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 هداء إ

 

كائن ال يكف عن . شبة كائن صغّب أشعر بلمس قدميو ُب قليب
اغبركة، يثب من ركن إىل آخر ومن اليمْب إىل الشماؿ ومن أعلى إىل 

. لست أراه ، لكِب أحس وجوده من اختالؿ اؽبواء حويل. أسفل
أيكوف مهرجاً ُب رداء ملوف أـ نبياً صاحب رسالة؟ : أسأؿ نفسي 

أيكل من ذكرايٌب . يغسل وجهو دباء أحالمي. يقفز بْب أضلعي
ما الذي ينتظر؟ . يبكث قلقاً متطلعاً إىل فراغ يَبقب شيئا ما. البعيدة

أف يركض العامل فجأة مشحوانً ابلعاطفة والكربايء حراً ال حد 
لعنفوانو؟ سخياً جليالً مثل ملك؟ بريئاً كطفل ليس عبمالو وصف؟ 
أىذا ما ينتظره النيب أـ أف ىذا ما يسخر منو اؼبهرج؟ أاي كاف فإٍل 

.   أمل: أحيا على حزف واندفاع وخوؼ وجسارة ذلك الكائن الصغّب
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أأن  أأتِت 

 
، صامتْب،  قبلس أان وأنِت إىل اؼبنضدة الٍب ذبمعنا كل يـو

سبدين بصرِؾ إىل . أان وأنتِ . نستعد لإلفطار.  كعادتنا منذ سنوات
أسبلى وجهِك بعمق وحب . اعبدار األزرؽ الفاتح خلف ظهري

هبلد قليب أمل . أروح وأجيء أجلب أطباؽ الطعاـ من اؼبطبخ. وأيس
عيناِؾ تنظراف بشرود خلف . أان وأنتِ . أجلس أمامكِ . ال يبوت
أرفع لقمة إىل فمي وال أحِب رأسي، ليظل وجهك . ال ترينِب. ظهري

.   أان وأنتِ . أمامي، فال يغيب عِب حزنك الذي يشبو شعاًعا ينكسر
تُفلت من الشرفة ىبة ىواء تالمس وجهينا بقبلة ٍب تنزلق إيل 

تتمطى . تطرؼ بعينيها. شبت ذكرايت تتقلب. بياض خزؼ الفنجانْب
ينتفض النبض . شبت قلق وؿببة وعزلة مؤؼبة. بكسل على سرير الزمن

ُب شرايف رقبتك الٍب كانت تغمر وجهي ابلعرؽ من انفعالك وىي 
ذبري إلينا من فروع الشجر اؼبمتدة إىل الشرفة . تتلوى مثل طائر وبَبؽ

سعادة، فنشعر أان وأنِت أننا كتلة واحدة اقتطعها القدر من صخرة 
عريقة، من برؽ قدَل، نشعر رغم أنِك منذ سنوات سبدين بصرِؾ إىل 
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وأف موتنا سيكوف . أان وأنتِ . اعبدار خلفي أنو ليس لنا سواان
.     أان وأنتِ . ال أحد منا يسبق اآلخر. كانغالؽ عينْب ُب اللحظة ذاهتا

مل . أنِت مل سبدى يدؾ إيل سلة الفاكهة. تناولُت قطعة من اعبنب
مل تبدأي ُب تقشّب . مل سبسكي السكْب. تتناويل تفاحة خضراء

أصُب الشاي . أخّبًا أنِت بدأِت ال تقضمْب منها أبسنانك. التفاحة
أقلب السكر ُب فنجانك ابؼبلعقة الٍب . وأان أظبع صوت أنفاسكِ 

أنظُر . اشَبيناىا أان وأنِت منذ سنوات وكانت مذىبة وانطفأ وىجها
كأننا . كأننا لسنا سعداء. تواصلْب التطلع وراء كتفي حبزف. إليكِ 

أنِت ال تقبضْب على يد . أرتشف رشفة من فنجاٍل. لسنا عاشقْب
أخّبًا لن ترتشفي شيئا . ٍب لن ترفعي الفنجاف إىل شفتيك. فنجانك

!!  لو أنِب أعلم فقط السر الذي هبعلك بعيدة ىكذا؟. هبدوئك اؼبعتاد
لو أعرؼ إىل أين تتطلعْب طواؿ الوقت؟  

ال تتجهْب إىل . حاف الوقت كي ال تنهضي. أهنينا إفطاران
أانولك . أغبق بكِ . ال تقفْب ىناؾ تغسلْب األطباؽ. اؼبطبخ

أظل . ال تضعينها قرب اغبوض. ال أتخذينها من يدي. األكواب
أطبع . واقًفا خلفِك أخفق مضطراًب من الشرايف الذي َب رقبتك

. أرتدي مالبسي ألذبو إىل عملي. قبالٌب على أذنِك الصغّبة الدقيقة
ستظلْب جالسة على اؼبقعد بنظرة . أنِت لن ترافقيِب حٌب ابب الشقة
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نتناوؿ العشاء، أان . أرجع متأخرًا ُب اؼبساء فبتلئا بغرامي بك. شاردة
نتنشق رائحة اػببز الساخن فوؽ . وأنِت بقلق وؿببة وعزلة مؤؼبة

ينتهى يـو . ذكرايت ُب طريقها إىل النـو تتقلب على السرير. اؼبنضدة
ىبطر يل أف اؼبخيف ُب اؼبوت ىو . طويل جعلنا جزًءا من ذكرايتو

. ذلك لن ىبيفنا ألننا مًعا. مسّبة اؼبرء دبفرده ُب ذلك الوادي. الوحدة
ألنو كانت لنا غبظات مشبعة ابلغراـ والعذوبة، ابؽبواء . أان وأنتِ 

.  الذي يتدفق من الشرفة بلوف اؼبساء مؤرجًحا أطراؼ الستارة البيضاء
سبدين بصرؾ . أسبلى وجهك حبب وعمق وأيس ُب حجرة النـو

. هتبطْب برأسك إىل الوسادة. من فوؽ كتفي إىل صواف اؼبالبس
. يظل قليب متيًما بِك وفيو أمل ال ينتهي. تطفئْب اؼبصباح الصغّب

 فقط لو تقولْب يل َمنِ ِمنا الذي مات ومل يعد يرى اآلخر؟
     

 ***
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ر ح الضبنب   

  
هبري تنحل الطرؽ . تقطعْت أنفاسو وىو يعدو ُب الضباب

شيء  يواصل العدو، وال. وتذوب جوانبها أماـ عينيو وتعلو وسبيل
سوى صرخات صغّبة من حولو، وفوقو هترس أذنيو برنْب أبيض 

انطلق كبوه وقبل أف . ؼبح بصيص نور ُب آخر زقاؽ عن يبينو. قاطع
تراجع مذعورًا وبمي وجهو . يصل إليو تفجر النور أمامو حريًقا ىائالً 

تكشفت عمائر من حولو على ضوء ألسنة . بكفيو وركبتاه ترتعداف
انسرْب إىل مدخل أوؿ عمارة صادفتو . أطلق ساقيو كبوىا. اللهب

خطًفا ارتقى ُب العتمة . من دوف أف وبسب حساب أي شيء
اندفع . توقف يلهث أماـ ابب مصعد حديدي قدَل. درجات سلم

. ضعيفة ُب الكابينة الضيقة" المبة"أضاءت . يفتحو بقبضة مرذبفة
فوجيء بفتاة على أرضية اؼبصعد ظهرىا للجدار منكمشة ُب بلوزة 

.   وبنطلوف جينز
ماذا تفعلْب؟ من أنِت؟  .. أنِت؟ ماذا- 

:  حدجْت فيو هبلع
!     أان؟- 
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أغلق الباب بدفعة . ضمْت ركبتيها إىل بطنها وطوقتهما بيديها
أدرؾ أهنا على األرجح الذت دبصعد العمارة من الصرخات . من كتفو

. أرىف السمع وىو ينهج إىل اؽبواء بعيًدا. اغبادة ُب الضباب األزرؽ
. عاد إليها ببصره. مازاؿ الصوت يتدفق لكْن فبطوطًا تكسرت حوافو
:  وجدىا تتطلع إليو برجاء ٍب قالْت اببتسامة مغتصبة

وأنَت؟  - 
 .    ىز رأسو ابإلهباب

:   سأؽبا وىو يلتقط أنفاسو
كم لك من الوقت ىنا؟  - 
.  مل أعد قادرة على التذكر. ردبا يومْب أو ثالثة- 

.    سدد إليها نظرة ليتحقق ما إف كاف الصوت قد خبلها
ىل مبِت خالؿ ذلك ولو قلياًل؟ - 

:    مرْت أبانملها بْب شعرىا ترسلو للخلف
كانت عقارب الساعة تدور من الثانية عشرة حٌب . مل أًل. ػػػػػػ ال

الثانية عشرة، ٍب تبدأ دورة جديدة، وأان ال أدري أليل ىذا أـ هنار؟  
يتساقط رأسي من التعب وما ألبث أف أفيق على صرخة إنساف 

.  هُبن ُب خيايل أو ُب الواقع



 

 

11 

11 

لـز االثناف الصمت . امتد موج الصوت يلعق حوائط العمارة
. راحا يتنصتاف على اؽبواء بتوتر. كفا عن اإلتياف أبية حركة. سباًما

:   قالت. تنفست الصعداء. اكبسر الصوت مهزوًما
الصوت ىنا أضعف ما يكوف بفضل اعبدار اإلظبنٍب اؼببُب أماـ - 
.   شادوه ساترًا ُب حرب من اغبروب ، بقي على حالو.  العمارة

:        ىز رأسو ابنزعاج
أما اآلف فإننا ال نرى العدو وال . ُب اغبرب كل شيء مفهـو- 

.    نعرؼ أية حرب لبوض
:  دقْت األرض بكفها

أستبقى واقًفا ىكذا؟  . اسَبح- 
.  ما إف ىبفت الصوت حٌب أخرج. لن أمكث طويالً - 

:   ابتسمت أبمل
زبرج إىل أين؟ إىل حيث تنزؼ أذانؾ وحيًدا على األسفلت - 

حٌب اؼبوت أو اعبنوف؟   
.      ال يبكن أف نقيم ىنا إىل األبد- 
.  مل تعد عندي قوة وال قدرة. أان سأبقى- 

:  تنهدتْ 
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ال أحُب أف أموت مرمية جبوار ابلوعة أو على الرصيف مثل - 
يفر الكثّبوف، أصابعهم تسد آذاهنم يهزوف . طيور ضربتها عاصفة

.   رؤوسهم من األمل وُب النهاية يتساقطوف بنظرات ذاىلة
: التفت إليها

ما اظبك؟ .. عفًوا- 
وأنَت؟ . ىدى- 
.  حاًب- 

:   خبطْت األرض بيدىا اثنية
.   اسَبح على األقل حٌب ربل غبظة مواتية للخروج- 

جرى . كاف منهًكا للغاية. أسند ظهره إىل اعبدار. ارسبى جبوارىا
اختلس . يوًما كامالً واآلف يشعر أف ساقيو مثل غصنْب مكسورين

رغم اإلهناؾ البادي عليها إال أف عينيها . نظرة إىل جانب وجهها
أحست نظرتو . الواسعتْب ومالؿبها كانت تشع جباذبية وصباؿ خاص

.    فلمت طرُب البلوزة اؼبفتوحة عند صدرىا
:  قاؿ
ال ندري من . ال ندري فيم كبن غارقوف. مل يبر علينا زمن كهذا- 

.   أين أو إىل أين مبضى
:  قالت تلوؾ الكلمات ببطء
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يظن اعبميع أف الطمأنينة دائمة، كأمبا ال مكاف للقلق، ٍب وبل - 
أتفهمُب؟  . وقت تقتص فيو الظالؿ من النور

أمعن النظر إىل اللمعة الغريبة الٍب برقت ُب عينيها يستوثق إف 
.   كانت هتذى من قلة النـو واػبوؼ والتعب

:  قالت
ىل أجد معك . تصبح عميقة. ُب الفجر زبفت األصوات- 

سيجارة؟ 
.   لسُت مدخًنا- 
.   حاجٍب إىل سيجارة تعذبِب أشد من اعبوع- 

:   سأؽبا
أال توجد ىنا شقة مفتوحة؟  - 

: طرقعْت بلساهنا
.  كلها مهجورة وأبواهبا مغلقة. تؤ- 

:   سألتْ 
كم من الوقت قضيَت ُب الشوارع؟    - 
ألمي " أنسولْب"خرجُت منذ الصباح أحبث عن . طيلة اليـو- 

كنُت أجرى والشوارع . مل أجد صيدلية واحدة تعمل. اؼبريضة ابلسكر
تبدو يل ؾبهولة تكرر نفسها، من دوف عالمة على اغبياة، أندفع 
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أقطع مسافة يبيًنا وأخرى يسارًا، أتقدـ وأأتخر، ألكتشف أٍل أرجع 
.  إىل النقطة ذاهتا

أما زالت اؼبدينة على حاؽبا؟  - 
الشوارع مهجورة، احملالت مغلقة، . كل شيء على حالو- 

ؿبطات اؼبَبو، األسواؽ، نوافذ البيوت، معتمة، حٌب اعبو مل يعد يعربه 
ُب الليل تقف القطط على أفاريز . طّب وال كبل كأنو مرسـو ُب لوحة

.  تقوس ظهورىا وتنفش شعرىا وسبوء مواًء طويالً مرعًبا. الشرفات
:  أزاحْت بطرؼ قدمها فردة صندؿ ـبلوعة

يوماف كامالف كنُت كلما زبيلُت أٍل وضعُت . أىلكتِب الطرؽ- 
قدمي على بداية طريق أجدٍل حيثما كنُت، إىل أف حط عليَّ اليأس 

.   والتعب وشعور عميق ابؼبرارة
بدا أهنا انفصلت عما حوؽبا للحظة ٍب . سرحْت ببصرىا بعيًدا

:  عادت
ُب البداية مل أصدؽ شيًئا فبا قيل مطلع الربيع اؼباضي حينما - 

مل أصدؽ ما كتبتو الصحف . بدأت األصوات تظهر ُب مناطق متفرقة
عن أصوات تتشرخ إىل صرخات صغّبة تشق آذاف اؼبارة؛ فينزفوف حٌب 
اؼبوت أو اعبنوف، إىل أف كانت ليلة ظبعُت فيها مع أخي صراًخا من 

استدعينا حارس العمارة . شقة ؾباورة يسكنها مهندس شاب دبفرده
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وفتحنا الباب ابلقوة، فشاىدان الرجل يركض دبالبسو الداخلية من ركن 
عندما وجدان أمامو توقف وتطلع إلينا بنظرة . إىل ركن وىو يصرخ

ملتاثة وحْب نبمنا أبف نتقدـ كبوه سارع إبلقاء نفسو من انفذة 
تذكرُت . حينذاؾ فقط قلُت لنفسي البد أف شيًئا ما وبدث. مفتوحة

حْب ظهرْت السيدة العذراء 1968ُب تلك الليلة ما جرى ُب أبريل
حملها أحد اػبفر على قبة . بعد اؽبزيبة فوؽ كنيسة دبنطقة الزيتوف

واندفع مئات البشر ". نور فوؽ القبة"شديدة االكبدار فراح يهتف 
 .  على صيحتو لّبوا النور الذي ىبط من السماء

: مط شفتو السفلى أبسف
وأان صدقُت بياف وزارة . لكن ما وبيط بنا اآلف ليس نورًا- 

إف اعبو مشحوف دبوجات صوتية : الصحة حْب قالت ُب البداية
ؾبهولة اؼبصدر وإف الوزارة ستضع مانعات صواعق على أسطح 

لكن الشك أخذ يراودٍل مع تزايد عدد الوفيات من تسع . البيوت
ٍب أتكدت . حاالت ُب الشهر الثاٍل، إىل طبس عشرة، ٍب إىل عشرين

أف شيًئا غريًبا وبدث عندما توقفت عن الظهور سيارات اإلسعاؼ 
الٍب كانت ذبيء ُب األايـ األوىل ويهبط منها األطباء دبالبسهم 

مل ذُبِد . بعدىا أخذت اؼبدينة تقفر وتعتم يوًما بعد يـو. البيضاء
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التفسّبات الدينية والسياسية والعلمية بشيء، إذ أف أحًدا مازاؿ ال 
؟         يدري من أين جاءت الصرخات وإىل مٌب تدـو

أتسمحْب يل أف أمد ساقي ألسَبيح قليال؟    - 
:   نظرْت إليو بدىشة وعلى شفتيها بسمة صغّبة

أىذا بيٍب ألظبح أو ال أظبح؟  - 
.  أحس بركبتيو تسَبوباف. فرد ساقيو جبوار ساقيها

أكنَت تعمل أـ تدرس؟  - 
أصبع األخبار من وكاالت األنباء والصحف . أعمُل من البيت- 

أجلس شباٍل ساعات يومًيا أماـ . وأدرجها ُب موقع على اإلنَبنت
.  الكمبيوتر إىل أف ربمر عيناي وتتيبس رقبٍب

:   ؼبع فضوؿ ُب عينيها
أية أخبار؟  - 
بدًءا من فضائح النجـو مرورًا ابالكتشافات العلمية . كل شيء- 

أقدـ للموقع يومًيا مئة وعشرين خربًا . حٌب الكوارث الطبيعية واغبروب
.  عالوة على تقرير مرة ُب األسبوع عن موضوع ما

غريب أف يتابع اإلنساف األحداث بوعيو فقط، من انحية ىو - 
يتفرج ابغبريق . ُب قلب األحداث سباًما ومن انحية ىو خارجها سباًما

.     وال يكتوى بناره كأنو ُب دار عرض سينمائي



 

 

17 

17 

وأنِت؟   . لكنو عمل ُب هناية األمر مثل كل األعماؿ. أنِت ؿبقة- 
:  قالت

كنت . أشتغل ُب مستشفى. أان طبيبة زبرجت منذ ثالثة أعواـ- 
أستقبل حاالت الوالدة وأشهد كل يـو والدة حياة جديدة، رغم 

.   القذارة الٍب تعم اؼبستشفى ونقص اؼبعدات واألدوية
خطر لو أف . المست كتفو كتفها ابلسهو فشملتو رجفة خفيفة

يسأؽبا إف كانت ـبطوبة وخشى أف تسيء فهمو ونبا ؿببوساف 
.  وحدنبا
:     قاؿ
.   ُب كل األحواؿ ىى حالة غريبة اندرة- 

:     عضْت على شفتها وىي تتنهد
لقد ظُبعت صرخات كهذه منذ عاـ أتظن أهنا حالة اندرة؟ - 
 ُب مدينة برستوؿ الربيطانية، ٍب ُب مدينة اتوس اؼبكسيكية، 1970

. وبعد ذلك ُب اسكتلندا ونيوزلندا وأمريكا واؽبند وأيرلندا وغّبىا
ورد البعض ىذا إىل . افَبض البعض أف الصوت وافد من كوكب آخر

إصابة من يسمعوف األصوات دبرض نفسي أو خلل ظبعي، لكن 
. بفحص كل من ظبع األصوات مل تثبت إصابة أحدىم أبي مرض

 أتفهمُب؟      
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اختلس نظرة إىل أذنيها ومل ير أثرًا ألي خيط أضبر يشّب إىل 
. فتح الورقة. أخرجو. تذكر فجأة أف جبيبو ابكو بسكويت. إصابتها

التهمْت القطع . فردىا أمامها. كاف هبا أربع قطع نصفها مطحوف
مدْت يدىا . األربع بسرعة القطط ٍب لعقت ذرات البسكويت بلساهنا

دفعتها . سحبْت زجاجة مياه معدنية فبتلئة إىل نصفها. وراء ظهرىا
:   إليو

أتشرْب؟  - 
تناولتها وشربت اعبرعة األخّبة . ابتلع جرعة كبّبة من فم الزجاجة

:  قالت. رجْت الزجاجة ٍب ألقت هبا قرب قدميها. اؼبتبقية
.  أحيااًن يشبع اؼبرء من بسكوتة صغّبة- 

:  قاؿ وىو ينطق اظبها ألوؿ مرة
. ىدى أان اتبعت حبكم عملي أحدااًث غريبة وأخرى عنيفة اي- 

ما جرى . كاف ىناؾ دائًما تفسّب ؼبا هبرى حٌب وإف كاف غّب مقبوؿ
ابلعراؽ ومعتقل " أيب غريب"فظائع معتقل . ُب البوسنة واؽبرسك

. جوانتنامو الٍب وصلت حد اخَباع تعذيب اإلنساف دبحاكاة الغرؽ
أذكر أف طفالً من بْب آالؼ . لكنِب ال أجد تفسّبًا ؼبا وبدث حولنا

األطفاؿ السوريْب الذين يبوتوف من الربد واعبوع على اغبدود الَبكية 
".  سأقوؿ لربنا كل شيء"قاؿ ألمو قبل أف يبوت 
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:  قالت ببطء. حكْت أبحد أصابع قدمها جنب قدمها األخرى
. ال وبب أحد أف يقر أبننا مذنبوف، أننا نتخبط ُب ذنوبنا- 

أتفهمُب؟  
:  حدقْت بو قائلة

أتفهمِب؟ كاف الناس يقتلوف ويعذبوف أمامنا وكبن نواصل - 
أي عذاب عاٌل منو الرجل الصعيدي الذي . حياتنا كأف شيًئا مل يكن

ألقى بطفليو الصغّبين ُب النيل بسوىاج ألنو غّب قادر على 
إطعامهما؟ أي عذاب أحسو رجل قبل أف يشنق نفسو بسبب اعبوع 
على عمود لوحة إعالانت كبّبة على طريق القاىرة اإلظباعيلية؟ مع 

. ذلك كنا نتجو إىل أعمالنا، وأنكل ونضحك، ونتبادؿ البسمات
كنُت أحيااًن أفكر ُب احملامي الشاب الذي توُب ربت وطأة التعذيب 
ُب قسم شرطة، أحاوؿ أف أزبيل شعوره بوحدتو، وأيسو عند اؼبوت 

أتفهمُب؟ . إٍل أستوحش سباًما ُب ىذا العامل. من أف يًدا ستمتد إليو
أمسك . مد يديو. رأى عينيها أشبو بغيمتْب ؿبملتْب ابلدمع

:   بكفيها يربت عليهما
. تعودين إىل بيتك وعملك. عما قريب زبرجْب من ىنا- 

.  وتنسْب كل ذلك، تنسْب حٌب أننا التقينا ذات ليلة ُب كابينة ضيقة
:  ألقْت رأسها إىل الوراء
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لقد تقاظبنا اػبوؼ واغبّبة واؽبواء القليل، . لن أنسى. ال- 
فكيف أنسى؟ أسبُب اآلف مادمَت ىنا لو استطعت أف أخطف ساعة 

.   واحدة من النـو
أخذ بدهنا كلو يرتج . حشر ذراعو حبذر بْب ظهرىا وجدار اؼبصعد

:  نبسْت بتعب. طوؽ كتفها. ببكاء حار
.   أسبُب لو مبت ولو عشر دقائق. ساؿبِب- 
.  اسَبوبي- 

أغمضْت . وضعْت رأسها على كتفو. تزحزح انحيتها قليالً 
كانت ترذبف حبركة عصبية ومقلتاىا تتحركاف ابضطراب ربت . عينيها

. راح يتأمل وجهها، منهًكا صبيالً . جفنيها، ٍب أخذت أنفاسها تنتظم
مرت دقيقتاف أو ثالث وىي انئمة شعر خالؽبا بدؼء بدهنا اؼبلتصق 

اعتصر . تطلعت إليو بصمت وامتناف. تثاءبت ٍب فتحت عينيها. بو
.  كل منهما يد اآلخر بقوة
:   قاؿ بنصف ابتسامة

!  ال بد أف نتحْب غبظة ولبرج بعد أف أكلنا وشربنا كل ما لدينا- 
:  قالت بوىن

.  لكن فكرة اػبروج تصيبِب ابلرعب! كاف عشاًء فاخرًا- 
:  ضم كتفها
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.  ال زباُب. سنكوف مًعا- 
:  سرحْت أبفكارىا بعيًدا

بوسعي أال أخاؼ، لكن كيف يسعِب أف أرى أماًل؟ حْب - 
. كنُت طالبة ُب اعبامعة انضممُت إىل كل صباعة سياسية أتسست

ومل أجد ُب أي من ذلك ال طريًقا وال شيًئا . شاركُت ُب كل مظاىرة
.   وال شخًصا ملهًما

:  قاؿ برجاء
.  البقاء ىنا انتحار- 

:    تنهدت
أذكر أهنم احتفلوا من فَبة صغّبة ابلذكرى . البعض ينتحر- 

!    العشرين النتحار مصور شهّب من جنوب افريقيا
:   تساءؿ

أي مصور؟  - 
:  قالت
 التقط  صورة ُب قرية 1993؟ عاـ "كيفن كارتر"؟ "كيفن- "

سودانية لطفلة ُب الرابعة من عمرىا، كانت تزحف ببطء شديد على 
" كارتر"ظبع . األرض ىزيلة جائعة إىل مركز لتوزيع الطعاـ واللنب

ظل يتابع . أنينها وىي تزحف وغّب بعيد عنها نسر كبّب يَبقب موهتا
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أخّبًا طرد النسر والتقط . اؼبشهد عشرين دقيقة من دوف أف يتدخل
.   بعد عاـ فاز أبرفع جائزة ُب التصوير الصحفى عن الصورة. الصورة

:  قاؿ
لكنك تقولْب إنو انتحر؟   - 
بعد شهر واحد من نيلو اعبائزة ركب سيارتو متجًها إىل النهر - 

أهنى حياتو اترًكا . أوصل عادـ السيارة بداخلها. دبدينة جوىانسربج
أان مطارد بذكرايت القتل واعبثث والغضب "خطااًب ُب منزلو كتب فيو 

".  واألمل واألطفاؿ اعبائعْب واعبرحى
:   تنهدت

أتفهمُب؟  . أرواح اؼبعذبْب تطاردان لصمتنا الطويل- 
:  قاؿ. لـز الصمت مدىوًشا

. سنخرج مًعا. ال يبكن أف وبكموا علينا ابلعزلة واؼبوت- 
إف فقدان األمل نكوف قد . سأمشي جبوارؾ ال أفارقك خطوة خبطوة

.  صدقيِب. فقدان كل شيء
:  ىزْت رأسها ببطء

.  حقيقة ال أستطيع. ال أستطيع اي حاًب- 
. لن أدعك ىنا وحدؾ- 
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إف أردَت أف تغادر فهذا ىو الوقت . لن ربملِب ساقاي- 
.    قرب الفجر هتدأ األصوات. األنسب

طوؽ . هنض فورًا. هنضْت فجأة واقفة فارتطمت جبدار اؼبصعد
وضعْت فردة صندؽبا ُب . خصرىا بذراعيو قبل أف زبر على ركبتيها

.  قدمها
:      قالت

.  ىيا. اآلف ىو الوقت األنسب لالنصراؼ- 
.  مشلتو بنظرة طويلة كأمبا ربفر وجهو ُب ذاكرهتا

:  قالت
وأنت تقوؿ . قد تكوف ىذه آخر مرة أرى فيها وجًها إنسانًيا- 

إنِب قد أنساؾ؟  
أحس ابغبرارة الٍب . اقَبب منها فلم يعد يفصلو عنها شيء تقريًبا

اندفع يقبلها ُب عنقها وشفتيها . ضمها إىل صدره. تنبعث من بدهنا
قاؿ ؽبا ويده على . فتح ابب اؼبصعد اػبارجي. وشعرىا وعينيها

:  مقبض الباب
.     سنخرج وقبد طريًقا. ال يبكن لكل ذلك أف يستمر- 

خرجْت من اؼبصعد إىل . جذهبا من يدىا يستحثها على التقدـ
.   ىبطْت ببصرىا تتبْب موقع قدميها ُب العتمة. البسطة
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:  رفعْت إليو عينيها برجاء
سنضيع ُب الضباب وال أمل وال طريق؟ - 
.     دعينا كباوؿ- 

:   سحبْت كفها من يده
.  ال تتعجلِب إذف- 

خطت خطوة صغّبة . رفعْت رأسها ألعلى وقامت بشهيق عميق
ىبطا ببطء درجات . إىل األماـ، أعقبتها خطوة اثنية، ٍب خطوة اثلثة

ىبت عليهما نسمة ابردة من . توقفا وراء الساتر اإلظبنٍب. اؼبدخل
. حدجْت فيو ودمعها يهتز على أىداهبا. الشارع الغارؽ ُب الضباب

كيف اجتمع عبماؽبا كل ىذا اإلهناؾ وكل ىذا . أمعن النظر إليها
النور؟  

 
 ***
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ليمة بال قمر 
 

ظالؿ . عشروف رجالً كتًفا إىل كتف. أماـ مربط اػبيوؿ علقوىم
دفقة أخّبة من دؼء أبداهنم . ترذبف على األرض ربت ظباء بال قمر

ابلقرب من اؼبشنوقْب تربع ثالثة خفراء حوؿ قش . تطفو ُب اعبو
راحوا  يغمسوف لقم البتاو ُب صحن مش . مشتعل سيوفهم جبوارىم

شبعوا فارتدوا بظهورىم إىل . يبضغوهنا بقوة وإصرار ُب صمت. أزرؽ
ليس من السهل أف تعلق عشرين رجالً "أطلق أكربىم سًنا زفرة . الوراء

تثاءب ". ليس سهال. ال"أرجح النحيف رأسو يؤيده ". مرة واحدة
. أغلق فمك"وخبو العجوز . اثلثهم القصّب ذو الرأس اغبليق فاغرًا فمو

ثبت النحيف إىل العجوز نظرة ". إنو طريق الشيطاف إىل اؼبؤمن
. متسائلة، فجرر العجوز صرة معقودة ابلقرب من ساقو، وضعها بينهم

حل عقدهتا ببطء فتألألت على نور الشعلة خواًب بفصوص كريبة 
. ومسامّب من الذىب أطرافها مشتبكة بنسيل خيوط عمائم اؼبشنوقْب

مسد العجوز ذقنو البيضاء وبسمل ٍب رفع اعبزء . سادت غبظة صمت
ىذا حق أاتبك "عقدىا قائالً . األكرب من اجملوىرات وأعاده إىل الصرة
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. بقيت على األرض عدة خواًب ومسامّب". العسكر أيخذه ُب الصباح
.     زحزح إىل كل من الرجلْب حصة وتناوؿ نصيبو ودسو ُب كيس

سار مبتعًدا ليقضى . التقط سيفو وشده إىل خصره. هنض القصّب
شبت مشنوؽ . اي صباعة"سرعاف ما ىروؿ راجًعا . حاجتو وراء لبلة

. مرتْب أحصيتهم ببصري"قاؿ . انتفض العجوز والنحيف". انقص
ارذبف صوت العجوز ". شبت مشنوؽ انقص اي إخواف. تسعة عشر

ىتف !". ما الذي تقولو؟ قاـ أاتبك العسكر بتسليمنا عشرين رجاًل؟"
البد أف اغببل مل يكن "قاؿ النحيف ". شبت واحد انقص"القصّب 

ؿبكًما على رقبة أحدىم، أو أف األىايل تسللوا خلسة ونزعوا 
".  أحدىم

مر كل . توقفوا بغضب أماـ اؼبشنوقْب. اندفع الثالثة إىل األماـ
هتدلت . طبس. اثنتْب. مرة. منهم بعينيو على الرجاؿ وبصي عددىم

إذا جاء أاتبك العسكر ووجد فرًدا انقًصا سيأمر "كتفا النحيف 
فلنقرأ الشهادة على أرواحنا "سبتم القصّب ". بضربنا ابؼبقارع حٌب اؼبوت

حدؽ العجوز ابلفراغ اؼبعتم ٍب قاؿ من بْب أسنانو اؼبهشمة ". إذف
". ننتظر إىل أف يرزقنا هللا بعابر طريق، يفك كربنا. سنجثم ُب الظلمة"

ىروؿ القصّب إىل الشعلة وأطفأىا بضرابت متتالية من قدمو، وغبق 
.  ابلرجلْب احملتجبْب ابلنخل
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انقضت كبو ساعة ربت السماء الغائمة، واشتد النسيم البارد، 
وأبصارىم مثبتة إىل الطريق من دوف أف يتبادلوا كلمة، يفكروف ُب 

انقضى وقت . اؼبوت الذي يتهددىم إف مل يظهر شخص آخر
فجأة تناىى إليهم من بعيد . وصدورىم تعلو وهتبط أبنفاسهم وال أحد

أخفوا  . تبادلوا نظرات سريعة تلمع ابلتوتر. دؽ سنابك على األرض
من بعيد الحت . رؤوسهم وراء فروع النخيل وكتموا أنفاسهم سباًما

على سرجها فٌب ال يتجاوز السادسة عشرة . على الطريق مهرة
حْب . رفع القصّب كفيو إىل السماء ضبًدا وشكرًا. بتلفيحة حوؿ عنقو

أخذت . حاذهتم اؼبهرة خرج الثالثة وقد رفعوا سيوفهم ُب اؽبواء
على الفور ؼبح ُب أعْب . اؼبفاجأة الفٌب فشد عباـ اؼبهرة وتوقف

ألقى السالـ عليهم توخًيا . انقبض قلبو. الرجاؿ الثالثة إصرارًا أسود
.    للنجاة

أان ذىبُت "تلعثم الفٌب ". اىبط"قبض العجوز على عباـ اؼبهرة 
كرر القصّب ". أبمي إىل خايل ألنو على فراش اؼبوت وعائد إىل داري

أمسك بو من ساقو . ومل يبهلو وقًتا". قاؿ لك اىبط فاىبط إذف"حبـز 
ؼبلم . انزلق الفٌب من على السرج منكفًئا على وجهو. وجذبو بعنف

. بدا مثل مهرج من اؼبوالد قصّب القامة. هنض واقًفا. نفسو من األرض
أان "أخذ يشرح اثنية . رأسو ضخم وعيناه زائغتاف. ساقاه مقوستاف
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أمعن النظر ُب الوجوه الثالثة ". ذىبُت أبمي وأعود اآلف إىل داري
تلفت حولو ". شبت شيء غلط"قاؿ لنفسو . فوجدىا صلبة مغلقة

يفتش بعينيو عن أمل ُب النجاة فلم ير سوى عتمة تتدفق ُب الصمت 
وهللا ما أحتكم على شيء . خذوا اؼبهرة"ارتد بصره إليهم . بريح مَببة

".     أان فقط ذىبُت أبمي. آخر
جره القصّب من رقبتو إىل األماـ، وأخذ العجوز والنحيف وبثانو 

اعتدؿ . كاد أف يقع على وجهو. على السّب بلكمات من اػبلف
أان "قاؿ . وأدرؾ أف أمامو فرصة واحدة أف يتودد إليهم ويتقرب منهم

جئت من بلدان إىل خايل ليعلمِب . من حارة الطبق. اي إخواف نقاش
واصلوا دفعو كبو اؼبشنقة " لكن وهللا ما معي شيء اي صباعة. الصنعة

كل . حارة الطبق بيعت بيوهتا ُب اجملاعة بطبق من اػببز"وىو يواصل 
ووهللا ما معي . يعرفونِب ىناؾ. فسميت حارة الطبق. دار برغيف

. أان فرج اي إخواف"صده صمت حجري فتمتم ". شيء اي إخواف
". سيقوؿ اعبميع لكم إٍل طيب وُب حايل. اسألوا عِب ُب اغبارة

". أان ُب حايل"رأى أنو يدنو من اؼبوت فتشبث نعلو ابألرض . دفعوه
جرروه عدة خطوات ". امش وأنت ساكت"زغده القصّب ُب كتفو 

. غرز عقبيو ُب األرض. فالحت أمامو جثامْب اؼبشنوقْب اؼبدالة
التفت ذراعاه على ساؽ . توالت اللكمات بعنف على وجهو ورقبتو
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أعادوه . فكو القصّب من النخلة بضربة أسالت دمو على شفتيو. لبلة
عكف على ". شبت غلطة" نظر إىل اؼبشانيق غّب مدرؾ . إىل الطريق

تدفقت . ىبط خدر ثقيل عليو". مل أفعل شيًئا ايصباعة"ركبتيو يزحر 
استولت عليو . إىل ذىنو دوامة منهكة من صور ساطعة غّب مكتملة

زجره القصّب ". شبت غلطة"صاح . رغبة وحشية ُب أف يصرخ بقوة
. بلغوا بو سلًما خشبًيا صغّبًا من درجتْب يصعد إىل اؼبشنقة". تقدـ"

اآلف . رفعوا قدمو وىو يرفس ُب اؽبواء ويصرخ ووضعوىا على السلم
.  يشعر أنو يرى اؼبوت واغبياة مًعا ُب غبظة واحدة

هتدـ وعيو . أترجحت األنشوطة أمامو ُب اؽبواء. رفعوه إىل أعلى
قيد القصّب يديو من اػبلف حببل غليظ . مثل حجارة بيت تتساقط

شد ". لو أنك مؤمن حًقا ألؽبمك إيبانك أف تتخذ طريًقا آخر"قائالً 
أتكد أنو ال أمل، فلم يعد قادرًا على استحضار الكلمات . واثقو بقوة

". أشهد أال إلو إال هللا. ذىبت أبمي. "ؼبالحقة ما يدور ُب ذىنو
اؼبؤمن يفرح ابؼبوت لكنك "أسقط العجوز األنشوطة حوؿ رقبتو قائالً 

اندفعت إىل رأسو بضغط عنيف صور مفتتة مثل وعي ". مذعور
برؽ ُب عينيو ومض . يتمزؽ، ذكرايت، كلمات، أصوات، روائح

ضرب . غرز العجوز قدمو ُب خصر الفٌب ودفعو ُب اؽبواء. ملتاث
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. اؽبواء أمامو بذراعيو وُب عينيو ؼبعة اعبنوف وىو يشهق طلًبا للهواء
.  أترجح قليالً ٍب نبد

مكث الرجاؿ الثالثة صامتْب يراقبوف الفٌب وىو يدور حوؿ نفسو 
ىبطوا وابتعدوا . ببطء وأصابع قدميو مشدودة ابستقامة إىل األسفل

قاؿ . توقف العجوز ومر ببصره على اؼبشنوقْب. خطوات قليلة
لكن جثماف الفٌب أقصر من اآلخرين "الحظ النحيف ". عشروف"

".  أقصر أطوؿ اؼبهم أهنم عشروف"عقب العجوز ". بكثّب
مسح . تربعوا وألقوا سيوفهم جبوارىم. ساروا ببطء كبو شعلة القش

".  لك اغبمد والشكر"العجوز وجهو بكفيو ورفع رأسو ألعلى 
 

 ***
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الأ ر 
 

القليلوف يعرفوف قصة ظهور اؼبصباح الكهرابئي، أقصد القصة 
األصل يعود إىل قدَل الزماف عندما . اغبقيقية وليس القصة الشائعة

كاف القمر يلهم البشر ابلنور الطريق إىل العشق، إىل الشعر، إىل 
ُب بعض الليايل كاف القمر يهبط إىل األرض . البيوت ُب اؼبساء

وأعجب صياد . ويسبح ُب حبّبة أو أخرى فيلمع نوره على سطحها
بذلك الضى السحري، فَببص ابلقمر وراء األشجار ذات ليلة، 

كاف القمر ساخًنا جًدا من . وصاده من فوؽ سطح اؼباء بشبكة قوية
مشاعر العشاؽ وقصائد الشوؽ، وكاف مشًعا، فَبكو الصياد على 

األرض حٌب فَبت حرارتو، وُب الصباح أخذ وبطمو دبعوؿ ضخم إىل 
وراحت اؼبصانع تعبئ تلك الشظااي ُب علب . قطع وشظااي صغّبة
. ىكذا ظهر اؼبصباح ُب كل بيت". النور. النور"ورقية وتبيعها للناس 

أصبح ُب كل . تفتت القمر إىل مليارات اؼبلكيات اػباصة الصغّبة
.  بيت نور، لكن مل تعد السماء تلهم البشر دروب العشق

 
 ***
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بنلمير  

 
عاصمة داغستاف ليحضر احتفاالً بذكرى " ؿبج قلعة"سافر إىل 

كاف يكره السفر لكن الصحيفة أجربتو . أحد كبار شعراء القوقاز
بعد سبع ساعات ُب الطائرة وجد نفسو ُب حجرة بفندؽ على . تقريًبا

كاف برانمج ". وفد أجنيب"حبر قزوين وقد تدلت من رقبتو بطاقة 
االحتفاؿ مرىًقا مل يفلت صغّبة وال كبّبة بدًءاً من وضع الزىور على 

ضريح الشاعر مرورًا ابلندوات إىل اللقاءات وغّب ذلك، ٍب انقلب 
مؤشر اإلرىاؽ من تكرَل الشاعر إىل تكرَل الوفد الذي جاء لتكرَل 

.  الشاعر
هبلس يبحلق ُب اؼبنصة الٍب تواىل عليها اػبطباء ورأسو يتساقط 

هتتز بطاقة التعريف اؼبدالة على صدره . يفيق. ينعس. من التعب
قاؿ لنفسو وهللا لو أف الشاعر . كبطاقات اؼبذنبْب ُب ساحة العقاب

البد من العثور على . نفسو ىو الذي وبتفل بذكراه ما ربمل كل ىذا
ندـ على أنو مل أيخذ معو . كافيو إنَبنت إلرساؿ اؼبقاؿ إىل الصحيفة
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حـز أمره وهنض رافًعا سبابتو ُب اؽبواء كأمبا يستأذف ". الب توب"
.   وخرج يربطم

سار يتلفت برقبتو إىل أف شاىد . هللا على الشارع مشمس منّب
إىل اليمْب ربت ". كافيو ابؼبّبو"الفتة على جدار بيت مكتوب عليها 

. الالفتة ابب حديدي مشغوؿ ابلزىور، وقف جبواره شاابف يثرثراف
. تساوي ما قيمتو عشرين دوالر. أخرج ما ُب جيبو من روبالت

اذبو إىل . اؼبفروض أف تكفي فنجاف قهوة ونصف ساعة إنَبنت
ىز ". سندبر ذلك"أجابو القصّب ". ىل لديكم إنَبنت؟"الشابْب 

أفسح الشاب الطريق . اآلخر رأسو يودع صديقو وأوالنبا ظهره مبتعًدا
غّب بعيد . دخل إىل فبر مسقوؼ بتعريشة عنب تدلت أوراقها. أمامو

. تراصت ثالث مناضد من البالستيك األبيض دبحاذاة سور قصّب
. كاف اؼبكاف فارًغا إال من رجلْب يثرثراف أبلفة ونبا وبتسياف الشاي

.    جلس إىل اؼبنضدة القريبة من ابب الكافيو
وضعو واكبُب ". الب توب"اختفى الشاب وعاد بعد قليل وبمل 

وحدث " فنجاف قهوة تركي"أجابو ". ماذا تود أف تشرب؟"يسألو بود 
فتح ملًفا ُب ". أدب اعبرسوانت جسر إىل جيب الزبوف"نفسو 

ؿبج قلعة مدينة صغّبة بْب اعبباؿ "بدأ يكتب ". الالب توب"
رست السفن . انعسة مثل خاطر ىاديء. الشاىقة على حبر قزوين
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سادت فيها اللغة . العربية على شواطئها ُب القرف السابع ميالدي
طقطق بلسانو غّب ". والثقافة العربية حٌب مطلع القرف العشرين

تقدمت كبوه شابة طوقت خصرىا حبزاـ ملوف . مسَبيح ؼبطلع اؼبقاؿ
وضعت أمامو فنجاف قهوة وصحًنا من شرائح الشماـ وشطائر . ابلورد
مل أطلب سوى . "شكرىا". أي شيء آخر؟"ابتسمت تسألو . اعبنب

فنجاف قهوة، فنجاف واحد، لكنهم يضاعفوف اغبساب أبطباؽ 
فتاة صبيلة كهذه وال تَبفع عن اؼبشاركة ُب عملية احتياؿ . إضافية
".  صغّبة

سدد نظرة . جلس الشاب على حافة السور اؼبالصقة للمنضدة
أجابو ". ىل ترسل معلومات سرية؟"قهقو ". الالب توب"إىل شاشة 

أسبُب لو أنك كتبت أف "قاؿ الشاب ". أفشي أسراركم. نعم"مبتسًما 
حدؽ ابلشاشة ". لدينا أشهى غبم ضأف وألذ ظبك ُب القوقاز

وزر عينيو متسائال " نعم"أجابو ". أليست ىذه ىي اللغة العربية؟"
جدي كاف يقرأ "اسَبسل الشاب ". ومن أين لو أف يعرؼ ذلك؟"

كاف يعدٍل كل صباح أف يعلمِب إايىا لكنو كاف . ويكتب ابلعربية
ذات . يومًيا"أجاب ". أكاف يسكر كثّبا؟". "يسكر ُب اؼبساء وينسى

. مرة رأيتو على غّب العادة متجهًما، فسألتو ما بك اليـو اي جدي؟
ما "قهقو الشاب وسأؿ متودًدا "! أجابِب اليـو أان ُب كامل وعيي
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ضاعفوا "وفكر ". صبيل"قاؿ ". رأيك ُب قدح شاي ابلنعناع؟
عاد إىل اؼبقاؿ ". اغبساب واآلف ىبططوف للحصوؿ على بقشيش كبّب

يعشق الداغستانيوف السيوؼ اؼبنقوشة واألزايء اؼبوشاة أبلواف كربايء "
ال ىبلو بيت من بيوهتم من . اعبباؿ، والرصاص عندىم أعز من اػببز

قدسوا اغبرية "صور اإلماـ شامل على حصانو وربتها عبارتو الشهّبة 
".  اي أىل اعبباؿ، كأهنا أمهاتكم، وال يغرنكم ذىب وال ثروة

. ارتشف رشفة فوجد سكره قليالً . عاد الشاب بفنجاف شاي
صاح ُب الشاب ". يسرقوف الزبوف  ويستخسروف فيو ملعقة سكر"
ىل تكفي النقود الٍب جبييب أـ سيتحتم عليَّ ". "سكر لو ظبحت"

أهنى اؼبقاؿ وأرسلو إىل إيبيل ". تبديل دوالرات إىل روبالت؟
راح . هنض ولسبب ما وقف الرجالف اآلخراف وتقدما إليو. الصحيفة

استفسر من . كل منهما يصافحو حبرارة ويهز يده ُب اؽبواء عدة مرات
ىذا . أشكرؾ"قاؿ ". ال شيء"أجاب ". كم اغبساب؟"الشاب 

حلت عليو ". ىذا بيت ليس كافيو"أجابو ". كافيو والبد من  احملاسبة
أي بيت؟ ىناؾ الفتة ضخمة مكتوب عليها كوُب شوب "الدىشة 
نعم، لكن مدخل الكوُب شوب على الناحية "قاؿ الشاب ". ابؼبّبو؟

رفع الشاب ". واعبرسونة الشابة؟! هللا"تعجب ". األخرى من الشارع
أجابو !". والزابئن؟"قاؿ !". أتقصد زينب؟ إهنا زوجٍب"رأسو ضاحًكا 
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قاؿ !". لكن؟"سبتم ". أي زابئن؟ نبا عمي وابن عمي ُب زايرة لنا"
الشاي وغّبه ىو واجب . أنت سألتِب عن انَبنت وأان عندي"الشاب 
". الضيافة

قهقو ". بذمتك أليس ىذا كافيو ابؼبّبو؟"استوثق مندىًشا مسَبيًبا 
"!  وهللا العظيم ابؼبّبو من الناحية األخرى"الشاب يدؽ كًفا بكف 
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سأفتح البنب  أراكِت ي ًمن 
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حٌب إذا . حٌب لو مل تكوٍل أنِت سأراؾِ . سأفتح الباب وأراِؾ يوًما

تتطلعْب إيلَّ . سأراِؾ مضطربة ُب فتحة الباب. تظهري أبًدا سأراؾِ  مل
ينفطر قليب على وجودؾ اؽبش كجناح فراشة . تتفادين اؼباضي وأنت

عندما هتامسوا أبنِك . سأراِؾ ألٍل مل أفقد األمل. ربت ذرات الضوء
عندما قالوا انقضت سنوات وانتهى كل . لن تعودي مل أفقد األمل

أقف . كنت أذبو إىل الباب أفتحو وأنتظرؾ. شيء مل أفقد األمل
طوياًل، وصوت عميق ُب قرارة روحي ينبئِب أنِك قادمة، وأنِب سأفتح 

عنقك . نظراتك وأنفاسك وأصابع يديك من ؿببٍب. الباب يوًما وأراؾِ 
تقودؾ قدماؾ كبوي مغمضة العينْب، كأمبا . وكتفاؾ من انتظاري

، فأفتح الباب وأراؾِ  تفتحْب . أضع يديك بْب يدي. سبشْب ُب النـو
عينيك، وتكوف التجاعيد قد حفرت جبيِب، وصربي على العشق قد 

. ترفعْب ُب وجهي عينيِك الواسعتْب اؼبنهكتْب من الرجاء. حفر قليب
. تتفادين أف تنزلقي بروحك إىل ىوة السنوات الطويلة الٍب عذبتنا
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تسحبْب رأسك . يرقد وجهك يبامة ُب صدري. تندفعْب إيلَّ ملهوفة
سبألين . تتنهدين فأستنشق عطرؾ الذي يدور منو قليب. من بْب كتفي

تقولْب لنفسك . عينيك من طوؿ ربملي ومن الغراـ الذي ُب روحي
إنو حْب مزؽ الربؽ وجو السماء، حْب كاف الليل دبفرده سيد الكوف، 

عندما مل يعد شبت أمل، حْب أغلق اعبميع أبواهبم، وحده مل يفقد 
األمل، وحده كاف ينتظرٍل، أكرب من اليأس، وأشد حنااًن من مرارة 

تضحكْب . شعرِؾ مبتل وكتفاِؾ ترذبفاف من طوؿ الفراؽ. العتاب
أقوؿ لك إف ما جاء وردة ". ىل كربان؟"هتمسْب يل . أبلواف الزىور

الذي  ينفطر قليب على الوجود اؽبش. تتطلعْب إيلَّ بعمق. يرحل وردة
منحُب كل تلك القوة لكي ال أفقد األمل، لكي أفتح الباب وأتطلع 

الطريق وأُمِب نفسي أبنِب سأراِؾ، عندما تكونْب ندى  طيلة العمر إىل
حٌب عندما . على وردة، نورًا من قبمة بعيدة، أو دؼء قلب مقدس

ال تكونْب، سأظل أفتح الباب، أقف ُب الرعد والعتمة إىل أف تكوٍل، 
إىل أف تطوقي عنقي بذراعيك، فأنبس لك، إٍل مل أفقد األمل، يتقد 

، وعاًما بعد عاـ تغمغْب ُب أذٍل بصوت خافت، . حيب، يوًما بعد يـو
لكنِب ال أظبع ما تقولْب من انفعايل الذي يزلزؿ كياٍل، ترفعْب صوتك 

.     وال يكتمل الكالـ". أنتَ "قليالً وابلكاد أظبعك تقولْب 
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وأان انئم يطّب قليب كبوِؾ، وأان .  يطّب قليب إليِك َب كل وقت
أراه بعيِب وبلق ُب اؽبواء ووبَبؽ . يطّب قليب إليكِ . أسّب، وأان أصحو

يطّب . أراه  وال أستطيع أف أمد يدي ألطفئ اللهب. ُب الطريق إليك
ال يتعلم أبًدا أنو سيحرؽ جناحيو وعظامو . ال يتوب. قليب إليك

. ال يتعلم، ال يفهم، يفلت من صدري إليكِ . ويغدو رماد قبم أبيض
أف يتعقل، لكنو يندفع كأنو ما وجد إال من أجل . أانشده أف يتمهل

، وقليب حملبتك. أف يطّب كبوؾِ  . أوخبو. اؼبطر للسماء، والنور للنجـو
ألجل خاطري دعِب أطّب مرة أخرى، مرة "يبتسم كالطفل ويرجوٍل 

يتطلع إيلَّ من بْب أصابعي . أمسُك بو ُب قبضٍب. أزجره". أخّبة
يتأملِب بعينْب تطلباف . أطلقو". أتعاقبِب ألٍل عاشق؟"ويسألِب 

. أراه وبَبؽ بشوقو. اؼبغفرة، يستدير مثل طفل أذنب ويطّب إليكِ 
. أسأؿ هللا أف ىبلصِب من قلب يسكن اؼبسافات الٍب تفصلِب عنكِ 

أجعلو اثبًتا . اي رب ال ذبعل حياٌب شاىًدا على قلب وبَبؽ"أقوؿ لو 
ىذا "ينظر إيلَّ الرب قائالً " . دعو راسًخا ُب صدري. بْب ضلوعي

قلبك ألنو وبب، قلبك ألنو يعرؼ ما ال تعرفو أنت، فاطلب لو 
". اي رب إنو يشتعل ُب اللهب ألف مرة"أقوؿ لو " . السماح والتنكره
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فاصرب وعش ىذا اغبريق، . مل يبق إال القليل"يبسم الرب برضبة متمتًما 
اي رب قبِب "أضم قبضٍب متوسالً . أحِب رأسي" . إنو مفتاح الفردوس

ا ". من الفردوس واكتب يل اعبحيم ألسَبيح
ً
يصمت الرب متفكرًا متأؼب

. ألجلي وال يقوؿ شيًئا
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ذابت عظامي وأنت . ذاب قليب كلو ربت عينيِك فجرًا بعد فجر
تنظرين إيلَّ بفضوؿ . تدورين حويل بكتفيك الصغّبتْب تضحكْب

. اآلف زبلت القوة عن بدٍل. ضاع وجودي كلو. وسرور األطفاؿ
اضطرب عقلي ومل أعد أصلح لشيء . زبلت الشجاعة عن روحي

ال . ال أرَض وال ظباء. مل يبَق من عمري غّب كلمات. سوى ؿببتك
إىل من أكتب رسائلي ىذه اآلف؟ من الذي يكتبها؟ . نور وال ظلمة

! أيكوف قليب قد جن من كثرة ما أحبِك دمي؟
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جالس مستند إىل . أنِت مثل شجرة فتية واحدة ُب ىذا العامل
. أتطلع إىل أعلى حيث فاكهتك. جذعِك بظهري وذكرايٌب وقليب

ابتساعهما الرحيم، لعلِب إذا . أحدؽ هبما. حيث عيناؾ اعبميلتاف
ىذا اؼبساء . ىذا الفجر منكِ . زمانكِ  جالس يغمرٍل. أراٍل رأيتكِ 
وحْب . ىذه الغاابت أنتِ . ىذه البيوت أنتِ . يغمرٍل مكانكِ . منكِ 

كل . سبطر السماء على كتفى وعنقي أعرؼ أف ىذا اؼبطر أنتِ 
األزمنة وكل األمكنة تتقطر من رأسك وشعرؾ اؼبرسل ووجهك، تنزلق 

اعبباؿ . ىذه اجملرات الٍب تدور ُب الفضاء أنتِ . كتفيك وتغرقِب من
أحدؽ . مستند بعمري إليك، ولست أدري من أكوف. والسفوح أنتِ 

أطوؽ عودؾ األخضر بذراعي  لعلِب . بعينيك العميقتْب الشاردتْب
أقوؿ ". من أنَت؟"وحْب تسألْب . أعرؼ نفسي أو أتذكر من أكوف

".  أنتِ "
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السماُء الكبّبة الٍب تظلِك ُب . كل ىذه السهوب اؼبَبامية قليب

الزىور اؼبتمايلة . اؼبساحات الٍب سبشْب فيها قدر ما تشائْب. سّبؾِ 
الريح الٍب هتب . التالؿ والودايف اؼببتلة. بْب الفجوات الصخرية قليب
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سبدين كفك . اعبباؿ الشاىقة والطّب الذي يرذبف بينها قليب. عليكِ 
البطاح ُب الفجر قليب، واغبصى . إىل نور السماء وتسحبينها من قليب

الصغّب الذي تعبثْب بو وترمْب بعضو إىل النهر، دوامات اؼباء اؼبنداحة 
قليب، الزىور الزرقاء الٍب مل توجد أبًدا، األظباؾ الٍب تتواثب ُب برؾ 

ىذا اعبسر اػبشيب الذي يهتز ربت قدميِك قليب، . اؼبياه قليب
وسيصادفِك بعد قليل حجر أبيض ذبلسْب عليو، تسَبوبْب ريثما 

الغزاؿ الذي يفر . ىذا اغبجر األبيض قليب. تسوين خصلة من شعرؾ
. الفجر الذي سيحل والليل الذي حل. بعيًدا بْب األشجار قليب

كوكب وبيا من . مياه الشالالت قليب. الصخر الذي يندى أبنفاسكِ 
حرارة اندالعك ومن انطفائك اغبلو مرزبية كأوراؽ الزىرة على راحة 

كوكب يعذبو الدوراف ُب الكوف بال معُب من دوف أنفاسك . يدي
قليب كوكب لوقع قدميك وأنِت تثبْب من ضفة . الٍب ربرؽ الروح

. ألخرى، وال تتذكرينِب ولو حٌب بتنهيدة عابرة
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كل ما تنامينو يصبح . كل ما تفعلينو يُفرح .كل ما تقولينو ُيسعد

كل ما تلتفْب إليو يتجمد من . ما تستيقظينو يصبح ربيًعا كل. حلًما
كل ما تندى عليو  .كل أرض ذبلسْب فيها تصبح حديقة!  صبالك
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  وكل ما .كل صخر سبرين عليو يتفتت هنرًا. أنفاسك يغدو ورًدا
!  تفارقينو يصبح جرًحا
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. حياٌب خبزؾ أتكلْب منها سنة بعد سنة حٌب تشبعي وتنصرَب
دمي هنر تضربْب فيو بذراعيك ٍب زبرجْب إىل الشط وروحي تقطر 

لست . لست مقسومة يل ُب ىذا العامل. تبتعدين. على شعرؾ
فلماذا أرى دمي على كتفيك وأشعر . مقسومة يل ُب أي عامل آخر

طوؿ الوقت أنك يل؟ أنك كنِت يل؟ أنك ستكونْب يل؟ أنك معي؟ 
سأغتسل "تقولْب عن دماي . أنك كنِت معي؟ أنك ستكونْب معي؟

لست مقسومة يل، فلماذا . أتغتسل زىرة من لوهنا؟. وتنصرفْب". منها
يكوف وجهك آخر ما أغمض عليو عيِب؟ وصوتك آخر ما يطرؽ 

ظبعي؟ أـ أنك مقسومة يل على ىذا النحو اؼبؤمل؟ وأنك ابلفراؽ 
والعذاب تغمرينِب دبحبتك؟  
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. يبكنك أال تلتقي يب. يبكنِك أف تنزعي ذراعيك من حوؿ عنقي

لكن اؼبؤمن يظل مؤمًنا حٌب بعدما ينزعوف كتابو اؼبقدس من بْب 
ىكذا أحببتك أنِت، ابلدماء . يديو، ألنو يؤمن ابإللو وليس ابلكتاب

الٍب جرت ُب كل عروؽ البشر، أبرواحهم كلها ؾبتمعة، بكل اعبحيم 
لكنِب . انزعي ذراعيك. الذي مروا بو، بكل اعبنات الٍب تطلعوا إليها

سأظل أنصت ألنفاسك وىي تَبدد ُب صدري، وأعلم أنِب حْب 
ىناؾ، ُب مكاف ما، تقفْب . أغادر الدنيا سأواصل طريقي إليكِ 

لك وحدؾ . أنت من أحبِب. نعم"تغمغمْب . وتتأرجحْب بلوف اللهب
كل ما ىو لطيف ُبَّ، روحي وبدٍل ، نعومة خصري ورقة كالمي، 

إندالعي واندايح عشقي ُب نظرٌب، لك وحدؾ أضبط أنفاسي على 
إيقاع أنفاسك، مبشي صوٌب كلو ألذنيك، ضحكاٌب كلها لقلبك، 

ىا كبن معا، فكيف داخلك الشك ُب . وأنت مسحور حبيب
". الفردوس؟
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واقف . كل ما يصلِب بِك يغرقِب. كل ما يفصلِب عنِك يغرقِب

ال الزىور وال الشموس اغبارقة وال الغبار وال الصقيع . أتطلع إليك
أراِؾ حٌب . أتطلع إليك حٌب مل أعد أرى. هبعلِب أحيد ببصري عنك

سنوات ال أابرح مكاٍل، ومل أعد .  مل أعد حباجة إىل أف أتطلع إليكِ 
أدري إف كنِت ىناؾ حيثما أرسل بصري أـ أنك غادرت من زمن؟  
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واقف وحدي أتطلع إليِك وال أشفى منِك، أُتشفى الروح من 

روحها؟ يقولوف يل عليَك أف تذعن للفراؽ كما يواجو اإلنساف موتو 
أقف . أخرج كل ليلة أفتح الباب. بشجاعة اؼبرة األخّبة للشجاعة

أنصت ُب النهر إىل دموعِك، . أنصت ُب الريح إىل أنفاسكِ . وحدي
أنصت ُب السماء إىل نورِؾ، أنصت ُب الفراؽ إىل لقياِؾ، وال صوت 

أعطِب هناية لكل ذلك، أو . وال صدى، وال غبظة تصرحْب حببك
 . غبظة لقاء قبل النهاية

       
*** 
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 جه 
 

متجًها إىل عملي فبتلًئا ابآلماؿ الٍب يثّبىا " ميكروابص"ركبُت 
أخرجُت . جلسُت على كنبة خلف السائق. نور الصباح ُب النفس

تواثبت اغبروؼ أماـ بصري الضعيف مع حركة . صحيفة وفردهتا
أخذت أأتمل وجًها الح يل ُب اؼبرآة . أغلقت الصحيفة. السيارة

. راجعُت حبماس خططي ؽبذا الشهر. الصغّبة على يسار السائق
سأشَبي أابجورة . سأهنى إصالح أاثث حجرة النـو وأدىن الشقة

سأفرغ من الَبصبة الٍب بدأهتا . جديدة ألقرأ علي ضوئها ُب الليل
خالؿ أسبوع على األكثر سأقـو برحلة إىل . وأسلم الكتاب

أقسُم . نتجوؿ مًعا ُب شارع صفية زغلوؿ. ألتقي حبناف. االسكندرية
ال شيء يقف عائًقا . ؽبا ؾبدًدا أنِب ال أعشق سواىا، أاي كاف الصدود

.  أماـ األماٍل واإلرادة الصلبة
. حملت الوجو ؾبدًدا. تطلعُت إىل اؼبرآة الٍب على يسار السائق

ذباعيد عميقة حوؿ . وجو رجل عجوز منهك. زررُت عيِب أدقق فيو
. كيف يصل اغباؿ ابلبشر إىل ىذا العجز؟. شيء مؤسف. عينيو

حاولت أف أتبْب وجو السائق ألرى إف  كاف ذلك وجهو ىو فلم 
ال يشبو الوجو الذي . كال. نظرُت إىل وجو الراكب جبواري. أسبكن
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أمعنُت . دفعت صدري إىل األماـ مقراًب عيِب من اؼبرآة. يهتز ُب اؼبرآة
.  إنو وجهي. النظر إىل الوجو وتعرفت إليو

. ببطء وأان أتسند على فتحة اببو" اؼبيكروابص"ىبطُت من 
أخذُت . شعرُت ابلتعب وبط على ساقيي وقدمي. وقفُت ُب الشارع

ىناؾ توقفت أللتقط . أجرر نفسي ببطء إىل الناحية األخرى
.  أنفاسي

 
 ***
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 آلي أن
 

مل يكن ليظن أو . للمرة األوىل عصر يـو شتوي" آليوان"ظهرت     
شبت آليوان صغّبة كهذه، قد تظهر، وزبتفي، وتبقى لألبد ُب  ىبمن أف

كانت كبو السادسة مساء حْب دؽ جرس .  مرئية مكاف ما حية غّب
مرتكز دبرفقيو إىل سطح منضدة ُب الصالة  ظبع الرنْب وىو. الباب

شتاء روسي . قطعة ظباء تغيم بلوف اغبليب يراقب من انفذة عن يبينو
يشبو حقيقة صارمة تسوؽ اإلنساف برصانة إىل الدؼء والشرود 

يتابع ببصره ندؼ الثلج البيضاء هتمي خبفة وتتطاير ُب . والذكرايت
مسار الريح، تلمع ُب ضوء أعمدة اإلانرة، كأمبا يتهاوى النور ويتفتت 

أشجار البتوال عالية من وراء البيوت اؼبقابلة، مكللة . أماـ عينيو
فرؾ سيجارتو ُب . ابلبياض والصمت مثل راىبات مستوحشات

ستكوف حباجة إىل مبلغ من اؼباؿ ". صفية"خالؿ أايـ تسافر . اؼبطفأة
ىبط بصره إىل إشعارات . للسفر وشبت ىدااي ينبغي شراؤىا لألىل

غًدا ُب الصباح الباكر يتجو إىل البنك ٍب . بنكية على سطح اؼبنضدة
ُب ىذه اللحظة دؽ . إىل مصلحة اعبنسية لتجديد مستندات إقامتو
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ُب الردىة، وصوهتا " صفية"أعقب الرنْب وقع خطوات . جرس الباب
". اعبّباف"من ىناؾ بعد قليل عالًيا ليصل إليو وىي تقوؿ بدىشة 

اذبو إىل الفسحة الضيقة عند الباب حيث ىبلع الضيوؼ . هنض
أمامها سيدة فبتلئة . كانت صفية واقفة ظهرىا إليو. معاطفهم الشتوية

. ألقى نظرة خاطفة عليها. عريضة الكتفْب وجبوارىا وقفت آليوان
. قصّبة كبيفة تناىز اػبامسة عشرة، ببنطلوف قطيفة كاكاو وبلوزة بنية

شعرىا أصفر ملمـو ُب ذيل حصاف، وجهها كعسل أبيض منقط 
تذكر . وقفت وعيناىا تومضاف خبجل وتوتر خفيف. بنمش خفيف

قالت أمها وعلى . أنو حملها من قبل ُب مدخل العمارة وعند اؼبصعد
حاوؿ . ابتسم مرحًبا". جّبانكم: "مالؿبها تعب حلو من تربية األوالد

تقدمت األـ إىل الداخل وىي تدفع . أف وبزر سبب الزايرة اؼبفاجئة
ىرولت صفية إىل . جلستا ُب الصالة. بقبضتها أمامها" آليوان"

جلبت أقداح الشاي وصينية عليها صحن من كنافة . اؼبطبخ
تبادلوا عبارات عامة عن الطقس واؼبدينة الٍب يسكن الناس . وبسبوسة

ظل يَبقب اإلفصاح . فيها جنًبا إيل جنب وال يلتقوف إال ابؼبصادفة
: عن سبب الزايرة حٌب قالت األـ أخّبًا وىي تشّب حباجبها إىل ابنتها

خطر يل يعِب . قد تلتحق العاـ القادـ دبعهد اللغات الشرقية" آليوان"
أنكم، صراحة، قد تستطيعوف تعليمها اللغة العربية؟ ما مل يكن ُب 
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. جالت بعينيها بينو وبْب صفية تستكشف رد الفعل". ذلك إرىاؽ؟
ما من إرىاؽ : "مل يكن قد استوعب اؼبطلوب لكنو قاؿ بنربة مهذبة

ألقى نظرة على ". ىي مثل ابنتنا: "على كالمو" صفية"نت ّأمػ". أبًدا
كانت جالسة وقد شدت ظهرىا وضمت ساقيها إىل ". آليوان"

انزلق بصره من دوف . ركبتيها تتطلع أمامها كمن يَبقب صدور حكم
. قصد إىل هنديها الصغّبين البازغْب ربت قماش البلوزة احملبوكة

رفع بصره عنها، وقاؿ ؽبا . أحست نظرتو فطوت كتفيها على صدرىا
". اللغة العربية ليست صعبة كما يقولوف. ال زباُب آليوان: "على الفور

أجابت . رأى ُب عينيها قوة الصبا على السعادة. صوبت بصرىا إليو
". كل شيء ُب أولو عسّب، لكِب ال أخاؼ: "بنربة بْب الطفلة واألنثى

: قضمت جزًءا منها ونصحت آليوان. مدت أمها يدىا إىل قطعة كنافة
وازدردت القطعة كاملة فساؿ ". ربفة. تذوقيها. حلوايت شرقية"

بعد قليل هنضت األـ وآليوان ُب إثرىا . عسلها على جانيب فمها
راضيتْب ابتفاؽ أف تَبدد آليوان عليو مرتْب ُب األسبوع مساء كل 

ضمت . سبهلتا ُب الفسحة الصغّبة الرتداء اؼبعاطف. سبت وثالاثء
ربتت على طرفيو تساويهما . جانيب معطفها األزرؽ الطويل" آليوان"

بكفيها ٍب أطلت عليو برأسها من ايقة اؼبعطف العالية مثل مشس 
.   صغّبة زبرج من زرقة ظباء
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ومل يكن ليحزر أف شبة . أمامو" آليوان"    ىكذا ذبلت أمامو 
 . لو، وآليوان لكل إنساف، تلوح وزبتفي، وتبقى غّب مرئية" آليوان"

    
 ***

 
وقف . ُب اليـو السادس على زايرة آليوان ودع صفية ُب اؼبطار

يلوح ؽبا بكفو عرب اغبواجز الزجاجية وىي ذبرر حقيبتها إىل صالة 
خرج من مبُب اؼبطار إىل ساحة . ىف عليو شعور أبنو حر. الركوب

ريح وبرد وكتل من الثلج . كانت حوايل السابعة مساء. السيارات
انطلق عائًدا إىل . ركب السيارة وشغل اؼبدفأة. األبيض ُب تالؿ صغّبة

اهنمرت من أغنية . وضع ُب الكاسيت شريطًا لكاـر ؿبمود. البيت
إنِت الكأس : "الكمنجات ملتاعة على إيقاع الرؽ" ظبرا ايظبرا"

يهزه اللحن من جذوره وىو يقطع الشوارع ..". وشفايفك طبرة
. ؿبطات البنزين. مداخل احملالت. كل شيء أبيض. اؼبكسوة ابلثلوج

معاطف العابرين اؼبهرولْب، . سقوؼ السيارات اؼبركونة. قمم األشجار
كأف مالئكة خفقت أبجنحتها لتجلو وجو كوف طاىر ال يعرؼ 

كانت َمّساحات السيارة تروح وذبيء تزيح خيوط . الكذب والطمع
غمره خشوع ىاديء رصْب لقوة . اؼباء الٍب تسيل على الزجاج أمامو
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أحس أنو وحيد، معزوؿ، مؤقت، كالثلوج الٍب تَباكم ليالً . ؾبهولة
.   وتذوب ابلنهار

حيا اؼبرأة العجوز . دفع ابب العمارة الدوار.     وصل إىل البيت
ظبع الصمت . دخل الشقة. اذبو إىل اؼبصعد. حارسة البيت هبزة رأس

. مل يكن قد خلع معطفو بعد حْب دؽ جرس الباب. ُب أرجاء اؼبكاف
: قالت. مدت إليو يدىا بصحن. أمامو" آليوان"شاىد . استدار وفتح

: رفعت حاجبيها". روسية وستعجبكم. من ماما. فطائر ابؼبريب"
: صمَت غبظة فحدجت فيو بتوجس". أليس كذلك؟.. موعدان غًدا"
. ابتسمت". كيف أنسى. ال. ال: "ابتسم". ماذا؟ ىل نسيت؟"

كيف "اتبعها بعينيو . أولتو ظهرىا وسارت إىل شقتهم ُب هناية اؼبمر
التفتت ". يبكن لفتاة ُب ىذه السن الصغّبة أف تتمتع هبذه الرشاقة؟

: تريثت ورجعت إليو. إليو من عند ابب شقتها ولوحت لو بكفها
، مل تقل العمة أو "مداـ"قالت ". اؼبداـ سافرت؟.. نسيت أسألك"

. عن أية مكانة خاصة وجعلتها موضع الند" صفية"اػبالة فأزاحت 
تتجنب استخداـ أية . انتبو إىل أهنا تفعل الشيء ذاتو حْب زباطبو

ستبقى مع األوالد وتعود . سافرتْ : "أجاهبا. كلمة تشّب إىل توقّبه
. الحظ أنو ىو أيًضا قد تفادى ذكر اسم صفية". زايرة ُب الصيف

بدت على وجهها فرحة ". أرببْب أف نبدأ الدرس اآلف؟: "سأؽبا مَبدًدا
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. قوية وسارعت ابالنزالؽ من ربت إبطو ويده اؼبمسكة دبقبض الباب
اذبو إىل . جلست ُب الصالة. ىرولت إىل الداخل مثل أرنب يتحرر

عاد إليها . أخرج من الثالجة تفاًحا وشطّبة بيتزا ابلسجق. اؼبطبخ
مل تنتبو إىل مقدمو إال مع اكبنائو . فرآىا تتابع فيلم كرتوف ابستغراؽ

ال أسبكن . شقتنا زضبة: "التفتت إليو ضاحكة. ليضع الصحن أمامها
أدارت وجهها بسرعة إىل شاشة ". من مشاىدة أي شيء هبدوء

مضى إىل حجرة اؼبكتب . التلفزيوف ربدؽ مبهورة ابلصور اؼبتالحقة
. أخذ يقلب أوراؽ شحنة اػبشب األخّبة". طفلة"وىو يقوؿ لنفسو 

. غًدا زبرج الشحنة من ميناء أوديسا وتصل اإلسكندرية بعد غد
خالص : "بعد قليل وافاه صوهتا من بعيد. سيكوف عصاـ ُب انتظارىا

هنض متجًها إىل ". أين أنت؟"بنربة تستفسر الئمة " أان شفت الفيلم
شعر بليونة . أحس بقدميو ونبا تغوصاف ُب مشاية الردىة. الصالة

تراءت لو آليوان تتفتت مثل قطعة بسكوت ىشة . ربت ثقل بدنو
ما . "تدفق الدـ إىل عينيو ورأسو ساخًنا. تتطاير بْب صدره وذراعيو

وجدىا واقفة تتطلع ُب انتظاره ". أنت زبرؼ، فاحَبس. ىذا اؽبراء؟
قالت وعيناىا تلمعاف أبطياؼ . إىل الباب اؼبفتوح بْب الصالة والردىة

مل تكن لو خربة ابلتعليم أو ". نبدأ الدرس؟. فيلم لذيذ قوي: "سرور
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وضع دفَبًا وقلًما . لكن أال يبدأ التعليم كلو ابغبروؼ؟. خطة للدرس
.   أمامو

ألف  - 
ألف  - 
 ابء  -

ابء  - 
نطقت كل اغبروؼ اؼبشَبكة بْب الروسية والعربية . اتء، اثء، جيم

أف حل الدور على اغباء، فظلت ذبتهد معها حٌب تركتها  بسهولة إىل
اللفظ مرة  عندما وصال إىل العْب كرر عليها. على حد قوؽبا" مؤقًتا"

واثنتْب، فحدقت بو كأمبا ال تصدؽ ما تسمعو، أو كأف اللفظ كارثة 
. استجمعت قواىا. هنضت حبـز كأمبا تتأىب ؼبعركة. ال ربتمل

مل . دفقت اللفظ كأنو أوزة تتخبط ىاربة من حلقها. فنجلت عينيها
جلست سانبة . نظرت إليو بغيظ. يتمالك نفسو من القهقهة طويالً 

دعِب . ىيا.   ابلروسيةыиانطق . طيب: "انتبهت. تراجع خيبتها
أخذت سبيل بصدرىا لألماـ . االقبليزي I تردد ٍب نطقو بلفظ ". أرى

اضبر وجهها . وترجع بو وىي تقهقو سعيدة أبهنا أثرت لنفسها
خبطت كفو بيدىا . ودمعت عيناىا من غمرة الضحك والسعادة

مسحت بيدىا نداوة عرؽ على "! واحد الكل اي بطل: "كاألصدقاء
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تبادؿ االثناف النظر ُب . أغمضت عينيها ريثما ينتظم تنفسها. جبينها
صمت، يستوعب كل منهما شيًئا ما استجد ُب اآلخر أو ُب نفسو 

بدا ؽبما ُب تلك اللحظة أف . أو حوؽبما، شيًئا مل يكن ُب اغبسباف
اختالؼ . فارؽ السن. كل ما يفصل بينهما قد زاؿ فجأة، وتالشى

الذكرايت، كأهنما يبدءاف اغبياة من جديد . اللغة. الوضع. التاريخ
اآلف، من نور ؽبما، يشملهما نبا االثنْب فقط، وال شيء خارجو، 

. سوى ظالؿ بعيدة رمادية ألانس وأحداث من الصعب التعرؼ إليها
اتقت روحو بضرواة إىل أف يضع يده على ذلك . امتأل قلبو ابلفرح

من تالفيف عتمة بداخلو انتفض . النور، أف يتيقن من أنو حقيقة
حدؽ كل منهما بداخلو . ـبلوؽ غريب يهدـ ما حولو بتوحش

. توىج اعبو من القلق واالضطراب. واسَبؽ النظر إىل داخل اآلخر
. مدت يدىا أبصابع مرتعشة إىل قدح عصّب. سعل وغطى فمو بيده

اغبواجز الٍب زالت فجأة خلقت حاجزًا آخر من حرج خفيف كذلك 
هنضت . الذي وبسو شخصاف يتعرايف للمرة األوىل أماـ بعضهما

. ىز رأسو ُب صمت. مالت لتصافحو". الـز أمشي: "وقالت حبـز
عند ابب الشقة رفعت إليو . هنض ومد إليها كفو أبمل غّب مفهـو

. اندفعت مهرولة إىل اػبارج. رأسها بوجو لونو االنفعاؿ من اػبجل
 ". ما ىذا الذي هبري؟"دار رأسو . مكث واقًفا مكانو
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  ***

 
قبل اؼبوعد بساعة اعتذرت ابلتليفوف عن . انتظرىا يـو الثالاثء

أرىف ". لكِب سآٌب السبت القادـ"عدـ حضورىا، واستدركت 
السمع إيل ذبذابت صوهتا يتلمس أثر فورة اللقاء السابق، فلم هبد، 

خاطبها برصانة العالقة بْب العم والفتاة . كانت تتكلم حبيادية اتمة
. طمأنتو على األوالد. اتصل بصفية ُب القاىرة. أهنى اؼبكاؼبة. الصغّبة

قالت إهنا حباجة إيل عشرين ألف جنيو بشكل عاجل الستكماؿ 
. سالـ. وعدىا بتحويل اؼببلغ إىل حساهبا. أاثث شاليو اإلسكندرية

. كاف مازاؿ بكامل مالبس اػبروج. مبعثر. أحس أنو مشتت. سالـ
وضع البالطو على كتفيو وىبط متجًها بسيارتو صوب ؿبطة مَبو 

، كافيو أقامو عراقيوف صبعتهم صداقة "ألف ليلة"، حيث يقع "جوركي"
جاءوا ُب البداية طلًبا للعلم ٍب التحقوا أبعماؿ ـبتلفة وتزوجوا . الغربة

كانوا يلتقوف أسبوعًيا ُب مطعم . روسيات وأقببوا وألفوا الصقيع
معروؼ يشربوف البّبة ويبزوف ابعبمربي، يلتمسوف ُب الصحبة ذكرايت 

يتأسفوف على ما جرى لبلدىم . الوطن ولبيلو وخرير هنره البعيد
إمعااًن ُب السخرية من . ويقروف ُب الوقت ذاتو أبنو ال رجوع للعراؽ
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رابطة ملعوف أبوؾ اي "فكرة العودة أطلقوا على لقائهم األسبوعي 
اهنار االرباد السوفيٍب وانفتحت أبواب البيزنس فأقاموا كافيو ". وطن

برأس ماؿ مشَبؾ وأصبح مركزًا لرجاؿ األعماؿ العرب " ألف ليلة"
والشباب من الروس عشاؽ النرجيلة والكباب وغرائب اغبضارات 

طوقو إيقاع الطبوؿ العميق وصليل الصاجات . دخل الكافيو. األخرى
حيا بعض معارفو من ". اي غزايل كيف عِب أبعدوؾ"الراننة ُب موشح 

طلب نرجيلة وسرح . جلس إىل منضدة شاغرة. العرب إبشارة من يده
مل يكن قراره . مع دخاهنا إىل مسئوليات رجوعو اؼبرتقب إىل مصر

ابلرجوع مرتبطًا دبا يردده البعض عن االنتماء والعمل لرفعة الوطن، 
فقد كاف يعتقد جازًما أبف خلف األىداؼ والشعارات الرباقة شبة 

كاف حافزه إيل العودة أنو . مصاحل وأىداؼ فردية ُب زعامة أو ماؿ
ببساطة غّب قادر على اغبياة خارج القاىرة وأنسها وأزقتها اؼبلتوية 

فجأة رأى صديقو اللبناٍل سهيل يدخل . وؽبجتها ونكاهتا ودفئها
أقبل عليو . الكافيو وذراعو مشبوكة بذراع شابة طويلة مشرقة الوجو

واكبُب فارًدا ذراعو حٌب هنايتها يقدمها إليو بصوت فبطوط وإجالؿ 
اعتدؿ وضيق عينيو على بسمة ماكرة ينتزع ". اناتشا"ملوكي 

كاف سهيل مقراًب إليو ألنو مرح كرَل يعطي . االعَباؼ بشطارتو
اآلخرين ابمتناف، كأهنم ىم الذين يبنحونو، قادر على رشوة أي 
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فتح سهيل لو الكثّب من األبواب الٍب ساعدتو . مسئوؿ بلباقة ولطف
طلب كبااًب لو . جلس سهيل. ُب ذبارة اػبشب خاصة ُب الفَبة األوىل

ولصديقتو ونرًدا وراح يعلمها اللعبة وىو فبسك أبصابعها وبرؾ هبا 
سألوا امرأة فرنسية ىل يسرىا أف . اظبعوا ىذه النكتة: "قاؿ. اغبجارة

يسرٍل أف . بلى: تتكلم مع زوجها أثناء العملية اعبنسية؟ أجابت
غمز سهيل بعينو اليمُب "! أتكلم معو إذا وجدت تليفوف ابلقرب مِب

ما رأيك أطلب . البنت عندىا صديقة مثل البدر: "ىباطبو ابلعربية
أتمل بشرة الفتاة العاجية ". منها تكلمها ونطلع على البيت عندي؟
زبيل السهرة الٍب طاؼبا . وعينيها الزرقاوين الالمعتْب أبوائل النشوة

كاف سهيل . قضى مثلها ُب بيت سهيل الريفي بضواحي موسكو
يعيش وحده، يبدؿ الصديقات دبعدؿ مرة ُب الشهر، يقيم اغبفالت 

ذبري بْب أشجار اغبديقة . الصاخبة لألصدقاء وكبار اؼبوظفْب الروس
تشتعل األغنيات من . يتطاير فوح الفودكا الالذع. رائحة شواء اللحم
تلمع العيوف من . تدور النكات اللطيفة والبذيئة. إيقاعها الصاخب
أخّبًا يتفرقوف كل إيل حجرة بصحبة شابة صبيلة . الرقص والضحك

تنصهر ُب عنفواف العناؽ والقبل كأمبا ىي غبظة وجود ال قبلو وال 
هتدأ النار، وتنداح سخونة اللحم اغبار من صدره وعنقو . بعده

وأطرافو، تتسرب، ووبط عليو طبود ثقيل، بينما تنزوى روحو وحيدة ُب 
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استعاد كل ذلك وتراءت لو عينا آليوان أمامو مباشرة . ركن بعيد
تنظراف إليو بثبات وصراحة، ومن بْب هنديها ينبعث نور يشق روحو 

الليلة لن . ال"اعتذر لسهيل . حٌب يكاد أف يسمع صوت سبزؽ الروح
.       انصرؼ". أستطيع

        
  *** 
 

راجع مع . تناوؿ لقمة وىبط متجًها إىل العمل. استيقظ مبكرًا
. اتصل بعصاـ ُب القاىرة. السكرتّبة اللبنانية أخبار شحنة اػبشب

ُب طريق العودة إىل البيت ". كل شيء سباـ اي ريس: "طمأنو عصاـ
اشَبى طباشّب وأقالًما ودفاتر وسبورة . عرج على ؿبل أدوات مكتبية

وضع كل ذلك على منضدة قرب التلفزيوف ُب . مع حامل لرفعها
.   الصالة

كانت ترتدي سرواؿ جينز وبلوزة ". آليوان"ُب اؼبساء جاءت 
تطلعت إىل السبورة بدىشة . ظباوية وجوراًب أبيض ُب حذاء رايضي

ىز رأسو أف نعم انظرًا إليها !". كل ىذا للدرس؟! معقوؿ؟: "وفرح
اليـو ننتقل من اغبروؼ إىل بعض : "خاطبها بنربة العم. بتعقل

. واآلف إىل بعض العبارات. تلميذة. قلم. مدرسة. بيت". الكلمات
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لست : "ضحكت". أان فتاة روسية صغّبة. أان اظبي آليوان: "لقنها
". أعيدي العبارة على ظبعي"قاؿ بتحفظ ". صغّبة إىل ىذا اغبد

أعادت العبارة وحذفت منها كلمة صغّبة وأضافت من عندىا كلمة 
أعرؼ كلمة صبيلة ألف لدينا : "قالت كأمبا تفسر ذلك. صبيلة ابلعربية

أبف مقاومتو تنهار ّ أحس". رواية شهّبة عبنكيز أيتماتوؼ هبذا االسم
سألتو عن األىرامات والتماسيح والنيل وما إف كاف . وىو يتطلع إليها

. بلى: "ضحك!". بوسع الرجل الشرقي حًقا أف يتزوج أبربع نساء؟
: فتحت عينيها مدىوشة". أقصد أف القانوف يسمح لو بذلك

حدجْت فيو . سكتَ !". ويستطيع أف يرضي أربع نساء مرة واحدة؟"
ا مضطرابً ". تستطيع؟.. أنت مثالً : "تسألو مباشرة

ً
. سكَت متأؼب

من جديد زاؿ كل ما . نظرْت إليو بتحد أسقط السدود الٍب اصطنعها
وحدنبا، وال شيء . من جديد عاد النور يشملهما مًعا. يفصل بينهما

أحس برغبة عنيفة ُب ضمها واعتصارىا بقوة ليغرز . خارج النور
.  بداخلو النور اؼبنبعث

ألفْت . على الدرس بعد ذلك طبس مرات" آليوان"واظبت 
. اؼبطبخ تفتح الثالجة بنفسها وأتكل ما ذبده صارْت تدخل. الشقة

ذات مرة تركت عنده رواية . سبشي ُب الصالة بشبشب وشعرىا مفرود
". ردبا تنشغل بشيء وأان ىنا فأجد ما أقرأه: "قالت. كانت تقرأىا
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: قالت. اعتذرت عن أهنا مل تقم ابلواجب اؼبدرسي. جاءْت ُب اؼبساء
". سهرُت ابألمس حٌب وقت متأخر ُب عيد ميالد إحدى صديقاٌب"

جلس ليس أمامها كما اعتاد بل على فوتيو جبوارىا، ال يفصل بْب 
أتشربْب : "سأؽبا. كتفو العالية وكتفها اؼبنخفضة سوى ذراع الفوتيو

عرض ". مازاؿ رأسي يدور من مشبانيا األمس: "أجابت". قهوة؟
". أين ىي؟! حقا؟: "صاحت". لّدَي مشبانيا إذا أردت؟: "عليها

انتقْت كأسْب من . اذبها وذراعو على كتفها إىل اؼبطبخ. هنضت
". عندي بيتزا ابعبنب واػبضروات؟: "تذكر. أخرج الزجاجة. الصواف
. صَب ؽبا ولنفسو مشبانيا". أان تعشيت منذ قليل. أل: "رفضت

أحس االثناف . بتمعن وىو يدخن نظرْت إليو. أمسكْت الكأس
لكن : "استدركت ؿبذرة". أريد أف أجرب السجائر: "قالتْ . ابلتوتر

أشعل ؽبا . وعدىا أف يكوف ذلك سرًا بينهما!". ال تقل ؼباما؟
. سيجارة ورشقها بْب شفتيها الرقيقتْب اللتْب تشبهاف ورؽ الورد

نصحها أال . راحت تسعل. احتقن وجهها. سحبْت أوؿ نفس
. تسحب الدخاف إىل صدرىا وأف تكتفي بتدويره ُب فمها ونفخو

: فردْت ساقيها أمامها وأخذْت تثرثر. جربْت ما قالو واسَباحت إليو
نصف البنات عندان ُب اؼبدرسة يدٍخن سرًا ُب دورات اؼبياه أو خلف "

يرتدين أحذية بكعب عاؿ من دوف علم  بعضهن . األشجار ُب الفناء
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أان أيضا أسبُب أف أرتدي حذاء بكعب عاؿ لكن ماما . أمهاهتن
ىي ال تريد أف : "ضحكتْ ". تقوؿ يل مازاؿ الوقت مبكرا. سبنعِب

رفعْت الكأس وذبرعْت ما فيو ". تشَبي يل حذاًء بكعب ألنو أغلى
عدد كبّب من البنات لو عالقة بتالميذ من : "أردفت. حٌب الثمالة

يقلن إف كبار . أعماران، لكن بعضهن يفضلن الرجاؿ كبار السن
السن يبنحوف الفتاة الصغّبة خربة اغبب فتستطيع فيما بعد أف تسعد 

تفكر ". صحيح؟ ىل ىذا: "تريثت قليالً وبصوت ذائب". حبيبها
تقدمْت بصدرىا ". ردبا يكوف صحيحا. ال أدري: "أجاهبا. غبظة

: قاؿ". مٌب وقعت أنت ُب اغبب ألوؿ مرة؟: "انحيتو وسألْت حبيوية
مل . عشقُت فتاة تناىز العشرين. أوؿ مرة كانت وأان ُب التاسعة"

مل تتجاوز عالقٍب هبا . أربدث معها، بل ومل أقف حٌب ابلقرب منها
اؼبرور ربت شرفتها كل مساء والتطلع إليها من عتمة الشارع وىي 

جالسة ربت ضوء مصباح اليظهر منها سوى نصفها العلوي ابلطابق 
ربت . كنُت أخَبع األسباب ألمي لكي أغادر البيت وأراىا. األوؿ

"! وقليب معها ذىب.. شعرىا أصفر ذىب: "أتثّب غرامي هبا كتبت
. إيل أف حل يـو شاىدهتا فيو واقفة عند البقاؿ: " ابتسم وأضاؼ

وجدت أف شعرىا ليس أصفر وأهنا ليست كما بدت يل ُب ىالة النور 
".  ابلليل
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أنتم : "قالْت ضاحكة. صبْت لنفسها اؼبزيد من الشمبانيا
كنت ُب التاسعة، ومل أكن قادرًا : "ابتسم". الشرقيْب رومانسيوف جدا

استفسرْت بنربة ". ُب كل األحواؿ على شيء أبعد من الرومانسية
: حدَث نفسو". لكنك كنَت صغّبًا حْب وقعَت ُب  اغبب؟: "أتكيد

أليس .. كنَت صغّبًا: "نظرْت إليو بتحد". كنُت صغّبًا. نعم"
. انزلق بصره إىل هنديها وأحس بروحو تندى بدمع مشتعل". كذلك؟

مرت بو على . فردْت أصبعها السبابة. حملْت الوجد الذي ابف ُب عينيو
أان أىوى الرجاؿ : "قالت بصوت يتداعى. ذراعو ربك جلده ببطء

أحس كأف انرًا . دبت السخونة ُب رأسو". ذوي الشعر الكثيف
. " ربركت تفاحة آدـ ُب رقبتها وىي تبتلع ريقها. ُأضرمت ُب بدنو
بوسعو أف يتقدـ ويدخل . ابب الشقة مغلق عليهما. فيم قلقو وتردده؟

فيم . النور على األعمدة، إذا كاف يريد فعال أف يلمس النور. اؼبعبد
اعتصر كتفها ". القلق والَبدد؟ لألسف األمر ليس هبذه البساطة

ظلت تتطلع . بدت على وجهها وخزة أتمل لكنها مل تقل شيئا. بقبضتو
قاؿ حبـز يداري . بزغ ُب أعماقو شعور الىب. إليو بصراحة وبراءة

. حدقْت بو". هبب أف أسَبيح. يكفي ما تعلمناه اليـو: "انفعالو
اختفت ُب الداخل ٍب ". بعد إذنك سأدخل اغبماـ دقيقة: "وقفتْ 

دنْت منو وىو جالس ". سأنصرؼ: "عادت وُب عينيها دمع حبيس
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التصقْت . طوقها بذراعيو وىي واقفة أمامو. جذهبا إليو. لتصافحو
سرْت إىل جبينو ارذبافات بطنها النابضة . بطنها جببهتو تقريًبا

بدا على وجهها . أطلقها من بْب ذراعيو. دفعها إىل اػبلف. ابنفعاؿ
سلمت عليو . أتملتو. مل هبد ما يقولو ؽبا. احتقاف لـو واستياء مكظـو

عند ابب الشقة الحظ أهنا سبسك ُب يدىا الرواية الٍب . من دوف كالـ
.  خلع مالبسو ورقد ليناـ. كانت قد تركتها ذات يـو

ُب الصباح الباكر تذكر وىو يتناوؿ إفطاره أخالط حلم شاىده 
. كاف كأمبا يهبط وحده ُب عتمة على درجات سلم عريضة. ُب منامو

. وصل إىل بوابة العمارة اغبديدية فالحظ أهنا ملساء سباما من انحيتو
اكبُب ينظر من ثقب . فجأة ظبع طرقًا على البوابة من جهة الشارع

أحس . شاىد جسم شخص ضخم بيده بندقية طويلة. القفل
سحب . أراد أف يستوثق من أف البوابة مغلقة إبحكاـ. ابػبوؼ

فوجيء ابرتطاـ اؼبفتاح آبخر . اؼبفتاح من جيبو وأوعبو ُب فتحة القفل
وظبع صوت ارتطاـ اؼبفتاحْب داخل القفل، ٍب خبط اجملهوؿ البوابة 

لكن اآلخر دفع ". دقيقة واحدة: "انشده خبوؼ. خبطة قوية بكتفو
دبْت من . جرى صاعًدا على السالمل إىل أعلى. البوابة بعزيبة أشد

تلفت ُب فضاء حولو ومل هبد مهراًب سوى أف يتنكر . خلفو خطوات
.      ُب ىيئة تراب على األرض لكي ال يتعرؼ اجملهوؿ إليو
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 ***

 
بصحبة أخيها األصغر الذي جلس صامًتا يتفرج  "آليوان"جاءت 

. ابشر الدرس من حيث توقفا من قبل. ابلتلفزيوف ويداه على ركبتيو
بدْت شاردة وىو يراجع الكلمات معها، تنظر من وقت آلخر إيل 

. بعد نصف ساعة هنضت. ساعة يدىا، ذبيب عن األسئلة بفتور
. اعذرٍل: "وجهت حديثها إليو". ىيا بنا اي سّبجي: "قالت ألخيها

جررت أخاىا من يده ". ماما عندىا حرارة ال بد أف أكوف معها
بعد ذلك صارت . فمشى يتعثر خلفها ورقبتو معوجة كبو التلفزيوف

إما أف تتأخر عن موعد الدرس أو تتصل معتذرة عن عدـ " آليوان"
اغبضور، ٍب تباعدت اللقاءات مع اقَباب مواعيد امتحاانت اؼبدارس، 

كاف يعلم أف شيًئا ما قد اختنق أو . ٍب أمست  اندرة إىل أف توقفت
مل يكن واثًقا إف كاف قد . انكسر ومل يكن يدري كيف يبكن إصالحو

عند عودتو من . قاـ دبا ينبغي عليو أـ أنو أجهض بيديو كل شيء
اتصل هباتف أسرهتا . العمل كاف يتلكأ أحيااًن قبالة اؼبصعد لعلو يراىا

ُب اؼبرة األخّبة . عدة مرات لكن صوت أخيها أو أمها كاف اجمليب
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وأهنت االتصاؿ كأمبا " آلو؟"الٍب اتصل هبا، ردت ىي بكلمة واحدة 
.  ال تسمعو

 
 ***

  
مرة . إال مصادفة مرات قالئل" آليوان" خالؿ نصف عاـ مل ير

شاىدىا زبرج من احملطة على . عند مدخل ؿبطة اؼبَبو اجملاورة للبيت
تطلعت إليو . كتفها حقيبة رايضية بصحبة زميلتْب من اؼبدرسة

حملها مرة أخرى ُب الردىة . خطًفا بنظرة غريبة حادة وغضت بصرىا
.   اؼبمتدة بْب الشقتْب، ومرة ُب ؿبل بقالة مع والدهتا فلم يتقدـ منها

استغرقتو إجراءات عودتو ؼبصر من أوراؽ ومعامالت مالية وتصفية 
خالؿ ذلك كاف أحيااًن يستيقظ من نومو ُب . مقر شركة وسكن

سبر أماـ عينيو أخبار مصر . هبلس وحده. يشعل نور الصالة. الليل
على شريط شاشة التلفزيوف، تنزلق من دوف أف يستوعبها، وفجأة 

. يستويل عليو ذلك الشعور بشعاع النور الباىر يشق روحو الٍب مل تلتئم
. الورد كلو كسا اعبناين. ُب قليب غراـ. يسمع أغنيات مصرية قديبة

هتزه األغباف من أعماقو، ويسوقو موج الشجن . بالش تبوسِب ُب عنيو
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شيء . شبت شيء غّب صحيح ُب حياٌب"ىبطر لو . إىل شاطئ بعيد
".  أين؟ ؼباذا؟ لكنو غّب صحيح. ال أدري ما ىو

ُب يـو سفره إىل القاىرة انتظره . ُب هناية السنة صفى أعمالو
ظل واقًفا جبوار ابب . اتكسي أماـ مدخل العمارة ليقلو إىل اؼبطار

ُب القاىرة أغرقتو . لكنها مل تظهر. التاكسي فَبة لعلها هتبط فيودعها
ومن بعدىا " هنى"زواج ابنتو . مشاغل العمل على مدى عشرة أعواـ

. وفاة أختو ابلسرطاف. فحوصات طبية إثر وعكة قلبية". طارؽ"ابنو 
خالؿ تلك السنوات مل تكف آليوان عن . فرحة قدـو أوؿ حفيد

ـبايلتو بعينيها وابلنمش اػبفيف فوؽ عظمٍب وجنتيها وابنفراجة 
تلوح وزبتفي مثل سكْب تغوص لتشق الروح وتظهر . شفتيها الرقيقتْب

عاًما بعد عاـ يعطش إىل اللحظة اؼبَبجرجة بْب الطفولة . لتغوص
إىل صباىا أـ إيل اكتماؿ نضجها يزداد عطشو؟ : والنضوج وال يدري

وما الذي كاف عليو أف يفعلو وقتها؟ مسايرة شعوره هبا مهما كلفو 
األمر؟ أـ حسباف كل شيء بتعقل؟ ىل كاف جبااًن مل يتجرأ أـ أنو 

. غًلب اؼبسئولية على كل شيء؟ يتساءؿ وال يصل إيل جواب
   

 ***
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  اليـو ىاتفو مسئوؿ من وزارة التجارة اؼبصرية يسألو إف كاف 
ؾبدًدا . مستعًدا لالنضماـ إىل وفد  رجاؿ أعماؿ يسافر إىل روسيا

برزت أمامو الضحكة التواقة إىل اغبب، الربيئة من الشعور أبي إٍب 
طوقو شعور أبف فجرًا أبيض رقيًقا ينتشر على . براءة صخرة ربت مطر

مل يودعو أحد ُب مطار القاىرة يـو سفره سوى زوج ابنتو الذي . مهل
فقد كاف حباجة . مل يكن حباجة ؼبن يودعو. يسكن ابلقرب من اؼبطار
.  ماسة إيل االنفراد بنفسو

إىل ؼبلمة . فقد هتيأ للسفر شاعرًا حباجتو اؼباسة إىل االنفراد بنفسو
ما ىذا الذي كاف؟  : سنواتو بْب كفيو، ليتأملها مثل حفنة زمن

كانت معو . ىبط بعد أربع ساعات إىل مطار شّبيبيتوفا دبوسكو
استقل . خرج من اؼبطار. حقيبة واحدة خفيفة فلم يتعطل طويالً 

ُب الطريق مد أنفو من انفذة السيارة . سيارة أجرة إىل فندؽ أوكرانيا
يستنشق شذا اػبريف وأشجاره ُب الوحشة الشاردة، مرسالً بصره إيل 

اؼبطر . قباب الكنائس اؼبذىبة. الشوارع الفسيحة تقاـو الضباب بوىن
البنات سحر الوجود يهرولن على . الذي يهمي حبزف غامض

. وضع حقيبتو ُب اغبجرة وىبط إىل اؼبطعم. بلغ الفندؽ. األرصفة
". حساء البورش"و" البلميِب"ؾبدًدا السالطة الروسية و. تناوؿ العشاء

ذبوؿ ُب صالة . أخرج زجاجة من جيبو وابتلع حبتْب من دواء القلب
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توقف أماـ ؿبل صغّب . بدؿ مائٍب دوالر بروبالت. الفندؽ األرضية
صناديق . لوحات اؼبنمنمات الدقيقة. السَّماور. يبيع ىدااي روسية

. أوشحة قطنية مشغولة. خشبية معشقة برسم الكرملْب ابلصدؼ
بعد قليل . كاف شبة فتااتف واقفتاف تقلباف حقائب وأساور نسائية

تفحص وشاًحا ظباواي . انصرفت واحدة منهما وبقيت األخرى
التفت إليو الفتاة الواقفة . البائعة عن سعره سأؿ. مشغوالً بزىور زرقاء

كانت ترتدي معطًفا بنًيا ينفتح جانباه عن فستاف أصفر حبزاـ . جبواره
التفت إىل . انشغل مع البائعة حٌب اشَبى الوشاح. عند خصرىا

. شيء ما ُب وجهها بدا معروفًا لو. وجدىا سبعن النظر إليو. الفتاة
:  رنت إليو ٍب ىتفت بنفاد صرب. استدار كبوىا

!  أنت؟! معقوؿ؟- 
ىل تعرفينِب؟  ! أان؟- 
! أنت أليس كذلك؟- 

:  اتسعت عيناىا من الدىشة
أنسيتِب؟  - 

. أضاءت صورهتا عقلو وقلبو مثل مشس أطلت على حقل ابرد
  : صاح

 !ػ اي إؽبي؟
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:  ػ حدؽ هبا غّب مصدؽ
 !آليوان. نعم! ػ آليوان

:  مدت كفها إليو. خلعت القفاز من يدىا اليمُب
كم مضى من الوقت؟ ! العامل صغّب حًقا! ػ من كاف يصدؽ؟

.   ػ عشرة أعواـ ردبا أكثر
أمامو آنسة كبّبة فبتلئة . تلمس بعينيو التغّبات الٍب طرأت عليها

القواـ بنظرة رصينة حلت ؿبل الفتاة النزقة النحيفة الٍب عرفها ذات 
.  يـو

:  قالت
!   ػ فجأة أراؾ؟ الدنيا عجيبة فعالً 

ػ ما أخبارؾ؟ وأخبار ماما؟ وأخواتك؟ كلكم خبّب؟ 
ماما أصيبت بذحبة صدرية منذ عاـ لكنها . كل شيء سباـ. ػ سباـ

. تتعاَب منها
وأنت؟ تزوجت؟ تعملْب؟ عندؾ أطفاؿ؟  ػ

: ضحكت
ونعم أعمل ُب مكتبة . ػ كل ىذه األسئلة مرة واحدة؟ ال مل أتزوج

. عمل غّب مرىق لكن فبل. اعبامعة
ػ أمازلتم ُب شقتكم القديبة؟ 
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:    ضحكت بسخرية ال زبلو من مرارة
أخٌب الكربى تزوجت وانتقلت من . مازلنا ُب السكن نفسو. ػ نعم

 وأنت؟. عندان
أان؟ أان ماذا؟  ػ
جئت إيل موسكو لإلقامة والعمل؟ أـ ؾبرد زايرة عابرة؟  ػ
 .نزلت ُب الفندؽ ىنا. زايرة عمل سريعة ػ

.  استعاد كل منهما شريطاً من الذكرايت يراه بطريقتو. راف صمت
 :ابتسمت ذباملو

. عرفتك من أوؿ نظرة تقريًبا. ػ على فكرة شكلك مل يتغّب كثّبًا
.   عرفتك لكِب مل أصدؽ عيِب

.   أما أنت فزدت صباالً  ػ
:   تردد برىة

أنِت اآلف كبّبة، مل ال تصعدين معي إىل حجرٌب لنحتفل بلقائنا  ػ
بزجاجة مشبانيا؟  
:   فكرت قليالً 

ىنا ُب الفندؽ؟   ػ
سنجلس ونتكلم براحتنا، ويطمئن كل منا على أحواؿ . نعم ػ

اآلخر؟  
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كيف حاؿ مداـ صفية؟   ػ
ىل ستصعدين؟ أـ أنِب صرت عجوزًا سباًما؟  . الأبس. خبّب ػ

:  ضحكت وىي هتز رأسها ابلنفى
.   أنت تبدو كما كنت شاابً .. ال ال ػ

: رجعت برأسها للخلف مقهقهة
مل ال؟  . سأصعد! تقريبا شاابً  ػ

:  أضافت
أليس كذلك؟   . لدينا ذكرايت عزيزة ػ

:   مشلتو رجفة
.  ابلتأكيد. ػ ابلتأكيد

سارا ُب فبر طويل وىي . خرجا ُب الطابق السادس. ركبا اؼبصعد
ضغط . دخلت. فتح ابب اغبجرة وفرد ذراعو أمامها لتتقدمو. صامتة

جلست على . جالت عيناىا تتأمالف اؼبكاف. على مفتاح الضوء
أخرج زجاجة مشبانيا . فتح ثالجة قصّبة. أريكة ُب مواجهة سرير

. جلس جبوارىا على األريكة. أحضر كأسْب وفتاحة. وسالطة وتفاًحا
فتح الزجاجة ففرقعت ُب اؽبواء وفاضت الشمبانيا كالزبد األبيض على 

.  جانيب الزجاجة
.  ُب صحتك ػ
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.   بل ُب صحة اللقاء ػ
أما زلت تذكرين أي شيء من اللغة العربية؟  ػ

:  وضعت الكأس على اؼبنضدة
!  سالـ عليكم ػ

:  ضحك من أعماؽ قلبو قائالً 
!  عليكم السالـ ػ

: أضاؼ
 .كنِت دائًما ومازلت نبيهة وحساسة ػ

:  ضغط كتفها كبوه وأضاؼ
.  جًدا.. كنت ومازلت صبيلة ػ

طبع على . أغمضت عينيها. ألقت رأسها على مسند األريكة
ما زالت تفوح برائحة التفاح . عنقها قبلة خفيفة كاالبتهاؿ الرقيق

لكن شبة شيًئا ما تبدؿ بعمق فلم تعد . الذي ينمو ُب ىواء الغاابت
.  رغبتو فيها متأججة

ػ ؼباذا مل تتزوجي إىل اآلف؟ 
:     ابف ُب عينيها أسف. زمت شفتيها

معظمهم . من الصعب العثور على شاب جاد بْب شباب أايمنا ػ
.  يبحثوف عن أوقات سعيدة عابرة
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:  سأؽبا
أومل يطرؽ اغبب قلبك؟   ػ

:   قالت بنربة حادة. التفتت بكتفيها االثنتْب إليو
إنو أيٌب ـبتلًفا كل . اغبب؟ ما ىو اغبب؟ اإلنساف ال يعرفو أبًدا ػ
. مرة مودة وتفانبًا. مرة كالنور. مرة يكوف رغبة. مرة يكوف حناانً . مرة

وأحيااًن هبثم على األرض متطلًعا إيل . مرة قواًي بعشرات األجنحة
مٌب؟ كيف؟ . ما من قانوف للحب سوى أف وبدث. السماء بعجز
.      ؼباذا؟ ال تدري

أىذه ىي آليوان . الحظ اختفاء وثبات الصبا الراننة من صوهتا
؟ انتبهت لصمتو :  قالت كأمبا هتوف عليو. الٍب شقت روحو ذات يـو

.  ىكذا ىي اغبياة ػ
:     أطلقت تنهيدة

أليس كذلك؟  . على أية حاؿ لقد احتفلنا ػ
.   ىز رأسو أف نعم

نظرت إليو . ضربت طرؼ فستاهنا تساويو بيدىا. هنضت واقفة
:    ابستفسار

أتخر الوقت؟     . سأنصرؼ إذف ػ
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الصغّبة قد " آليوان"ال يستطيع أف يصدؽ أف . أمعن النظر إليها
اختفت، وأهنا ستظل تَبقرؽ فقط داخل غبظة بعيدة، غادرىا االثناف، 

.   ومل يبق سوى صورة يراىا وال يصل إليها أبًدا
:  قاؿ

كأس أخرى؟    ػ
.   أان سعيدة أننا التقينا. يكفي ػ
أوصلك؟   ػ
.   أان ُب بلدي. أنت ضيف. ال. ال ػ

: أخرج احملموؿ من جيبو
نتبادؿ أرقاـ التلفوانت؟    ػ

:  أرجحت رأسها يبيًنا ويسارًا
.  ىذا أصبل. اتركها للمصادفة. األرقاـ تتبدؿ. ال داعي ػ

قدمو . تناوؿ الكيس الذي بو الوشاح. أعاد احملموؿ إىل جيبو
.  إليها
.  لعلك تتذكرينِب. ىدية صغّبة ػ
.  أان أتذكرؾ من دوف وشاح ػ
.   عوًضا عن اؽبدااي الٍب مل أشَبىا لِك حينذاؾ ػ
أكنت حًقا تود أف تشَبي يل ىدااي؟      ػ
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.   من صميم روحي ػ
.  لكنك مل تفعل ػ

:  رفعت حاجبيها ألعلى
أتعلم كم تكوف األشياء عزيزة ُب مقتبل العمر؟  ػ

قطعت عدة خطوات كبو ابب . ت على يده مبتسمةّشد
لوحت . استدارت. فتحتو ببطء. وضعت يدىا على مقبضو. اغبجرة

فقدت مشيتها شيًئا غالًيا . وقف يتابع سّبىا ُب اؼبمر. بكفها مودعة
.     كما تفقد القيثارة نغمة خاصة عرفت هبا

اذبو إىل . غسل وجهو حبفنة ماء. اذبو إىل اغبماـ. أغلق الباب
خلف الزجاج كاف . النافذة العريضة إلسداؿ الستائر لعلها سبنع الربد

شحنو ىدير اؼبطر . اؼبطر ينهمر بقوة يلطم النافذة مستوحًشا ُب الريح
. نظر إىل السرير اؼبغطى دبالءة وردية مزركشة. اؼبكتـو حبنْب جياش

ؼباذا مل وبظ هبا وكانت بْب يديو؟ أمل يهزه الشوؽ إليها طوياًل؟ ما 
الٍب اتؽ إليها والٍب ال تشبو " آليوان"الذي صده عنها؟ أـ أهنا مل تكن 

أرسل بصره إىل . جلس. أحًدا، بل أخرى تشبو عشرات الفتيات
مأل فمو . قبض على عنقها. زجاجة الشمبانيا اؼبمتلئة إىل منتصفها

أحس . سرت حرارة اػبمر ُب بدنو وهتدلت كتفاه. من حلقها مباشرة
لو أنو ىصرىا واعتصرىا أكاف يصبح سعيًدا؟ ال مل . خبواء وإحباط



 

 

79 

79 

أين كاف . شعر ابلسخط واالستياء من نفسو. يكن ليغدو سعيًدا
خطؤه؟ قضى معظم سنواتو ُب شغل وكدح حٌب أصبح لديو عمل 

أليس . غرس شجرة وأقاـ بيًتا ورىب ولدا. انجح وزوجة وماؿ وبنوف
ىذا ما يتعْب على كل إنساف أف يقـو بو؟ أليس ألجل ذلك توىب 

أخذ يذرع أرض . لنا اغبياة؟ فلماذا إذف ال يشعر ابلرضاء العميق؟ قاـ
يكاد اآلف ُب صمت اغبجرة أف يسمع حفيف . اغبجرة ذىااًب وإايابً 

. احتكاؾ النهدين الصغّبين بقماش البلوزة يقرض قلبو ابلندـ واألمل
ؼباذا مل وبظ هبا منذ قليل؟ أمعن النظر إىل الشعور األوؿ الذي غمره 

أدرؾ . الشعور ابتقاد روحو واشتعاؽبا. منذ عشر سنوات ساعة الدرس
إمبا كاف يتوؽ . فجأة أنو مل يكن يشتهي آليوان طواؿ تلك السنوات

إىل روحو حْب اتقدت وظلت تومض فوؽ حبر السنوات اؼبعتمة دليالً 
إيل مسار آخر وحياة أخرى، ومض شع منو األمل أف تغدو حياتو 

لكن أبي ىدؼ؟ ؼبن؟ إىل . وىًجا ال ينقطع من اغبماس والشعور
أين؟  

. إيل الشغل. غًدا يعود إىل القاىرة ُب اؼبساء. ابتلع جرعة مشبانيا
إيل الراتبة . الثرثرة مع األصدقاء. حساابت اؼبصنع. اعبلسات العائلية

اآلف ال يسع أي شيء أف يرد إليو . الٍب ال تعرؼ الفرح العاـر العميق



 

 

80 

80 

السنوات الٍب انقضت، والٍب توىب مرة واحدة، ال شيء، حٌب لو 
.  ركع على ركبتيو وتوسل وتعلل أبنو مل يفهم ُب حينو

اؼبطر يلطم الزجاج بقوة، وصورهتا ترتج ُب . وقف أماـ النافذة
زببط يده . خطوط اؼباء، وىي تضحك بقوة الصبا على اغبب

.   بكفها، وتدمع عيناىا من فرح اندر غريب
 

 ***
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خط بة 

 
يصافحونو واحًدا . يفتح. ُب السابعة مساء الغد سيطرقوف الباب

يسَبقوف . يتقدموف ببطء إىل الصالة. بعد اآلخر ابليد أو إبيباءة رأس
ذبوؿ أبصارىم بْب اؼبقاعد يرتبوف ُب . النظر أبدب إىل ما حوؽبم
وبشر   العريس نفسو بْب والدتو وأختو . أذىاهنم أماكن جلوسهم

تفرد . على األريكة ليخفي شحوبو وقلقو من سعادة حياتو اؼبقبلة
يبهد والده الطريق . والدتو كفيها على ركبتيها احتشاًما وتلـز الصمت

حبديث موزوف عن أف الطيبْب للطيبات وعن الفرصة السعيدة إىل أف 
. ىي عائلة كبّبة زوجت أوالًدا من قبل. يطلب منو يد ابنتو أمل

ما الذي ينبغي أف يقاؿ . يعرفوف كيف يسلكوف ُب ىذه اؼبناسبات
. مل يبر بتلك التجربة- وكل ما لديو بنت واحدة- أما ىو فإنو . ومٌب

ىل يهز ؽبم رأسو ببطء ؿبتمًيا ابلوقار والرصانة؟ أـ يطلق فرحتو 
لتتواثب ُب عينيو ببساطة؟ أو يدع نفسو هنب االرتباؾ الذي وبسو 

وليكن ما يكوف؟   
لو كانت حية . تطلع إيل عيِب زوجتو ُب الصورة فوؽ التلفزيوف

ويبقى ىو بْب . تتزوج. سيخطبوف ابنتو. لتدبرت كل شيء بيسر
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واحدة البنتو بفستاف أبيض وأخرى لزوجتو مكللة بلوف . صورتْب
.      الغياب

. ىنا ستدور اؼبعركة. ىي أساس كل شيء. مر بعينيو على الصالة
البد أوالً من استبعاد األشياء اؼبتناثرة اؼبلقاة حيثما كاف، ٍب نفض 

". اي أمل.. أمل"صاح على  ابنتو . الَباب والكنس واؼبسح والتلميع
را إىل حجرة نومو كرتونة كتب كانت قابعة ّجر. جاءت من الداخل

أيد ". مؤقًتا اي اباب"قالت أمل هتوف عليو . بْب أرجل منضدة الطعاـ
عادا للصالة مثل جنديْب وحيدين فقدا االتصاؿ ". مؤقًتا"كالمها 

لو قعد عليو ضيف ح . مشروخ. "ىزتو. رفعت كرسًيا ألعلى. ابلعامل
شيًئا فشيًئا خالؿ نصف ساعة ارتفعت ُب ". يقع على األرض

منتصف حجرتو كومة عالية من أدوات وأابجورات قديبة وعدة تليفوف 
كاف منشورًا على اغببل ومنبو مكسور وعصا " بنطلوف"معطلة و

بعد كبو ساعتْب فاحت رائحة اؼباء والصابوف من أرضيات  . قديبة
الصالة واغبماـ واؼبطبخ وبرقت اؼبالعق ُب األدراج وؼبعت األقداح 

واقبلت اؼبرآاي وسرى ُب الشقة ىواء نظيف وومض من أركاهنا شعاع 
.    ينبض ابلتوتر ُب انتظار أىل العريس
أتمل جانب وجهها وارذبافة . ارسبت أمل تسَبيح على مقعد
تكاد أف تكوف قطعة من أمها . أصابعها الطويلة على ذراع اؼبقعد
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العيناف الواسعتاف بنظرة استسالـ انعم . عندما تعرؼ إليها ُب شبابو
رفعت . سأؽبا". ىل هبب ربضّب عشاء أـ نكتفى بشرابت؟. "لألقدار

! مل يتخيل قط أف سؤاالً كهذا قد يبسى هبذه األنبية. حاجبيها حبّبة
إيو رأيك نسأؿ عمو .. أقوؿ لك اي اباب"هنضُت من مكاهنا 

يطلع إيو "رد عليو ؿببطًا ". اكتف هباى ٌب"قاؿ حساـ ". حساـ؟
انزؿ أي ؿبل "جاءتو اإلجابة بعنجهية ". بقى اللي أنت قلتو ده؟

".  ىم يعرفوف. حلوايت واسأؿ
ىبط معها إىل الشارع ابلقميص والبنطلوف اللذين كاف يناـ 

. اختفت أمل ُب حجرهتا. تسوقا كل ما يلـز وعادا إىل البيت. فيهما
حط عليو وخم وكبس عليو النـو ُب . ظبعها تتكلم مع صديقاهتا

رأى ُب اؼبناـ أنو ُب مكاف غريب، معتم، شبو . جلستو على األريكة
سحب منها ؿبفظة . أمامو على األرض حقيبة يذكر أهنا ألمو. مغلق

. سأؿ نفسو كيف أخرُج ابغبقيبة من ىنا؟. مكتظة أبوراؽ مالية
سيطرقوف "خرج إىل الشرفة ووقف يفكر . دخل اغبماـ. استيقظ 

ىل أظهر ؽبم عزة نفس ألٍل أمنحهم ابنٍب ىدية؟ أـ . الباب ويدخلوف
!".    امتنااًن ألٍل أتلقى ابنهم ىدية؟ أـ ماذا أفعل؟ أؼ

دعك جسمو . عصر اليـو التايل استحم قبل موعد العريس بساعة
عطر . حلق ذقنو مرتْب. ابلليفة بقوة، كأنو يعاقب نفسو على ارتباكو
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ارتدى بذلة كاملة ورابط . وجهو بكولونيا من زجاجة مركونة من زمن
. بدت أمل ُب الفستاف الوردي اؼبسدؿ مثل زىرة حلم شفاؼ. عنق

يتقاطعاف ُب . أخذا يتنقالف من حجرة إىل أخرى من دوف ىدؼ
أخّبًا دؽ . تدخل ىي إىل اؼبطبخ فيخرج منو إىل الصالة. اؼبمرات
.  اعبرس

أيتقدـ ليفتح ؽبم الباب؟ أـ . أتمل كل منهما اآلخر بوجو مشتعل
يَبكها ىي تفتحو؟ أليس األليق أف هبلس ابحَبامو وينهض 

ؼبصافحتهم بعدما يدخلوف ويبدوف أايديهم؟ لكن إذا ترؾ أمل تفتح 
ألقى نظرة خاطفة ! اي رب الرضبة. أليس ُب ذلك ذباىالً لكربايئها؟

كل . تقدـ. ال تقلق"شجعتو بنظرة دافئة . على الصورة فوؽ التلفزيوف
ظهرت شابة صبيلة على . فتح الباب". شيء سيكوف على ما يراـ

أخّبًا أطل . والدتو. والده. أخت اػبطيب. كبّبة"  تورتة"يديها 
ىو أيًضا مضطرب؟  . حضرتو بعينْب زائغتْب

. نورتوان. غيمة ربااي متبادلة فوؽ الرؤوس. دخلوا. أىال وسهال
جلس . على اؼبنضدة" التورتة"وضعت الشابة  . اؼبكاف منور أبصحابو

قعدت أمل على كرسي وحدىا . العريس بْب أمو وأختو على األريكة
تسَبؽ النظر إىل الشاب الذي كاف يتفادى النظر إليها ابغبملقة مرة 

قطعي . قعد ىو جبوار والد اػبطيب. إىل السقف ومرة إىل السجادة
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اي . حضرتك من إمٌب على اؼبعاش؟. حاضر اي اباب. اي أمل"  التورتة"
أان كاف يل !. وسيادتك كنت ُب مصلحة الضرائب؟ معقوؿ؟. مرحب

لكن أصل . خطوة عزيزة. ابن عم هللا يرضبو بقى كاف بيشتغل ىناؾ
. فرصة سعيدة. بلد األفاضل. من الزقازيق- األصل أقصد – العائلة 

يشرفنا نطلب يد ابنتك "أخّبًا فتح أبو الولد اؼبوضوع بصوت خافت 
لكن الكالـ حْب . كاف يتوقع ظباعها ابلطبع. ارتج من العبارة". أمل

لـز . يقاؿ ىبتلف بعض الشيء، ردبا بسبب صوت الرجل اػبجوؿ
كانت ربدؽ بو مضطربة مثل روح . اختلس نظرة إىل أمل. الصمت

.   تتأرجح بْب االنطفاء واالندالع
صور بيضاء من الطفولة واألبوة واغبب رفرفت قبل أف يطمرىا 

ا ألجلها عند أوؿ حقنة . الزمن القادـ
ً
الطفلة الٍب ضمها إىل كتفو متأؼب

الشابة . البنت الٍب فعلت كل ما أرادتو ابحملايلة أو قهر أنفو. تطعيم
الٍب تسارؽ نظرات مكثفة إىل حبيبها، ذبلس اآلف بتوتر هتز ساقًا 

.  على ساؽ من انسالخها عن حياتو إىل حياهتا
".  يد أمل: "نبس الرجل

كيف يبكن . حزف رقيق داخل فرح. فرح رقيق داخل حزف
للسعادة أف تكوف مؤؼبة ىكذا؟ 
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الصبي الذي يأكل المنء 
 

مل تكن لديَّ رغبة ُب . اذبهُت إيل العمل صباًحا وأان أشعر ابعبوع
قصدُت أوؿ عربة فوؿ صادفتِب عند انصية . السّب حبثًا عن مطعم

واقًفا جبلباب تتدىل من وسطو فوطة متسخة " اؼبعلم"كاف . الشارع
طلبُت منو رغيف . وىو وبشو أنصاؼ أرغفة مفتوحة أمامو ابلفوؿ

اغَبؼ شوية ووضعها . حرؾ قدرة الفوؿ بكبشة ذات يد طويلة. فوؿ
دعك الفوؿ . ُب طبق صاج صب فيو خلطة من البهارات والليموف

ُب منتصف الشارع ظهر صيب . أعطيتو جنيهْب. بشوكة وانولِب رغيًفا
ُب كبو التاسعة يبشى ُب ظل العمارات ويده على رأسو من سخونة 

قصّبًا وُب قدميو " بنطلوان"كاف مرتداًي فانلة رخيصة ملونة و. الشمس
. دفع إىل اؼبعلم جبنيو ونصف جنيو. أقبل علينا. شبشب بالستيك

ماؿ بعنقو على انحية وىو وبك شعر ". نص فوؿ ونص ميو: "غمغم
" نص ميو"مل أظبع من قبل عبارة . رأسو أبظافره منتظرًا السندويتش

مد اؼبعلم يده للصيب بورقة من صحيفة عليها . فلم أفهم اؼبقصود هبا
استند بظهره إىل صندوؽ . أخذىا الصيب وسار مبتعًدا هبا. الرغيف

: حرصُت أال يعلو صوٌب وأان أسأؿ اؼبعلم. قمامة وأخذ يلتهم الرغيف
التفت الرجل بلحم وجهو الغليظ ". ماذا يعِب بنص فوؿ ونص ميو؟"
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بنصف جنيو أتخذ نصف . جبنيو أتخذ نصف رغيف فوؿ: "كبوي
اؼباء الذي يُدمس فيو "قاؿ ". ماء؟: "تساءلت مدىوًشا". رغيف ماء

لقد كتبت قصًصا "قلت لنفسي . وقفت اللقمة ُب حلقي". الفوؿ
ىل . إليك قصة عن صيب أيكل اؼباء. عن اغبب والقلق والغربة والزمن

الزمتِب عدة أايـ صورة صيب بعينْب واسعتْب ". تستطيع أف تكتبها؟
أرى الصيب أمامي لكِب ال أعرؼ حكايتو، وال . سوداوين أيكل اؼباء

صيب قد . صيب ينمو على اؼباء مثلما تنمو الزىور. أصلو وال فصلو
. يبوت من اعبوع ربت أحد كباري اؼبدينة أو قرب جراج سيارات

صيب قد يصبح مقاتل شوارع ينتزع قوت يومو ابؼبطواة ووبسبوف لو 
صيب قد . ألف حساب، صىب تنتهى حياتو بْب جدراف أحد السجوف

ا عظيًما
ً
خطر يل أف أصبع معلومات عن األطفاؿ . يصبح دبعجزة عاؼب

:    ووجدت ُب الصحف مايلي. الذين يشبهونو
 2010 يناير 1من تقرير للجهاز اؼبركزي لالحصاء ػ 

جاء ُب التقرير أف ىناؾ مليوٍل طفل فقّب ُب الشوارع بال تعليم "
وال طعاـ يكدحوف ُب ـبتلف األعماؿ الشاقة، يعيشوف ُب اؼبقابر 

".  والعشش واعبراجات والسالمل واؼبساجد
لنقل . ُب القصة البد من اسم للصيب، والبد من مكاف يعيش فيو

إف اسم الصيب الذي أيكل اؼباء شاكر، وإنو يعيش ُب منطقة بشتيل 
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تُوفيت أمو مبكرًا كما وبدث أحيااًن، وتزوج والده من امرأة . ابعبيزة
ضاقت ابلصيب فأغبت على والده أف يعهد بو إيل أخيو صاحب ورشة 

". منها الولد ىبف اغبمل عنا ومنها يتعلم صنعة: "قالت لو. الكاوتش
يوقظونو فجر كل يـو . فجأة وجد شاكر نفسو غريًبا ُب بيت آخر

. فيمضى خلف عمو إىل الورشة يفرؾ عينيو جائًعا إيل النـو والطعاـ
أيٌب أبطباؽ . يرفع الكاوتش ويفك العجل. يبقى ىناؾ حٌب اؼبساء

تعلم حٌب الكشف على العجلة إف . الكشري لعمو ساعة الغداء
يسرح ببصره . أحيااًن هتدأ اغبركة وال يظهر زبوف. كانت مثقوبة أـ ال

يثب ويتجو إيل العياؿ . يتذكر أمو. إيل العياؿ الٍب تلعب ُب الشارع
منذ أايـ اندى عليو عمو ومل يسمعو من بعيد، فاذبو إليو . يلعب معهم

إنت جاي : "ىدده منذرًا. وجذبو من الشارع وىو يلطمو على وجهو
حلل لقمتك وإال . إنت خالص بقيت راجل. للشغل مش للعب
".   أان عندي عيايل كفاية. أرميك ُب الشارع

. ليلة بعد ليلة يناـ شاكر على حصّبة ربت بطانية ُب الصالة
لكن إىل من؟ إىل أين؟ وال ىبطر لو سوى . وبلم طوؿ الليل ابؽبروب

قبل أف سبوت أمو بزمن اصطحبتو ُب . خالو حسْب القهوجي ُب شربا
.  كما كانت تقوؿ أمو" اػباؿ والد. "زايرة لو

 2007 ديسمرب 5ػ ؿبيط ػ 
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ُب تقرير األمم اؼبتحدة للتنمية البشرية ىذا العاـ أف نصف " ػ 
٪ من األغنياء، أما نسبة الفقراء فبلغت 1ثروات مصر ربت سيطرة 

".  ٪ من السكاف55ما يقرب من 
ظل يتقلب طواؿ . الليلة قرر شاكر أف يهرب أاي كانت النتيجة

ردبا ال يعثر . الليل ربت الغطاء خوفًا من عامل كبّب جديد وؾبهوؿ
مًد بصره ُب غبشة الليل إيل . أاًي كاف البد من اؽبرب. على خالو؟

القدماف . ابب اغبجرة الوحيدة اؼبوارب حيث يناـ عمو وزوجتو
. األطوؿ البارزاتف من ربت اللحاؼ عمو ؿبمود، األقصر زوجتو وابنتو

. يدفع شاكر البطانية. مستغرقوف ُب النـو. يتنصت على أنفاسهم
ىبرج ورقة ـببأة ملفوفة على . يتجو إيل دورة اؼبياه. ينهض حبذر

يضع ُب . يرتدى الفانلة والبنطلوف القصّب. جنيهْب ونصف جنيو
. يسّب إىل الباب على أطراؼ أصابعو. قدميو الشبشب البالستيك

يغلق . ينبح كلب ُب اػبارج نباًحا غريًبا ٍب يسكت. يفتحو ببطء
يرى اثنْب . اعبو ابرد. يستدير بوجهو إيل الزقاؽ. الباب برفق

ىبطو مرذبًفا إيل . ابعبالبيب يتجهاف إيل اعبامع ألداء صالة الفجر
. ال أحد يتعقبو. يلتفت خلفو. األماـ وقدماه تغوصاف ُب برؾ الوحل

جرى بكل قوتو إيل حارة جانبية تفضي إيل الشارع . مل يستيقظوا إذف
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تسارعت دقات قلبو وما إف رأى الشارع حٌب توقف غبظة . الرئيسي
.     مدىوًشا وبكي

  2012 مارس 14ػ جريدة االرباد ػ 
ثالشبائة مرشح ؼبنصب الرئيس بعد عزؿ حسِب مبارؾ من بينهم "

إنو اتب، " مصر اعبديدة"لص يدعى دمحم رشاد قاؿ ُب لقاء بربانمج 
وأكد انو أجدر اؼبرشحْب دبنصب رئيس بلد . ألف اعبريبة ال تفيد

".  عظيم وغِب مثل مصر
فكر . كاف اؽبواء ابرًدا. مّد شاكر خطاه ُب اذباه ميداف اعبيزة

سيبحثوف عِب ولن . حاف الوقت ليستيقظ عمي ويتجو إيل الورشة"
وأكوف ". إحنا ظلمنا الولد ده"وسيندـ عمي ويقوؿ لزوجتو . هبدوٍل

وذات يـو أشَبؾ ُب اندي . أعيش معو. أان قد عثرت على خايل
أخرج من النادي بطقم رايضي وحذاء كاوتش . شباب ألعب الكرة

أمشي وألتقي ابؼبصادفة أبحد . أبيض على كتفي حقيبة رايضية حبمالة
أنت تغّبت قوي اي .. ايه"ينظر إيلَّ ويقوؿ مندىًشا . عياؿ بشتيل

أودعو وأذبو إيل بيت خايل أانـ طويالً وال يوقظِب ُب الفجر "! شاكر
أحكم شاكر قبضتو على اعبنيهْب ونصف اعبنيو وىو يدنو من ". أحد

. اؼبيداف
  2014 مارس 10ػ جريدة الشروؽ ػ
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 مارس أف ؾبموع 4االقتصادية ُب " فوربس"نشرت ؾبلة  " 
 أربعة 2011ثروات رجاؿ األعماؿ اؼبصريْب زاد بعد ثورة يناير 

".  مليار دوالر22.3مليارات، وبلغ 
. كاف قد مشى طويالً ُب الربد فأحس بقرصة اعبوع الشديدة

". أروح شربا إزاي ايعم؟"سأؿ البائع . توقف أماـ كشك سجائر
اسأؿ . سَبى أتوبيسات كثّبة واقفة. اطلع قداـ شوية: "أجابو الرجل

وكانت الشمس قد طلعت . مضى إىل حيث أشار الرجل". ىناؾ
أعطى اؼبعلم . رأى عربة فوؿ فاذبو إليها. فغطى رأسو بيده من حرارهتا

". نص رغيف فوؿ ونص رغيف ميو"قاؿ لو . جنيها ونصف جنيو
. وؼبح شاكر رجالً واقًفا أيكل على مهل. انولو اؼبعلم الرغيف ُب ورقة

استند . ٍب مضى ابلرغيف بعيًدا قليالً . تبادؿ مع الرجل نظرة سريعة
مسح . فرغ من األكل. إىل صندوؽ قمامة وأخذ يلتهم السندويتش

ركب . اذبو إىل موقف األتوبيسات. فمو ابلورقة وألقاىا إيل األرض
". والنيب ايعم ؼبا تيجي شربا قل يل"رجاه . وأعطى احملصل جنيهاً 

وقف الولد الذي أيكل ". ؼبا الناس كلهم ينزلوا تبقى دي شربا"أجابو 
ؼباذا . تذكر أمو. اؼباء جبوار امرأة بدينة وىو يتطوح مع حركة األتوبيس

مل تكن اغبياة سهلة مع والديو لكنو كاف يشعر أهنما . ماتت مبكرًا؟



 

 

93 

93 

ينزؿ الولد . يهبط الركاب. يتوقف األتوبيس. ابنهم  أاًي كاف. وببانو
أين خالو ىنا؟ . شربا كبّبة جًدا. يتلفت حولو. إىل الشارع

   2014 ديسمرب 10ػ صحيفة القدس العريب ػ 
أشارت صحيفة اعباردايف إىل أف ثروة عائلة حسُب مبارؾ الٍب ًب "

".    هتريبها للخارج تقدر بنحو سبعْب مليار دوالر
خايل : "توقف الولد عند اؼبقاىي، واحدة بعد األخرى، يسأؿ

يواصل سّبه لألماـ ُب ". أل"يرد عليو أحدىم ". حسْب بيشتغل ىنا؟
يقوؿ . يرى عشرات الشوارع اعبانبية عن يبينو ويساره. شارع الَباـ

بعد ساعتْب شعر الولد ". البد أف أنتهي من ىذا الشارع أوالً "لنفسو 
جلس . أبف رأسو يدور، وأف اؼبرائي تغيم أحيااًن ُب عينيو من اعبوع

شاىد أمامو على الرصيف اؼبقابل ـببزًا تفوح منو . على الرصيف
نظر إىل األرغفة . أحس أنو جائع بدرجة مل يعهدىا. رائحة الدقيق

مشى . تلفت حولو. تلوْت معدتو. الساخنة اؼبرصوصة فوؽ اعبريد
ببطء إيل الناحية األخرى، وعندما اقَبب من اػببز اندفع بسرعة 

غبق بو واحد . واختطف رغيًفا وجرى بو دبا تبقى من قوة ُب ساقيو
أمسكو من قفاه، لطمو على وجهو، وقاده صاحب . من عماؿ اؼبخبز

.  اؼبخبز إىل قسم الشرطة وحرر لو ؿبضرًا
  2014 ديسمرب 12  ػ صحف مصرية ػ 
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طفل مصري ُب مركز الفشن دبحافظة بِب سويف شعر ابعبوع "
 ".  فحبسو القاضي ؼبده عاـ وسرؽ طبسة أرغفة من ـببز،

. وقع بْب يدي ذلك اػبرب أعاله، ورأيت جبوار اػبرب صورة الصيب
بدا يل أنِب أعرؼ الصيب بعينيو السوداوين . أتملت الصورة اؼبنشورة

ردبا يكوف ىو، ردبا يكوف آخر . لكِب مل أتبْب مالؿبو بدقة. الواسعتْب
يشبهو، لكن رغبٍب ُب كتابة القصة طبدت سباًما، إال أنِب فيما بعد  

.    صرت كلما رأيت صبياً أفتش عن الزىرة اعبائعة
  

 ***
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مرآة 

 
إما ألف الوقت أتخر أو . ُب الثانية عشرة ليالً ىدأت أصواهتم

احتشدوا ُب الصالة واقفْب قبالٍب وأان جالس على .  ألهنم تعبوا
كنت كأمبا أراىم ُب مرآة غائمة تربؽ فيها أحيااًن نقاط . الكرسي
طواؿ وقصار، دبالبس وأزايء ـبتلفة، . تعجبت من مناظرىم. مصقولة

صبع بينهم شيء . من أعمار متعددة، على وجوىهم تعبّبات متنوعة
ال أذكر من فيهم . واحد أهنم كانوا ينظروف إيلَّ مًعا برصانة وصمت

. الذي تقدـ كبوى أواًل، فصافحِب مودًعا من دوف كالـ وأوالٍل ظهره
ٍب تقدمْت كبوي . لعلو الوعى، أو األمل، أو اغبلم، أو الشجاعة

أمسكْت كفي وىزهتما ُب اؽبواء كأمبا تعتذر . ذكرايٌب ُب معطف قدَل
أومأْت برأسها تسلم على . ألهنا لن توافيِب إذا استدعيتها فيما بعد

تشجع اآلخروف . اآلخرين وغادرْت وىي تكتم سعاؽبا ُب قبضتها
شعرُت . فاقَببوا مِب واحًدا بعد اآلخر يشدوف على يدي وينصرفوف
أحسسُت . ابنقباض من الرحيل اؼبتوايل الذى قطع األمسية بال تفسّب

وأخذت األوراؽ والكتب تسبح وتتطاير ُب . ابؼبكاف خاواًي موحًشا
تواثبْت اؼبلعقة ذات اليد . اعبو بنعومة ٍب تزوؿ ُب نقطة ال أراىا
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واختفت ُب . الطويلة الٍب اعتدُت أف أقلب هبا السكر وتالشت
ىرولْت منصرفة من دوف أف تتطلع . أعقاهبا السراويل الشتوية الدافئة

، غبقت هبا اؼبصابيح  كبوي األقداح الٍب عشقُت خصرىا اؼبضمـو
اعبانبية الصغّبة، فوجدتِب جالًسا وحدي على كرسي ُب الصالة ال 

ستجد أحالمي . كأٍل ُب خالء فسيح مهجور. شيء وال أحد سواى
قلًبا آخر، وربيا ذكرايٌب من بعدي بصورة أو أبخرى، ليس حبضور 

. مكتمل، لكن نتًفا منها ستظل حية ُب عقوؿ وأرواح أخرى
حدقُت . استغربت أف يستمر وجودي ُب اغبياة من غّب وجودي

شبة صور شخصية تلمع غبظة . بصريّ ابلفراغ والسكوف حٌب كل
أصبح الصمت كثيًفا، وبقيت ُب عقلي مرآة تومض ُب . وتنطفيء

على سطحها توىجت مهتزة نقاط . مل يبق سوى ىذه اؼبرآة. العتمة
. دراجة على سطح بيت. حقل فبتد. صغّبة مثل مشاعل ُب الريح

عْب جدٌب الطيبة . عفاؼ الٍب أحبها منذ الصغر. صوت والدي
أمي فبسكة بكفي نقطع شارًعا طويالً . ابب اؼبدرسة الضخم. اغبوالء

فجأة سطع ُب عيِب وىج أبيض، وانقطع شيء ما . خالًيا من اؼبارة
وحْب رجعت إيل نفسي مل أر صورًا، . غبظة مل أشعر خالؽبا بنفسي

إذا فارقتِب ىذه الصور األخّبة فلن أرى . سبلكِب فزع غريب. أية صور
لن أتذكر حٌب ىذا اغبفل الصغّب وال مالمح الضيوؼ . نفسي اثنية
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حاولت جزًعا أف أستجمع ما تبقى من . الذين كانوا ىنا منذ قليل
خيل إيلَّ أف كل شيء . جهد ألقف وأغلق ابب الشقة ابؼبفتاح

ما الذي "تساءلت . لكِب مل أستطع أف أربرؾ. متوقف على ذلك
ما الذي كنت أسأُؿ عنو "وعلى الفور تساءلت اثنية " وبدث؟

شاىدُت ُب اؼبرآة، اؼبرآة ذاهتا، تتهشم مثل سائل . ، فلم أتذكر"اآلف؟
يتمدد ويتهتك، وكما يشعر األعمى ابلضوء على جلده شعرت 

. ابلظالـ الذي يعم لكِب مل أره
     

 ***
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بيت جدي 

 
للطفل الصغّب ذاكرة كبّبة وقد ال يبقى منك لألجياؿ القادمة 

أعطو . سوى ما وعتو  ذاكرتو عنك، فال تستهن بطفل يلهو حولك
. كلما رأيتو حلوى وشيكوالتو واجلس أمامو متودًدا أبدب وحذر

لسوء حظ جدي أنو مل يفعل معي شيًئا من ىذا، بينما كنت قادرًا 
مل ىبطر على ابلو أف أحد . على تذكر كل شيء وأان ُب السادسة

لو طرأ لو ذلك االحتماؿ لردبا . أحفاده قد يصفو بعد ستْب عاًما
حرص على ارتداء بيجاما مكوية طواؿ الوقت واؼبشي برصانة وأانقة 

لكن ذلك مل يرد على ابلو فَبؾ صورتو ُب ذاكرٌب . وـباطبتنا حبساب
يستسهل طلب كل شيء من . رجل كسوؿ. من دوف ذبميل أو تزويق

جدٌب اغبوالء إىل درجة أننا كنا نردد ضاحكْب أنو ذات مرة انوؽبا 
يبشي متكأً على "! خذي اي نفيسو أعطِب ىذا الكوب"كواًب قائالً 

. عصا لعرج خفيف بساقو اليسرى ضاعف من إظهاره استعالؤه 
منشة الذابب ال تفارؽ يده حٌب وىو يقلب الكتب التسعة الٍب 

ُب العصاري . أتلفت منها كل مكتبتو، سبعة منها  لعباس العقاد
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يفَبش أرض الصالة ويطري الليموف بدعكو ُب فروة رأس من يقع منا 
.  ربت يديو

تنّشَق أحد األوالد رائحة . ذات يـو كنت ألعب أماـ الَبعة
أنت واكل "سألِب مندىًشا . الليموف الفاقعة اؼبنبعثة من رأسي

قرب أنفو من فمي قائال . استغرب قليالً ". الء طبًعا"قلت ". ليموف؟
الروبة . عجيبة"رفع رأسو مستغراًب  . ذبشأت ُب وجهو". طيب ذبشأ"

تشممِب من كل انحية حٌب وصل إىل شعر ". مش طالعة من فمك
أصل فروة رأسي هبا بثور صغّبة البد من "رأسي، فصحت على الفور 

وعلى الفور شن األوالد ضبلة تنشق على أخواٌب ". دعكها ابلليموف
أمراض "اؼبهذبوف منهم كانوا يقولوف . وقرروا بعدىا أننا عائلة جرابء

مل سبنعنا من مواصلة دوران الرئيسي ُب " العطرة"لكن ظبعتنا ". جلدية
حٌب اسم ". السروجي"اغبياة وىو النمو ُب الشارع العرة اؼبسمى 

من قبل كنا . الشارع مل يكن ليوحي بتاريخ عريق أو عائلة ذات شأف
اؼبعارؾ واغبرية " شنة ورنة"اسم لو ". اعبيش"نسكن ُب شارع 

نزح من الريف " صرماٌب"؟ فمن يكوف؟ "السروجي"أما ! واالستقالؿ
عشنا ثالث سنوات كاملة ُب شارع . وسكن الشارع ابؼبصادفة

اعتقلوه ُب يونيو . اجملهوؿ حٌب خروج والدي من اغببس" الصرماٌب"
كاف جالًسا .  ُب ؿبل األمريكيْب الشهّب بشارع سليماف ابشا1953
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وبتسى فنجاف قهوة حْب فوجيء بضباط البوليس السياسي يتقدموف 
عد إىل بالدؾ اي "ضبطوا معو منشورًا بعنواف . إليو ويفتشوف حقيبتو

".   االستعمار ُب مصر"، وآخر من ثالث ورقات "فوسَب داالس
أغلقت أمي الشقة الٍب كنا نسكنها ابلعباسية وجررتنا ُب الليل 

بعد . وحشرتنا مع عدة حقائب ُب سيارة اذبهت بنا إىل بيت جدي
نزلنا ولًدا صغّبًا  وثالث بنات ُب شارع . فَبة توقفت السيارة وىبطنا

معتم دبنطقة مهجورة أماـ بيت قصّب من طابقْب، انبعثت منو رائحة 
كريهة ألف الصرؼ الصحي مل يكن قد دخل اعبيزة، فاعتمد السكاف 

جبوار مدخل البيت . على عرابت أتٌب من وقت آلخر لنزح اجملارير
ارتفعت مضخة مياه، وعن يساره جرت ترعة ضيقة ترامت من خلفها 

وقفنا ربت سحابة متحركة من انموس قارص، ال . غيطاف ُب الظالـ
تطلعت إىل . نسمع حولنا سوى نقيق ضفادع أشبو بنواح كئيب

الطابق العلوي ابرز كأنو حنك . البيت وظاللو على ضوء القمر
مفتوح يتأىب البتالعنا، والسفلي منكمش كأنو يراقب الطريق ريثما 

جذبتِب أمي من يدي . بدا يل البيت وحًشا خرافًيا. يبتلعنا العلوي
زجرتِب ىامسة !". إيو اي ماما الزفت ده؟"قلت خائًفا ؿبتًجا . ألدخل

دفعت أخواٌب "! ده جدؾ ىو اللي بناه. إوعى تقوؿ كده. ىس"
البنات إىل اؼبدخل وراحت ذبرر اغبقائب واحدة بعد أخرى وتركنها 
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كاف اؼبدخل عبارة عن بسطة مستطيلة ضيقة ترتفع . ُب مدخل البيت
تصعد وتنحرؼ يسارًا فتجد نفسك أماـ . ُب هنايتها عشر درجات

لصق الشقة حجرة مفردة أقاـ فيها خايل ؿبمود . ابب شقة جدي
الطابق . أماـ اغبجرة دورة مياه ضيقة جًدا زبفي أسفلها اجملرور. فَبة

الثاٍل كاف شقة يؤجرىا جدي جبوارىا سطح بو عش للحماـ وصفايح 
.     زبل لتسميد تكعيبة العنب وإطارات دراجة قديبة

. سلموا علينا. وقف جدي وجدٌب وخايل ؿبمود ُب استقبالنا
شاىدت صالة تصب ُب حجرة تنتهي بشرفة تطل على . ودخلنا

وقفُت فيها ورأيت تكعيبة . صغّبة" المبة"الَبعة تدلت من سقفها 
العنب الٍب تسلقت جدار البيت وقد تدلت منها قطوؼ عنب 

.      أخضر مثل الياقوت
كاف جدي معلًما ُب مدرسة ابتدائية ٍب رفتوه ألنو نكدي وكل 

مل تكن لو أدٌل عالقة . ىكذا نبست يل جدٌب ذات مرة. يـو خبناقة
". اؼبريسة"ال ابؽبندسة وال ابؼبعمار والوبزنوف، لكنو كاف أستاًذا ُب 

وضع بنفسو تصميًما للبيت، وأشرؼ على بنائو شخصًيا، فأصبح 
ولو اكتفيت . البيت ىزأة اؼبعمار منذ بناء األىراـ حٌب برج القاىرة

بذكر أف جدي كاف معلًما دبدرسة ابتدائية لظلمتو، فقد كاف إحقاقًا 
مل يكن يفهم ليس فقط ُب . للحق ػمثقًفا موسوعًيا بكل معُب الكلمة



 

 

102 

102 

اؼبعمار بل ومل يكن يفهم قضااي أخرى ال ربصى، ومن موسوعية عدـ 
من أسرة تركية ال ىبلو . الفهم استمد شعوره القوي ابلكربايء والَبفع

ُب الواثئق " أفندي"أهنى التعليم االبتدائي فحاز لقب . من وسامة
تقدـ للزواج . الرظبية، وكاف كل من ينهى التعليم االبتدائي وبصل عليو

من جدٌب وكانت من عائلة كبّبة عندىا عزبة ُب الزقازيق حوايل مئة 
وافقوا عليو ألهنا ظبراء سلتاء حوالء مساؼبة وطيبة ويصعب . فداف

كانت سبشي ابلقرب منا ُب ثوب أسود رقيق . العثور على عريس ؽبا
مل أظبع ؽبا صواًت . فال ندري إف كانت قد عربت جبواران أـ ُخيل إلينا؟

مل تكفها اعبرأة أبًدا . كالمها أقرب إىل التنهد. طواؿ سنوات طفولٍب
مرات عديدة أردت أف أمسك وجهها بْب . للنظر إىل من زباطبو

يدي وأف أرفعو عالًيا، أغمره بقبالٌب إىل أف تنظر إيلَّ فأرى ؿببتها 
تزوجها جدي فآلت إليو عشروف فدااًن . العميقة الٍب أشعر هبا كبوي

ىي نصيبها من أرض والدىا، فقرر جدي أف يتجو إىل الريف ؼبباشرة 
وسرعاف ما ربولت الكلمة على " أرضها"ُب البداية كاف يقوؿ . أرضها

بدوف ربديد جهة " األرض"، ٍب انزلقت إىل "أرضنا"لسانو إىل 
"!                  أرضي"اؼبلكية، وأخّبًا استقر على كلمة 

اشَبى . بنفسو" أرضو"ىكذا قرر جدي أف يشرؼ على زراعة 
موسوعي )أتليف خليل أفندي اغبلواٍل " الرباعة ُب فن الزراعة"كتاب 



 

 

103 

103 

، وبشجاعة كريستوفر كولومبوس مضافًا إليها جهل جدي شد (آخر
ُب األسبوع األوؿ من وجوده ىناؾ التهم . رحالو متجًها إىل الزقازيق

كمية الأبس هبا من القشدة والزبد والبيض الفالحي، ُب األسبوع 
خالؿ ذلك مل يفارقو . الثاٍل صب اىتمامو على الوز واغبماـ احملشي

ُب مارس أمر الفالحْب بزراعة القمح . ػبليل أفندي" الرباعة"كتاب 
تربع .  من كتاب اغبلواٍل14مستنًدا إىل ما جاء ُب الصفحة 

اي "قالوا لو . الفالحوف ربت قدميو ُب اؼبضيفة ومصمصوا شفاىهم
القمح يزرع ُب . مراد أفندي كبن فالحوف نزرع األرض من مئة سنة

فنّجل عينيو الواسعتْب ؿبتقنتْب بغضب اؼبعارؼ والعلـو ". نوفمرب بس
تبادؿ ". قمحي أان يُزرع ُب مارس. ىذا قمحكم أنتم"وصاح فيهم 

الفالحوف النظر فيما بينهم دبعُب أنو رجل ال عالقة لو ابلزراعة وال 
.  وتركوه ليهنأ بقمح مارس. عمره شافها

مرة بعد أف تعشى وشبع من الفطّب اؼبشلتت خطر لو أف يبر على 
اغبقوؿ على ظهر حصاف، إما ألف كبار اؼبالؾ يقوموف بذلك، أو أنو 

خرج من البيت وجدٌب . تذكر مشهًدا كهذا من فيلم غبسْب صدقي
ركب اغبصاف ومن خلفو فالح . عند الباب تودعو وداع األبطاؿ
اي )سار متمايالً ربت ضوء القمر . ببندقية على كتفو يدعى جودة

تعرفو اػبيل والليل .. وتوغل ُب اغبقوؿ (سالـ على صبالك اي جدي
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بعد قليل فوجئ بفالحات . والرمح والقرطاس والقلم.. والغيطاف
قابعات ُب األرض سَبف وجوىهن بطرح وجبوار كل واحدة زكيبة 

مل !". بتعملي إيو اي مرة أنت وىي؟"زعق ! صغّبة ذبمع فيها احملصوؿ
تعبأ بو وال بزعيقو امرأة واحدة كأنو واتبعو جودة ؾبرد ضباب ُب 

ىتف فيهن . ىبط من على اغبصاف وترؾ عبامو عبودة. السماء
لكن النسوة واصلن صبع احملصوؿ ". بتعملوا إيو؟"بصوت ؾبلجل 

هبدوء واثقات من أنو يستحيل على رجل أف يلمس امرأة ولو بطرؼ 
راح هبدوء . وقف صامًتا يفكر إىل أف ىداه عقلو إىل حل. أصبعو

. ىبلع مالبسو قطعة وراء أخرى إىل أف أمسى عاراًي كما ولدتو أمو
!  وأخذ يهروؿ بْب أكتاؼ النساء القابعات مظهرًا ؽبن نفسو

لطم جودة على وجهو وىو الذي مل ير منظرًا كهذا ُب اتريخ 
!". بتعمل إيو اي مراد أفندي؟! اي دي النيلة اي أوالد"الزراعة صائًحا 

تركن . هُبًب. انتبهت النسوة إىل الرجل العرايف ربت ضوء القمر
عندما ". الراجل اذبنن"الزكائب دبا فيها وفررف ُب كل اذباه يصرخن 

. لصوص. أوابش"ابتعدف دبسافة كافية شرع يرتدي مالبسو متمتًما 
ُب طريق ". أرسلوا نسواهنم عشاف ما حدش ح يقدر ييجي انحيتهم

العودة مشى جودة خلف اغبصاف مشية السائر ُب جنازة يكرر بنربة 
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هنره جدي !" دى عمرىا ما حصلت! اي دي النيلة اي أوالد"ابكية 
".  مش عاوز أظبع صوتك خالص. انكتم"

مل سبض سنتاف حٌب ابع الفدادين . خّرب جدي األرض والعزبة
رجع إىل القاىرة . وىو يلعن الفالحْب األوابش أعداء العلم واؼبعرفة

كاف معو مبلغ . جبدٌب الٍب سطع قباحو ُب عينيها فزاد عليها اغبوؿ
األسرار ُب فن "من بيع األرض شاد بو البيت مستنًدا إىل  كتاب 

وكافأتو الطبيعة على . أتليف اعبهبذ النحرير مصطفى دردير" اؼبعمار
إقبازه اؼبعماري إبطالؽ جحافل انموس جعلت اغبياة داخل البيت 

.     لسًعا متبادالً على األقفية واػبدود ليل هنار
كانت أمي نبزة الوصل بْب حياتنا من قبل ُب شارع اعبيش اؼبنّب 

لكن أمي سرعاف ما اختفت ومل نعد نراىا إال قليالً بعد . وبيت جدي
أف قررت استكماؿ تعليمها، وكانت قد توقفت عن دراستها جبامعة 

فؤاد عندما تزوجت والدي متخيلة على ما يبدو أهنا اقَبنت بنجم 
لكنهم فاجأوىا . صحاُب يتألأل أبعد ما يكوف عن أرض السجوف

ابعتقاؿ النجم فثابت إىل رشدىا وقررت استكماؿ دراستها لكي ذبد 
دبرْت شهادة طبية دبرض . عمالً فتؤمن لنا دبردوده مستلزمات اغبياة

صارت . نفسي فأعادوا قيدىا ُب الكلية بعد انقطاع داـ سبع سنوات
. تتجو من بيت جدي ابعبيزة إىل اعبامعة كل يـو سّبًا على قدميها
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ُب . تساعد جدٌب ُب الطبخ. تنظف. تكوي. ترجع تغسل مالبسنا
نناـ فتعكف ىي على ؿباضرات الكلية . اؼبساء تراجع معنا دروسنا

ذبرعْت مرارة أهنا مرغمة أف تعيش مع أطفاؽبا عبًئا على . حٌب الفجر
معاش جدي اؽبزيل، وىو الذي قاطعها ثالثة أعواـ بعد أف تقدـ 

". وحضرتك أين تعمل؟"والدي لطلب يدىا فسألو جدي بعنجهية 
مادمت "، فقاؿ لو على الفور "شاعر وكاتب"أجابو والدي بسذاجة 

ُشف لك شوفة . ال تعمل ُب اغبكومة تبقى المؤاخذة عواطلي
ازبذْت قرارًا جريًئا أبف هترب مع والدي وتعقد قراهنا ُب بيت ". أخرى

خاصمها جدي وحـر ذكر اظبها أمامو إىل أف ذاب . خالتها حبلواف
أهنْت الكلية واشتغلْت . غضبو من زخات الدموع الٍب أطلقتها جدٌب

كانت تبيت ىناؾ ُب منزؿ اؼبعلمات . معلمة ُب مدرسة دبدينة طوخ
شابة . أتٌب إىل القاىرة يـو اػبميس وتسافر اعبمعة. طوؿ األسبوع

ـٌ ُحرمت من أطفاؽبا مل أظبعها تشكو مرة . ُحرمت من زوجها، أ
كنا أنكل ُب اإلفطار والعشاء أنصاؼ أرغفة، وإذا تسللت . واحدة

أصابع أحدان الصغّبة ألكثر من نصيبو لسعو جدي عليها بكفو 
كاف يراقب اعبميع بعينْب مفتوحتْب وىم أيكلوف ليضمن أف . الثقيلة

. اػببز سيكفى األفواه النهمة كلها وأف عدالة الفقر ستتخذ ؾبراىا
علمنا صربىا . تكز على ضروسها وال تنطق. وبدث ىذا أماـ عينيها
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مشينا حفاة ُب . وصمتها أف ننهض جوعى مبتسمْب كأمبا شبعنا
فقط . مل تظهر ضعًفا أمامنا أبًدا. شارع السروجي فلم يطرؼ ؽبا جفن

ترقد على جنبها ُب حجرة . كاف الصداع النصفي يهاصبها بضراوة
. تربط رأسها دبنديل تعقد طرفيو دبفتاح ابب اغبجرة. نصف معتمة

تطلب مِب أف أجلس على السرير ابلقرب منها وأضغط رأسها جبماع 
كانت روحها من القوة حبيث مل ذبد الطبيعة فيها منفًذا . يدي االثنتْب

.  للبكاء فراحت تلطم بدهنا بصداع عنيف عوًضا عن دمع ال ينهمر
أشب . كل يـو طبيس أرجع من اؼبدرسة وأصعد إىل السطح

يبتد أمامي لبيل الغيطاف وراء . بقدمي وأرتكز دبرفقي على السور
يطن رأسي من . أحدؽ يسارًا بنهاية الطريق أترقب ظهورىا. الَبعة

أخّبًا تلوح أمي . الَبقب والوقوؼ طويالً ُب ىواء ملوف بوىج الشمس
من بعيد ترفع رأسها انظرة إىل . نقطة صغّبة تنمو كبوي. من بعيد

تقَبب . السطح ألهنا تعلم أٍل أنتظرىا، أنتظرىا وال أفقد األمل
عندما ال يفصلها عن البيت سوى أمتار . وحقيبة يدىا ترتطم بساقها
تراان فتمر ببصرىا علينا ". ماما جاءت"قليلة أىبط مسرًعا زاعًقا 

تلمنا . بلهفة كأمبا تطمئن على كل ضلع فينا وكل ذراع وكل عْب
. تغوص رؤوسنا ُب بطنها وبْب ذراعيها. بعشق بْب ذراعيها اؼبفرودتْب

تلمع عيناىا بومض يتقلب بْب شوقها وشعورىا ابلظلم، وضرورة 
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ربدؽ  بنا بنظرة . التماسك وأمل واىن أف كل ىذا البد أف يتبدؿ
أىو قدر "يلوح ُب عينيها سؤاؿ . قطة إىل أبنائها بْب ألسنة حريق

ا آخر؟
ً
".  مكتوب؟ أـ أف العامل يبكن أف يغدو عاؼب

. أغرقْت وجهها فينا تقبلنا كما يغرؽ العطشاف وجهو ُب هنر
سلمْت على خايل ؿبمود الذي كاف . ألقْت السالـ على جدي

واصل جدي حديثًا قطعو ؾبيء . جالًسا أبدب أماـ جدي ُب  الصالة
بس أنت بقى اللي أنت . أان عارؼ إنك شيوعي"أمي قائالً حملمود 

مش عارفو أف البوليس ح يوصل لك أنت والعياؿ الصايعة اللي 
اي اباب احنا مش "اعَبض خايل ابحتجاج مكتـو ". بتمشي معاىم

فز ". بس حضرتك المؤاخذة مش عارؼ يعِب إيو شيوعية. صايعْب
والزفت اللي ُب . أان عارؼ كل حاجة.. أل" جدي بصدره لألماـ 

دفعتنا أمي إىل اغبجرة كما يهشوف ". دماغك ده أان فانبو كويس قوي
أان . اقعدي شوية اي أمل"زعق جدي فيها . على الدجاج لتختلي بنا

ال حاجة ىنا لتوضيح من ". عاوزؾ تسمعي اللي ح أقولو للحمار ده
.    ىو اؼبقصود ابغبمار، لكن من ابب االحتياط أقوؿ إنو خايل ؿبمود

لعلع جدي بعد أف . مكثْت أمي واقفة وىي تضمنا بذراعيها
أان فاىم إيو اللي عاجب حضرتك قوي ُب "وجد لنفسو مستمًعا 

أيعقل أف الرجل "أمعن خايل النظر إليو كمن يتساءؿ ". الشيوعية
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قاؿ جدي بنربة ظافرة كمن وضع ". العجوز قد فهم شيًئا ما فجأة؟
قاؽبا ". عشاف ترافق نسواف وتشرب طبر براحتك"يده على سر اللغز 

اي "أضاؼ . وتراجع للخلف بظهره مستمتًعا دبهارتو ُب إصابة اؽبدؼ
! ىو أان كنت قلت لك أل؟. أخي صاحب ستات زي ما أنت عاوز

لكن "وفنجل عينيو بغضب !". أان منعتك؟. اسهر اي سيدي واسكر
يبقى من انحية . ؼبا ييجي شهر رمضاف صل وصـو اي ابن اعبزمة

"! أخذت مزاجك من الدنيا ومن انحية ؼبا تقابل ربنا تبقى ُب السليم
زر عينو اليسرى مبتسًما بنصف وجهو مثل قرصاف يعقد صفقة 

!  مشبوىة لكنها مغرية ال ترفض
ابلعكس اي "قالْت ". كالمي فيو غلط اي أمل؟"استدار إىل أمي 

". طيب أستأذف أان"تنهد خايل بيأس ". ده حل وسط ومعقوؿ. اباب
يلعن أبوؾ على أبو ماركس ُب ساعة . تفضل"صاح فيو ابمشئناط 

خرج عبد . انصرؼ خايل ؿبمود بطيبتو وجنوحو للسلم". واحدة
نظر إليو جدي ورآه . اعبواد أصغر أخواىل سًنا على صياح جدي

بتذاكر؟ وال عامل إنك "صاح فيو حبنق . وبمل كتااًب ُب يده
، فرجع هبدوء إىل اغبجرة الصغّبة الٍب عاش فيها ورباشى أف "بتذاكر؟

كاف عبد . يغادرىا مثل الفئراف الٍب تالـز جحورىا خوفًا من اػبارج
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اعبواد قليل الكالـ وحٌب عندما كنا قبتمع ساعة األكل كاف هبلس 
.  ويبضغ اللقم صامًتا كأنو ضيف أو غريب

صادٍل صوت جدي وبيِب وبْب دخوؿ . دفعتنا أمي كبو اغبجرة
". ىات يل اي ابُب الكتاب اللي على السرير"اغبجرة شرب واحد 

على غالفو مثل كل كتب . أسرعُت إىل غرفتو واختطفت الكتاب
وكيف أقوؿ ملكي؟ وهلل "جدي التسعة عبارتو األثّبة خبطو األنيق 

ربت تلك العبارة الٍب تنضح ابلزىد ُب ". ملك السموات واألرض
توقيع جدي ابظبو ابلكامل ومهنتو - لتوثيق اؼبلكية – التملك يربز 

انولتو الكتاب وجريُت وأان أظبعو ! كمعلم على اؼبعاش وعنواف بيتو
على "وافاه صوهتا من اؼبطبخ ". فْب الطاقية؟. اي نفيسو"ينادي جدٌب 

وبصوتو نربة أسف على أف وجود الطاقية " معقوؿ؟"سبتم ". رأسك
!       على رأسو فوت عليو فرصة إرىاؽ جدٌب

اغبجرة بسيطة . مساء كل طبيس نتحلق حوؿ أمي ُب حجرتنا
هبا انفذة واحدة صغّبة تطل على . سقفها مدعـو بعروؽ من اػبشب

عدة أرفف . سرير نـو أخواٌب البنات تقابلو كنبة أانـ عليها. الَبعة
مساء اػبميس لنا . مفتوحة مثبتة إىل اعبدار نضع عليها مالبسنا
ترتفع إىل سقف اغبجرة . أبكملو، وحدان مع أمي بعد أف يناـ اعبميع

تفَبش أمي األرض ُب . سحابة نور تسرح ربت ضوئها أحالـ صغّبة
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تقشر بصالً أو تقـو . تضع بينهما وعاء. سبد ساقيها. وسط اغبجرة
. تستفسر منا عن أحوالنا ُب اؼبدارس. بتخريط ملوخية وكبن حوؽبا

ما تلبث . تطوؼ من بعيد أبسئلة حذرة حوؿ معاملة جدي لنا
أخواٌب البنات أف تصعدف واحدة وراء األخرى إىل السرير وينعسن 

أظل مستيقظًا جبوار أمي أترقب غبظة نـو أخواٌب . ربت الناموسية
أسرح . أضع رأسي على فخذىا. حٌب تصبح أمي كلها يل وحدي

أفتش عن حلم ما، ردبا ابلسعادة،  أو الطمأنينة، أو . بعيِب إىل أعلى
أال يبكن "سألتها . تربعت بعد قليل وحدقت جبانب وجهها. اغبب

ماداـ والدي ؿببوًسا أف أكتب أان اؼبقاالت الٍب كاف يكتبها؟ نرسلها 
سرحت نظرهتا مثل موجة ُب ". ابلربيد ابظبو ونقبض كبن الراتب؟

. اعتقدُت لوىلة أهنا تظن أٍل أسعى ؼبزاضبة والدي ُب الصحافة. اعبو
"! لن نقوؿ ألحد إٍل أان من يكتب اؼبقاالت. ال زباُب"قلت أطمئنها 

ذبمدْت أطراؼ أصابعها اػبمس مضمومة على حشوة أرز لورقة 
".  طيب"غمغمت من دوف أف تنظر إيلَّ . عنب

فيما بعد كنت أسبُب، مقابل أي شيء، لو عرفُت كيف استقبلت 
ما الذي فكرت فيو ومل تفصح عنو ! أمي اقَباحي الساذج حينذاؾ

!    وقتها
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من النافذة تسرب مع ىواء الليل دؽ الريشة على العود وصوت 
مش .. ؼبا أنت انوي تغيب على طوؿ"جدي اغباد يشرخ الصمت 

كاف هبلس بعد أف نناـ صبيًعا وحده ُب ". كنت آخر مرة تقوؿ
الشرفة ربت مصباح ضعيف مدىل من سقفها وبدؽ ابلفراغ األسود 

الشاسع ويناجي سعاد آخر أوالده الٍب تُوفيت وعمرىا أقل من 
استيقظُت مرة بعد منتصف الليل ألدخل اغبماـ فوجدتو ُب . عامْب
كاف يتلوى . وقفُت وراء طرؼ ستارة الصالة أراقبو من ظهره. الشرفة

، يدؽ دقة على العود "اي رب. اي رب"ويكتم نشيجو متوسالً للسماء 
كاف لديو ميل عميق كسيح للفن . ٍب يهز رأسو ويتلوى مبتهالً 

زىرة "واألدب ذبلى عندما أطلق على خالٍب ُب شهادة ميالدىا اسم 
ىذا االسم كاف عملو األديب الوحيد الذي صدر "! الربيع أنيسة الروح

عالوة على ذلك كاف . مرة واحدة ُب سجل مواليد وزارة الصحة
خطو . يتقن العزؼ على العود. وبفظ موشحات قديبة. يهوى الغناء

كانت لديو موىبة ما، تتفتت ربت وطأة طباعو . صبيل إذا كتب
.   الشخصية كما تتحطم جوىرة من ثقل صخر نشأت ُب ابطنو

. وصبْت لنا جدٌب الشاي ُب األقداح. أفطران مًعا صباح اعبمعة
أان ابفكر أفتح حجرة صغّبة من الشقة على "قاؿ جدي ألمي 

ؼبعت عينا خايل ". أعملها ؿبل بقالة يساعد ُب اؼبصاريف. الشارع
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عبد اعبواد خوفًا من ربميلو عبء احملل فنهض متسلالً كالطيف إىل 
بس حد من األوالد يبقى يقعد "لكن جدي نظر إيلَّ قائالً . حجرتو

كنت كل ثالثة أايـ أقـو بتنظيف قفص كبّب لَببية ". ُب احملل شوية
أركع على ركبٍب ويدي مثل . أصعد مع جدي. اغبماـ على السطح

يدفعِب من اػبلف ألمر عرب الفتحة . فأر صغّب أماـ فتحة القفص
أصبع . أجدٍل ؿبشورًا ُب الداخل ال أكاد أسبكن من االلتفات. الضيقة

أضع . أغّب اؼباء ُب الصحوف. أغسل األرضية من الوسخ. زبل اغبماـ
وعندما أنتهى يسحبِب جدي من اػبلف كما يسحبوف . اغببوب

أىبط بصفيحة زبل . أهنض أنفض الَباب عن ركبٍب. ماعزًا من ذيلها
ُب اؼبقابل كاف إذا . ضباـ أظبد هبا تكعيبة العنب اؼبطلة على الَبعة

اشتمل الغداء على ضباـ أو دجاج ىبتصِب بقطعة غبم كبّبة، سبتد يده 
ابلقطعة كبوي، بعظمة، كما تتواضع السماء وتنحُب لتوزيع السعد 

أشعر أنو غصبِب ". ده اللي بيساعدٍل ُب العشة"على األرض اؼبَببة 
احملل . اآلف يعتـز فتح ؿبل بقالة. أف آكل أماـ أخوٌب أكثر فبا أيكلوف

فيو يبكن أف أجلس أبيع وأستلم الفلوس وأرُد . غّب عشة اغبماـ
يفتح "أقوؿ ىذا بعشرة وذاؾ بعشرين ومن ال يعجبو أقوؿ لو . الباقي

أتبغدد مثل كبار التجار، وليفهم عياؿ الشارع أف عائلة الليموف ". هللا
.   اعبرابء صارت من أصحاب احملالت وكبار التجار
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اقتطع جدي جزًءا من حجرة حوايل ثالثة أمتار ُب مَبين وفتحو، 
علق فوقو مصباًحا بتوصيلة من . رًكب للفتحة اباًب خشبًيا على الشارع

ثبت إىل اعبدار عدًدا قليالً من األرفف، وضع عليها . كهرابء السلم
شاي، سكر، صابوف، علب كربيت، برطماانت هبا . زجاجات زيت
ؼبا تيجي "قاؿ . مل يضع الفتة ابسم احملل ومل يسجلو. ملبس لألوالد

احتفلنا ابحملل الغائر ُب عمق ". اغبكومة تسأؿ نقوؿ لسو فاربْب
. جلسنا أمامو ُب الشارع على عدة كراسي. البيت مثل لطشة سكْب

كاد . وزع خايل عبد اعبواد علينا أكواب شرابت ٍب جلس ساكًنا
كلب الَبعة " ركس"االفتتاح أف يكوف قاصرًا علينا وحدان، لوال 

األعرج الذي عوى من عتمة قريبة، وامرأة بدوية من الغيطاف مرت 
انوؽبا خايل ؿبمود كوب شرابت فأقسمت . علينا ابؼبصادفة فزغردت

ما احنا "قالت . أهنا زغردت لوجو هللا، وليس ابتغاء لكوب شرابت
" كاف جرى لنا إيو يعِب؟. طوؿ عمران عايشْب من غّب شرابت
أحيت الزغرودة آماؿ جدي فقاؿ . وذبرعت الكوب بنهم دفعة واحدة

ىشت جدٌب الناموس عن وجهها فباف ". احملل ده ح يكسر الدنيا"
.     ُب عينيها أمل منكسر

بعد ليلة االفتتاح شرع جدي ُب الذىاب ابنتظاـ صباح كل يـو 
يرجع حامالً أشياء لو انطبقت . ثالاثء إىل اؼبوسكي أو كالة البلح
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مرة دخل عليَّ بسنجة ترمواى . السماء على األرض ال يشَبيها أحد
يفضل زي ما ىو . ده حديد"قاؿ متنهًدا . ال أدري أين وجدىا

، "جدؾ ـبو تعباف"حكيت ػبايل عبد اعبواد فقاؿ يل ". عشرين سنة
مرة ". إوعى تقوؿ لو إٍل قلت كده ؟"قاؽبا ٍب انتبو فصاح يب خائًفا 

أخرى عاد وُب يده إطار أصفر مذىب تقشر طالؤه بداخلو صورة 
وضع الصورة ُب مكاف ابرز على أحد . رجل عجوز حزين جًدا

زبيل لو الرجل ده مر من "الرفوؼ وأتملها من على مسافة ٍب قاؿ 
ىنا وشاؼ صورتو؟ ح يقعد يفكر لقوا صورٌب فْب؟ وإيو اللي جاهبا 

أحس أٍل مل أفهم القصد من كالمو "! ىنا؟ ح تبقى مفاجأة عجيبة
خلي ابلك اي ابُب ما طار طّب وارتفع إال كما "فأضاؼ بنربة حكيمة 

أخذ علبة حالوة طحينية وصعد هبا إىل جدٌب وكاف "! طار وقع
.      تفاؤؽبا ابحملل قد اشتد عليها فصارت بطيئة اغبركة قليلة الكالـ

أجلس وأسرح . بعد اؼبدرسة كنت ألـز احملل ساعتْب ُب اؼبساء
وراء ظهري الفتة خبط . ببصري ُب الشارع اػبايل من اؼبارة تقريًبا

ومل تكن لدينا " البضاعة اؼبباعة ال ترد وال تستبدؿ"جدي األنيق 
. كاف عندان كموف ألف جدٌب تستخدمو عماؿ على بطاؿ. بضاعة

زكائب حلبة . أزرار ألف بيجامتو انقطع منها زرار قرب عشة اغبماـ
كاف ابحملل كل . حصى ألنو توعك مرة فنصحو أحد أصدقائو ابغبلبة
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ومع الوقت أدرؾ جدي أننا الباعة وأننا اؼبشَبوف . ما يلزمنا كبن
يعِب أان أشَبى اغباجة بقرش وأبيعها عبدتك بقرشْب؟ "فتأسف 

"!   أبكسب مِب؟
أغلق جدي احملل وكف عن ذكر النهضة االقتصادية وطلعت 

أما . مل تستغرؽ منو تصفية البضاعة سوى نصف ساعة. حرب
السنجة الٍب مل يشَبىا أحد فقد صعد هبا إىل السطح ووضعها ىناؾ 

بعد . مرفوعة فبدا البيت ؼبن يراه من بعيد مثل ترمواى معطل ُب ؿبطة
ذلك عكف أسبوًعا ما إف يدلدؿ ساقيو من السرير حٌب يشرع ُب 

لعن سكاف الشارع من طلعة النهار إيل أف يتأىب للنـو لياًل، يضع  
من أىوف ما قالو . رأسو على اؼبخدة وينعس وىو يربطم العًنا إايىم

".  الشيء يبقى قدامهم وؿبتاجينو ويكسلوا يشَبوه. تنابلة"عنهم إهنم 
. كنا نظن أف احملل آخر ما لدي الرجل العجوز من مفاجآت

لكن حدث أف تعطل صرؼ معاشو ثالثة شهور وخنقتو اؼبصاريف 
لطمت جدٌب على خديها وىي تتمُب أف ! فقاـ برىن البيت لعم فرج

صار عم فرج يَبدد علينا أوؿ كل شهر ابلبالطو . تلطم على خديو
دبرور . فوؽ اعبلباب وبصوتو اػبفيض يستلم جنيهْب فائدة القرض

يزوران كلما وجد نفسو . الوقت أمسى عم فرج واحًدا من أىل البيت
أيكل ويشرب شااًي، فإف كاف اعبو حارًا رقد ساعة ُب حجرة . انحيتنا
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ٍب ظهرت على رؼ ". غبد الشمس ما تنكسر"عبد اعبواد يسَبيح 
حينذاؾ كانت شقة الطابق الثاٍل ". فرشة حالقة عم فرج"ابغبماـ 

. شاغرة من دوف مستأجر، فوسعنا هبا على أنفسنا للراحة والدراسة
ذات مساء، حوايل الساعة التاسعة، كنت مع خايل حسْب وؿبمود 

ُب ذلك الوقت يعم اؼبنطقة صمت رىيب ال تسمع سوى نباح . ىناؾ
اشتبك خاالى االثناف ُب نقاش حاد . الكالب ونقيق الضفادع

، "اؼبطاردوف"، "الضباط األحرار"، "الرفاؽ"ترددت فيو كلمات 
صحيح أنِب مل أفهم معظم ما كنت أظبعو، لكِب كنت ". اغبزب"

معُب ذلك . مسرورًا أهنما يتكلماف أمامي عن أمور بدا أهنا خطّبة
الثورة "قاؿ حسْب . أنِب على صغر سِب كنت موضع ثقة واحَباـ

حدؽ ؿبمود ". أطاحت ابلديبقراطية ومزقت دستور السنهوري
ما إف انتهى حسْب من كالمو حٌب اعَبض . ابألرض منصًتا متأىًبا

أتسمى ما كاف قبل الثورة ديبقراطية؟ أـ ىايد ابرؾ "ؿبمود على الفور
كانت لدى ؿبمود عادة أف ينصت إنصات مَببص ". اي حسْب؟

بنهاية اغبديث، ينصت وأنت تشعر أنو ال يسمعك لكن وبشد نفسو 
أخذ حسْب يسوؽ لو األدلة على . لينطلق ويناقض ويهدـ كل ما قيل

زاـ ؿبمود كأمبا يقلب اغبجج . صحة أفكاره وىو يكز على ضروسو
والرباىْب ُب عقلو ٍب رفع رأسو معلًنا موافقتو من دوف قيد أو شرط 



 

 

118 

118 

كاف دائًما يبدأ ابؼبعارضة . على كل ما رفضو للتو صبلة وتفصيالً 
يناكف حٌب يطمئن إىل أف . ليثبت أنو ال ينساؽ ببساطة ألحد

اآلخرين قد أدركوا أنو ليس سهل االنقياد كما يبدو، وكما ىو 
كاف طيب القلب جًدا، ولو أنو ولد ُب أسرة أخرى لردبا ! ابلفعل

لكن وجود حسْب أخيو جبواره ىز ثقتو ُب . سبسك بطيبتو وتباىى هبا
أف لطيبتو قيمة، فاؼبشكلة الٍب كاف يعجز ؿبمود عن حلها ُب سنة 

كاف حسْب وبلها ُب اثنية، وما كاف يستجديو ابلطيبة ُب شهر ينالو 
كاف لكل منهما طبيعة وكينونة ـبتلفة عن . حسْب ابعبرأة ُب دقيقة

اآلخر، تغّب األقوى منهما الطبيعة األضعف دبجرد وجودىا جبوارىا، 
. ليس ابلعدواف، بل ابإلعجاب، فتدفع األضعف إىل تغيّب كيانو

ىكذا صار ىم خايل ؿبمود أف ينفي عن نفسو أفضل ما فيو وىو أنو 
صار ينفرد بروحو ُب حجرتو ابلساعات مشغوالً برفع األثقاؿ . طيب

وتربية عضالتو ٍب يتمشى أمامنا وعرقو يسيل يهز عضالت ذراعيو 
لكن قوة البدف ! لّبى إف كاف قد أصبح ُب نظران خشًنا وقواًي أـ ال

والعضل مل تفلح ُب أف تسكب ُب نظرتو ومضة من ألق الروح 
وظل حٌب وفاتو يبدو ! الشجاعة الذي كاف يضوي ُب عيِب حسْب

مثل مصارع ُب سّبؾ قدَل نفدت حياتو ُب ؿباولة ألف تغدو حياة 
أما . كاف يَباجع وينسحب من أماـ جدي ُب أي نقاش. أخرى
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حسْب فكاف يواجهو ويتصدى لو حٌب وصل األمر جبدي إىل طرده 
من البيت متذرًعا برسوبو عامْب متواليْب ُب الكلية، فأمسى يزور 

يطلق صفّبًا . يقف ُب الشارع. أيٌب ُب الليل.  البيت متسلالً ُب السر
فبيزًا من ربت الشرفة، فتتسلل إليو جدٌب بربطة طعاـ ومبلغ من النقود 

ُب منديل، تناولو ما بيدىا وتنحِب تقبلو وربتضنو قدر ما تطولو 
.  ذراعاىا وىي تتلفت خلفها كبو الصالة

ُب تلك الليلة استمر النقاش ُب الشقة العلوية بْب خالييَّ، أحيااًن 
خالؿ ذلك كنت أعد ؽبما الشاي وحْب . حبدة، وأحيااًن أخرى هبدوء

فجأة ظبعنا طرقًا على . وبتد اغبوار بينهما أرسم اعبدية على مالؿبي
فتحت . أومأ خايل حسْب إيلَّ برأسو. نظرت إليهما ابنتباه. الباب
ألقى التحية علينا . وجدت أمامي عم فرج ابلبالطو واعبلباب. الباب

ارسبى على كرسي قرب اؼبنضدة ُب . وىو يلهث من صعود السلم
انتظرُت أف . وقف االثناف عن يبْب عم فرج ويساره. منتصف الصالة

سألو خايل . يطلب مِب أحد كوب شاي لعم فرج، لكن مل وبدث
أنت بقى لك قد إيو ايعم فرج بتآخذ فوائد على "حسْب هبدوء 

إيو لزـو الكالـ "سبلمل . شبك الرجل أصابع يديو أمامو". القرض؟
. عن الفوائد دلوقت؟ أنت قلت تعاؿ كبل اؼبوضوع بعيًدا عن الوالد

يعِب "قاؿ ؿبمود ". تعطِب فلوسي ونفك الرىن وكل واحد يروح غبالو
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ضرب الرجل جيب البالطو بيده إشارة إىل ". جبت ورقة الرىن معك؟
. معلش"قاؿ لو حسْب وىو يضغط ـبارج الكلمات . وجود الورقة

ىو أان "خفت صوت عم فرج ". بس بقى لك قد إيو بتآخد فوائد؟
اعتمد حسْب بقبضتيو ". عاوز فوائد يعِب؟ أعطِب فلوسي وخالص

على حافة اؼبنضدة وماؿ بصدره على الرجل بعينْب جاحظتْب 
".  فلوسك وصلتك من زماف اي فرج"

" العم"ؾبرًدا من كلمة "  فرج"ألوؿ مرة أظبع ويسمع الرجل اظبو 
أان ما غلطتش معكم ُب "سبتم متداعًيا . دبا تنطوي عليو من توقّب

يبقى تسلمِب ورقة الرىن "رد حسْب حبـز قاطع ". حاجة اي ابُب
إزاي يعِب؟ ىو "تطلع فرج إليو ابستنكار ". وتكتب ـبالصة بفلوسك

جذبو حسْب من ". أان كنت استلمت فلوس عشاف أكتب ـبالصة؟
ومافيش صريخ ابن . احنا ابلليل. شوؼ اي فرج"ايقة البالطو بعنف 

لو ذحبتك ىنا دلوقت ورميتك ُب . يومْب ح يسمعك ُب اؼبنطقة
قبل أف ينهى حسْب ". الَبعة الدابف األزرؽ مش ح يعرؼ لك سكة

وضع . كالمو برؽ ُب اعبو نصل سكْب ال أدري من أين سحبها
ىات الورقة واكتب ـبالصة أحسن "طرفها اؼبسنوف على عنق فرج 

أان زي والدؾ اي "غمغم الرجل منهارًا . نبض الصمت ابلرعب". لك
وقع على استالـ . أخرج الورقة أبصابع مرتعدة وانوؽبا ػبايل". حسْب
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تساءؿ . أخذ يتنفس بصعوبة. مستحقاتو وقطرات العرؽ على جبينو
خالص اي "أجابو حسْب ". خالص؟"بصوت ضعيف ووجو شاحب 

هنض ال تكاد . بل ريقو جبرعة واحدة". فبكن شوية ماء؟"سبتم ". فرج
خطا أربع خطوات كبو ابب الشقة وىو يتلفت . ساقاه ربمالنو

ظللت أنصت لوقع قدميو الثقيلتْب على . فتح الباب وانصرؼ. وراءه
السلم مأخوًذا دبا جرى وأان أزبيل وجهو منسالً من ابب البيت إىل 

.       عتمة الشارع
مل . ُب الصباح تقدـ خايل ؿبمود من جدي وسلمو الورقتْب

دفعت "تطلع ػبايل بذىوؿ وأتثر شديدين . يصدؽ عينيو وىو يقرأنبا
مل "ابتسم خايل بتواضع من يعرؼ عظمة ما قاـ بو ". لو اؼببلغ منْب؟

وحكى لو ما حدث "! أخذت الورؽ منو ابلعنف الثوري. أعطو مليًما
لكن من دوف أف أيٌب على ذكر خايل حسْب كأمبا حل اؼبسألة وحده 

. أتمل جدي الورقتْب وىو يتحسسهما بْب  أصابعو. مع عم فرج
قبل رأس خايل ؿبمود . هنض ُب ضبوة أتثره. كادت عيناه أف تدمعا

. كل شهر اتنْب جنيو. ابن الكلب قصم وسطي. ربنا وبميك اي ابِب"
يبدو أف خايل ؿبمود قرر انتهاز فورة جدي العاطفية ". اتنْب جنيو

لعلمك اي اباب فرج "ليحنن قلب جدي على مبادئو الثورية، فقاؿ لو 
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والعنف الثوري من . ده من ظواىر اجملتمع الرأظبايل االستغاليل
".  اغباجات اللي اتعلمناىا ؼبا قرينا رأس اؼباؿ الربوي وفائض القيمة

أدرؾ أف خايل يستخدـ . قًلب جدي الكالـ ُب رأسو صامًتا
وإنباؿ "قباحو ُب فك الرىن للَبويج للنظرية، فصده مستهزًًئ 

دراستك تسميو إيو؟ فائض قيمة وال قلة قيمة؟ أخذَت الورقة 
دي مش بلطجة اي "صحح خايل ". ابلبلطجة وكماف ح تتفلسف؟

كاف يذوب ُب بسمة صغّبة انظرًا . مل يكن جدي ينصت إليو". اباب
جاء فك الرىن بعد أف . إىل الورقتْب بولو كعاشق يبسك بيدي ؿببوبتو

. ظهر عليو اإلهناؾ مؤخرًا من جرجرة عشرة أفواه حببل معاشو اؼبهَبئ
كاف هناية كل يـو ينحِب بقلم رصاص على دفَب صغّب وبسب 

نكلة . تعريفة عيش. قرش صاغ جاز. يدوف كل مليم. اؼبصاريف
يعيد . وبسب ووبسب ٍب يتوقف غّب مصدؽ. خضرة للمحشي

يتوسل إليو أف . يبحلق ُب ورؽ الدفَب يكاد أف يستعطفو. اغبسبة
ابلذمة "يكوف إصبايل اؼبصروؼ أقل، وأخّبًا ينفخ مستسلًما للحقيقة 

التفَت . اآلف يدور رأسو خبمر السعادة". ده كالـ؟ اي أرحم الراضبْب
جاءت جدٌب ". اذحبي لنا جوز ضباـ. اي نفيسة"برقبتو إىل الداخل 

أان فكيت "نظر إليها ابستعالء ". خّب ُب إيو؟"ذبفف يديها دبنشفة 
. ألف ضبد وشكر. اي خرب أبيض"صاحت ". الرىن اللي على البيت
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سدد ػبايل ". ىي دي مشكلة يعِب؟. تصرفت"مط شفتو ". إزاي؟
".     قـو اي واد اي ضبار شوؼ دروسك"نظرة ؿبذرة منذرة 

تصوران بعد إنقاذ البيت دبقاؿ رأس اؼباؿ الربوي أف جدي سيهدأ 
لكن أوبيا شاعر من دوف . ويكف عن إطالؽ سهاـ غضبو على العامل

قصيدة؟ أو منشد من غّب نغمة؟ ىكذا تفتق ذىنو عن معركة ىبوضها 
مبلغ . اؽبدؼ ىذه اؼبرة كاف كبو تسعة قروش ونصف. هبدؼ جليل

لو صبعتو شهراًي على مدى أعواـ مديدة ستجد أنو جدير ابمتشاؽ 
التسعة "ال يدري أحد من أين ىبطت فكرة . السيوؼ وخوض اؼبعارؾ

كل ما أذكره أنو عاد ذات يـو . على الرجل العجوز" قروش ونصف
". اؼبنازعات العائلية ُب الداير اؼبصرية"إىل البيت حامالً كتااًب بعنواف 

ينقر بكعب القلم غالؼ . يزـو. يتوقف. يقرأ. عكف عليو ثالثة أايـ
ُب . يزر عينيو. يتنهد. يسجل مالحظة على ورقة. يفكر. الكتاب

تلك األثناء بدا اػبوؼ على جدٌب الٍب علمتها عالقة جدي ابلكتب 
.  أنو ما إف يظهر كتاب حٌب ربل الكارثة

دلوقت اي "أخّبًا أدىل جدي بتصريح عن مشروعو اغبريب اعبديد 
أجابتو ". نفيسة مش أنِت لك نصيب ُب بيت أبوِؾ اللي ُب حلواف؟

. أيوه"قاؿ ". قصدؾ الفيلال اللي عايشة فيها سهّب أخٌب؟"مستغربة 
بس دي حاجة من زماف قوي "اندىشت ". مش لِك نصيب فيها؟
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أنِت عارفة مفروض يدخل لِك منها "قاؿ ". واحنا سبنا الفيلال لسهّب
وبقى لِك عشرين سنة ما . تسعة قروش ونصف. قد إيو كل شهر؟

تركْت طبًقا كاف ". شوُب دلوقت يبقى لِك كم؟. أخدتيش حقك منها
قصدي يعطوؾ "فسر ؽبا ". مش فانبة قصدؾ إيو؟"بيدىا وصاحت 

اي "أضاؼ . لزمْت الصمت". أوالدؾ وجوزؾ أوىل بفلوسك. حقك
كاف . ىوت العبارة كاؼبطرقة على رأسها"! إما ح أرفع عليهم قضية

معو توكيل عاـ منها ابلتصرؼ والبيع والشراء ورفع القضااي وكل ما 
إذا رفعت قضية ح أسيب لك البيت "وقفت مهتاجة . ىبطر ابلباؿ

تلك كانت اؼبرة األوىل ". اعمل معروؼ اان مش عاوزه حقي. وأمشي
قاؿ بَبدد . والوحيدة الٍب فردت فيها اليمامة جناحيها ُب وجو الصقر

سدْت أذنيها ". أان اللي كاتبها بنفسي. طيب اظبعي اؼبذكرة القانونية"
كاف خايل عبد . انصرفت إىل الداخل. ورفضت أف تسمع أي شيء

اعبواد واقًفا مستنًدا بظهره إىل اعبدار فنظر جدي إليو وباوؿ أف 
أان حسبتو على عشرين سنة . اي ابِب ده مبلغ وقدره" يكسبو لصفو

ىز عبد اعبواد رأسو ىزة ؿبايدة جبانة ". يطلع ابلفوائد طبسْب جنيو
.    ال يفهم منها شيء ؿبدد

ظلت اؼبذكرة الٍب كتبها بنفسو مركونة على سطح . مل يرفع القضية
كل صباح يتأمل حبسرة خطو األنيق على . الكومدينو جبوار سريره
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". مذكرة قانونية من إعداد مراد أفندي فهمي"صدر صفحتها األوىل 
مع ذلك حققت لو القضية الٍب مل يرفعها بعض االمتيازات، فقد 

أصبح لديو اآلف موضوع يتكلم بشأنو من طلعة النهار حٌب اؼبساء، 
ينفس من خاللو عن غضبو من فشلو ُب أف يكوف ثراًي ووجيًها، وعن 

شعوره اؼبرير إبخفاؽ أوالده ُب اعبامعات وقباحهم ُب اؼبعتقالت 
واستيائو الباطِب العميق من ضآلة معاشو الشهري، وانموس الَبعة 

صار ما إف . الذي امتص من دمنا ما يكفي إلنقاذ كتيبة جرحى
أان عشاف "هبلس إيل اؼبنضدة وقبل أف يضع لقمة ُب فمو يذكر جدٌب 

مل "ال يكمل اعبملة ألننا نعرؼ بقيتها ". خاطرؾ أنت بس اي نفيسو
قسًما "أصبح دبقدوره ُب أية غبظة أف يهدد اعبميع ". أرفع القضية
ٍب مرض ورفض أف يقيم معنا . ىكذا حٌب توفيت جدٌب"! ابهلل أرفعها

مل يستطع أف يغفر ؽبا بعد مرور كل تلك . لَبعاه أمي ُب بيتنا
رجاه والدي من دوف . السنوات الطويلة ىروهبا وزواجها بغّب موافقتو

أنت اي اباب ربملتِب "قبلْت يديو وبكت . توسلت إليو أمي. جدوى
ىذا كاف واجيب كوالد " فّبد عليها ". أان وأوالدي ثالث سنوات كاملة

.     ، إىل أف توَب بعد ذلك بعامْب"كبو ابنتو
كانت ذاكرٌب ُب السادسة قادرة على حفظ صورة جدي، لكن 

التذكر ال يعِب اإلدراؾ، ألنِب مل أفطن إىل أف ذلك الرجل العجوز 
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. ربمل بنزقو وصربه. ربمل دبفرده عبء طفولة جائعة مل يكن ؽبا سواه
بعزفو الرديء اؼبشحوف ابلعاطفة . برأسو اؼبرفوع الذي مل وبنو ألحد

وبذلك أدى دوره ُب اغبياة على أفضل وأنبل . على العود ُب الليل
.  وجو

 
 ***

 
آلخذه " سندويتش"صباح كل يـو تقف جدٌب ُب اؼبطبخ تعد يل 

تقتطع شروبة جنب ابلسكْب . تفتح نصف رغيف. معي إىل اؼبدرسة
ترفع . وتدعكها ُب اػببز مرة واثنتْب ابىتماـ كأهنا سبسد كتفي حبب

تتطلع إىل الزوااي الٍب . نصف الرغيف إىل ضوء شباؾ صغّب ابغبائط
تضغط . تدفع بعضو بتأٍل إىل ىناؾ كأمبا تطعمِب. مل يصلها اعبنب

تستدير . سطح السندويتش إىل قاعو أبطراؼ أصابعها كأهنا تضمِب
تقـو بذلك عوًضا عن االكبناء واحتضاٍل وقوؿ . تناولِب إايه. كبوي

، أو أف تطبع قبلة على "أنت حبيب جدتك اي صالح ونور عيِب"
كنت أعرؼ أننا نتكلم ". والنيب خلي ابلك وأنت تعرب الطريق"جبيِب 

ابلسندويتش، فأقصد اؼبطبخ كل صباح، أقف وحقيبة اؼبدرسة بيدي 
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ُب طفولٍب مل أعرؼ . منتظرًا أف تغمرٍل بعطفها ربت ضوء الشباؾ
.    حنااًن إال من قلب تلك اليمامة الطيبة الٍب مل ربسن التعبّب

كاف الطريق إليها طويالً . خرجت حبقيبٍب ألذىب إىل اؼبدرسة
وثقيالً لذلك كنا أان والعياؿ نتجمع ُب منتصف الشارع عند بيت 
. ماىر وعماد وأختهما عفاؼ اللذيذة ومن ىناؾ مبشي إىل اؼبدرسة

كانت أمها فبرضة . اخَبان بيت اللذيذة نقطة للتجمع أبمل أف نراىا
ؽبا عْب تفلق اغبجر وصوهتا إذا تشاجرت يصل آخر بيت ُب اؼبنطقة، 

أطلقنا علي . أما أبوىا فكاف ضابطًا متقاعًدا يسكر أغلب الوقت
ألنو كاف بوسع أي منا أف يبد يده ربت البلوزة " اللذيذة"عفاؼ 

ُب تلك األثناء . ويتحسس هنديها الصغّبين من دوف اعَباض يذكر
كانت عفاؼ ربدؽ دبن يقـو بذلك بَبكيز، كأمبا تتأمل شيًئا مثّبًا 

اليـو توقفنا ىناؾ لكن مل يهبط إلينا . يقع ُب مكاف بعيد خارج هنديها
سوى أخويها عماد وماىر احملتاؿ، فمضينا على الطريق مكسوري 

اللي ماشافش اللذيذة يعزؿ من "ونبس ربيع األىطل ُب أذٍل . اػباطر
.  وأخذ يقهقو" اعبيزة

عدان من اؼبدرسة وفوجئنا وكبن نقف أماـ شاطيء الَبعة ُب عز 
النهارده . اي عياؿ"اغبر دباىر احملتاؿ يفرد ذراعيو ُب اؽبواء صائًحا بنا 

فيلم حريب والتذكرة . الساعة طبسة العصر عندان سينما ُب البيت
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كنا قد ظبعنا عن السينما لكننا مل نكن قد شاىدان فيلًما من ". بنكلة
ترددان ُب تصديق ماىر لكن شوقنا لرؤية فيلم تغلب على . قبل

قبل اػبامسة بدقائق كنا نقف صًفا طويالً على ابب شقة . شكوكنا
استقبلتنا عفاؼ شخصًيا . اللذيذة وماىر احملتاؿ وبيد كل منا نكلة

. وقادتنا عرب الصالة إىل حجرة كبّبة بشباؾ كبّب غطوه ببطانية غامقة
أشارت إىل األرض فجلسنا ُب مواجهة مالءة بيضاء مفرودة من أعلى 

جاز أصفر " المبة"خلف اؼبالءة من ركن ما انبعث ضوء . إىل أسفل
قعدان ُب صمت وعيوننا مفتوحة آلخرىا على اؼبالءة نَبقب . خفيًفا
نقدـ لكم الفيلم "بعد غبظات ظبعنا صواًت من خلف اؼبالءة . العرض

ده . ىيء ىيء"ضحك ربيع األىطل ". اغبريب صراع حٌب اؼبوت
فبنوع "رد الصوت من وراء اؼبالءة "! أان عارفو. صوت الواد عماد

ىو الواد "كتم ربيع ضحكتو ُب كمو قائالً "! الكالـ أثناء العرض
بدأ الفيلم بظالؿ شخص يرفع قدًما ويهبط ". أان عارفو. عماد 

ابألخرى وىو واقف ُب مكانو كأمبا يسّب، ٍب الح على اؼبالءة ظل 
 فأبرز"! عليك اللعنة"رجل آخر يرفع عصا طويلة كالسيف زاعًقا 

أخذ االثناف يتبارزاف من دوف أف نفهم إف !  "yes"وصاح عصا األوؿ
، وال عرفنا سبب "الطالينة"كاف احملارابف من الروماف أـ من العرب أـ 

القتاؿ بينهما، لكن اؼبعركة استمرت على أشدىا عشر دقائق كانت 
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وكبن نتابع ! "yes"ومن بعدىا  " عليك اللعنة"تدوي خالؽبا عبارة 
بعيوف مفنجلة إىل أف سقط واحد من االثنْب " الصراع حٌب اؼبوت"

، ٍب برز "the end"متأوًىا على األرض فأعلن الثاٍل بصوت وقور 
من وراء اؼبالءة ماىر وأخوه عماد ينحنياف أمامنا بتواضع كبار  إلينا

إىل الشباؾ " اللذيذة"ظللنا غبظة صامتْب حٌب اذبهت . قبـو السينما
رحنا ننهض من على األرض وكبن . الكبّب وأخذت تزيح عنو البطانية

مازلنا مأخوذين من الظالؿ الٍب ربركت أمامنا ومن اعبو اؼبعتم إال من 
شبة وسواس  اشتعل خيالنا فبا شاىدانه، لكن كاف. نور الالمبة األصفر

أبف ما تفرجنا بو للتو ال يبكن أف يكوف فيلًما وأننا أغلب الظن وقعنا 
!  ضحية خداع دٍلء

رافقنا ماىر إىل ابب الشقة وىو يعدان جبزء اثف قادـ من فيلم 
. آه"فقاؿ " صراع حٌب اؼبوت"ذكره أحدان أبنو . صراع حٌب النهاية

سبتم ظبّب أخو نصحي وكبن هنبط على ". صح. حٌب اؼبوت. أيوه. أيوه
". الواد ماىر طلع لو  حبوايل ثالثة أربعة صاغ من اؽبجص ده"السلم 

".    عشاف إحنا ضبّب"علق ربيع 
صباح اليـو التايل وكبن ُب طريقنا إىل اؼبدرسة استفسر نصحي 

الفيلم اللي شفناه عندكم امبارح كاف فيو كلمات عريب "من ماىر    
". ترصبة. طبعا"أجاب ماىر من دوف ذرة تردد ". وكلمات اقبليزي؟
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مل هبد ماىر صعوبة ". لكن الَبصبة كانت من إيو إليو؟"سأؿ نصحي 
لو كنت ظبعت العريب األوؿ وبعدين االقبليزي يبقى الَبصبة "ُب القوؿ 

".  حسب أنت ظبعت إيو األوؿ. من عريب القبليزي
دخلنا من بوابة اؼبدرسة والحظنا جلبة وحركة ُب مبُب اإلدارة 

صعدت إىل الطابق الثاٍل حيث . تفرقنا كبو قاعات الدرس. واغبوش
كاف اؼبعلموف يروحوف وهبيئوف ُب . جلستُ . القاعة الٍب أدرس هبا

بعد قليل دخل . اؼبمرات بتوتر فشعران أبف شيًئا غّب اعتيادي قد وقع
القاعة عبد الواحد النائم، أكبف تلميذ، كاف دائًما آخر من يدخل 
القاعة ألنو يصعد السالمل ببطء ويبشي ببطء ويتحرؾ حبذر وتعب 

يتجو بعينْب شبو مغمضتْب . ووبرؾ رأسو كأنو ضبل ثقيل علي رقبتو
يضع رأسو على . هبلس خلفي. إىل الدكة األخّبة اؼبالصقة للحائط

كاف . سطح اؼبكتب ويناـ من أوؿ اليـو الدراسي إىل جرس االنتهاء
من عمران، ُب كبو السابعة، مع ذلك كانت نظرتو خامدة مغيبة عن 

كنا نضع لو اللقم بقطع من اعبنب . الدنيا مثل رجل طاعن ُب السن
يفيق من وقت آلخر، غبظة، يرى اللقم، . أو اغبالوة ابلقرب من فمو

يفتح فمو ويدس فيو لقمة ويغلقو عليها مثل . يبد يده إليها ببطء
لو أنو جلس على دكة  أخرى بعيًدا . ٍب يعود إىل النـو. ظبكة تتنفس

عِب، لكنو كاف هبلس خلفي مباشرة وأشعر طواؿ الدرس أبنفاسو 
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كف اؼبعلموف عن . الواىنة على ظهري مثل استنجاد خافت بال أمل
االىتماـ بو أو مراجعة واجباتو أو توجيو األسئلة إليو ألنو كاف 

يستغرؽ وقًتا طويالً إيل أف يقف على قدميو ٍب يتطوح مكانو بعد 
. ذلك بعينْب مغمضتْب ورأسو يتأرجح من دوف أف يفتح فمو بكلمة
مل نعرؼ، ردبا مل يهتم أحد بذلك، ما الذي يعاٍل منو أو ما الذي 

اعتدان على وجوده هبذه اغباؿ، انئًما حٌب ينتهى اليـو فيوقظو . يعوزه
ينهض دبشقة ويسّب بوىن ؿباذرًا أف يصدمو أحد من العياؿ . أحدان

الذين يطاردوف بعضهم البعض أو الذين يتواثبوف فوؽ الدكك 
يسّب عبد الواحد مغادرًا . ويضربوف اآلخرين ابغبقائب على رؤوسهم

اؼبدرسة ببطء، بنظرة غائبة مغيبة عن الدنيا من دوف أف ينطق بكلمة، 
.  كأنو يتأمل من وجوده حًيا

    كانت اغبصة األوىل حساب اختصاص األستاذ وليم، لكن 
دخل علينا بدالً منو األستاذ عبد القادر مدرس اللغة العربية مضطراًب 

! اي أوالد"ترذبف بيده ورقة وأعلن من دوف مقدمات بصوتو اعبهّب 
من بكره ماحدش ييجي . اليومْب اعبايْب خليكم ُب بيوتكم! ايأوالد

اؼبدرسة، اقبلَبا وفرنسا وإسرائيل شنوا اغبرب على مصر واعبيش ؿبتاج 
". خليكوا ُب بيوتكم لغاية ما اغبرب زبلص. اؼبدرسة ثكنة للعساكر

دار بقدميو ُب اذباه ابب . بدا على وجهو انفعاؿ غريب حزين متوىج
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شد طرؼ جاكتتو إىل أسفل صائًحا فينا بصوت . القاعة ٍب عاد هبما
ٍب ىروؿ خارًجا وىو يضرب فخذه ابلورقة ". ايأوالد.. اي أوالد"ـبتنق 

.  الٍب بيده ضرابت متوالية حبركة عصبية
كل ما شعران بو . ؟"اغبرب"مل نفهم ابلضبط ما الذي تعنيو كلمة 

مفيش "نظر ربيع األىطل إلينا متسائالً . زاط العياؿ. أهنا حدث كبّب
قاؿ ربيع . ىز نصحي رأسو ابإلهباب!". مدرسة وح نقعد ُب البيت؟

ظبعنا جرس اؼبدرسة يدؽ بال ". اي ترى اغبرب بتقعد قد إيو؟"بسرور 
توقف فخطفنا حقائبنا ىابطْب إىل اغبوش وكبن نرتطم ببعضنا البعض 

.   وخرجنا متدافعْب من البوابة
ُب طريق عودتنا إىل بيوتنا كانت الشوارع إما خالية أو تشغى 

رأيت جدي وخايل ؿبمود وخايل عبد . دخلت البيت. حبركة مضطربة
اعبواد جالسْب ُب الصالة ابلقرب من الراديو ورؤوسهم ؿبنية على 

أيها "ظبعت عبد الناصر يقوؿ . الراديو ينصتوف ابىتماـ إىل ما يذاع
اؼبواطنوف أحب أقوؿ لكم إف مصر كانت دائًما مقربة للغزاة وأف صبيع 

اإلمرباطورايت الٍب قامت على مر الزمن انتهت وتالشت حينما 
اعتدت على مصر وبقيت مصر وبقي شعب مصر واليـو أيها األخوة 

وكبن نقابل العدواف واالستعمار الذي يريد أف ينتهك حريتنا 
اليـو اآلف األوامر للقوات اؼبسلحة القتاؿ حٌب . وإنسانيتنا وكرامتنا
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النهاردة ثباتنا ىو . ح كبارب من بيت لبيت ومن قرية لقرية. اؼبوت
شعاران . ثباتنا ىو اللي بيقرر مستقبل وطننا. اللي بيقرر مصّبان

. أان ىنا ُب القاىرة ضد أي غزو سأقاتل معاكم. سنقاتل ولن نستسلم
والدي موجودين معاكم ُب القاىرة ما طلعتهمش بره ومش ح أطلعهم 

وسنجاىد ونكافح . لن نستسلم أبًدا. سنقاتل آلخر قطرة دـ. بره
تعاقبت بعد ذلك طبوؿ مارشات عسكرية، بينما ". وننتصر إبذف هللا

كاف ُب السنة الثانية . كاف خايل عبد اعبواد يبحلق ُب جدي بصمت
لقنتو حياة أخويو دبا انطوت عليو من سبرد وإخفاؽ درًسا . من الثانوية

واضًحا أف ينأى بنفسو عن السياسة فالتـز ابلتحصيل العلمي، وكاف 
يدير العبارة ُب رأسو حبذر، " اعبو حار اليـو"إذا قاؿ أحد ُب حضوره 

يقلبها على وجوىها اؼبختلفة، متطلًعا بصمت وخوؼ إىل من حولو 
إحنا "هنض خايل ؿبمود منفعالً ". ال"أو " نعم"قبل أف يقوؿ 

بدا التوتر على وجو جدي ومل يهزأ ". مانقدرش نقعد ساكتْب كده
. كعادتو دبا قالو ؿبمود، لكنو لسبب ما راح وبدؽ يب بنظرة مركزة

وهللا اي جدي ىم اللي قالوا لنا مافيش مدرسة لغاية اغبرب ما "قلُت 
قْم كل لقمة مع "عربْت عينيو سحابُة حناٍف اندر وغمغم ". زبلص

".        أخواتك
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صباح اليـو التايل كاف واضًحا أف اؼبدارس مغلقة من عياؿ الشارع 
رحُت أؽبو معهم  ابلوثب . الذين ذبمعوا حلقات يلعبوف قرب الَبعة

جلست سعاد أخت نصحي ربت . إىل اؼبياه  واالستمتاع ابلطرطشة
شبعنا من . شجرة عند حافة الشط تتأملنا مسندة خدىا إىل قبضتها

اللهو ابؼبياه فخرجنا قبري إىل الغيطاف فقامت سعاد ذبري معنا 
توقفنا نلتقط . جرْت جبواري إىل أف تعبنا. لنقطف بلح النخيل

عجبك فيلم صراع حٌب اؼبوت اللي عملو "قالْت مبتسمة . أنفاسنا
جاز " المبة"حطوا . ضحكوا علينا"ابتسمُت خبجل ". ماىر وأخوه؟

كاف لسعاد عيناف خضراوف ساطعتاف ". وراء مالءة وخدوا فلوسنا
مل أر قبل وجهها وجًها هبذا اعبماؿ وال عينْب هبذا . تنظراف بلـو رقيق

. كانت من سِب تقريًبا أو تكربٍل بعامْب. العمق والصفاء العذب
. شيء ما فيها كاف يشدٍل إىل إدامة النظر إليها إذا صادفتها أمامي

وأان . كانت تشعر ابقبذايب ىذا. أتوقف أمامها وأسبلى منها بصمت
مل نكن ال أان وال ىي نفهم أو قبرؤ على فهم . أيًضا أشعر ابقبذاهبا 

مل نكن قادرين حٌب على ربديد معُب تلك الرعشة الغامضة . مشاعران
اغبلوة الٍب ذبمعنا على استحياء، ومل قبد الشجاعة للمضى دبشاعران 

.  أبعد من خط  الطفولة األبيض
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كانت الدنيا قد أعتمت، فتفرقنا . رجعنا من الغيطاف على مهل
مشْت سعاد بْب أخويها نصحي وظبّب ُب اذباه . عائدين إىل بيوتنا

سبتم ولد من األوالد وىو يوميء برأسو إىل البيت ذي الطابقْب . بيتهم
مل تكن اؼبرة األوىل الٍب أظبع ". بيت اؼبسيحيْب"الذي تقصده سعاد 

فيها ىذه العبارة فتستوقفِب وتشعرٍل أف شبة شيًئا ما مبهًما يبيز أولئك 
يعِب إيو "دخلُت البيت وسألت جدٌب . الناس عنا ويعزلنا عنهم

استلت اإلبرة من قماش سرواؿ قدَل ترتقو وقضمت ". مسيحيْب؟
فيو أرز . كبن مسلموف وىم مسيحيوف وخالص"اػبيط أبسناهنا قائلة 

زادت كلماهتا من غموض اغباجز غّب ". وفاصوليا ُب اؼبطبخ رُح كل
كل ما أدركتو حينذاؾ أف شبت فارقًا ما، . اؼبفهـو بيِب وبْب سعاد

شبت شيء يقف حائالً . لكنو فارؽ حاسم مل تشأ جدٌب أف توضحو
ظل األمر ىكذا . بيننا، ال أستطيع أف أفهمو، وال أف أزوبو، أو أزبطاه

إىل أف كربُت، من دوف أف سبحى من قليب نظرة سعاد اؼبرسلة بلـو 
خفيف، وظل عتاب نظرهتا الرقيق عالقا بروحي مثل دمعة تَبجرج وال 

.   تسقط
خذ طبق كبّب ورح "قاؿ يل جدي وأان خارج من حجرة النـو 

ذىبُت ومألت الطبق بعنب أظبر ". ىات لنا شوية عنب من التكعيبة
كانت جدٌب زباطب خايل ؿبمود . مسكر وعدت بو إىل الصالة
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حد الـز يعرؼ لنا أمل عاملة إيو؟ فْب ىي؟ مش قفلوا "وجدي 
اي ماما "قاؿ خايل ؿبمود . أاثر حديثها قلقي على أمي". اؼبدارس؟

ابلفعل ظهرت أمي ". ما زبافيش. أمل بكره وال بعده ح تالقيها ىنا
كنُت ُب اغبجرة مع أخواٌب وظبعُت صوهتا تقوؿ . صباح اليـو التايل

رأيتها واقفة أماـ . خرجُت إىل الصالة!". شفتوا اللي حصل؟ اغبرب؟"
قبلتِب وسألتِب على . جدي وبيدىا ىذه اؼبرة حقيبة كبّبة منتفخة

اذبهْت ". ُب اغبجرة جوه"قلت " أخواتك كويسْب؟ فْب ىم؟"الفور
قبلْت جدٌب ودسْت ُب صدرىا . وىي سبسك بقبضٍب إىل اؼبطبخ

، "ليو كده اي بنٍب مافيش لزـو وهللا"مبلغا من النقود وجدٌب تقوؿ ؽبا 
فغمرْت رأس جدٌب ابؼبزيد من القبل وىي تربْت على ظهرىا ٍب 

.  دخلْت إىل أخواٌب وأان خلفها
جلسُت مع أخواىل وجدٌب وأان وأخواٌب . انمُت واستيقظت عصرًا

وقفنا . تبعتها بعد قليل إىل الشرفة. غمزْت يل بعينها وهنضتُ . حوؽبا
نشاىد الَبعة أمامنا والغيطاف خلفها وعلى اليمْب تكعيبة العنب 

بكره الصبح ح "اكبنُت علىَّ ونبسْت . ترسل شذاىا ُب ىواء رقيق
. ما أقدرش آخد غّب واحد بس. بس ما تقولش ألخواتك. نزور اباب

". فاىم؟. ح نقوؿ ألخواتك إننا راوبْب نزور واحدة قريبتنا عيانة
جدؾ . أل "قالت ". ما أقولش حٌب وال عبدي وجدٌب؟"سألتها 
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ما تقولش ألخواتك عشاف ما يزعلوش ويقولوا . وجدتك عارفْب
ُب الصمت، ُب الليل، ربت الضوء األصفر لالمبة ". امشعُب أنت

مل أكن أذكر من أيب . اؼبدالة من سقف الشرفة غمرٍل شعور غريب
سوى وجو قلق مضطرب ُب شقة العباسية لرجل طويل القامة واقف 

أماـ مكتبة صغّبة إىل جوار شخص جبلباب وضابط شاب على 
كاف الضابط فبسًكا بكتاب يقلب صفحاتو . كتفيو قبـو صفراء

ال أدري كيف أو من أين ظهرُت أان ووقفت قرب والدي، . ابىتماـ
. ورأسي يصل إيل ركبتيو ابلكاد، أراقب اؼبشهد من دوف أف أفهم شيًئا

قبل ". خذ ىذا أيًضا"ىز الضابط الكتاب وانولو للرجل ذي اعبلباب 
أف يدس الرجل الكتاب ُب جواؿ صغّب معو اندفعُت بْب أقداـ 

دي حاجة "الرجاؿ الثالثة وانتزعت الكتاب من يدي الرجل صائًحا 
أحُب أيب رأسو . أتملِب اببتسامة لطيفة. استدار الضابط كبوي". اباب

أخفيُت الكتاب خلف ". ىات الكتاب اي صالح"بوجو قلق يرجوٍل 
اندى . أخذ والدي الكتاب من يدي ابلقوة". ده بتاعنا. أل"ظهري 

".  تعايل خدى صالح من ىنا. اي أمل"أمي 
بعدىا بشهور اختفى والدي ومل يبق ُب ذاكرٌب سوى وجهو 

مل أكن أفهم . اآلف تقوؿ أمي إننا سنرى والدي غًدا صباًحا. القلق
من انقطاع والدي عنا سوى أنو تركنا، أاًي كاف السبب، فغمرٍل من 



 

 

138 

138 

ذلك شعور غريب ابلعتاب، ومشلتِب رجفة مثل جذور نبتة نُزعت 
وألقيت ربت مشس حارقة، واآلف صباح غد يعيدوهنا إىل األرض الٍب 

.  انتزعت منها
ُب الصباح كانت أخواٌب انئمات وأان أرتدى مالبسي وأتلفت 

خرجُت مع أمي تشيعنا نظرات . إليهن حريًصا أال يصدر مُب صوت
قطعنا طريًقا طويالً ومرىًقا إىل أف . جدي وجدٌب بعطف وتشجيع

جلسنا . دخلنا وسران حٌب حجرة اؼبأمور. بلغنا مبُب ببوابة وحرس
كاف الطريق واالنتظار قد أرىقاٍل . ىناؾ متالصقْب على دكة خشبية

فأسندت رأسي على ذراع أمي ألانـ، ٍب دخل علينا والدي من الباب 
كانت يده اليمُب مقيدة حبديد ليد اغبارس اليسرى، وما . اؼبقابل لنا

رفع معصمو ومعصم اغبارس . إف رآان حٌب هتلل وجهو وضحك بقوة
اؼبقيدين عالًيا ُب اؽبواء، وقاؿ من عند الباب ليبعث اعبرأة ُب نفسي 

لقد قمُت بسجن ىذا الرجل  (وأومأ برأسو انحية الشاويش)! انظر"
زحزحِب من على الدكة وجلس جبواري مبتسًما وبيطِب !". ألنو شقي

أخذ يبعن النظر ُبَّ . حبناف كالعطر يسري حويل من دوف أف أراه
يستوثق إف كانت حكايتو قد انطوت علىَّ أـ ال، وأسعفتِب طفولٍب 

على قلة سنواهتا فابتسمُت بدوري ألوحي لو أنِب صدقُت أنو حر وأف 
كاف ىذا سره الذي عاش بو وخلق بو ! اغبارس العجوز ىو احملبوس



 

 

139 

139 

قاؿ ألمي وىو يبسك ! دنيا أخرى يبشي فيها حرًا والسجاف مقيداً 
ُب طريق العودة للبيت مل يفارقِب صوت ". اطمئِب سنخرج قريًبا"بيدىا 
كنت أفكر كيف يبكن لإلنساف أف يكوف قواًي ُب قبضة . والدي

اآلخرين؟             
كنُت أتقلب وأان انئم . مبُت طوؿ الليل أحلم أبف والدي معنا
لكن أمي كانت قد . وأريد أف أقوؿ ألخٌب نور إنِب رأيت والدي

فقط كنت أريد أف أخرب نور، ألهنا كانت تكتب كل . منعتِب سباًما
يومْب أو ثالثة خطااًب أليب، تسطر فيو كلمتْب أو ثالث وتضعو ربت 

. وسادهتا، إىل أف وجدْت جدٌب اػبطاابت وىي تغّب كيس الوسادة
أردُت أف أقوؿ فقط لنور أخٍب إف والدي خبّب، وأف أصف ؽبا الزايرة 

كنت مؤرقًا فنهضت واعبميع نياـ على ما بدا يل أنو . لكن مل أستطع
وجدت . اذبهت إىل ىناؾ وعيناي نصف مغمضتْب. نبس ُب الشرفة

خايل ؿبمود ُب الشرفة ؿبُب على سورىا وخايل حسْب واقًفا ُب 
أحس يب خايل ؿبمود فصمت . الشارع ونبا يتكلماف بصوت خفيض

". خلي ابلك عشاف جدؾ ما يطبش علينا"رآٍل فقاؿ يل . واستدار
ما "ظبعُت خايل حسْب يقوؿ حملمود . ظللت واقًفا أتطلع إىل الداخل

نعمل . نتطوع ُب اؼبقاومة الشعبية. الـز نعمل حاجة. ينفعش كده
قاؿ لو حسْب ". عندؾ حق"قاؿ ؿبمود " أي حاجة. منشورات



 

 

140 

140 

أمك سابْت يل . بكره الـز نقعد عند ىاشم نشوؼ ح نعمل إيو"
.  وانولو ربطة طعاـ، فانصرؼ والدنيا ليل" أيوه"قاؿ ؿبمود ". أكل؟

ُب الصباح أرسلتِب جدٌب ألشَبي فوؿ مدمس وخبز وجنب 
عدُت ابلطعاـ . كاف الناس ُب كل مكاف يتكلموف عن اغبرب. أبيض

. أفطران وخرجُت إىل الشارع. فوجدت أمي مستيقظة تنتظرٍل بقلق
وىي مثلث يرظبونو على األرض " الَبوقبة"كاف العياؿ يلعبوف 

ويضعوف ُب وسطو بلية زجاجية، ونقـو ابلتصويب عليها ببلى آخر 
كاف . وعندما اشتد اغبر اذبهنا إىل الَبعة. انضممُت إليهم. من بعيد

. ماؤىا هبرى عكرًا تسبح على سطحو أوراؽ شجر وعلب صفيح
قفزان إيل اؼباء واحًدا . خلعنا مالبسنا وبقينا فقط ابلغيارات الداخلية

قاؿ ربيع األىطل وىو يدفع بذراعيو اؼبياه من حوؿ . بعد اآلخر
فجأة ظبعنا من بعيد صيحة ". مافيش أوسخ من كده ميو. هللا"صدره 
الصوت جاء من انحية الكوبري الصغّب الذي يصل . خرجنا. مبهمة

أبيض يتلوى ىابطًا من السماء إبنساف " ابراشوت"حملنا . ضفٍب الَبعة
خطفنا مالبسنا من على الشط وعدوان بغياراتنا . يرفس اؽبواء بساقيو

ىبط الباراشوت قرب بيت ىاشم اؼبطل على . الداخلية اؼببتلة
وصلنا وكبن نلهث فرأينا جنداًي أبيض الوجو بشعر أصفر . الكوبري

كاف . قابًعا ُب األرض وباوؿ أف يسلك نفسو من حباؿ الباراشوت
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قاؿ نصحي وىو يَباجع . دبفرده، ألقت بو الريح وسوء اغبظ عندان
قبل أف يتم صبلتو كاف عدد من الفالحْب قد ". عسكري اقبليزي"

نزؿ  ىاشم من بيتو وخلفو . وصلوا من الغيطاف وطوقوا العسكري
بعد عدة كلمات مع اعبندي اؼببهوت . خايل حسْب يتقدماف كبوان
صاح العياؿ . جررتو لتسليمو للبوليس"توىل خايل حسْب وىاشم 
فيما ". كبة آتخد االقبليز.. اي عزيز اي عزيز"وزيطوا خلف العسكري 

عندما "بعد صرت أحكي حكاية العسكري االقبليزي ابدًًئ بقويل 
، وكاف كل من العياؿ األربعة الذين "قمُت أبسر العسكري االقبليزي

عندما قمُت أبسر العسكري "حضروا معي الواقعة يبدأ اغبكاية بقولو 
عياؿ الشوارع اجملاورة صاروا ينسبوف ما جرى إىل أنفسهم ". االقبليزي

حٌب ضاعت اغبقيقة ومل .." عندما قمنا أبسر"ابدئْب كالمهم بعبارة 
يعد أحد واثًقا إف كاف شبة عسكري إقبليزى ًب أسره فعالً أـ أهنا 

ماىر كاف وبكي أنو ضرب العسكري سيف . خياالت عياؿ صغّبة
ربيع . عالمة استسالـ" أوكي"يد وطرحو أرًضا فتأوه االقبليزي قائال 

األىطل أصر أنو أمسك العسكري من زمارة رقبتو وىزىا لألماـ 
فجحظت عينا " جاي تعمل إيو عندان اي ابن اعبزمة؟"واػبلف مزؾبرًا 

أما أان فقد "! ساؿبِب اي ربيع"العسكري واغرورقتا بدمع الندـ متأسفا 
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مصر كلها "قيدُت يديو من اػبلف وسلمتو للشرطة فأثُب علىَّ اؼبأمور 
".  فخورة بك اي صالح

بعد أسر العسكري االقبليزي وقفت عند الكوبري أنتظر عودة 
. ىناؾ تذكرت عبد الواحد. خايل حسْب وىاشم من قسم الشرطة

تذكرت أننا انصرفنا آخر يـو من اؼبدرسة وعبد الواحد انئم داخل 
زبيلت أهنم أغلقوا اؼبدرسة وبوابتها اغبديدية بعد خروجنا وظل . القاعة

ٍب استيقظ بعد ساعتْب أو . عبد الواحد انئًما وحده على الدكة
ظل وباوؿ أف يرفع رأسو . ثالث، فلم هبد أحًدا ُب الصمت حولو

على رقبتو، ٍب هنض بعد فَبة وسار ببطء بْب الدكك ؿباذرًا أف يرتطم 
ال تسعفو قواه على الصياح . ىبط ووقف أماـ بوابة اؼبدرسة. بشيء

إىل مٌب؟ ىل فتحوا .. فظل واقًفا ىناؾ وراء البوابة. وال على القفز
البوابة فيما بعد فوجدوه مرمًيا ربت السياج متجمًدا مثل عصفور 

صغّب؟   
اقَباب وحْب وصال إيلَّ . ظهر خايل حسْب وىاشم من بعيد

شفت االقبليز جبناء إزاي؟ تعاؿ بقى "أمسك خايل بيدي ضاحًكا 
. قادٍل إىل بيت ىاشم اؼبطل على الَبعة". أما أوريك اؼبخبأ بتاعنا

كنت قد ظبعُت عن البيت أكثر من مرة، ذات يـو قاؿ يل خايل 
. عاوزؾ تيجي مرة معاي أوريك البيت اللي ساكن فيو  ىاشم"ؿبمود 
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. لو جدتك أو جدؾ تعب فجأة تيجي تقوؿ لنا. احنا بنبقى ىناؾ
ىززُت رأسي ابؼبوافقة، ". بس ما ذبيبش سّبة البيت غبد خالص؟

لكن مل تسنح فرصة لّبيِب البيت الذي كنت أحملو من بعيد مثل قلعة 
مغامرات رجاؿ عظاـ، يرتفع ُب اػبالء على ربوة عالية، أشبو دبنارة ُب 

حبر، لو شكل مثلث زاويتو كبو الَبعة وقاعدتو على أرض مغطاة 
اآلف أدخل وأصعد وراء خايل وىشاـ على سلم . أبعشاب اغبلفاء

توقف . شقة واحدة ُب كل طابق. حلزوٍل ضيق يتسع لفرد واحد
كانت عبارة عن . دخلنا. ىاشم ُب الطابق الثالث وفتح ابب الشقة

ُب الصالة كنبتاف بكسوة مهَبئة . صالة وحجرة نـو صغّبة واؼبنافع
ُب كل انحية تناثرت كتب وزجاجات فارغة وأقداح . بينهما منضدة

إيو رأيك؟ يتهيأ يل التناقض مع السلطة "قاؿ خايل ؽباشم . ومالبس
العسكرية الفاشية أصبح اثنوي والتناقض األساسي دلوقت مع 

قاؿ ىاشم بسأـ ". االستعمار؟ الـز نتطوع ُب اؼبقاومة الشعبية؟
". طيب قبل حكاية التناقض دي نسخن الفوؿ األوؿ وآنكل لقمة"

صالح ده صغّب بس "ربت خايل على ظهري مبتسًما يزكيِب ؽباشم 
".  جدع

أحاطِب ىاشم بنظرتو اؼبرىقة الضجرة اللطيفة مع نصف ابتسامتو 
صالح . سباـ"وقاؿ وىو ينكش شاربو الكث . الثابتة دبرارة وسخرية
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طبعا الـز لبلص من االقبليز "اذبو إىل اؼبطبخ ؿبداًث خايل ". بقى مننا
األوؿ وبعدين بقى نفضى للضباط أوالد الوسخة بتوع الثورة، ح 

".  نعلقهم من عرقوهبم واحد واحد
طويالً كبيًفا سهواف يبشي من دوف . كاف ىاشم ُب كبو الثالثْب

عاش على تدريس اللغة الفرنسية لتالميذ اؼبنطقة معتمًدا ليس . صوت
على معرفتو ابللغة، بل على ما تَبكو أانقتو ونظرتو الالمبالية الكسولة 

من انطباع أبنو من اؼبستحيل على شخًص هبذه الدماثة أال يعرؼ 
ُب الواقع كاف أخصائيا ابلفطرة ُب كسب مودة كل من ! الفرنسية

يلقاه من أوؿ غبظة ومن دوف أي جهد، أما الفرنسية فكاف يتعلمها 
.    أثناء التدريس لألوالد

أصوؿ "وقعت عيناي على كتب مبعثرة ملقاة على الكنبة مثل 
ما ىي "عبوركي، كتيب صغّب بعنواف " األـ"ورواية ". الفلسفة

ماركس "، وكتاب ضخم عليو صورة رجل بذقن بعنواف "االشَباكية
الذي يلعنو جدي كل " ماركس"قلت لنفسي ىذا ىو إذف ". الثوري

.   يـو
خرج ىاشم من اؼبطبخ حامالً طبق فوؿ مدمس وعدة أرغفة 

جلس ىاشم ووضع الطبق واػببز على اؼبنضدة . وخلفو خايل حسْب
مسح فم . ومد يده فسحب من ربت الكنبة زجاجة نبيذ نصف فبتلئة
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راحا أيكالف . الزجاجة بكم قميصو وتناوؿ رشفتْب، ٍب انوؽبا ػبايل
ويشرابف بنهم ونبا يواصالف النقاش حوؿ ضرورة التطوع ؼبقاومة 

والحظت أف غضبهما على اؼبعتدين يزداد ابلدرجة . العدواف الثالثي
الٍب يتناقص هبا النبيذ، وعندما فرغت الزجاجة سباًما نظر ىاشم إيل 

قاؿ خايل وىو يلوؾ لقمة . يقصد اؼبعتدين" سفلة"قعرىا قائالً 
ابلتأكيد مواجهة العدواف ىي اؼبهمة الوطنية األوىل اآلف، وبعد كده "

اآلف البد من صد العدواف ابلتحالف بْب اعبميع، . الربجوازية اؼبصرية
علق ىاشم ". االرباد السوفيٍب ربالف مع أمريكا عشاف يواجو ىتلر

وخلع جوربو ومدد ساقيو فوؽ " كويس إنك فكرتِب حبكاية ىتلر دي"
أغمض عينيو وأخذ وبرؾ أصابع قدميو . عاد بظهره للخلف. اؼبنضدة
.   ُب اؽبواء

إحنا مش ح نتصل ابغبزب بقى؟ عاوزين نبقى جزء : قاؿ حسْب
من العملية؟  

:  سبتم ىاشم بعينْب مغمضتْب
.  إمبارح كاف عندي اجتماع مع الراجل الكبّب- 

:  تساءؿ حسْب
الرفيق سعد؟     - 

:  رفع ىاشم رأسو
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سعد مْب؟  - 
:  أجابو حسْب

مش أنت قلت إف سعد ىو الراجل الكبّب؟  - 
: رفع ىاشم حاجبيو مدىوًشا يتذكر

سعد ده متوسط، يعِب تقريًبا عبنة مركزية على .. أل. سعد.. آه- 
ده اللي ماسك . لكن امبارح كنت مع الرفيق الكبّب رؤوؼ. ما أظن

كلمتو عنك وعن ؿبمود وقلت لو عاوزين نرتب وضعنا . العملية كلها
.  خصوًصا ُب ظروؼ اغبرب اللي احنا فيها

: تساءؿ حسْب ابىتماـ
وقاؿ لك إيو؟       - 

: أجابو ىاشم
لكن ابلنسبة . قاؿ يل أنت معروؼ لنا اي ىاشم من زماف- 

.  للرفاؽ اعبدد ننتظر شوية عشاف اليومْب دوؿ اعبو كلو قلق
رأيت امرأة . هنض خايل حسْب وفتح. ظبعنا طرقًا على الباب

راعية غنم كانت ُب البداية أتٌب . جبلباب تغطي فمها بطرؼ طرحتها
من الغيطاف القريبة وذبلس ربت البيت دبعزة ربلبها أمامهم وتبيع ؽبم 

استدرجها حسْب ُب يـو حار للدخوؿ إىل الشقة . كوز حليب طازج
.  وصارت تَبدد عليهم تطبخ وتغسل وتنظف وابؼبرة تبيع كوب اغبليب
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دخلت اؼبرأة إىل اؼبطبخ وظبعنا صوت ماء الصنبور واصطكاؾ 
بعد قليل ظهرت ُب فتحة ابب اؼبطبخ وأشارت . ابغبوض" اؼبواعْب"

ظبعنا من بعيد غمغة وكلمات مبهمة . هنض واذبو كبوىا. بيدىا ؽباشم
ده كالـ؟ مش "قاؿ . ٍب عاد ىاشم إىل الصالة يضرب كًفا بكف

طقطق !" كفاية الولية بتيجي تنضف لنا الشقة؟ كماف حد وببلها؟
.. أان عاوز أعرؼ بقى. كده يبقى كتّب قوي.. أل أل"بلسانو وأضاؼ 
".  مْب اللي حبلها؟

:  وقف حسْب مندىًشا
حبلها إزاي؟  - 

: قاؿ ىاشم
حضرتك مش عارؼ واحد وببل واحدة إزاي؟  - 

: ارتبك حسْب
أان قصدي مْب اللي عمل كده؟  .. قصدي.. أل- 

:  قاؿ ىاشم
.  ما ده سؤايل برضو اي سي حسْب- 

كاف معو نسخة من مفتاح الشقة فدخل . بعد قليل ظهر ؿبمود
:  سألو ىاشم. هبدوء وجلس
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حكى . ىز ؿبمود رأسو ابلنفى. معك فلوس قبيب إزازة نبيذ؟- 
. هنض واندى عليها. اندىش ؿبمود". الولية اغبامل"لو ىاشم حكاية 

.  جاءت من اؼبطبخ وكفها تغطي فمها بطرؼ الطرحة احتشاًما
: سأؽبا ؿبمود

إيو اللي حصل اي ظبّبة؟ ما إحنا مع بعض من زماف وعارفْب - 
.  النظاـ؟

: جلست على األرض وقالت
أان جئت من حوايل . واحد منكم والسالـ. مش عارفو- 

وحصل اللي . ما ولعش النور. أسبوعْب ابلليل حد فتح يل الباب
.  حصل ُب الضلمة
:  سأؽبا ىاشم

حسْب؟  - 
:  قاؿ حسْب

صح؟  .. ؿبمود- 
:  قاؿ ؿبمود بَبدد

!  ىاشم وال مْب؟- 
جالت اؼبرأة ببصرىا ُب الرجاؿ الثالثة وىي تزر عينيها متطلعة إىل 

: قالت. كل منهم بشك
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.  مش عارفو- 
:  طأطأت رأسها خبجل وقالت 

.  ىو كاف طوؿ الوقت عماؿ يقوؿ يل اي روحي عليكِ - 
قوؿ اي "نظرت حملمود ". أان أقدر أعرفو"  سكتت غبظة وقالت 

ايروحي "قاؿ ؿبمود بتثاقل ". روحي عليك كده اي سي ؿبمود؟
قوؽبا بقلب زي ما كاف . أل قوؽبا بقلب"رفعت رأسها ". عليكِ 
لزمت "! ىو قبيب الروباٍل ح يقوؿ بقلب"صاح فيها ىاشم ". بيقوؽبا

ٍب سألت  . بدا عليها أهنا تفكر. اؼبرأة الصمت
.  ىي العمارة اللي جنبكم أربع أدوار برضو؟- 

:    قاؿ ىاشم 
أنِت ملخبطة ُب .. اي هنار أبوؾ أسود اي بنت عم ؿبسن - 

! العمارة كلها؟
.  هنضت وىرولت إىل اؼبطبخ وىي تربطم

!  ماحدش بيدخل الشقة غّبان احنا التالتو: قاؿ ؿبمود متعجبا
وىو تالتو قليل؟   : قاؿ حسْب
إذا كاف حد عمل كده واتصرؼ من دوف حذر يعمل "قاؿ ىاشم 

طيب يعمل نقد ذاٌب "قاؿ ىاشم . ساد الصمت". نقد ذاٌب اي زمالء
جلس ". عندان مواضيع اتنية ُب جدوؿ االجتماع. ُب سره وىبلصنا
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أان كنت أعطيتو . يبكن عبده كمنجة؟"فجأة صاح ىاشم . الثالثة
نسخة من مفتاح الشقة؟ تالقيو رجع مرة من الكباريو وىو سكراف 

الندؿ انتهز فرصة اغبرب على أساس "أضاؼ ". وحّود على الشقة؟
طيب النقطة التانية ُب . على كل حاؿ ح يباف. أف اغبرب خدعة

. أان قلت لكم إٍل كنت قاعد إمبارح مع الرفيق الكبّب. االجتماع
واتفقنا نعمل منشورات ُب كل مكاف ندعو للمقاومة الشعبية وده ح 

فبكن "قاؿ حسْب . قاؽبا ونظر للزجاجة الفارغة". وبتاج شوية فلوس
قاؿ ىاشم بسعادة ". مبر على مصطفى الضبع صاحيب أنخذ منو تربع

نروح لو وبعدين نرجع ونقعد نفكر ح نعمل إيو وح نكتب إيو . فبتاز"
صاح ىاشم ليصل . هنض الثالثة فنهضت معهم". ُب اؼبنشورات

".  ؼبا زبلصي تنظيف ابقى اقفلي الباب وراؾِ "صوتو للولية ُب اؼبطبخ 
عدُت على الطريق وحدي إىل . خرجوا من الشقة وأان خلفهم

مل ينقض أسبوع حٌب اختفى ىاشم وبعدىا أبايـ ظبعت . بيت جدي
خايل حسْب وبكي حملمود أف ىاشم توجو إىل اؼبطرية، وتنكر مع 

آخرين عند شاطيء حبّبة اؼبنزلة ُب مالبس صيادين وتسلل معهم ُب 
ُب بورسعيد كانت الثورة . قارب إىل بورسعيد ومعو حقيبة منشورات

قد وزعت البنادؽ على األىايل لكنها كانت تلقيها ُب الشارع كيفما 
اتفق وىي مازالت مشحمة، وكاف البعض هبد بندقية وال يعثر ؽبا على 
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اضطر اؼبئات من األىايل من . ذخّبة أو هبد ذخّبة من دوف بندقية
النساء والرجاؿ إيل مواجهة قوات اؼبظالت بكل ما وقع ربت أايديهم 

ىناؾ وقف . من أدوات بدًءا من أواٍل اؼبطبخ إىل السكاكْب واؼبطارؽ
ما "ىاشم ُب حي العرب وسط اغبشود رافًعا عموًدا حديداًي يهتف 

". إحنا ح نعلق أوالد الوسخة االقبليز من عرقوهبم.. زبافوش اي رجالو
وتوَب واقًفا بشظية ومل يكن قد مضى على وجوده ُب بورسعيد سوى 

كاف حسْب منفعالً وىو وبكي ويؤكد حملمود أنو سيجد . ثالثة أايـ
ابلفعل اختفى حسْب ومل يرجع . سبيالً ليتجو ىو اآلخر إىل بورسعيد

رجع وقد ىزه موت ىاشم بعنف، وغمر نفسو . إال بعد ىزيبة العدواف
ُب النشاط السياسي داخل الكلية وتبعو ُب ذلك خايل ؿبمود فأغبقو 

جدي ابؼبطرودين من البيت اؼبغضوب عليهم ايئًسا من أف يكوف 
لولديو أي مستقبل ؿبَـب من النوع الذي خطط لو جدي، مل وبتمل 
العجوز بعد ذلك اغبياة مع آماؿ ؿبطمة ربت سقف واحد، فطرد 

من البيت حٌب ابنو األصغر عبد اعبواد العاكف على دراستو خوفًا من 
اآلف نلَت "قاؿ لو حْب أهنى عبد اعبواد الثانوية العامة . مصّب أخويو

، وطرده إىل اجملهوؿ غّب آبو بدموع "شهادة فاعتمد على نفسك
بسبب أو بفضل الذعر أصبح عبد اعبواد الوحيد من بْب . جدٌب

أبنائو الذي أهنى تعليمو، بل وحصل على شهادتو اعبامعية بتفوؽ 
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رشحو للعمل ُب مصلحة االستعالمات، لكن خوفو الطويل وقسوة 
فيما بعد كنا نراه من وقت آلخر . جدي اليائسة تركت فيو أثرًا غائرًا

ُب مناسبات عائلية ُب بدلة مغلقة األزرار وبكرافت خانقة فيبدو أشبو 
أيٌب وهبلس صامًتا تقريًبا وقد . بسمكة ؿبنطة مغطاة بقشور اؼبعرفة

وضع ساقًا على ساؽ يهز رأسو فيما يشبو الكربايء ويبتسم ابتسامة 
وسرعاف ما وجد . اؼبزيج الغريب اؼبتشنج من البكاء والضحك اعباؼ

لنفسو امرأة من نوعو فاقَبف هبا وأقببا ابنْب هبدوء النبااتت وىي تطرح 
شبارىا، بينما كاف أخواه حسْب وؿبمود وبَبقاف ُب ؽبب االعتقاد أبف 
اإلنساف قادر على ربدي العامل، حٌب لو كانت احملاوالت الٍب بذؽبا 

االثناف قد جرت بدوافع ذاتية أو قامت على ضباسة غّب مدروسة أو 
ُب فورة الروح الشابة، الفورة الٍب ربدث مرة واحدة ُب العمر ما 

إفُ تفتح قارورة الشباب، ٍب يظل اإلنساف بعد ذلك هبمع رذاذىا 
.    اؼبلوف من ذكرايتو

خرج والدي من اؼبعتقل فانتقلنا .  مل تطل إقامتنا ُب بيت جدي
إيل شقة مستقلة ُب شارع ؾباور، وظل البيت بسنجة الَبمواى ُب 

شارع السروجي زمًنا طوياًل، يتهدـ ببطء مثل سفينة تغرؽ ُب الزمن، 
.  من دوف أف يوليها أحد اىتماما

 ***
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سمنء ضنئعة  

 
صباح يـو مشمس، منذ قروف طويلة، ربت ظالؿ قلعة ضخمة، 
حدث أف عصفورًا صغّبًا راح يتواثب بْب أقداـ جنود وسقائْب وابعة 

صيب كاف . بعرابت يدوية وىو يضرب دبنقاره ليفسح لنفسو ؾباالً 
عصفور على "يبشي يده بيد أمو ؼبح العصفور فصاح مدىوًشا 

بعد . جذبتو أمو فواصل السّب إىل األماـ وىو يتلفت خلفو"! األرض
قليل توقفت األـ عند خاف متواضع لتبادؿ بقمحها مَبين من 

وبينما ىي تساـو التاجر وصل العصفور إىل اػباف، فاكبُب . القماش
ؼباذا سبشي على "الصيب وقرب فمو من رأس العصفور مستفسرًا منو 

أشاح العصفور ببصره ُب !". األرض؟ أنَت عصفور فلم ال تطّب؟
كنت أود أف أطّب لكن "انحية، ٍب قاؿ وطرؼ جناحو يرتعش أبسف 

قاؽبا وأطرؽ غبظة، وعاد يشق طريقو بْب أقداـ ". ليس شبت ظباء
تطلع الصيب إىل أعلى يتحقق من قوؿ . السائرين بوثبات قصّبة سريعة

.  فشاىد فراًغا غائًما" ليس شبة ظباء"العصفور إنو 
منذ ذلك اليـو جرى هنر الزمن، طوياًل، وتعاقب على سطحو 

ملوؾ وأمراء، عمت فيضاانت واندلعت حروب وتفشت أوبئة 
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وارتفعت مصانع وشيدت جسور، وتوىجت واحَبقت مليارات 
اؼبشاعر، واعتادت سلسلة من أحفاد العصفور أف تكوف ظباؤىا برؾ 

زمًنا بعد زمن ألفت مناقّب العصافّب أف تضرب . اؼبياه ُب الشوارع
وجرى هنر الزمن . األسفلت حبثًا عن فتات الطعاـ وقطرات من اؼباء

أبعد فأبعد حٌب اختفى ُب الزمن، فتحولت أجنحة العصافّب إىل 
أذرع، والسيقاف الدقيقة إىل أرجل غليظة، وكربت الصدور لتغدو 

ٍب جرى هنر الزمن حٌب أنو مل يعد بوسع . رًئت تنفخ اؽبواء بضجر
أحد، كائًنا من كاف، أف يتعرؼ إيل العصافّب القديبة الٍب صارت 

.      سبشي ابلبذالت والفساتْب وترفع ُب الريح مظالت ربميها من اؼبطر
اليـو قبيل الغروب بقليل وقف عصفور بقميص نصف كم 

أجابو الرجل من . وسرواؿ أزرؽ أماـ ؿبل يسأؿ صاحب احملل عمالً 
أحبطو الرد فمكث ُب ". ال توجد وظائف"دوف أف ينظر انحيتو 

رأى . استدار واتبع سّبه على الرصيف يغمغم لنفسو. مكانو مهموًما
تلفت . مل هبد جواابً . سأؿ عمالً أي عمل. ؿبالً آخر مفتوح األبواب

وفجأة سرت على سطح . توقف آسًفا يتأمل حياتو. حولو َب حّبة
اندفع إىل األماـ . جلده ارذبافة الريش القديبة ُب السماء اؼبفتوحة

مشتعالً ابغبزف واليأس، وأخذت خطواتو تصبح نزقة متالحقة أقرب 
إىل خطوات جده العصفور األوؿ، ٍب تصلب أنفو كاؼبنقار يزاحم بو 
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وخايلتو حبة قمح واحدة وقطرة ماء، ٍب ىزتو إىل األفق . السائرين
فطرة عريقة فشب على أصابع قدميو ورفرؼ بذراعيو ألعلى حبثًا عن 

.   السماء الضائعة
 

 ***
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قرب البحر 

 
مع كاتب سوري حْب " بتش ىوتيل"كنُت أقف ُب هبو فندؽ 

أبيض " جاكت"أقبل علينا رجل ُب كبو الستْب قصّب القامة بػ
. إايس اتشفْب"قدمو السوري إيلَّ قائالً . على رأسو" كاسكيت"و

هبزة رأس وىو يتفحصِب بنظرة تلمع " إايس"حياٍل ". شاعر مغريب
. بفضوؿ عابث ضاحك، وأخذ يستفسر عن موعد جلسات اؼبؤسبر

" تروفيل"كاف ذلك بعد ساعات قليلة من وصويل إىل مدينة 
. الفرنسية

أخذان صباؿ . ُب اؼبساء قرران القياـ جبولة ُب شوارع اؼبدينة
سبشينا دبحاذاة شاطيء . شوارعها النظيفة ومبانيها القديبة اؼبنخفضة

على سطح البحر ارذبت أمامنا مراكب الصيد ". اؼبانش"حبر 
. أبشرعتها، وراحت ىبات الريح اؼبتدافعة إىل الرصيف تطوؽ أقدامنا

سران طويالً وإايس يثب مرة إىل جانيب، ومرة إىل جانب السوري 
يستوثق من أننا ننصت إىل حكاايتو عن األدابء الذين أحبوا ىذه 

، وعن دواوينو "مارجريت دوراس"حٌب " فلوبّب"اؼبدينة بدًءا من 
كاف يقطع حديثو . وقصائده الٍب غّبت على حد قولو ؾبرى الشعر
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مل يكن ما يقولو . بنكات أقرب إىل اغبكاايت الريفية الٍب تنتهي بعربة
مسلًيا لكنو كاف ينفجر ضاحًكا بعد كل حكاية فأبتسم ويطلق 

عدان إىل الفندؽ مرىقْب . السوري بوقار قهقاتو بفاصل زمِب اثبت
.  وتبْب أف إايس يسكن معي ُب الطابق ذاتو

صباح اليـو ألقى إايس كلمة ابلفرنسية ُب جلسة اؼبؤسبر 
ربدث عن  العوؼبة وظهور ثقافة إنسانية جديدة وزواؿ . االفتتاحية

كاف يتكلم وجلد وجهو يرذبف من االنفعاؿ . اغبدود الوطنية والفكرية
اختتم بقولو . كأمبا سينزلق عن وجنتيو وعيناه الصغّباتف تدوراف بقلق

ىبط من عند اؼبنصة ". صران صبيًعا أبناء وطن واحد ىو األرض"
سأعود . أشعر بضغطي منخفض"فصافحتو مهنًئا بكلمتو وقلت لو 

وصلنا الفندؽ وقبل أف ". سأرجع معك"قاؿ ". إىل الفندؽ وأسَبيح
عاد . دخل حجرتو". دقيقة واحدة "أفتح ابب حجرٌب رجاٍل إايس 

. شكرتو. بسرعة وبيده ديواف من قصائده عليو إىداء خبط يده
كنت مرىًقا . اغتسلت ٍب رقدت على السرير. أغلقت الباب خلفي

كانت قصائده أشبو بشظااي . لكن شيًئا ما أغراٍل بتصفح الديواف
حوؿ خطأ ما تدور ىذه : "مازلت أذكر منها بيًتا. روح تتحطم

على السرير وبعينْب نصف مغمضتْب استحضرت وجو ". األرض
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تالشى فجأة انطباعي عنو أبنو شخص مضجر، ورأيت فيو . إايس
.  للمرة األوىل اختالجة خفيفة تدعو للتعاطف

كانت اغبجرة تسبح ُب عتمة . استيقظت بعد أربع ساعات
. أرسلت بصري من النافذة إىل البحر ربت السماء اؼبطفأة. خفيفة

ُب هبو الفندؽ جالًسا على مقعد ُب " إايس"رأيت . ىبطُت إىل أسفل
شاىدٍل فنهض . قميص دبربعات ملونة وسرواؿ ابلكاد غطى ركبتيو

مبت "ضحك بنظرتو اؼبعابثة . بسيجارة ُب فمو وفنجاف قهوة بيده
أان عجوز اي إايس ال أسبتع مثلك حبيوية "قلت ". طويالً اي عزيزي؟

إف كنت تقصد أف "رسم تعبّبًا جداًي على وجهو وقاؿ ". اؼبغاربة
"! أمي وحدىا من يعرؼ اغبقيقة. والدي مغريب فلن أفيدؾ بشيء

وانفجر مقهقًها بسعادة التحرر اؼبؤمل من كل شيء، حْب ال يبقى 
.  شيء ما ؿبصًنا من السخرية

كانت مضاءة . خرجنا مًعا إىل ساحة الفندؽ األمامية الواسعة
سران ُب اذباه الشاطيء واألنوار تنسحب من . بقوة كأننا ابلنهار

جلسنا على مقربة من . بلغنا مقهى مفتوًحا ربت السماء. خلفنا
ساقِب الغروب اؼبضاء بنور القمر إىل جذوري الٍب أعتمت ُب . البحر

أحسست كأف شيًئا ما ُب حياٌب غائم ملتبس، اعتدتو . الزمن والبشر
". اقرأ يل من أشعارؾ"قلت إلايس . ولكِب مل أفهمو حٌب النهاية



 

 

160 

160 

لكن معظم قصائدي عن اغبب؟ أتعرؼ اي أستاذ أنت تدخل "أجابِب 
أحببُت وتزوجُت . اغبب دبخالبك وزبرج منو وعظامك مطحونة

ُب البداية كانت السعادة . مغربية وفرنسية فإقبليزية: ثالث نساء
ومل . لكِب لست اندًما. تغمرٍل ٍب تؤؼبِب دموع النهاية ُب كل مرة

أعشُق النساء أينما . أرحُل من بلد إىل بلد. الندـ؟ أان أحيا حياٌب
أطرؽ برأسو ". أقرأ وأكتب، ال زوجة، ال أوالد، ال أحد يعطلِب. كن

اثب إىل نفسو وتطلع إيلَّ بشقاوة طفولية . غبظة غاب فيها عما حولنا
قاؽبا كأمبا يطلب مُب تصروًبا ". غًدا لن كبضر جلسات اؼبؤسبر؟"

وهللا أنت "ضرب فخذه بيده مقهقًها ". أان لن أحضر"أجبتو . بذلك
. انظر ىذه إسبانية"أخرج بعناية صورتْب من جيبو !". عظيم اي أستاذ

صحيح اي . ما رأيك؟ اعبماؿ ىو كل شيء. وىذه الرائعة إيطالية
".  أستاذ؟

أخذان ندخن ُب صمت وكبن نتأمل سطح البحر القاًب يلمع 
أال ربب أف تستمع إىل قصة "نبس إايس . بومضات القمر

أان من قرية صغّبة "دفع الكاسكيت للوراء ". بلى"قلت ". حقيقية؟
والدي، بعبارة أدؽ من سيغدو والدي، بربري فقّب . بشماؿ اؼبغرب

كاف يصبغ اػبيش بلوف أضبر وىبيط منو قمصااًن لرعاة الغنم، فأطلقوا 
ُب ذلك الوقت، والحظ أٍل أحكي عن . عليو الرجل األضبر
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ثالثينيات القرف اؼباضي، كاف يعيش ُب القرية رجل بربري يدعى 
أصبح . ، التحق ُب شبابو ابعبيش الفرنسي وترقى إىل عقيد"أؾبار"

ذات مساء، . صارت عنده خيوؿ وأراضى ودار كبّبة. من األثرايء
جالًسا ُب شرفة داره مع " أؾبار"واألماسي صبيلة بْب جبالنا، كاف 

، وتصادؼ مرور حائك القمصاف "ماسْب"صديق مقرب لو يدعى
لو " أؾبار"ما رأيك اي "ابتسم ماسْب يعابث العقيد . أماـ الدار

نفث أؾبار دخاف نرجيلتو مبتسًما ". زوجَت  ابنتك إىل الرجل األضبر؟
اتسعت ابتسامتو واندى ابنتو ". مل يكن ينقصِب إال ىذا البائس"

ما رأيك اي توانروز لو "سأؽبا  . جاءت ووقفت بْب يديو. توانروز
مل تفهم توانروز أف والدىا يداعبها، إما ". زوجناؾ من الرجل األضبر؟

وىو رجل غريب شوش " ماسْب"ألنو ابغتها ابلسؤاؿ، أو أف وجود 
أان أقَبف بذلك "عليها إدراكها، على أية حاؿ فإهنا انفعلت حبدة 

أسخطت توانروز والدىا ". اؼبنحوس؟ ىذا من سابع اؼبستحيالت
أطرؽ غبظة يشحذ فيها قراره رفع رأسو بوجو معتم . بذلك التحدي

ترجاه ماسْب بنربة اؼبذنب ". وأان أقسم ابهلل أنِك لن تتزوجي غّبه"
اذبو اآلف، فورا "وزعق بو " أؾبار"وقف "! كنت أمزح معك ايرجل"

مل ". إىل كوخ الرجل األضبر وأبلغو أف العقيد يقبل بو زوًجا البنتو
يصدؽ حائك القمصاف النعمة الٍب ىبطت عليو حٌب أعادوا عليو 
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لكنها ما إف . ىكذا تزوجت أمي بدموع عينيها. الكالـ طبس مرات
تزوجتِب لكنك "وطأت أرض الكوخ اؼبتهالك حٌب صاحت ُب والدي 

"!   لن سبسِب مادمت حية
انقضت الشهور وال حديث للقرية غّب أف أصبل البنات اقَبنت 

وتصحو ابكية تؤرجح رأسها " توانروز"شهور تناـ . أبقبح الرجاؿ
راح مطره . ؼبع برقو. أبسف، إىل أف ىبط شتاء واشتد رعده ذات ليلة

ُب تلك الليلة رأت توانروز ُب منامها أهنا . هبلد أسطح البيوت جبنوف
تسكن دارًا كبّبة أبواهبا وشبابيكها مطلية ابألخضر، وأهنا تنظر من 
شباكها إىل حديقة ربت دؼء الشمس، زبرج هبدوء وذبلس ربت 

ربل عليها آالـ . سبد يدىا ألعلى تقطف واحدة. شجرة تفاح
تنجب صبًيا يضرب بذراعيو ُب اؽبواء أماـ عينيها ووبلق . اؼبخاض

. طائرًا إىل حديقة أخرى، ٍب يرفرؼ ـبتفًيا بعيًدا مع الطيور األخرى
وجدت والدي يراقبها من . استيقظْت بوجو متشنج تبكي وترذبف

دموع الفزع ُب عينيها شجعتو، وىو الذي . ركن وخده إىل قبضة يده
طوقها بذراعيو . مل يكن هبرؤ على النظر إليها، على أف يتقدـ كبوىا

ُب ليلة اغبلم تلك أسلمت توانروز نفسها . ومسح حبناف على ظهرىا
أقببتِب أمي ُب حقل مفتوح ربت . للرجل األضبر، وصرُت أان حقيقة

ُب . اشَبى ؽبا دارًا كبّبة خضراء. بعدىا صاغبها جدي أؾبار. الريح
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تعلمُت الفرنسية لكِب أيضا . السادسة من عمري التحقُت ابؼبدرسة
مبكرًا شرعت أكتُب قصائدي األوىل . كنت أدرس العربية بشغف

كاف اؼبعُب ىبامر شعوري ابللغة الرببرية الٍب تشربتها مع . الساذجة
حليب أمي، فأترصبو إىل العربية، ٍب إىل الفرنسية الشائعة لكي أقرأه 

أهنيُت تعليمي واشتغلُت ُب إحدى الصحف، وفيها . على أصدقائي
عشنا مًعا سنوات إىل أف كاف يـو . تعرفُت إىل زميلة مغربية فارتبطنا

أقيم فيو مهرجاف أديب كبّب ُب العاصمة حضره شاعر لبناٍل استوطن 
انفصلُت . أثُب على قصائدي ودعاٍل إىل النزوح إىل أورواب. ابريس

أقمت سنوات ُب ابريس وتركتها إىل لندف ٍب . عن زوجٍب، ورحلت
.   ضربت جبناحي حرًا من ظباء إىل ظباء ومن أرض إىل أرض. إىل روما

. تطلع إيلَّ ". أليس ىذا ما رأتو أمي ُب اؼبناـ؟"سكت إايس غبظة 
ىل كانت حياٌب ذبسيًدا غبلم امرأة ربت "سألِب بصوت معذب 

ارتعشُت من برد . لزمُت الصمت أفكر ُب سؤالو". سطوة الربؽ؟
البحر وىو يدفق علينا ىبات ريح كنت أراىا زبفق داخل سَبة إلياس 

دفع حافة . استند إلياس دبرفقيو إىل سطح اؼبنضدة. اؼبفتوحة
. ابف رأسو أصلع مثل طائر تعرى من ريشو. الكاسكيت للخلف

. ارتبكتُ . مل أدر ماذا أفعل. ضغط وجهو بكلتا يديو وهننو ابكًيا
لو كاف يل "أحس ابضطرايب فمد يده إىل يدي يعتصرىا وكتفاه ترذباف 



 

 

164 

164 

أنت "أردُت أف أىوف عليو ". وطن اي أستاذ لكاف دفقة من ريح
سبتم بصوت متقطع ". نفسك قلت إننا صبيًعا صران أبناء األرض؟

لكن أال وبتاج اإلنساف إىل كينونة يدركها ليعرؼ ما الذي يذوب "
ومل يعد . كاف الوقت قد أتخر". منو ُب األرض حبيث يغدو ابًنا ؽبا؟

هنضنا ببطء نقطع . ُب السماء الداكنة سوى قبـو قليلة تلمع بضعف
صافحتو عند . اؼبمر اؼببلط عائدين إىل الفندؽ من دوف أف نتكلم

أطلت عليك "حاوؿ أف يبتسم وىو يهز رأسو كاؼبعتذر . ابب حجرٌب
عندما رقدت على سريري أأتىب للنـو انتابِب شعور ". ُب اغبديث

اسَبجعُت القصة الٍب رواىا يل إايس عن . مبهم أبف حياٌب غريبة عِب
أىي حقيقية ؟ أـ أف إايس قد اختلقها ليعرب عن اغبقيقة كما . حياتو

يتصورىا ىو؟   
تبادلت مع إايس أرقاـ " تروفيل"ُب اليـو األخّب من وجودان ُب 

قاؿ يل إنو سيسافر إىل لندف ومنها إىل . اؽبواتف والربيد االلكَبوٍل
بعد . عانقِب وتوادعنا عند ابب التاكسي وأان أذبو إىل اؼبطار. روما

كبو شهر جاءتِب منو رسالة إيل القاىرة، ٍب انقطعت أخباره طويالً إىل 
. أف قرأُت منذ يومْب نبأ وفاتو ُب برشلونة وحيًدا داخل حجرة بفندؽ

زبيلت أنفاس اؼبوت تنزلق . تذكرت عينيو الالمعتْب وبكاءه عند البحر
ىل حدؽ . على جدراف حجرتو وتسرى لتطوقو وحيًدا ُب سرير ابرد
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حبياتو ُب الفرصة األخّبة ليجد ما تبدد منو؟ أـ أف فزع الروح من 
النهاية أسلمو إىل لوثة سخرية من كل شيء؟ أـ تراه هنض يودع العامل 
من انفذة حجرتو معزاًي نفسو أبهنا الرحلة األخّبة إىل كينونة أبدية؟  

 
 ***
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طرح القمب  

 
عطر رقيق من . استيقظ قرب الفجر على رائحة نفاذة تغشو رئتيو

دفع . تربع جالًسا على السرير. ورد أو تفاح طفا فوؽ اؽبواء الساكن
. أنفو إيل األماـ، دار بو يبيًنا ويسارًا ليستدؿ على مصدر الرائحة

حدؽ بغبشة الليل غبظة والحت لو عيناىا من لفائف العتمة مثل نور 
فجر الليلة التالية استيقظ قرب الفجر . وف عليوّرفيق، كأمبا ربدثو وهتػ

طوقو الشذا مثل قبالت طفولية . على ذلك األريج ينسرب من اؽبواء
وجد العطر يفوح من . ماؿ برأسو على الوسادة وتشممها. انعمة
من أين توافيو . استنشق ايقة منامتو فلقى العطر ُب قماشها. قطنها

ليلة بعد ليلة تضوع الفوح اؽبامس مثل نداء . ىذه النفحة الرىيفة؟
ىبط على درج الشرفة . ىذه الليلة قاـ من سريرة. يسرى من اغبديقة

كانت ظباء اغبديقة . األمامية نعساف يتلمس طريقو ساعة السحر
والسكوف يلف أشجار السرو، واؼباقبو، . شاحبة تلمع فيها عدة قبـو

. السياج القدَل مغلق ابلسلسلة والقفل. وشجّبات الورد القصّبة
. مكث مكانو وندى الفجر يبلل كتفيو. وثبت بْب قدميو قطة سبوء

انبعث منهما ذلك العطر كأمبا . رفع كفيو ألعلى وقرهبما من أنفو
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أطلق زفرة طويلة فشم ُب أنفاسو اؼبرسلة العطر . يسكن اعبلد والعظم
توقف بْب شجّبات الورد وقد . أدرؾ أنو ىو مصدر ذلك الفوح. ذاتو

حاوؿ أف يتحرؾ فلم . قرر أف يرجع إيل البيت. أحس القلق والتيو
شعر أف قدميو وساقيو قد زبشبت، حاوؿ أف ينتشل قدميو . يستطع

أحس أف أصابع ". اي إؽبي"ىتف متضرًعا . من األرض فلم يفلح
. تتفرع جذورًا تنغرز ُب أرض اغبديقة. قدميو تطوؿ وتشتبك ابلَببة

حاوؿ أف يلوى عنقو فلم يتمكن، ٍب رأى ذراعيو تستطيالف ألعلى 
كفرعْب بزىور صغّبة، وما لبث الورد أف نبت من خصره وصدره 

الحت لو عيناىا . أيقن اآلف أنو غّب قادر على أف يربح مكانو. وعنقو
ُب الصباح مر . غبظة، ٍب راح ُب نـو عميق، نسي فيو كل شيء

شجّبة . الحظ شجّبة ورد مل يرىا من قبل. البستاٍل يروي اغبديقة
استنشق البستاٍل عطر الورود فدار . غريبة تشبو إنسااًن يطرح ورًدا

رأسو واشتعلت روحو بغراـ قوى مبهم، فغادر اؼبكاف ال يدري إيل أين 
.  يذىب ابلنار الٍب ُب قلبو

، عاًما بعد عاـ، راح الناس يتناقلوف اغبديث عن  يوًما بعد يـو
قاؿ الفتياف والصبااي ُب القرية إف كل من هبلس ربت . الشجرة

عاًما بعد عاـ أمست . جذعها ويستنشق عطرىا يغدو متيًما مولًعا
تشبع ىواؤىا بتنهدات الصبااي، . اغبديقة مزارًا ُب األمسيات اؼبقمرة
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طرح "وعرفها سكاف اعبباؿ والقرى النائية ابسم . وأحالـ الفرساف
مازالت اغبديقة مزىرة إال أف البعض يعرب اآلف جبوارىا ". القلب

.     مسرًعا فال يراىا
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:  الكاتب 
أمحد اخلميسي  . د

 
دكتوراه ُب األدب . 1948مواليد القاىرة . قاص وكاتب صحفي

عضو نقابة الصحفيْب وارباد . 1992الروسي جامعة موسكو عاـ 
ظهرت . 1964عمل ُب الصحافة بدًءا من عاـ . كتاب مصر

قدمو الكاتب . قصصو القصّبة ُب العاـ ذاتو ُب اجملالت اؼبصرية
.  1967الكبّب يوسف إدريس جمللة الكاتب اؼبصرية عاـ 

ػ عمل أثناء وجوده للدراسة ُب روسيا مراسالً صحفًيا عبريدة 
، ٍب 1998 حٌب 1989االرباد اإلماراتية وإذاعة دولة اإلمارات من 

 2006من القاىرة  مراسالً جمللة اآلداب البّبوتية ثالث سنوات من 
.  2009حٌب 

ػ كرمو ارباد األدابء العرب لدوره ُب ترصبة األدب الروسي إىل اللغة 
.  كرمو ارباد الكتاب الروس، وؾبلة ديواف العرب. العربية

عاـ " اعببل"السورية عن مسرحيتو " نبيل طعمة"ػ حاز جائزة 
2011 

كأفضل " كناري"ػ جائزة ساويرس عن ؾبموعتو القصصية 
.  2011ؾبموعة بْب كبار األدابء لعاـ 
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. ػ يكتب ُب الصحافة اؼبصرية والعربية ابنتظاـ 
 

:  أعماله
 

:  القصصية
ؾبموعة قصصية ػ اؽبيئة اؼبصرية ػ " األحالـ، الطيور، الكرنفاؿ"ػ 1
 ؾبموعة ابالشَباؾ مع أضبد ىاشم الشريف وؿبمود يونس 1967
ؾبموعة قصصية ػ دار مّبيت ابلقاىرة ػ يوليو " قطعة ليل" – 2
.   ػ وصدرت منو طبعة اثنية عن كتب خاف2004
ؾبموعة قصصية مؤلفة ػ كتاب اليـو أخبار اليـو ػ " كناري" – 3

 ػ حازت على جائزة ساويرس فرع كبار الكتاب 2010ديسمرب 
   2011كأفضل ؾبموعة قصصية لعاـ 

ػ ؾبموعة قصصية مؤلفة ػ كتب خاف ػ " رأس الديك األضبر"ػ 4
   2012القاىرة ػ ديسمرب ػ 

ؾبموعة قصصية آان أضبد اػبميسى ػ أضبد " األجياؿ الثالثة"ػ 5
. 2015اػبميسي ػ عبد الرضبن اػبميسي ػ دار كياف ػ القاىرة ػ يناير 

: الرتمجة
  1984ترصبة عن الروسية عاـ " معجم اؼبصطلحات األدبية"ػ 1
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لألديب العاؼبي دوستويفسكي ػ ؾبلة أدب " اؼبسألة اليهودية"ػ 2
" زرقاء اليمامة"،  وأعادت ؾبلة 1991 ػ مايو 69ونقد ػ العدد رقم 

".    أوراؽ روسية" نشر نفس الَبصبة، ٍب تضمنها كتابو 1996عاـ 
قصص مَبصبة عن الروسية ػ دار " كاف بكاؤؾ ُب اغبلم مريرا"ػ 3

 .  1985اؼبستقبل ػ 
ترصبة ػ ارباد الكتاب العرب دمشق " قصص وقصائد لألطفاؿ"ػ 4
 .  1998عاـ 
ترصبة وإعداد ػ دار الثقافة ػ " قبيب ؿبفوظ ُب مرااي االستشراؽ"ػ 5
.   ػ وصدرت منو طبعة اثنية عن اجمللس األعلى للثقافة1989
ػ تقدَل " أسرار اؼبباحثات العراقية السوفيتية ُب أزمة اػبليج"ػ 6

.   ػ مكتبة مدبويل1991وترصبةػ 
 .  1997ػ مكتبة مدبويل ػ  " نساء الكرملْب"ػ 7
 .1999ػ قصص مَبصبة ػ ىيئة قصور الثقافة ػ  " رائحة اػببز"ػ 8
قصص روسية مَبصبة ػ كتاب اليـو األخبارػ " لقاء عابر"ػ 9
 2014فرباير

: مسرحية
ػ فازت جبائزة 2011مسرحية ػ ىيئة قصور الثقافة ػ " اعببل"ػ 1

 2011نبيل طعمة السورية عاـ 
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:  سينمائية

  1968عاـ " عائالت ؿبَبمة"ػ حوار فيلم 1
  1972" زىرة البنفسج"حوار فيلم - 2
 

: دراسات 
دراسات ػ كتاب األىايل ػ القاىرة " موسكو تعرؼ الدموع"ػ 1
1991 . 
ػ كتاب االرباد ػ دولة اإلمارات " الصعود إىل اعبباؿ الشيشانية"ػ 2
1995  
ػ دار اؽباليل القاىرة ػ " الباب اؼبغلق بْب األقباط واؼبسلمْب"ػ 3
2008   
 ػ دار كياف ػ 2011ػ " عيوف التحرير ُب األدب والسياسة"ػ 4

القاىرة  
 2013ػ مقاالت ػ كتاب اليـو األخبار ػ مايو " أوراؽ روسية"ػ 5

 : إمييل
ahmadalkhamisi2012@gmail.com 

 

 


