد(ابنة أنا  -

 سنواتطيلة ال ..رحم نفسه قط من تأنيب الضمير ماالذي 

عقدة ذنب  نفسهفي  وهو يحملأبي  تلت رحيلالتي 

ً حاره.. أنتا ت له ن كانلك ،بيمعامالته ألفي  راه كان مخطئا

 تستوجب رفع العبء عنه وفك عقدة الذنبالتي  عذارهأ

 منذأبي  لم يقصر مع يا سيدي .. زوجيتعتصره كمداً التي 

 ؛المصنع بدمائه أرضعينيه وتلطخت أمام  آه يهوىرأن 

عالجه طيلة في  المشفى ولم يقصرإلى  نقله على الفور

ً فيهم رافأبي  كان ،ياماستمرت ثالثة أالتي  غيبوبته  ضا

جميعهم لم  ل عبء أشقائيتحمَّ  يا سيدي زوجي ..للحياة
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يا  .. تزوجنيو رعايةنفقات أفي  منهم حدايقصر مع و

مستواه العلمي والمادي إلى  بعد لم أرق  أنا و سيدي

ليق أ حتى صرت   واالجتماعي وأحسن معاشرتي وساندني

الذي  ر عن ذنبهيكفِّ أن  جلفعل ذلك من أأنه  . ظننت  .به

 ..منه كان غير ذلك رأيت   عقدته كما ترون لكن مايشعر ب

حتى حفرتها بداخله وحتى أبي  عليه قصة من قصصت  أنا 

كنوع من التباهي برحلة ببراعة وها على الجميع يقصُّ  بات

بخسه حقه ولن أ ومات بطالً  ،كان بطالً أبي  ..كفاحه

ً . هناك آ.حارهنتال  أبي  حارنتافي  خرون كانوا سببا

ً الناصر  عبد حرب في  به حاره حينما زجَّ نتافي  كان سببا

الجنود  أشالء الصحراء يلملم  في  اليمن ورماه بعد ذلك

.. ذات يوم من أيام النكسةصبعه حتى طيرت شظية إ

 ً أن  المعاش دونإلى  حالهحينما أ السادات كان مخطئا

 بالكاد حتى اضطر ؛ فالمعاش كان يكفييجزل له العطاء

ً نا اك ام الحاليالدولة والنظ ..للسفر ، لم حارهنتافي  سببا

مثاله حق التقدير ولم يضمنا لهم حياة يقدراه هو وأ

 ..توا لنا باالستقرارهم من أمثاله وأأبي أن  تناسيا ،كريمة

ً نا االغالء المتزايد وكثرة العيال ك ن إ ..بيأحار نتافي  سببا
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ً  ما فعله زوجي ن يدي، إ. س.من كل هذا يسيراً  بعضا

وهم أبي  يشبهون ..)أبو السيد(بيننا يشبهون ن الكثيري

ن وحاكموا م   استطعتمن إ نقذوهم.. أحارنتعلى حافة اال

فله  زوجيلي  واتركوا الهاويةإلى  حافةإلى  يدفعون بهم

 بنتان ينتظرانه

في  ونلف محام سيجيد، لم يكن أعجاب بقول الفتاةأيما إ عجبت  أ

 :فقال لى ،الولدمع  الرأي وتداولت   م كما أجادت،مرافعته

 يكفيه ما ..هم كوم لحم، وراءمه لزوجتهافرج عنه وسلِّ  -

 القاه من تأنيب ضمير 

 ،م التعرفني أ كانتن إ لها وهمست   منيتقترب أن  شرت للفتاةأ

أن  منها فطلبت   ،من قبل   ولم ترني بداً تعرفني أ نها الألي  فقالت

وهو على هذا ليه أستطيع الحديث إ الأنا تسأل زوجها بطريقتها ف

ً  وتأملنيناحيتي  قتربت منه وهمست له فرفع رأسهفا ..الحال  مليا

 قليالً  اليأس وشردت   ضربني ..يعرفني الأنه  يفيد رأسه بما ثم هزَّ 

يعلن  الحاجب حينما سمعت   الشيء ولم أعد من شرودي إ الالفي 

في  والجلوس مع الجالسينصطحابه براءة الشاب ويأمر زوجته با

 ،السوطنادى على الرجل صاحب  ته الجهوريبصوو ،هدوء

  :بدأ محاكمتهأأن  ظرنتاو بهنتاف
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  ؟، ما اسمك الحقيقييها الرجل صاحب السوطأ -

 ينادونني سنالدراك واوعي وإلي  نماأن  منذ ،أعرفال  -

 كل القطارات بالرجل صاحب السوطفي 

 ؟ليك تهمة قتل الثوارإطيب يا صاحب السوط منسوب  -

سيادة  ثوار هؤالء يا أيُّ  ..السلباويا رضا يهللا رحمك  -

 يين ومثيرينهم كما ترى شرذمة من الغوغائ؟! إالقاضي

كل  ؟!..اً نطلق عليهم ثواركي  ماذا فعلوا ..الفتنةوالشغب 

 فعى العمدة حسيب وابنه تركوا رأس األأن  مافعلوه

جل وثاروا من أوهذا الكافر بهاء هللا  ابيوالعجوز المتص

ترك لكم الدنيا الذي  مرهعلى أا المغلوب القصاص من هذ

ثاروا حينما شاهدوا  ..رها وحكم على نفسه بالموتبأس

 ً ً  عرضا الشاشات الملونة إال  فهؤالء ال تحركهم ..مسرحيا

 فقد كنت  أنا ما أ ..داء المأجورينوأكاذيب الرويبضة وأ

 ،أنت   لما كنت   ن بالعربة ولوال وجوديمَّ وعزود عنك أ

 يرتديالذي  ولما كان هذا الرجل ،دة المفتشولما كان سيا

 ..ولما كان جروه ،ولما كان هذا الولد ،روب المحاماة

كنت  ،فعل ما فعلتهلم أن إ هذا كنت سأقف موقفي قنيصدِّ و
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طلب شهادة أأنا .. وحمايتكمفي  سأحاكم بتهمة التقصير

  .سيادة المفتش

 قائالً:ارتبك المفتش ودار حول نفسه 

؛ تلك القضيةفي  ريد الشهادةال أأنا  اضيالقسيادة  يا -

بهذا الرجل من صداقة  فشهادتي مجروحة لما تربطني

 .وعشرة عمر

 قائالً:الولد لي  همس

 تسمع منه درر القول أنتاضغط على المفتش و -

ال وإاآلن  دالء بشهادتكباإل مركآني إ سيادة المفتش يا -

 ً لى ك عمر المحكمة وعاقبت  عن تنفيذ أ اعتبرتك ممتنعا

  .الفور

 .. اعفني.القاضي سيدي -

 .العقوبة ال نلت  وإاآلن  بشهادتك إدلِ  ..ال  عفو -

اً بين الثوار مندسين كثر شاهدت   القاضي يا سيديأنا  -

في  سلحة بيضاء يقومون بطعن الثوار بهابأيديهم أ

ً عليه  ظهورهم، أما هذا الرجل وهللا لم أر   وهو  ..شيئا

 م ابن يعقوبوسوطه بريئان براءة الذئب من د
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ت روه فسكت المفتش عن الكالم وانطفأونبح ج ضحك الولد  

واقترب  ،نابتسامة الرجل صاحب السوط والمحملة بكل الخبث البيِّ 

ً  مني  :هامسا

عنه الجرم  ب السوط يعترف بجرمه والمفتش ينفيصاح -

العربة في  نيحدثك عن مندسين وكل م   ..بمنتهى الفجاجة

 الدفاع على كّلٍ استدعِ  ..واحدةلصابع اليد اون على أمعدود

ً في جعبته هو أ نرى ماكي   .يضا

 ليتفضل الدفاع. -

سأتولى الدفاع عن شخص أظن أني  كنت   ..القاضي سيدي -

د الدفوع وأسوقها على مسامع سأفنِّ أظن أني  كنت   ..بعينه

حيرة في  نفسي وجدت   لكني ..اآلخر المحكمة دفع وراء

.. عن م المقتولتل أ؟ عن القان سأدافععمَّ  أمريمن 

.. عن سافك الدماء أم المسفوكة عليه المتهم أم المجني

  ..جميعهم مذنبون وجميعهم ضحايا القاضي سيدي ..هدماء

البلطجي القاتل المأجور مذنب ألنه أقدم  السلباويرضا 

أن  كان من الممكن ،رادته الحرةعلى تلك األفعال بمحض إ

كان  ،مكل تلك الجرائوجه العمدة ويمتنع عن فعل في  يقف

أن  كان من الممكن ،ويرحل الك فريترك له أن  من الممكن
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الكالم في  وحالوةله منطق أن  ا منهأينفكما ر ،يفعل الكثير

ما تتوفر لمجرم، العقل قلَّ في  وله رجاحة ،لم يؤتيا لمثله

ثبتت لنا أالتي  نهى حياته بيده بتلك الميتةوإال ما كان أ

 .."بيدى ال بيد عمرو"القائل صحة المثل 

اآلخر  جانبالالقاتل المأجور على  البلطجي السلباويرضا 

في  تبتستعير جملة ك  ، ودعني أضحية المجتمع والظروف

كم عما جرى بين رضا تلاقرأتها عدالتي  وراقاألسياق 

خيبة نظام بالقصة.. رضا  خرىوالشخوص األ السلباوي

 ..السلباويأفرخ في طول البالد وعرضها ألف ألف رضا 

لف رضا اتنا بألف أعامتألت مجتم القاضي سيدينعم 

التي  نعوا بطرق شتى قد تختلف عن الطريقةص   السلباوي

ً  السلباوي صنع بها العمدة حسيب رضا  لكنهم جميعا

 ؛جلهنعوا من أوهدف مشترك ص   واحدةنقطة في  يتالقون

يد السلطات الحاكمة لتلك في  دوات للبطشيصبحوا أأن 

وأمثاله خيباتنا نحن من  السلباويرضا  ..معاتالمجت

ن م ونقاوم م  مهم ولم نقوِّ ننا لم نقوِّ نسمى أنفسنا الشرفاء أل

ن لكن مسيرون ال مخيرو السلباويمثال رضا أ ..صنعهم

 كان هناك مذنبن .. إل خالقهمب  ل صانعيهم ال من قِ ب  من قِ 
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فهو العمدة حسيب وابنه وشيخ  يا سيديتلك القضية في 

على خشبة مسرح إال  م؟ لم نرهسيديهم  أين ،لخفرا

الحقيقة ألنهم في  وهمية فال يجدر بأمثال هؤالء الظهور

 السلباويتركوا لنا رضا  ،هملختصار يتمتعون بحمايتنا با

 ..السلباويجل تلك اللحظة صنعوا رضا ومن أ كبش فداء

 لفت  أأن  ودعند هذا الحد أ نهي مرافعتي وأ القاضي سيدي

لم تعد هناك  السلباويبموت رضا  أنَّ  المحكمةنظر 

من الدفاع عن الرجل صاحب  ابيعلن انسحوأ ..قضية

 .السوط

 لك وجهات نظر فيما حدث ولم تبدِ أن  لكنك قلت قبل ذلك -

باقى  أين ،السلباويقضية رضا في  واحدةغير وجهة 

ب من قضية الرجل تريد االنسحا ؟ ولم  ..وجهات نظرك

المحكمة يجعل  حداداء ثمة دفع وبصاحب السوط دون إ

 توافقك على هذا االنسحاب.

 ولم يستطع النطق وراح يخلع عنه الروب وحاول اميتلعثم المح

ن جابة ومن ساحة المحاكمة ليعاود الجلوس بييهرب من اإلأن 

 من الولد همس به أمر صادرعلى  الجالسين لكني استوقفته بناءً 

 قائالً:سئلة وجهتها له ني على سؤاله عن عدة أوحثَّ  إليَّ 
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عالقتك  ؟ ما"لىلي " ـاسمك؟ وما عالقتك ب ما ؟أنتمن  -

عالقتك  ما ؟والعمدة حسيب وابنه ابيبالعجوز المتص

 تريد الدفاع عنه؟   بالرجل صاحب السوط ولماذا ال

 رأيته أن  عهدها منه منذارتجافة لم أفي  وقالناحيتي  استدار

 ك على المأل عن كلِّ وسأجاوب ..قد انكشف أمريأن  يبدو -

ربما  ..تنزاح صخرة الذنب من على صدرىتك ربما أسئل

المذنب أن  علمرجل قانون وأأنا نعم سأرتاح ف ..رتاحأ

ا منَّ  نسانفاإل بذنبه تسري الطمأنينة بأوصاله؛ حينما يقرُّ 

 يقرَّ أن  بعدإال  له الطريق نقطة ضوء ال ت ضيء بداخلة

يها هل تعلمون أ ..بذنبه وينفض عنها تراب الخطيئة

كل األديان السماوية أكدت على مبدأ هام وهو أن  السادة

 يةرضاألديان اإلقرار بالخطيئة وعلى نهجها سارت األ

 الأن  يقنتكل تلك األديان أأن  يبدو ..نسانصنعها اإلالتي 

إال  نسانعن صدر اإلالذنب جر حزاحة سبيل من إ

 .باالعتراف

 ؟ما اسمك    -
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توق لمعرفة أ كنت  مقاطعة خطبته العصماء فقد  والً له ذلك محا قلت  

 ..نفسيبحقيقة  الجهل باألشخاص يكفينى جهلي حقيقته فقد مللت  

  ربما من عند معرفة حقيقة هؤالء أصل لحقيقتي

مستشار سابق  ..قرأت عنهالذي  سيادة المستشارأنا  -

 من طردت  أنا  ..ناٍم بالنقض اآلبمجلس الدولة ومح

 ا عرفت  عينيه لمَّ أمام  تعابهأ حرقت  بي وأمن مكت اميالمح

.. دابقضية من قضايا اآلفي  حضر تحقيق نيابةأنه 

 ال  :تنص علىالتي  طردته ألنه خالف تعليماتي.. تعليماتي

 يصبح داعراً أن  ما؛ فمن عمل فيها إدابقضايا اآلفي  عمل

فمن يعمل بها فقد  ؛قضايا المخدراتفي  عمل ال ..و قواداً أ

ً  و مخدراً أ الً صار قات قضايا في  عمل .. الو تاجراً أدوما

  .منصر صار شيخ  فمن يعمل فيها فقد  ؛السرقة

تراجع سيادة المستشار حتى صار قبالة الرجل صاحب السوط 

 :وقال لي رضاألفي  ووضع عينيه

ليه ما آلت إالسبب فيأنا  مذنب أظننيأنا  ..القاضيسيادة  -

 ما أنَّ  فهمته بالعقلأ كنت  لو  ..ولي لي اميبين المح األمور

كان  عطيته فرصة للعمل بالمكتب ثانية مافعله خطأ وأ

 كانت وماإليها  وما كان راح لي"لي " حضنفي  ارتمى
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 رمته من أتعابه وأحرقتهاح   ..ت  لكني أخطأ ..قابلته ثانية

ً أؤدبه وأأني  معتقداً  كنت   ..عينيهأمام  ي لم لكن عطيه درسا

 ..تركه فريسة للحاجة والعوزه وأأضر كنت   ..ؤدبهأكن أ

أود  كنت   صدقني ..بنتائج عكسية يأتيالعقاب في  سرافاإل

 ..بال عمل قليالً تركه أأن  عمله ثانية لكن بعدإلى  رجاعهإ

تسيير في  له اليد العليا كانتلكن القدر  ..ود تجويعهأ كنت  

أنا  ..ك بيعقدة الذنب تكاد تفت ..رادتىعن إ بعيداً  األمور

.. كم غير مباشر لي بطريقلي  ليه حالبب فيما آل إالس

أن  خ بداخلهرسَّ  اميما فعلته بالمح ..شفق على تلك الفتاةأ

الفتاة أن  رغممثاله كنف أفي  يستحقون الحياة مثالها الأ

.. إنها ضحية المجتمع فيه كانتذنب لها فيما  ضحية ال

ً أ ً  صرت   أدري..أن  دون نفسيلوم .. كم أيضا في  سببا

 حدابناء المجتمع الونحن أ ..خطير انحطاط مجتمعي

نا امتدت آثار أحدخطأ أن ، إفعالنا لبعضنا البعضتسلمنا أ

نا انعكس الصواب أحدصاب أوإن  ،فرادالخطأ لكافة األ

بكرة خيط في  ننا كلنانفهم أ نفهم ذلك ال على الكافة لكننا ال

لك ملك ابنتي، ال أ سف يالي.. آلي  ..نكر بعضنا البعض

.. ابيله من وغد هذا العجوز المتص يا ..سفاألإال  والبنتك
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يتاجر  ..يصل به الحال لهذه الدرجة ؟ليس له قلبأ

 أعرف كنت   ..قوة حول لها وال ال بأعضاء طفلة صغيرة

 كم دافعت   ..توقع منه ذلكبال ضمير لكن لم أكن أأنه  عنه

بة وتلك المصي ..قضايا عديدةفي  له البراءات عنه ونلت  

 ارتضيت نفسيضعها لت لمن هم دوني لم أتعليما وضعت  

صدرت أالتي  قضايا ال تقل حقارة عن القضايافي  عملأأن 

 .تعليمات بعدم العمل بها

ب ص  عياء والنَّ وبدا على وجهه اإل قليالً سكت سيادة المستشار 

 قائالً: ،واستكمل أبى للراحة لكنه قليالً عليه الجلوس  فعرضت  

 .ي من رجال القانونمثالاقون للعمل مع أتورجال السلطة  -

عينهم صنف من يمأل أ من رجال القانون ال وأمثالي

 عمال والطبقةهؤالء وتابعوهم من رجال األإال  الموكلين

بالعمدة حسيب  تيصل كانتذيالهم ومن هنا أفي  تسيرالتي 

موكل أني  سادة هل تعلمون يا ..الك فرعيان وأ وابنه

 ؟المحكمة المختصةأمام  حسيب وولده بالدفاع عن العمدة

 ماٍض  أعلم مدى ظلمهم وجبروتهم لكنيأني  هل تعلمون

ن م  أن  هل تعلمون ؟ثبات براءاتهمعملى من أجل إفي 

هل  ؟ابيالعجوز المتص ابيتعوكلني شيخ الخفر ودفع أ
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ذن العمدة الخفاء لقرص أفي  ثمة لعبة تحاكأن  تعلمون

 يكمال بقية دورهمامين لسال انومن بعدها سيخرج وولده 

 ؟شاهدتموهاالتي  تلك المسرحيةفي 

  ؟تقولهالذي  هذا ما ،سيادة المستشار اسكت اسكت يا -

 يلق   ولما لم ،ره وقال له ذلكظهفي  نغزه الرجل صاحب السوط

الهواء في  ولوحت بالسوط نهرته بشدة ؛قبوالً  لديَّ  هذا لهفع

 قائالً: ،ر كالمهكمل سيادة المستشافارتهب الرجل واعتذر وأ

ه على وجه التحديد معرفة أعرف ن هذا الرجل الإ -

ذو شهرة  وليس رجالً  عندي هو ليس موكالً  ..شخصية

 ..عليه هم ولم أقابله من قبل كمتهم أو مجنيأعرفممن 

ً هذا الرجل  ،غريب لكن هناك أمر أن  راه منذأ كنت   ما دائما

 ً ً راه أ كنت   ..كنت قاضيا  كمة حامالً قاعات المحفي  دائما

بداخلها رأس أن  تابنيللحظات كان ين ،يدهفي  حقيبة

 القضايافي  الرهبة منه فأحجم عن الفصل فتنتابني إنسان

ً أ كنت   ما كثيراً  ..جلساتهافي  رى وجههأالتي   راه ماسكا

 ً وبجانب قفص االتهام  ،بجانب المنصة تارة سوطه وواقفا

، كان ساتستطيع طرده خارج قاعات الجل، لم أكن أتارة

في  يطاردني ذات يوم ظلَّ  ..بنظراته ويعقد لسانى يرهبني
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 رأسيسيحصد أنه  ليه حتى ظننت  كل مكان أروح إ

ً  ..بسوطه ل بطلوعي على المعاش عجِّ أ  أن  في كان سببا

وسأنجو من  سيفارقنيأنه  معتقداً  كنت   ،القضاء وتركي

م أحك القاضيسيادة  ..به هنا فوجئت  أني  إال ..مالحقاته

الذي  الشخص ..شخص سيءأنه  ثقأأنا  ،عدامعليه باإل

الذي  الشخص ..اآلالم من رؤيته هو شخص سيءتنتابك 

 الشخص يرهبك كلما طالعت وجهه هو شخص سيء..

ً الذي  ليرهب به الناس هو بالطبع  يدهفي  يحمل سوطا

 تتركه يعيش بيننا  ال ..عداماحكم عليه باإل ..شخص سيء

 اسكت  ..تشارسيادة المس اسكت يا -

مسكه من احب السوط وراح ناحية المستشار وأص قالها الرجل

يفعله  ت القاعة باالعتراض على ماضجَّ  ..كتفه وراح يهزه بشده

الجميع على  وتعالى صوت الحاجب يحث ..صوت المستشار اوخب

الهواء لكن األصوات لم في  وطرقع السوط جرونبح ال ..الهدوء

عاد  عاد للسوط رهبة وما ما ..ما يفعلهع حدوا أي  ولم يكف  تخب  

 له تأثير على النفوس 

 صدره في  خبت ،نفاس المستشارهدأت أ

 عاد له حس  ما
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سقط الحجر  ..رضسقط على األحينما تركه الرجل صاحب السوط 

 ت روحه من على صدره فيما يبدو فخفَّ 

 عن جسده  قت بعيداً حلَّ 

أنه  زه بقدمه ليتأكدبعدما لك السوط بعيداً  تراجع الرجل صاحب

 مات

 نهض الجالسون 

فقفز من يده الجرو ناحية جسد المستشار وراح  ،نهض الولد

 وجه الرجل صاحب السوط في  يحوم حوله ويلعقه وينبح

وفي اقترب الحاجب من الرجل صاحب السوط وربت على كتفه 

 هدوء قال له 

ً  ال -  ..تعلى كل حال كان سيمو ..ر هللا ونفذقدَّ  ..تخش  شيئا

في  رسلوامعلومات وصلتني أنهم أ ..يموتأن  كان البد

أنه  قالوا ،ليهحاجة إفي  عادوا ما ..ن يتخلص منهثره م  أ

 .م وضربه الخرفرِ ه  

ً جلس الواقفو جسد المستشار بنظرات إلى  لقوابعدما أ ن تباعا

ظنهم سيثورون لمقتل أ كنت   ..فعلوه هذا كل ما ..لمالحسرة واأل

وسرى الضجيج  ..بوا ظنونيقاتله لكنهم خيَّ الرجل ويفتكون ب

 :هم يقولأحد سمعت   ..بينهم ثانية
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 شأن لنا بهم  كابر القوم وعليته ال، هم ألهم لنا وما ما -

 :قال آخر

نحن قمنا بثورة قبل ذلك ماذا  ..رجل يا صدقت   ..نعم -

  شيء ال ؟..حدث

 :قال ثالث

نا حرم من أبسط حقوقم سن  أ ..نأكلأن  ننا جوعى نريدإ -

 القوموهى الطعام من أجل حرب تدور بين أكابر 

  :قال رابع

لم نجده فلنعلنها ثورة من وإن  ..ذن هيا نبحث عن طعامناإ -

 لنهش لحومهم فلنفعل  األمروصل بنا وإن  ..جل الطعامأ

حوله الجميع  فقد التفَّ  ؛بالقول هم تأثيراً أكثركان هذا الرابع 

 وانكبوا عليه  وطوا جسد المستشارمهم حتى حاوتقدَّ 

 ظهره في  ومن الولد وطلب منا االحتماء مني المفتش تقدم

إلى  نسرعأن نا اتقدم الرجل صاحب السوط وتناول سوطه ودع

 مؤخرة العربة ولنصعد فوق سطح القطار

 نباح الكلب كأنه عواء ذئب وهنا سمعت  

 يت رأ خر ماآ ورأيت  
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 عربة بالالتي  األشياءدماء تزحف كالرقطاء تجتاح كل 

 اب العربة وتسيل على وجه الظالمأبوتقترب من حواف 
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 خيراألصل الف

 

  ناظريأمام  هاء ممتدنتابال  ..ليالً    

 فيه واحدةنجمة  ال

 ضوء ال

 سماء الأن  ظننت للحظة

 على القضبان عنيف  القطار

 ً  له  طربت   ..تلك المرة حببتهأ يصنع ضجيجا

 الكون غيره في  صوت سماع وكأن الاألإلى  يحمله الهواء

 تود اللحاق ببعضها البعض نهافي هيء لك أالعربات تجرى 

  خرىتلحق باأل واحدةفال 

 عاجيب كجنّيٍ يفعل األ على سطحها عدوأ

 كريشة تحركأأني  م حتىطيلة اليو نفسيفي  حسبهااقة لم أرش لي

 حريال وجهفي 

 صدريفي  ستقبل الهواءأأنا و ذراعيفرد أ

 عدو فوق سطح القطار السائر بكل قوته أأنا و رهبة لدي ال

 خلفي الولد سعيد فرد ذراعيه فبديا كجناحّيِ عصفور صغير

 مسامعه هو فقط إلى  تم  ن   رقص على وقع أنغام
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 دته قلَّ  ..معه رقصت  

 شيت للرقص نتا

ً الكان  ، القرفصاء يتابعنا واالبتسامة على وجهه مفتش جالسا

ً  فكلما كان يشدُّ  ،شعلهاا من جيبه وأيدخن سيجارة أخرجه  نفسا

عينى هى مصدر في  توهجها حتى بدتفي  رى الكونأ كنت  

 الضوء الوحيد 

  :بعدما نهض مفتشالقال 

قصصتها على التي  تحكي حكايتي.. حكايتيأن  تنس   ال -

 .اآلن سأرحلأنا  ..ترقص هكذاأن  سماعك قبلأ

 :له متأثراً  قلت  

 ؟أينلى إ -

وقال  ،وجه الهواء فتطايرت خلف شررهافي  لقى سيجارتهأ

 :بأسى

 هى دورى نتا -

 :له قلت  

  ؟تكون حكايتك آخر الحكاياتأن  آثرت لم    -

 :كتفه هزَّ 
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ن رأيتهم يعرف دوره ممَّ  حداكل و ..دوارإنها أ ..أعرف ال -

  وهذا دوري ..وحدوده

 ؟....يا هل تعرفني -

 شيئاً  تخش   قلها وال -

 ؟ابن قوادة الحي يا هل تعرفني -

 ودعني ..صفحة هذا العالم البيضاء أنت ..كأعرف ..نعم -

ى من تبقَّ  ما أنهيأن  وعليَّ  رحل الفجر سيؤذن حاالً أاآلن 

 .دوري

خيرة فهبط حتى صار على حافة العربة قبل األ ومضى المفتش

بينها وبين العربة األخيرة وقام بفصل العربة عنها حتى صار 

 :ويقول بيديه،لي  حيلوِّ ووقف على بابها األخيرة عن القطار 

 أنتكن  .... اسمعصفحة هذا العالم البيضاء أنتكن كما  -

  األمورالراوى العليم بكل مجريات 

 ا انفصلت خيرة على القضبان لمَّ تأرجحت العربة األ

 بالكاد يحبو  عيني كطفل صغيرفي  بدت

 عينه أمام  ت منمعتم وفرَّ  دربفي  مهرمته أ

 من قوة ليلحق بها لعله يتعلق بذيلها  ما أوتيا بب  عها بنظره وح  تتبَّ 
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 ً التي  معيني كتلك األفي  وازداد سرعة فكان كان القطار سريعا

 ه وهرولت بعيداً تخلصت من عبئأن  صدقت مت ابنها ومار

 الظالم في  غابت العربة عن عيني

 ابتلعها 

 الشرود  وابتلعني

 زلت بال هوية ماأنا  ..شيءصل للم أ

 اايااااا يا ولد -

 جده فلم أ حولي التفتُّ 

ً  قطعت   ً  سطح القطار رواحا  ثر لم أعثر له على أ ..ومجيئا

 اآلخر؟ هى دوره هونتاهل 

 ربما..

  ؟!اآلخرأنا  لماذا لم ينتِه دوري

 دور لي  زال ما

 رويها أأن  زالت عندى حكاية يجب ما

 بلسانه سأرويها

 هو أنا  وكأني

  ...األمورريات العليم بكل مج سأرويها بلسان الراوي
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-7- 

 

 ابن قوادة الحيأنا 

 لطالب سوءإال  يفتح بيتنا ال

 وراغب متعة حرام

 رو مخدومدمن خمر أ

 إدراك ووعيلي  نماأن  غفلها منذتلك حقيقة لم أ

 بيأالحميد منصور ليس اسم  حمد عبدأ 

ً شرعي اً وجودلي  يمنحكي  ياهاسم زوج خالتي منحني إ في  ا

 المجتمع 

  أمي ابنأنا 

 رحم الحياةفي  أّي رجل ألقى ببذرتي منييه وال

 على علم بتلك الحقائق أهل الحي

 لسنتهم ليل نهار تلوكها أعينهم قبل أ

 منهم على مواجهتي أحد لكن ماجرؤ

 وحاكمهمبل  ..سيدهم وكبيرهم منيصنعت  ميأف

 مقرضهم ودائنهمأنا 

 معزيهم ومهنئهم أنا  
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ً روني إى صلواتهم تخيَّ حدإوفي   لهم ماما

التي  .. تلك المقهىسة على مدخل المقهى المقابل لبيتيلى جل

في  ينفثون ..يتحلق فيها الرجال حولى منها األشهر بالحّيِ  صنعت  

يرتشفون قهوتهم  ابيوعلى حس ..فضاءاتها سحابات الدخان

 فواهم عن الضحك والسعال.تكف أ ال سطوتي ظلِّ وفي  ..الصباحية

 وتى لرجلينمن القوة ما أاً..  له ضخم وتيت جسداً أ

 ً نفس الناظر في  يوقع المالمح به من الحدة ما رجولي ووجها

 هيبة

ً من  على كل من سويت   المساء أغلق باب بيتيفي   له متكئا

 روادي

 ن هم روادى؟م  

 الملذات. كل صنوففي  نهم الغارقو

 ةابي.. تلك المتصميأو ..و حط وكذا نساءهم رجال عال قدرهم أ

 . نل منها الزمنلم يالتي 

في  بداياتها فتصير مقاليدهاإال  تصير مساءاتى كما يحلو لروادي

 ميأيد 

جيوب الرواد  في تيان على ماتفقدها بعد لحظات معدودة من اإل

 ..من مال
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 ميأقانون إال  ال قانون يحكم مملكتنا

منذ و طالتها بعد آخر قضية لها مالحقات بوليسية طالتني أ وال

  .تعوام خلعشرة أ

 نفسهم حراس القانون والعدالة. فحراس مملكتنا هم أ

 معالمه. وأخفى عني منيزعه نتاالتيه أن  قلٌب بيد لي

 فخاذ الساقطات.كان هو العالق بين أن إ علمأ ال

 م الالهث خلف بريق المال.أ

 .ميأعتاب نجاسات أم هذا القابع دوماً على أ

 بصرتها.حينما أإال  بصر معالمهلم أ

**** 

 ميوامر ألصدرت أ يام اندالع ثورة ينايرمن أوائل أيوم يحة صب

عمق الميدان لالندساس بين إلى  ترسل عاهراتها وكل رجاليأن 

ى هم والتعدِّ ن الفرصة لالشتباك معالثوار والتربص بهم لتحيُّ 

 وامر فرض عين علينا سقت  تلك األ كانتا ولمَّ  ،عليهم بالضرب

 . على قلب الميدان غرت  أتباعي وأ

 هتافات الثوار  لم تهزني

 ً   لم تحرك بداخلى مطالبهم شيئا



 

 
211 

أن  ال يكفيهم! أ؟يريدونها من عين الحياةالتي  مطالب تلك أيُّ  -

 - صالبهملهم آباء خرجوا من أ

 تون المعركةالمهلهلة بالدونية فاشتعل أ نفسيقرعت  طبول 

 لدماء فرائسه  ساحتها كذئب عطٍش في  عدوت  

 لته يدى ن طابكل م   بطشت  

ً كانوا أ .. فقدولم تكن الغلبة لي ..استقوى الثوار بتآذرهم .. شد ثباتا

 شدهم هي أ كانتو

 "الظلم بعد اليوم والعذر لبقاء ظالمأن " فيها بعزم ما تهتف   كانت

غير  المحتشمة وتحجيبتها الوردية بعينرداءاتها في  بصرتهاأ

 رضبصرت بها كل نساء األأالتي  العين

 يةأرضخضم معركة في  ت عنها  السماءتخلَّ ربة جمال  

 جل البقاءأنثى نورية التكوين تجاهد من أ

ً  ا نال منها عاهراتي وأوسعنهالمَّ  صرخت   قن  لها  ضربا ومزَّ

 ت فتعرَّ  رداءاتها

لفه أذنّي، أيقظت بداخلى ما لم ءأفي إال  لم تكن لصراخاتها صدى

 من قبل 

 ناحيتها  عدوت  

 ا متعجباتلغيره ن.. فنزحعنها أزحتهنَّ 
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تخدش نوريتها سترتها حتى  أال قسمت  عني ردائي.. وبيد أ خلعت  

 عن عيني

  ذراعيّ حملتها بين 

 نفاسها ل إليه عبق أتسلَّ ف بتها من صدريقرَّ 

 شمس الميدان الناضجة في  ها تلمععينا

 الخدر  سريفي ي..يناوشر أوردتيفي  بألقها تلقي

من التيه  دها قد عاأن  يحدثني ..سمعهأ ..شعر بهأ ..ينبض قلبي

 بصر معالمه أل

 ناآل ذراعيّ حملها بين عاد من أجل وعلى يد من أ

شفى حية المابها ن وعدوت   اعترضتنيالتي  جسادكل األ دفعت  

  الميداني

  رأسيعصا شجت  طالتني

 لتزيح الدماء المتقدمة نحو عيني بيديها تمتدُّ إال  شعرلم أ

 نما وقعت فشجت جبهتيذات يوم حيأمي  لم تفعلها 

 الجرحى كثيرون فقد كان خيمة و المشفى.. وصلت  

 نين يتصاعد وآخر يخفت أ

  رأسيفي  وثالث ينبت  

ً  شدُّ ورابع أ  ها العاهراتنوجعأالتي  على تلك قلبييشتعل ب فتكا
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  تيياسلف من ح وخامس على ما

  جرحي أحدب طيِّ ي  أن  دون عليها ونهضت   ن حوليم   وصيت  أ

تكن قادرة  لمبقى فأأن  ترجونيالتي  من بين نظراتها فسين خلعت  

 على النطق 

 ناحية الميدان  وعدوت  

 جرى  ما أعرف حال الإلى  من حال تبدلت  

ً قرب أكثرحمل كل عفونة الضغينة للثوار صاروا كنت أأن  بعد  ا

 نفسيل

والرحيل  آلمرهم بالكفِّ أخترق الميدان ناحية أتباعي أنا و كنت  

حتى  ..خيرف األعنِّ أخلصه وأف قبضة همجّيٍ في  راً ثائ صادفأ

 خلص الكثير من براثن العنف السائد.أأن  استطعت

  وصاله أفي  نين الضاربمن األإال  هدأ الميدان

 ا خرجت تستند على كتفيلمَّ  عليهاوفي خ وتالشى

 تمدده نحو الميدان  وواصل عفن الماضي

                                   **** 

 آدم من تراب  ق  لِ خ  

 الميدان من قلب ناوخلقت  أ

 منها  نعلى عي صنعت  
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 آدم  أنا 

 آدمأنا 

 آدم أنا 

 :، وقالت ليعن اسمى فضحكت ا سألتنيقلتها ثالث مرات لمَّ 

 ول مرة آدم من أ سمعتك يا  -

ً لي  نعطصأكذب عليها وأأني  لم تكن تعرف أن  لم أشأ ،جديداً  اسما

مجرد البوح به ستعرف أن  مني ى اعتقاداً سمى الحقيقأبوح لها با

ً  حقيقتي؛ فالملوثون من أمثالي ئحتهم تفوح راأن  يشعرون ما دائما

سدال إإلى  و حركة يقومون بها فيهرعونمع كل كلمة يقولونها أ

 ً  ما يكون هذا الغطاء هو الكذب  غطاء على حقيقتهم وغالبا

قنع يد وأأستسيغ اسمى الجدكي  ها بصوت خفيضولى قلتآدم األ

 لي  جديد بخلق نفسي

 قلتها بصدق بغية التطهرآدم الثانية 

صنعه الثوار الذي  لنعبر السياج أمد لها يديأنا آدم الثالثة قلتها و

 الميدان  أمينلت

 ذكرى  ذهنيإلى  فقفزتيدى في  ها الصغيركف وضعت  

  بجواري تمددت ذات مساء فتاة عبقرية الحسن

 لعظامبدوت بجانبها كجثة مهشمة ا
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 وال حراكفيها روح  ال

 سقف السماء المطل من نافذة الغرفة إلى  مشدود نظري

  ؟حبهابامرأة أ لماذا لم تجودى عليَّ  ..السماء حدثت  

 جساد العاهراتع الحب على أسئمت تصنُّ 

خصالت أن  جلى حتىمن أقد تعطرت  الفتاة الممدة بجانبي كانت

 الحزن روحيفي  تبعث طاير على وجهيتت كانتشعرها حينما 

غلقتها أ طالما نفسك الحزنفي  يبعث العطرأن  ممكننعم من ال

    على انكساراتك

  ناحية الفتاة  المثقل بالخطيئة ونظرت   جسدي حركت  

 ؟حبهاأ لماذا ال نفسي ت  وسأل

 أحبها؟ لماذا ال ..شيءقصها ين فتاة ال

 طويال  عت الحب لها وعند شفتيها غبت  تصنَّ 

 ن جسدهابين مفات طفت  

  لم أكن غير متصنع

 فلح فيه وحتى هذا التصنع لم أ

 فاضاتينتاول أ ندعختنق أ

 طرح نفسه بداخلي الً ؤان سألهذا  تذكرت  
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 تعطيك فقط كفهاأن  من قبلوتلك  ..عطتك جسدها ولم تحبهاتلك أ

ً  صغيرال  تالشيت فيها حبا

 :قالت لي

النظام يحشد لدهسنا وموقعة  ؟آدم.. خائف يا أنتهل  -

 .الجمل ليست نهاية المطاف

 ، عودتني أالعلى ذلك عودتني ميأ ..خافأ الأني  عرف هى الت

  ..خافأ

تطفئ  حبيس غرفة نوم مظلمة الأنا رجالها بينما  تأتي كانت ميأ

  أنفاسيتطفئ  داخليببيدها وإال  نوارهاأ

 :قولأ كنت  

 ميأيا خائف أنا   -

 :وتقول لى ،قوية صفعات تصفعني كانتو

 ونخافل ال يالرجا  -

حدود  قوية عصفت بالخوف خارجخاف.. صفعاتها الال أ حتى بتُّ  

ستقرأ معطياته القادم وأ أعرفأني  تعرف هى ال ..تيياوح قلبي

العنف ليس أن  أعرفمحالة و تلك الثورة مسروقة الأن  أعرفو

 ماكله يصبح موقعة الجمل و األمرهو الطريق لسرقة الثورة ليت 
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 مود وهجوم البلطجية على الثوار وننتصرشارع محمد محجرى ب

 األمرليت  نهاية المطاف ونزيح العفن بدماء من سيسقط منا.في 

 ..يتوقف عند ذلك

 ..على فحشهم ونجاساتهم تربيت   ..ذناب النظام جيداً أ أعرف

لم ن إ الميدانفي  ن عنق الثورة وعنق كل منونهم سيلوأ أعرف

الذي  الوجه ..خرالوجه اآليكن بالعنف والقتل واإلرهاب فليكن ب

يستدرجون به المرأة الشريفة ليصنعوا منها عاهرة يتبادلونها 

 بينهم

 حبكوأ خاف عليك فقطأ -

 :فأغمضت عينيها وقالت خجالً  ..لها ذلك قلت  

أن  ثورة ومن الممكنفي  ننا، إليس هذا وقت الحب ..آدم -

 وقت  أّيِ في  نموت

                                        **** 

 الميدان يهاأ

 حويت  حويت بين جنباتك ما

 مالئكة يرتدون كل الرداءات 

 وجوه نضرة يعتريها االرتياح 

 ضغينة  صدأ بها وال قلوب ال
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  حداقلب رجل وفي  عجنت  قلوبهمكل النحل والملل 

 متشرذم  ال

 ف مختل وال

 وال اتساخ  رضورقة باأل وال

 االتفاق والعبقرية  ..الحب والوئام

 التسامح والتالحم وجبات سهلة تدور على الثوار

 القلوب في  عنفوان النار يستعر

 كبر لصنع الحدث األ يتأجج

 بيضاء محمولة على اليد نا انكفأ

 كبر من أجل صنع الحدث األ

 ك المقدسة تنظر هنا أرضعلى إال  ه قطأعرفلم الذي  لهعين اإل

 تنظر لنا بعين الرضا 

  جاساتيعتمة ليلك نفي  جترُّ أ

 كقنبلة موقوتة  داخليفي  نفجرا

  نفسيرى فتيانك فأخجل من أ

 ت عليها قطعة من جسدينبت أرضلعن كل وأ

 من قسوة  قلبيفي  كل الهتافات عواصف تجتاح ماعلق
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ا جنته يدي به لمأنتوجوه الثوار ففي  تأمل ثمار العزيمة الطارحةأ

 الفائتة  امييطيلة أ

  التحديوميض أمام  تساقط.. أتضاءلأ

  لم أدع هذا السؤال يجتاحني ويزلزل سعادتي

 ؟غمضة عينفي  حالإلى  من حال لت  لماذا تبدَّ 

أن  فمن بعد ؛يوم وليلةفي  بدل حال هذا الميدان هو ما لنيبدَّ  ما

الصفائح الصدئة تطلق صفارتها فيه وتصنع الضجيج وسط  كانت

 ً السير في  بةباه والرغنتصبح يضج باليقظة واالأ السائرين نياما

  صحواً 

 يها الميدان أ

 تلك الفتاة  امنحني

 إياها هبني

 ترعاها أن  عدني

 مسافاتك العتيقة في  مهرها النصر لك وللجالسينأأن  عدكوأ

  الكثير جعبتيفي أنا ف بوسعي؛ سأفعل كل ما

 بأن القادم قبيح على شعوري سأحاول التغلب  

 حبها .. أيها الميدانأ

 السافلين خشى عليها سفالة وأ
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، زناة وهاتكو أعراض وقوادين وجبارين ومرتشين همأعرفنى إ

 لهكيخشون إلهى وإ ال رضلهة على األوآ

 غفوة  نالتنين إ يها الميدانحافظ عليها أ

 عنها للحظة  و التهيت  أ

إليها  أسند ظهريالتي  ودعتك سرى وتلك الشجيرةأيها الميدان أ

 شاهدة عليه وكذا مجمعك الهائل 

  من بعيد تناديني أقبلت

 ن يبحث عنكهناك م   ..دمآ -

 ؟عندك ولماذا يبحث عني ..ن يبحث عنىم   -

 ..مك تنتظرك هناكأأن  تان ورجل يقولونفتا ؟..بك ام مآد -

الثوار أن  مكانها وقالوا عرفوني ..سأدلكأنا و اتبعني

 هنا إلى  يمنعون دخولها

 بي هنا ال شأن لكِ  من تتحركيأن  .. إياكِ مكانك قفي ..ال -

وسط زمرة الشباب الجالسين  ياندسِّ  .. اسمعي..ميأوب

 ثانية  تيكِ حتى آ مكانكِ  تبرحي ال ..هناك

 كيف تهاوت ..اثحدسطوة األفي أمي  نسيت   ..الميدانفي  ميأ

ً حسب لها حسابم أكيف ل ؟من ذاكرتىأمي   ولن لن تتركني مي؟ أ..ا

نها أ بالذات لتخبرهاإليها  وكيف وصلت ،ترضى عن هذا الوضع
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إلى  نزلتأن  منذ لم تفارقنيأمي  عيونأن  من المؤكد ؟..تريدنى

 الميدان.

**** 

 يعرفه غيري الالذي  حيث الظالمإلى  ..مجاهلهإلى  الميدان فارقت  

ً  قطعت   ..تباعناوأأمي  وغير في  عقليو قلبي المسافة تاركا

عى سأأيضاً  أناف ان الميدان كله ينتظر خطاب التنحيكن إ ..الميدان

  ..سئمته زاع التنحي من عالمنتال

تقف على مشارف مجاهل الميدان يلفها الظالم من كل ناحية  ميأ

فضائه الفسيح دخان سيجارتها وتنفث معه غضبها في  تنفث

  قلبها الصلدفي  الكامن

ً  وجدت   ..ي من هنا واتركينيارحل ..ميأ -   ميأ آخر يا طريقا

 ؟عشيقاتك يشتقن لمائك. ..لماذا تأخرت -

 منيفتاة ذات خلق ودين صنعت  صادفت   ..يأم حب ياإني أ -

ً  رجالً   حقا

.. هيا هيا عد كما ابني وظهري أنت ..فقط من صنعتكأنا  -

 كنت ابن قوادة الحي

سابق إلى  عود ثانيةولن أ ميأ دم يااسمى آاآلن أنا  -

 عهدي
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 يولد الولد ال رضتلك األفي  ..من جديد تشبَّ أن  تريد ..آدم -

في  يولد ثانية فليمت ليولدأن  ادأروإن  ..ةواحدمرة إال 

 خرة من جديد.اآل

عينهم عن نظرات رجالي وانشقت أو انشق الظالم عن أتباعي

باقى إلى  مرته بهأ نصاع يبلغ ماهم فاحدألأمي  همست ،غدر

ً  اوطونيحزمتهم وحخلعوا أ ..الرجال  ..وانهالوا على ضربا

لم ن هانة هي نصيبي إالم)رسالة مهمة  ضرباتهم قاسية ت بلِّغني

 (كنت  عد كما أ

؟ميأ - ئينهم عليَّ   .. ت جّرِ

فنحن  ..قدامكأفي  نعاالً كما كانوا  ؛ يعودواعد كما كنت -

 .بعضنا البعضإال  والد الحرام ليس لناأ

نولد  اتبعوني، ..مأنت اتبعوني ..تبعكمأأن  لماذا تريدونني -

ً أرضالميدان نتطهر ونصنع لنا في  من جديد  جديدة  ا

سنولد فيه من جديد ونتطهر الذي  ميدان هذا أيُّ  ..يدانم -

 رضتلك األن إ ..ن هناك واهمونالجالسين ؟ إعتابهعلى أ

لي  كدواأ رضسياد تلك األأ ..ذلكلي  هم قالوا لن تتغير..

حضانهم كما أفي  البارحة أنهنَّ كنَّ لي  أكدن تييافت ..ذلك

ضع على الو السيطرةفي  ثقتهم ..لم يكونوا من قبل
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سرتهم تشهد صادقات.. وأ تييافت ..عطتهم قوة مائة رجلأ

 بذلك 

إلى  سيادكوأ ..يتبدل رضوجه األو ميأ الحال يتغير يا -

وارحلي.. خذي رجالك وارحلي واتركي  زوال اتركيني

 األمريام تحسم األ

 جسدي ..وأمرتهم بعدم التوقف عن ضربيأمي  ثارت ثائرة

  ..المقاومة تعد ت جدي .. لمقدامهم.. أتهاوى تحت أمنييؤل

ت الضربات تلقَّ  ت على صدري..و  ه   ي..قبلت نحو.. وأصرخت  

قت تألَّ  ..الظالمفي  بزغ نور وجهها ..يكفواأن  دعتهم عني..

 :لها قلت   عيني.. أزاحت بيدها الدماء عن وجهي،في  مالمحها

  ؟هناإلى  لماذا أتيتِ  -

 دم الآ هيا انهض يا ..هناإلى  تعود فتتبعتك أال فت  خِ  -

سمعتك  ..مع الميدان أليس لك عهد ..قدامهمتتهاوى تحت أ

ً  ..بداخلك تبثه ما خلفك.. هيا  كنت  أنا و كان صوتك مرتفعا

 انهض

 نهض أكي  كفها الصغير ناولتني

 لتمس فيه طوق نجاهيدي نحوه أ مددت  
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على  سبقه ممدداً الذي  سقط بجانب جسدها ..فقد هوى ؛طلهلم أ

 حراك  بال رضاأل

 هيا نخرج من هنا  ..ى الرجلقد تنحَّ ل -

 بعصاه  ن هوى على رأس حبيبتيم   ميقالها أل

على  تفارق روحي جسديأن  ريد.. أالميدانإلى  يخذن -

أن  ريدأ ال جانب الشجيرة وضعني..إلى  .. خذنيثراه

حل وسط صخبه أرأن  ريدأ ..ظالم مجاهلهفي  موتأ

 تجاوزناهن أ وقتي الذ سياجه ..اته وسياجهوفتيانه وفتي

ميدان والتزال بي روح الإلى  وصلناوإن  ..آدم أحبك ..متنا

 شهد الميدان كله على ذلك أ  كي  قولها لك ثانيةأأن  ذكرني

ت لتفأأن  وقبل ..هاحملت   ..خيرالنزع األفي  هذا وهىلي  قالت

 :لها وقلت   ،أمي ناحية التفتُّ  ناحية الميدان

 صبح ابنكِ يِك ألسأعود إل ميحالماتت آخر أن .. إميأ -

   الحي. قوادةابن .. ثانية

 

 هتنتا
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