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١
ﺣﺠﺔ وﻗﻒ
إﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﻗﺪ أوﻗﻒ ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ أﻓﻨﺪم ﺣﴬة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﺰت ﺑﺎﺷﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻼﻛﻪ ﻋﲆ أوﻻده؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪه ﻋﺰﺗﻠﻮ أﻓﻨﺪم ﺣﴬة ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﺰة ﺟﻤﺎل ﺑﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻻﺑﻦ اﻷﻛﱪ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﴩة ،وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ
ﻧِﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ إﱃ أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻷرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ .ﻓﺈذا — ﻻ ﻗﺪر ﷲ — ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺐ ﺑﻨني ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرة
اﻟﻮﻗﻒ إﱃ اﻷرﺷﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء إﺧﻮﺗﻪ اﻷرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ.
وإذا اﻣﺘﻨﻊ املﺴﺘﺤﻖ ﰲ اﻟﻨﱢﻈﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎرة ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ،ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ املﺴﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﱢﻛﺮ .وﻳُﺸﱰط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻇ ًﺮا ﻟﻠﻮﻗﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻃﻴﺐ
اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺴري واﻟﺴﻠﻮك .وﻗﺪ ﱠ
وﻗﻊ ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ أﻓﻨﺪم ﺣﴬة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﺰت
ﺑﺎﺷﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ وﻫﻮ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮاه اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺤﺘﻪ ،أﺳﺒﻎ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
أﺛﻮاب اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﱠﻌﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻣ ﱠﺪ ﷲ ﰲ ﻋﻤﺮه .آﻣني.
اﻟﻮاﻗﻒ
ﻋﺰت إﺑﺮاﻫﻴﻢ
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٢
اﻟﻘﴫ ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﺿﻴﺎء ،واﻟﻌﺮﺑﺎت ﺗﻔﺪ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ املﺎس اﻟﺨﺎﻃﻒ واملﻼﺑﺲ اﻟﺜﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ
إن ﺗﻤﴤ ﻋﺮﺑﺔ ﺑﺨﻴﻮﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﺧﺮى ،واﻟﺤﻔﻞ ﻧﺸﻮة ،واﻷﻧﻔﺎس ﻋﻄﺮ ،واﻷﺟﺴﺎد
ﻧﻮر ،واﻟﻀﺤﻚ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﻨﺎء.
ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﱰﺟﱠ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺔ رﻓﻴﻊ اﻟﺴﻤﺎت واﺛﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺘﻲ ﻳﺮزح ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﺎ دام ً
واﺛﻘﺎ أن ﻋﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺳﻴﻌﻄﻴﻪ آﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﻔﻼت ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳُﺪﻋﻰ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﻔﻼت ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ،ﻓﻤﺎ داﻣﺖ
ﻗﺪﻣﺎه ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺘﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﻔﻞ ﻓﻼ ﺗﻔﻜري إذن إﻻ ﰲ اﻟﺤﻔﻞ.
اﻟﻨﻈﺮات ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،وﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ اﻷﻳﺪي أن ﺗﻌﺠﻞ إﻟﻴﻪ؛ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺤﻔﻞ ﻳﺤﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﲆ أﺣﺴﻦ ﺻﻠﺔ ﺑﻪ .وﻫﻮ ﻳﺠﻴﺐ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﰲ ﻛﱪﻳﺎء ﻏري ﻣﺘﻜﻠﻒ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﱪﻳﺎء ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻠﻢ
ﻛﻴﻒ ﻳﺴري وﻛﻴﻒ ﻳﺄﻛﻞ وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس؛ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺎء ﻻ ﻳُﻐﻀﺐ وإﻧﻤﺎ ﻳﺜري اﻹﻛﺒﺎر،
وﻻ ﻳﺠﺮح وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺒﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ.
وﺣني ﻳﻔﺮغ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻳﺎ ﻳﻨﻔﺾ اﻟﺤﻔﻞ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺘني وﻗﺪ ازداد
اﻟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ً
ﺗﺄﻟﻘﺎ.
إﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ،وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ وﻣﻀﺔ وأﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮف ﻗﺪﻣﺎه إﱃ أﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺠﻪ.
ﻧﺎزك ،ﺗﻤﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻴﺪ وﺗﺮﻧﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻮاﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ داﺋﻤً ﺎ أن ﺗﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ،ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺣﻔﻞ ﻫﻲ ذاﻫﺒﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﻳﻼﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻔﻼت وﻫﻲ ﺗﺤﺐ ﻣﻨﻪ
ﻫﺬه املﻼﺣﻘﺔ وﺗﺮﴇ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺗﻌﺪ ﺑﻌﻴﻨﻴﻬﺎ وﻋﻮدًا ﻛﺜرية ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ
أن ﺗﺼﻞ .ﻓﻤﺎ ﻻﺣﻘﻬﺎ إﻻ ﺣني أﺣﺲ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮه ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮات إﱃ ﻫﺬه املﻼﺣﻘﺔ.
وﺗﺪور اﻟﻜﺌﻮس وﺗﻨﺘﴚ اﻵﻣﺎل وﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ذي وﻋﺪ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻋﺪه ،وﻧﺎﻣﻖ ﻳﺮﻧﻮ
وﻳﺘﻠﻄﻒ ،وﻫﻲ ﺗﺮﻧﻮ وﺗﻌﺪ ،وﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻳﻠﻮب وﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ ﳾء ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻨﻈﺮاﺗﻪ
اﻟﻠﻤﱠ ﺎﺣﺔ وﻋﻴﻨﻴﻪ ذواﺗﻲ اﻟﱪﻳﻖ ﻳﻨﻔﺾ اﻟﺤﻔﻞ.
– ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﻚ اﻟﻮاﻟﺪ؟!
– ﻟﻢ ِ
ﻳﺄت اﻟﻠﻴﻠﺔ.
– واﻟﻮاﻟﺪة؟
وﺗﻄﻠﻖ ﺿﺤﻜﺔ ﺧﺎﺋﺮة :وﻫﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻢ ِ
ﺗﺄت.
– إذن؟
– ﺟﺌﺖ ﻣﻌﻲ ﺑﺼﺪﻳﻘﺘﻲ ﻛﺮﻳﻤﺔ.
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وﻳﺼﻤﺖ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﺑﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ :وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ املﺤﺘﻢ أن ﺗﺮﺟﻌﻲ ﻣﻊ ﻛﺮﻳﻤﺔ.
وﺗﻜﴪ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮاﻋﺪة وﺗﺠﻴﺐ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ :ﺳﻨﺮى.
– أﻟﻢ ﺗ َﺮي ﺑﻌﺪ؟
– ﻗﻠﺖ :ﺳﻨﺮى.
– ﻣﺮت ﺷﻬﻮر.
– ﻗﻠﺖ :ﺳﻨﺮى.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻮﻋﺪ أﺧريًا اﺑﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻇﻞ ﺷﻬﻮ ًرا ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺑﻦ ﻧﻈﺮة .ﺗﺘﺼﺎﻳﺢ
اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ ﺟﻮاﻧﺤﻪ وﺗﻌﺮﺑﺪ اﻵﻣﺎل ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ دﻣﺎﺋﻪ ،وﺗﻨﴫف ﻧﺎزك إﱃ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺤﺎدﺛﻬﻦ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺴﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﻏﺒﺎت أن ﺗﺘﺼﺎﻳﺢ وﻻ ﻟﻬﺬه اﻵﻣﺎل أن ﺗﻌﺮﺑﺪ.
ً
وﻻ ﻳﺠﺪ ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ً
ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ؛ ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺬا
ﻣﻴﻼ إﱃ ﺣﺪﻳﺚ وإﻧﻤﺎ ﻳﻈﻞ
اﻟﻮﺟﻪ ،ﻗﻮي ،ﻋﺬب ،ﻳﺘﺤﺪى وﻳﺄﻣﺮ ،وﻳﺮﻳﺪ وﻳﻔﻌﻞ ،ﻋﻴﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻌﺘني وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﺔ
ﻋﻤﻘﺎ ،إن ﺗﻤﻜﻦ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻄﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﱠ
ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ً
ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ وراﺋﻬﻤﺎ ﻋﻮاﻟﻢ
ﺗُﻔﴤ إﱃ ﻋﻮاﻟﻢ ﺗﻔﴤ إﱃ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﻤﺎ رﻣﻮش ﻻ ﺗﻨﺜﻨﻲ إﱃ
أﻋﲆ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ رﻣﻮش ﻣﺸﻬﺮة ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﺘﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ .وﻓﻢ دﻗﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎه ﻳﻨﻔﺮج ﻋﻦ أﺳﻨﺎن
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷﺎح ﻣﻦ ﺿﺒﺎب ﻓﴤ ﺧﻔﻴﻒ .واﻟﻔﻢ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻳﺒﺪو ﻛﺄﻧﻪ ﻋﲆ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ،
ﺣﺘﻰ إذا اﺑﺘﺴﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ ﰲ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ .وﰲ اﻟﺬﻗﻦ ذﻛﺎء وإرادة ورﻏﺒﺔ وﺗﻔﻜري
ً
ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ﺑﻘﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎرع اﻟﻨﺤﻴﻒ ﻛﺄﻧﻪ
وﺗﺄﻣﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ .وﺣني ﺗﻘﻒ ﻧﺎزك ﻳﻈﻞ ﻧﺎﻣﻖ
ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ،ﻛﻴﺎن راﺋﻊ ﻧﺎزك ،ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ،ﰲ ﻟﻔﺘﺔ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﰲ
إﻳﻤﺎءة اﻟﺮأس ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﻋﲆ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ ﻳﻨﺴﺎب ﻛﺄﻧﻪ أﺣﻼم ﻋﺬرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﺨﺎل املﺮء
أﻧﻪ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ؛ ﻓﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ،ﺑﺤﺮ ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺣني ﺗﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﻐﺮوب ،ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻼﻃﻢ
ﺑﻼ ﺷﻄﺂن ،ﺑﻼ أول وﻻ آﺧﺮ.
وﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﺠﺄة وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺲ ﺑﻨﻈﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻪ وﻋﺪﻫﺎ
اﻷﺧري :أﻻ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﺸﺎء؟
وﻳﻨﺘﻔﺾ ً
واﻗﻔﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﺤﻮ إﱃ اﻟﻘﴫ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ،وﻳﻨﺤﻨﻲ ﰲ ﻛﱪﻳﺎء وﻳﻘﻮل:
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ.
وﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ املﺎﺋﺪة ﻳﻬﻤﺲ :ﻧﻨﴫف ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﺒﺎﴍة.
– ﺑﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻬﺪأ اﻟﺮﻗﺺ.
– أﺗﺮﻗﺼني؟
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– أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮﻗﺺ؟
– ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ.
٣
ﻟﻘﺪ أردت ،ملﺎذا ،ﻻ أدري ،ﻫﻜﺬا أردت ،أن أﻋﻄﻲ ﻧﻔﴘ ،ﻫﺬا اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺬي ﺗﺘﻬﺪم اﻟﺪﻧﻴﺎ إذا
أﻋﻄﻴﺘﻪ ﺑﻼ زواج ،أﻋﻄﻴﺘﻪ أﻧﺎ ﺑﻼ زواج وﻟﺘﺘﻬﺪم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﻔﻌﻞ أﺑﻲ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻲ
ﻣﺎ ﺷﺎء ﻟﻪ ﻫﻮاه ،ملﺎذا ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﻮ أن ﻳﺤﺐ وﻳﺨﺘﺎر وﻳﺘﺰوج أﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ ﱄ أﻧﺎ؟ ﻫﻞ أﺣﺒﺒﺖ؟ ﻟﻘﺪ أردت ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ أﺣﺒﺒﺖ؟ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ،ﻧﺎﻣﻖ ﻓﺘﻰ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ إﻟﻴﻪ
ﻧﺴﺎء ﻣﴫ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،ﻣﺎ ﱄ وملﴫ ،أﺑﻲ ﺗﺮﻛﻲ وأﻣﻲ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،إذا ﺗﻬﺪﻣﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻨﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ
داﺋﻤً ﺎ أن أذﻫﺐ إﱃ أﻫﻞ أﺑﻲ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﻮر ،ﻫﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻧﻮر؟ ﻟﻘﺪ أردت،
وﻓﻌﻠﺖ ،ﻧﺎﻣﻖ ،ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ،وﻟﻮ ﺷﺎء ﻋﻤﻪ ﻷﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ أﻓﻜﺮ ﰲ اﻟﺰواج ﺑﻪ؟ وﻫﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺰواج إن ﻛﻨﺖ أرﻳﺪه؟ إﻧﻤﺎ أردت
أن أﻋﻄﻲ ﻧﻔﴘ وﺑﻼ ﺳﺒﺐ ،ﺑﻼ ﺣﺐ ،ﺑﻼ ﺗﻔﻜري ﰲ زواج.
أﻣﺎ ملﺎذا اﺧﺘﺎرت ﻧﺎﻣﻖ ﻓﻬﺬا ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ؛ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﻣﻖ ﺻﻐريًا إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺤﺚ اﻟﺨﻄﻰ إﱃ
اﻷرﺑﻌني .وﻗﺪ ﻛﺎن زوﺟً ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻟﻪ اﺑﻨﺘﻪ ﻧﺪﻳﺮة ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ إﻟﻬﺎم اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻔﻬﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺤﺴﻦ املﺴﺘﺤﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ .وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﰲ اﻟﻮﻗﻒ إﱃ اﺑﻨﺘﻪ إﻟﻬﺎم،
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮاﺑﺔ وﻫﺬا اﻟﺰواج ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺎﻣﻖ أن ﻳﻮﻃﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة ﺟﻴﻬﺎن ﻋﺜﻤﺎن زوﺟﺔ
ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻚ ﻓﺘﺤﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﻧﺎﻣﻖ وﺟﻴﻬﺎن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة ،ﺑﻞ وﰲ ﴎﻳﺮ واﺣﺪ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺮة وﻫﺬا اﻟﴪﻳﺮ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن
ﺑﻤﻨﺰل ﺳﻌﺎدة ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻚ ﻓﺘﺤﻲ.
وﰲ ﻳﻮم ﺳﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻚ ،وﺧﻠﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻨﺎﻣﻖ وﺟﻴﻬﺎن ،وﺿﻤﻬﻤﺎ ﻣﻨﺰل
ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ أول اﻟﻠﻴﻞ ﺛﻢ ﺿﻤﺘﻬﻤﺎ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم واﻟﴪﻳﺮ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻋﺎد ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ
ً
ﻣﺸﻐﻮﻻ ،وﻛﺎن ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن
دون أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ووﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﴪﻳﺮ
املﺴﺪس ﰲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺮج ﻣﺴﺪﺳﻪ ﰲ ﴎﻋﺔ وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺷﻐﻞ
ﻣﻜﺎﻧﻪ .وﺗﺼﻴﺐ اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻛﺘﻒ ﻧﺎﻣﻖ ،وﻳﺰﻳﻂ اﻟﺒﻴﺖ وﻳُﺴﺘﺪﻋﻰ اﻷﻃﺒﺎء ،وﻧُﻘﻞ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ إﱃ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ املﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﺗﺘﻮاﻛﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن
ﻳﺴﺘﱰ .وﻫﻜﺬا ُدﺑﱢﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﱪاﻋﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ذاﺋﻌً ﺎ ﺷﺎﺋﻌً ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن؛ ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺐ اﻟﺘﻜﺘﻢ دوره ﰲ
إذاﻋﺔ اﻟﺨﱪ ،أﺻﺒﺢ ﻧﺎﻣﻖ ﺑني ﻟﻴﻠﺔ وﺻﺒﺎﺣﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻧﺴﺎء املﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ.
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وﻣﻨﺬ أن ﺷﻔﻲ ﻧﺎﻣﻖ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﺨﺘﺎر ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺪات ﻫﻦ
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺨﱰن أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻟﻪ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ إذن أن ﺗﺠﺪ ﻧﺎزك ﻧﻔﺴﻬﺎ راﻏﺒﺔ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺼﻠﺔ ،وﻻ ﺑﺄس ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺪة ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ آﻧﺴﺔ إﱃ ﺳﻴﺪة؟
ﻟﻘﺪ ﺷﺒﺖ ودويﱡ ﻧﺎﻣﻖ ﻳﻬﻮم ﰲ ﻛﻞ أﻓﻖ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ ،وأﻟﻘﺖ إﻟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮات اﻟﻮاﻋﺪة،
وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﰲ ﺑﻴﺘﻪ وﻻ ﻳﺪري ﺑﻪ أﺣﺪ إﻻ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻛﺮﻳﻤﺔ؛ إن ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﺗﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﳾء.
– ً
أﻫﻼ ﻛﺮﻳﻤﺔ.
– ﻫﻴﻪ ،ﻣﺎ اﻷﺧﺒﺎر؟
– أﺑﺪًا ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ.
– ﺗﺬﻫﺒني إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
– ﻻ أدري.
– ﻻ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ،ﻗﻮﱄ ﱄ ﺣﺘﻰ أﻋﺪ ﻧﻔﴘ.
– ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﳾء اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
– اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
– ﻋﻨﺪك اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﻣﺜﲇ أﻧﺎ وﻧﺎﻣﻖ؟
– ﻟﻴﺲ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
– ﻻ أﻓﻬﻢ.
– أﻧﺖ وﺻﻠﺖ ﻵﺧﺮ اﻟﺸﻮط.
– وأﻧﺖ؟
– أﻧﺘﻈﺮ اﻟﺰواج.
– وﻫﻞ ﻳﻬﻢ اﻟﺰواج إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ؟
– ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ أﻧﺖ ﻻ ﻳﻬﻤﻚ ،أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ أﺗﺰوج ﻓﻼ ﺣﻴﺎة ﱄ.
– وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ وﻛﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ؟
– ﺷﺎب ﻃﻴﺐ.
– ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن ﺑﺎﻟﺸﺒﺎك ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة؟
– ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺒﺎك ﻗﺒﻞ املﻐﺮب وﻗﺪ ﻛﻮى ﻃﺮﺑﻮﺷﻪ وملﻊ ﺣﺬاءه ،ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻴﺎء
إﱃ أﻋﲆ ،إن رآﻧﻲ وﻗﻒ ،إن اﺑﺘﺴﻤﺖ ﺣﻴﺎ ،إن ﻛﴩت اﻧﴫف.
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– ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ!
– إن ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ رﻓﺾ أن ﻳﺘﺰوﺟﻨﻲ.
– ﻓﺄﻧﺖ إذن ﺗﻨﺼﺒني اﻟﺸﺒﺎك.
– وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺼﻴﺐ.
– ﻫﻞ ﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
– ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ.
– ﻓﻤﻮﻋﺪك ﻫﺎم.
– إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن أﺑﻘﻰ.
– املﻔﺮوض أﻻ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺣني ﻳﺠﻲء.
– ملﺎذا؟
– ﻟﺘﺘﻈﺎﻫﺮي أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮﻓني.
– أﻣﺲ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﻄﺒﻨﻲ.
– ﻫﻞ اﺣﻤﺮ وﺟﻬﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻟﻚ ﻫﺬا؟
– إﻧﻪ أﺣﻤﺮ ،وﻃﺮﺑﻮﺷﻪ أﺣﻤﺮ ،وﻳﻀﻊ وردة ﺣﻤﺮاء ﰲ ﺟﺎﻛﺘﺘﻪ .ﺧﺠﻮل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻮﻧﻪ،
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺨﺠﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻮﻧﻪ اﺣﻤﺮا ًرا.
– املﻔﺮوض أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺮﻳﻪ رﺳﻤﻴٍّﺎ.
– ﻛﻴﻒ؟
– اﻟﺸﺒﺎك ﻏري رﺳﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤني.
– أﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ أﺧﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻲء ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ وﻧﻠﺘﻘﻲ؟
– آه ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻤﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎك؟
– ﺗﻌﺠﺒﻪ.
– ﻗﺮأ ﻋﻦ ﺳرياﻧﻮدي ﺑﺮﺟﺮاك؟
– وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻴﺤً ﺎ.
– ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻓﺴﺘﺎن ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎملﻨﺎﺳﺒﺔ؟
– أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني ﻛﻞ ﻓﺴﺎﺗﻴﻨﻲ.
– وأﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني ﻛﻞ ﻓﺴﺎﺗﻴﻨﻲ.
– ﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
– اﻧﺘﻘﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺋني.
10

أﻣﻮاج وﻻ ﺷﺎﻃﺊ

ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ أﻧﺖ ﻻ ﻳﻬﻤﻚ ،أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ أﺗﺰوج ﻓﻼ ﺣﻴﺎة ﱄ.

– ٍّ
ﺣﻘﺎ؟!
– أﻧﺖ ﻟﻦ ﺗﺨﻄﺒﻲ ﻣﺮﺗني.
– ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻨﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
– ارﺟﻌﻲ إﱄ ﱠ ﺣني ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ.
– ﻫﻴﻪ ﻫﻞ ﻧﻘﻮل ﻣﱪوك؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ ،أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني ﻛﺮﻳﻤﺔ.
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– ﻣﺎذا ﺣﺼﻞ ،اﺣﻜﻲ ﱄ.
– ﻗﺮأ أﺑﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.
– وﻣﺘﻰ اﻟﺰواج؟
– ً
ﺣﺎﻻ.
– ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ؟
– ﺳﻴُﺠﻦ.
– ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻟﻴﺲ وﺣﺪه اﻟﺬي ﺳﻴُﺠﻦ.
– ﻋﲆ ﻓﻜﺮة ،ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺖ أن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ اﻷزﻣريﱄ ﻣﺮﻳﺾ؟
– ﻋﻢ ﻧﺎﻣﻖ؟
– ﻧﻌﻢ ،ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎﻣﻖ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻬﻢ ،ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﻚ ﻧﺎﻇ ًﺮا ﻋﲆ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻜﺎن أﺑﻴﻪ ،وﻳﻈﻞ
ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻨﻪ.
– ﻻ أﻇﻦ.
– ﻛﻴﻒ؟
– ﻫﻨﺎك إﺷﺎﻋﺔ ﺗﻘﻮل إن ﺣﺴﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ٍّ
ﺣﻘﺎ؟ ملﺎذا؟
– إﻧﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﺴﻔﺮ ،واﻟﻮﻗﻒ ﺳﻴﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻫﻮاﻳﺘﻪ.
– ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﻣﺎذا؟
– أﻟﻘﺘﻬﺎ ﻧﺎزك ،ﺛﻢ أﻟﻘﺖ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺘني إﱃ ﻓﺮاغ ،ﻟﺤﻈﺔ ،ﺛﻢ ﻟﺤﻈﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻈﺮت إﱃ
ﻛﺮﻳﻤﺔ.
– ﻣﺎذا ﻗﻠﺖ؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ ،ﻫﺬه ﴍوط اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻻﺑﻦ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ أوﻻد اﻷخ اﻟﺘﺎﱄ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﻣﻖ.
– ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻚ ﻫﺬا؟
– ﻓﺘﻮح وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ،ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺒًﺎ.
– إذن؟
– ﻧﺎﻣﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺘﻮح أن ﻳﺤﴬ ﱄ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ؟
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– ﻣﻤﻜﻦ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻟﻪ؟
– اﺳﻤﻌﻲ ،ﻻ داﻋﻲ ﻷن ﻳُﺤﴬ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﻘﻂ اﺳﺄﻟﻴﻪ وأﻧﺘﻤﺎ ﺗﺘﺤﺎدﺛﺎن ،ﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ً
ً
ﻋﺎﻗﻼ ﺣﺴﻦ اﻟﺴري واﻟﺴﻠﻮك ﻃﻴﺐ اﻟﺴﻤﻌﺔ.
ﺑﺎﻟﻐﺎ رﺷﻴﺪًا
– ﻣﺎذا؟
– ﻃﻴﺐ اﻟﺴﻤﻌﺔ.
– أﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُﺬﻛﺮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن؟
– ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن ﻧُﺴﻴﺖ.
– ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻚ ﻫﺬا؟
– أﻧﺎ ﺳﺄﻟﺖ.
– ملﺎذا ﻧﺴﻴﺖ؟
– ﻷﻧﻪ إن ﻟﻢ ﱠ
ﻳﻌني ﻧﺎﻣﻖ ﻓﺎملﺮﺷﺢ ﻟﻨﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺧﻮه ،وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤني ﺳﻔﻴﻪ
وﻣﺠﻨﻮن ،واملﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮه.
– ﻓﺤﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن إذن ﻧُﺴﻴﺖ؟
– ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻨﴗ.
– ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻟﻮ ﻇﻬﺮت ﺣﻜﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن؟
– ﻣﺎذا؟ ﻣﺎذا ﻗﻠﺖ؟
– ﻻ ﳾء ،ﻻ ﳾء ،أﺗﺨﺮﺟني ﻣﻌﻲ؟
– اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
– اﻟﻠﻴﻠﺔ.
– ﻟﻦ ﺗﺠﺪي ﻧﺎﻣﻖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ،إﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻊ ﻋﻤﻪ.
– ﻻ ﻳﻬﻢ ،ﺳﻴﻌﻮد.
– ﺳﻴﺘﺄﺧﺮ.
– وﻣﺎ اﻟﺒﺄس أن أﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﺪك وأﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ زواج؟
– ﺗﺬﻫﺒني ﻋﻨﺪي إذن وﺗﺒﻘني ﻓﱰة ،ﺛﻢ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﻧﺎﻣﻖ.
– ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻚ اﻟﺬﻛﺎء.
– ﺗﻠﻤﻴﺬﺗﻚ.
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٤
ﻣﺮت ﺷﻌﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻟﻘﺪ أﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺛﺎﺋﺮة ﻋﲆ أﺑﻴﻬﺎ وﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،
وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻬﺪم ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ أﺑﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻦ
أﺑﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺬي ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﺮض ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻔﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ .إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺣني ﺗﺸﺎء أن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻘﺎش ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﴫاع،
وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧرية ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ وﺗﺨﴙ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن
ﺗﺮى اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏري ﻣﺰﻋﺞ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻠﻮاﺗﻲ آﺛﺮن اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻬﻦ
املﺠﺘﻤﻊ وإﻧﻤﺎ ﻳﺼﺒﺤﻦ ﻫﻤﺴﺔ ﺑني اﻷﻓﻮاه ﺛﻢ ﻻ ﳾء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻓﻬﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﻠﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺣﱰام اﻟﻨﺎس ،وﻫﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺠ ﱟﻮ أﺛريي ﺧﺎص ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻦ
ﻣﺎدة ﻧﺎدرة ﻻ ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﺮﻳﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ ﺗﺜﺮ ﺣﻮﻟﻬﻦ اﻟﻬﻤﺴﺎت ،وﻫﻲ ﻻ ﻳﻀريﻫﺎ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻬﻤﺴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻳﴪﻫﺎ أن ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ،ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟﺨﻔﻲ
وﺑﺎﻷﴎار ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﻛﺮﻳﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺨﻔﻘﺔ املﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺮف ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﺣني
ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ،وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣني ﺗﻌﻮد ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮة أﺧﺮى ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة اﻟﱪﻳﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ملﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ ،وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺟﻴﺐ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻠﻘﺎء،
وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪه ﻟﻬﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،ﺗﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﺗﻨﺴﺎه ،وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪ وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ
ﺗﻨﴗ ،وﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻐﺪ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻠﻘﺎء ،إﻧﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﻮر ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺒٍّﺎ ،أو
ﻫﻲ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺒٍّﺎ ،ﻻ ﻳﻬﻢ ،وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑني اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮﻫﻢ ﻣﺎ دام ﻛﻼﻫﻤﺎ
ﻳﺼﻞ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺣﻬﺎ؟ وﻟﻜﻦ املﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
أن ﺗﻜﻮن ،ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺤﻴﺎﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺤﻴﺎﻫﺎ ،أﺳﻄﻮرة ﻫﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﻃري
اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻠﻘﺎء املﺴﺘﺨﻔﻲ واﻵﻫﺔ اﻟﺤﺎملﺔ واﻟﻬﻤﺴﺔ اﻟﻨﺸﻮى ،ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺮرن ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻓﻤﺎ
ﺧﻠﺪن ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺪت .أوﻟﺌﻚ اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﺣﺒﻬﻦ املﻠﻮك ،أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪة ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ ،ﻻ ﺗﺤﺐ
أن ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻼ ﺗُﻠﻘﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ ُة ﺗﻌ ﱡﺮف وﻻ وﻣﻀﺔ ذﻛﺮى ،إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺪﻣﻎ اﻟﺤﻴﺎة
ً
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻏريه،
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺤﻴﺎة ،أﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ؟ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف
ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪه أوﻟﺌﻚ اﻷﺻﻨﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻴﺎﻗﺎت ﱠ
املﻨﺸﺎة واﻟﻄﺮاﺑﻴﺶ اﻟﺤُ ﻤﺮ اﻟﺼﺎرﺧﺔ اﻻﺣﻤﺮار
ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰق ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ آراﺋﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮة أﻋﺠﺎب أو ﻧﻈﺮة ﺗﻌ ﱡﺮف.
ﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺗﻲ آﺛﺮن اﻟﻬﻤﺴﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ .وﺣني ﺗﺜري اﻟﻬﻤﺲ ﻟﻦ ﺗﺘﻐري ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ،إﻧﻬﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﺒﺪي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎرض رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ ،ﻳﺴﺘﺠﺪون ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻬﻢ رﺿﺎء اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
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ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮر ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻌﺮﺑﺪ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮد ﻣﻦ ﻋﺮف أو
ٍّ
ﺧﺎﺻﺎ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ أو رأي ،ﻋﺎﻣٍّ ﺎ ﻫﺬا اﻟﺮأي أو
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻵن ﻳﺨﺘﻠﻒ ،إﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﻬﻞ ﺗُﺮى أﺳﺘﻄﻴﻊ؟ ﻫﻞ ﺗُﺮى
أﺳﺘﻄﻴﻊ؟ وﻣﺎ ﻣﺼري اﻟﻬﻤﺲ؟ واﻟﺴﺤﺮ اﻷﺛريي؟ وأﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬا؟ إن اﻟﻬﻤﺲ
ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻮى أﺛ ًﺮا ،إﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أُﺛري اﻟﻬﻤﺲ ﰲ أﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ أرﻳﺪ ،ﰲ أي وﻗﺖ
أﺷﺎء ،وﺗﺤﺖ أي ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ،اﻟﻐﻨﻰ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺤﺐ ،واﻟﻬﻤﺴﺔ ،أﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذﻛﺮى،
أﻛﻮن ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻫﻤﺴﺔ اﻟﻌﺠﻮز إﱃ ﻧﻔﺴﻪ إن ﺧﻼ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ،أﻣﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ أﺣﻼﻣﻪ
املﺠﻨﺤﺔ ،ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ دون أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ ،ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺐ
ﻋﲆ آﻣﺎل اﻟﺮﺟﺎل دون ﺗﻔﻜري ،ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ املﺮء ﻳﺄﻣﺮ ﺗﻔﻜريه أن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻳﺪ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻜﺮ ﻳﺘﻤﺮد ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻳﻔﻜﺮ ﻫﻮ ﰲ ﻏري ﺧﻀﻮع ،أﻛﻮن
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮد ،ﻟﻬﻴﺐ ﺧﻴﺎﻟﻬﻢ ،أﺟﻨﺤﺔ آﻣﺎﻟﻬﻢ ،ﻟﻪ ،واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن اﻟﻌﺮﻳﺾ ،واﺣﺪ ﻓﻘﻂ،
اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،ﻣﻦ أﻋﺮف وﻣﻦ ﻻ أﻋﺮف ،أﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻣﺎ ﱄ ﻻ أﺟﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ؟ وﻣﺎ اﻟﺒﺄس ،ﰲ وﺿﻊ ﺧﺎص ،ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌني؟
وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌ ُﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻌﻬﻢ ،ﻛﺮﻳﻤﺔ ،أوﻻد ،اﻟﻮﻗﻒ.
– ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ.
– وﻟﻜﻨﻚ أﻫﻢ ﻋﻨﺪي.
– أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﺟﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ.
– اﻵن؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﰲ أول اﻟﻠﻘﺎء.
– ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎء إذا ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ.
– أﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎل؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﻗﻮﱄ.
– ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﻘﺎءﻧﺎ.
– املﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻘﺎء.
– إذن؟
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– ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ زوﺟﺔ.
– ﻣﺎذا؟
وﺻﻤﺖ ،وﺻﻤﺘﺖ ،وﻃﺎل اﻟﺼﻤﺖ ،ﰲ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ أدرك ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮﻟﻪ ،وﰲ
ﻟﺤﻈﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ أدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮﻟﻪ ،ﻓﻜﺎن اﻟﻜﻼم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪوى ،وﻟﻜﻦ
وﻣﻀﺔ ﺧﻄﺮت ﰲ ذﻫﻨﻪ :وﻟﻜﻦ …
– ﻧﻌﻢ؟
– ﻻ ،ﻻ ﳾء.
– ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮل؟
– ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ املﻘﺪﱠر أن أﻛﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– أﺗﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺪﺑﺮة!
– ﻻ ،أﺑﺪًا ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ …
وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻫﻲ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ ،وﻋﺎد إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﻤﺖ ،ﻛﻴﻒ دﺑﺮت؟
أﻧﺎ أﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺒﻨﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺠﺬﺑﻬﺎ إﱄ ﱠ إﻻ ﻣﺎ ﺟﺬب اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﺮﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن،
ﻫﻲ أﺻﻐﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺪة ﺣني ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أرادت .إﻧﻨﻲ أﻋﺮف اﻟﻨﺴﺎء ﺣني
ﻳﺮدن ،وأﻋﺮﻓﻬﻦ ﺣني ﻳﺤﺒﺒﻦ ،ﻟﻘﺪ أرادت دون ﺣﺐ ،إن ﺗﻜﻦ ذﻛﺮت اﻟﺤﺐ ﰲ اﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ أن ﻳُﺬﻛﺮ ،إﻧﻨﻲ أﺣﺲ املﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺐ ﺣني ﺗﻘﺎل ،أﺣﺴﻬﺎ،
وﻣﻦ اﻟﺼﺪى اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻌﻬﺎ أﻋﺮﻓﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺒٍّﺎ ،ﻟﻘﺪ أرادت وﻗﺪ أردت ،وﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻨﺎك.
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ زوﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا؟ زوﺟﺔ ﱄ أﻧﺎ ،أﻧﺎ اﻟﺮﺟﻞ؟ وﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ،أﻧﺎ
اﻟﺮﺟﻞ ،ﻛﻴﻒ أﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه املﺮأة ،أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻣﺮأة ،ﻛﻴﻒ أﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﺘﻲ ،ﺗﺤﻤﻞ
اﺳﻤﻲ وﴍﰲ أﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﻳﺪﻫﺎ؟ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﺳﻤﻬﺎ وﻻ ﴍﻓﻬﺎ ﻫﻲ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ
اﺳﻤﻲ وﴍﰲ؟ ﻻ ،ﻻ .ﻻ ﻗﺎﻃﻌﺔ .ودون أن ﻳﺤﺲ ارﺗﻔﻊ ﺻﻮﺗﻪ واﻧﺘﻔﺾ :ﻻ.
وﺻﻤﺘﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﻫﺪوء :واﻟﻮﻗﻒ؟
وﻋﺎد اﻟﺼﻤﺖ.
ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ املﺸﻜﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ،إﻧﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ املﺸﻜﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ،
ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ ،ﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ املﺆﻛﺪ ،أن
أﺧﺎه ﺳﻴﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،أﻟﻴﺲ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻟﻪ ﺣﻖ اﻹدﺧﺎل واﻹﺧﺮاج؟ وﺳﻴﺠﺪ
أﺧﻮه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻨﻮح؛ أخ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻠﻎ اﻷرﺑﻌني ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻳﻘﴤ
ﻋﲆ ﴍف ﺑﻨﺖ ﻟﻢ ﺗﻌ ُﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ .إﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ املﻨﺘﻔﻌني
ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ،ﺧﺬل أﺟﺪاده ﰲ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ،وﺧﺬل أﻗﺮﺑﺎءه ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وأﺳﺎء إﱃ ﺳﻤﻌﺔ اﻷﴎة ﺟﻤﻴﻌً ﺎ،
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اﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻳﺔ ،اﻟﻀﻴﺎع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ واﻟﻔﻘﺮ املﻮﺣﺶ .وﻟﻜﻦ زواﺟﻬﺎ؟ زواﺟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﴩف املﻀﺎع،
ﺳﻴﺼﺒﺢ اﺳﻤﻲ أﺿﺤﻮﻛﺔ ﰲ ﻓﻢ اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني ،ﻛﻴﻒ إذن أﺗﴫف؟ ﻫﻞ أﻗﴤ ﻋﲆ ﴍﰲ
ﻷﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﴍﰲ؟
اﺑﺘﺴﻢ.
واﺑﺘﺴﻤﺖ.
وﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ اﻻﺑﺘﺴﺎم ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه املﺮة ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﻤﺖ أن
ﻳﻄﻮل :ﻫﻴﻪ؟
ﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻧﻔﺎد اﻟﺼﱪ.
– أﻓﻜﺮ.
– أﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻜﺮ؟
– اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﻜري ﻃﻮﻳﻞ.
– ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ؟
– أﻧﺎ ﻟﻢ أﻋﺪك ﺑﺎﻟﺰواج.
– وﻫﻞ ﻗﻠﺖ إﻧﻚ وﻋﺪﺗﻨﻲ؟
– أﻓﻜﺮ إذن.
– ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻔﻜري ﻳﻄﻮل.
– أﻟﻴﺲ ﱄ ﺣﻖ اﻟﺘﻔﻜري؟
– اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜري اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻻ ﺑﺪ أن أﻋﺮف رأﻳﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ملﺎذا؟
– ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧ ًﺮا ،وﻋﺰل ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ أﺻﻌﺐ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.
– آه ﻓﻬﻤﺖ.
– أﻧﺖ ﻓﺎﻫﻢ ﻣﻦ أول ﻟﺤﻈﺔ.
– ﻫﻴﻪ.
– ﻣﺘﻰ أﻋﺮف رأﻳﻚ؟
– ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻜﺮي ﰲ اﻟﻜﻼم ﺳﺄﻛﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻴﺖ إﱃ رأي.
– أﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻚ ﻓﺎﻫﻢ ﻣﻦ أول ﻟﺤﻈﺔ؟
وﺻﻤﺖ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮل :ﻧﻌﻢ ﻓﺎﻫﻢ.
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ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ،وﻟﻦ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻷﻣﺮ ﰲ ﻇﺎﻫﺮه
ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ ،وأي ﻋﺠﺐ أن ﻳﺘﺰوج ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ ﺷﻜﺮي؟ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻤﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،أﴎﺗﻬﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ وأﺑﻮﻫﺎ رﺟﻞ ﻣﺤﱰم ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﻧﺎزك ﻣﻦ
ﺳﻮء إﻻ أﻧﺎ ،وأﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ،أﻧﺎ وﺣﺪي دون اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء ،ﻟﻮ ﺳﺄﻟﻨﻲ أي ﺷﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻘﻠﺖ ﻟﻪ إﻧﻬﺎ ﺧري زوﺟﺔ ،ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أﻻ ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ،ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ أﻧﺎ ،ﻷﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﻋﺮف.
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ ً
رﺟﻼ ﻷﺻﺒﺤﻨﺎ اﺛﻨني .ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟ ﻟﻮ أﺑﻴﺖ؟ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﺖ؟
أﻳﻤﻜﻦ؟ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،وملﺎذا ﻻ؟ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻟﻮ ﻓﻌﻠﺖ ملﺎ ﺗﻐري اﻟﻮﺿﻊ .إن إﻋﻼن
اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺳريﺑﻂ اﺳﻤﻬﺎ ﺑﻲ ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻔﺮﺻﺔ أوﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﺸﻬري ﺑﻲ .وﻟﻜﻦ
ﻫﺬه املﺮأة ﻻ ﺗﺨﺎف ،أﻻ ﺗﺨﴙ ،ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﺘﺰوﺟﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،إﻧﻬﺎ داﻫﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﺪرت
أﻧﻨﻲ ﻟﻮ أﺳﺄت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻓﺴريﻣﻴﻨﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ زوﺟﺘﻲ ،ﻟﻬﺎ ﻋﲇ ﱠ ﺣﻖ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ً
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن داﺋﻤً ﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﺟﻼل واﻻﺣﱰام ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺣﺮم اﻟﺒﺎﺷﺎ
ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ،ﻃﺒﻌً ﺎ اﻟﺒﺎﺷﺎ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻧﺎﻇ ًﺮا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻧﺎل اﻟﺒﺎﺷﻮﻳﺔ .أﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﺣﺮم اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﻬﺎﻧﺔ ذﻟﻴﻠﺔ؟ إﻧﻬﺎ داﻫﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺰواج ،ﻫﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ راﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻬﺪﻳﺪ؟ ﻋﲆ ﻏري رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓني؟ ﻛﻢ
ﻣﻦ زﻳﺠﺎت ﺗﻤﺖ ﰲ ﻣﴫ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺔ رأي ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻟﺰواج ﰲ ﻫﺬه املﺮة واﻟﺮﺟﻞ
ﻣﺮﻏﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻷﻣﺮ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة زوﺟﺘﻪ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﻻ
ﺗُﺤﺘﻤﻞ ،ﻫﺬا ﻣﻤﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﺮم اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
وﻟﻜﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻈﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا ً
رﺟﻼ ،وﻟﻠﺮﺟﻞ ﺳﻠﻄﺎن أي ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺎذا ﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن؟ وﻫﻲ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻬﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻐريي ،وﻟﻜﻦ اﺑﻨﻲ ،أي اﺑﻦ؟ املﻔﺮوض أن
ﻳﻜﻮن ﱄ ﻣﻨﻬﺎ أﺑﻨﺎء ،ﻫﺬا اﻻﺑﻦ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ،ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن أﻣﻪ ﻧﺎزك؟ إن
ﻟﻢ أﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك وﻗﻒ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق وإن ﺗﺰوﺟﺘﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﺟﻮﻟﺔ ﻋﲆ
اﻹﻃﻼق .ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،ﻫﻞ ﻛﻨﺖ أﺗﺼﻮر أن أﻓﻜﺮ أﻧﺎ ﰲ زواج ﻓﺘﺎة أﺳﻠﻤﺘﻨﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﱄ ﻛﻮب ﻣﺎء؟ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ املﺒﺎدئ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ملﺎذا ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻃﻤﻌﻲ ﰲ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﻤﻨﻲ ﻋﲆ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ؟ إﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﺬي
ً
رﺟﻼ أو أﻛﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ .ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن أدﻋﻲ أﻧﻨﻲ
أﺧﺘﺎر ﺑني أن أﻛﻮن
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺎدئ؟ املﺒﺎدئ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ ،إﻣﺎ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ أو ﻻ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺪري أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﺮﻳﻤﺔ .ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻦ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻤﻬﺎ ،اﻟﻮﻗﻒ
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ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ املﺒﺎدئ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻨﺎس أم اﻟﺘﻲ أراﻫﺎ أﻧﺎ؟ إﻧﻨﻲ أﺑﺤﺚ
ﻋﻦ ﻧﻔﴘ أﻣﺎم ﻧﻔﴘ ،ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑني ﻧﺎزك ﻓﻌﻠﻴﻚ أن
ﺗﺘﺤﻤﻞ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ .وﻫﻞ أﺗﺤﻤﻞ املﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻷﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺼﻠﺔ أم ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﻏﻤﻨﻲ
ﻋﲆ اﻟﺰواج ،وﺗﺮﻏﻤﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ،أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل
ً
ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻊ
ﻟﻨﻔﴘ أﻧﻨﻲ … وﻫﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻔﴘ ،وﻫﻞ أﻗﺒﻞ أن … أﻟﻴﺲ اﻷﺟﺪر ﺑﻲ أن أﻛﻮن
ﻧﻔﴘ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،وﻣﺎ اﻟﺒﺄس أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ؟ وﻟﻜﻦ ،اﻟﻮﻗﻒ ،أﺧﻲ ،اﻟﻮﻗﻒ
ﻋﻈﻤﺔ ورﻓﻌﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ وﺷﻌﻮري ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻲ ﻋﲆ ﺑﻴﺘﻲ ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻴﺎر،
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﺑني اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻼل وﻋﻈﻤﺔ وﺳﻠﻄﺎن ،وﺑني اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻚ ﻋﲆ ﺑﻴﺘﻚ،
ﻣﺠﺮد اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻚ ﻋﲆ ﺑﻴﺘﻚ ،ﺟﻴﻬﺎن ،إﻟﻬﺎم ،ﻧﺪﻳﺮة ،اﻟﻮﻗﻒ .ﺧﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ ،ﻻ ﺑﺪ أن أﺷﱰي ً
ﺧﻴﻼ
ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ،ﻫﻞ أﴍب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺄس اﻟﺬي ﺳﻘﻴﺘﻪ ﻹﻟﻬﺎم ،وﻧﺪﻳﺮة ﻣﺎ ذﻧﺒﻬﺎ؟ ﻃﻠﻘﺖ أﻣﻬﺎ،
إﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴﻬﺎن ،أﺗُﺮى إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻟﻬﺎم ﻣﺘﺰوﺟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد إﱄ ﱠ اﻵن وأﻧﺎ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ؟ إﻟﻬﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺐ ﻧﺎﻣﻖ؛ ﻧﺎﻣﻖ اﻟﺮﺟﻞ ،وﻟﻦ
ﺗﻐﺮﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ،ﻟﻘﺪ ﺣﻄﻤﺖ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ وﻟﻦ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد املﺤﻄﻢ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻧﺎﻇﺮ
اﻟﻮﻗﻒ ،ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﺗﺤﻄﻢ ،وﻛﻢ إﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ إﻟﻬﺎم،
ﻳﴪﻫﺎ أن أﺻﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺒﻬﺎ ﱄ .ﺧﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ ،ﻻ ﺑﺪ
وﻧﺪﻳﺮة ،ﻗﺪ ﱡ
ً
أن أﺷﱰي ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﺧﻴﻼ .ﻧﺎزك ،ﻛﻢ أﻛﺮﻫﻚ ،أﻛﺮﻫﻚ ،أﻛﺮﻫﻚ إﱃ درﺟﺔ أﻧﻲ أﺣﺒﻚ ،أﺣﺒﻚ ،ملﺎذا
ﺗﺠﻌﻠني ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ إرﻏﺎﻣً ﺎ ﱄ؟ ملﺎذا ﺗﺮﻣني ﺑﻨﻔﺴﻚ إﱃ أﺗﻮن ﻣﺤﺮق ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وأﻧﺖ ﺣﺒﻴﺒﺔ،
ﺣﺒﻴﺒﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﺳﺄﺣﺒﻚ؟ وﻛﻴﻒ ﺳﺄﻛﺮﻫﻚ؟ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻴﻨﻨﺎ؟ وﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﻴﺎة؟
٥
ﻳﻀﻊ اﻟﻄﺮﺑﻮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻤً ﺎ ﻋﲆ رأﺳﻪ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴريه ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،أﺑﻴﺾ
اﻟﻮﺟﻪ؛ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎض اﻟﺬي ﻳﻨ ﱡﻢ ﻋﲆ ﱡ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﴫ اﻟﱰﻛﻲ ﰲ أﺻﻮﻟﻪ ،ﻳﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﻘِ ﴫ ﺑﻌﺾ
اﻟﴚء وﻳﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ً
أﻳﻀﺎ ،ﻋﻴﻨﺎه ﺑﺴﻴﻄﺘﺎن ﻻ ﻋﻤﻖ ﻓﻴﻬﻤﺎ وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﴏاﺣﺔ ،ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻷﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ اﻟﺘﻮاء ﰲ ﻇﺎﻫﺮه .دﺧﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق؛
ﻷن ﻃﺒﻘﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺳﻤﻊ ﻧﺎﻇﺮ املﻌﺎرف ﻳﻘﻮل ﻟﻮاﻟﺪه:
ﺗﺼﻮر أﻧﻨﻲ وﺟﺪت املﻮﻇﻔني ﻋﻨﺪي ﻳﻘﻴﺪون اﺳﻢ اﺑﻦ أﺧﻴﻚ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻨﻬﺮﺗﻬﻢ وأﻣﺮﺗﻬﻢ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أوراﻗﻪ إﱃ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺑﻼ ﻛﻼم ﻓﺎرغ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟً ﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﺬﻫﺐ
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أوراﻗﻪ إﱃ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺮك أوراﻗﻪ ﻟﺸﺄﻧﻬﺎ ﻻﺗﺠﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻮق .وﺣني ﺗﺨ ﱠﺮج اﺗﺠﻬﺖ أوراﻗﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻮم
وﺿﺤﺖ ﻣﻌﺎملﻪ ﻣﻨﺬ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أﻧﻪ وﻟﺪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑﻮه ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﺘﺎﺟً ﺎ أن
ﻳﺮﺳﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﻟﺪه ،وﻫﻮ ﻳﺴري ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ً
ً
ﻣﻔﺮوﺷﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗري واﻻﺣﱰام واملﻜﺎﻧﺔ
ﺟﻤﻴﻼ
ﻃﺮﻳﻘﺎ
رﻏﺒﺔ أن ﻳﺴري ﰲ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ،وﻷﻧﻪ ﻳﺠﺪه
اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ وﺑﻤﻮﻟﺪه.
ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻈﻴﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﻧﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﺤﻒ ﺑﻲ اﻟﺘﻮﻗري واﻻﺣﱰام ،وأن
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻄﺮﺑﻮش ،وﻟﻜﻦ أﻧﺎ ،ﻳﴪي ﻣﺨﺘﺎر ،أﺣﺐ اﻟﻨﺴﺎء وأﺣﺐ اﻟﻜﺄس وأﺣﺐ أن ﻳﻤﺮح
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺒﺎﺑﻲ وﻳﻬﻨﺄ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﻨﺄ ﺑﻪ ﺷﺒﺎب اﻟﻨﺎس ،أﻧﺎ ﻳﴪي ﻣﺨﺘﺎر ﻻ أﻣﺎﻧﻊ
ﻃﺮﺑﻮﳾ ﻣﺎ دﻣﺖ أﺳري ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮﺑﻮش ﰲ اﻟﺸﺎرع ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺳﻤﻴﺤﺔ
أﺣﺐ أن أﺧﻠﻊ اﻟﻄﺮﺑﻮش وأن أﻧﴗ املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﻠﻄﺔ و…
– ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺒﻮﺳﺔ.
– اﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ.
– وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺒﻮﺳﺔ.
– أﻛﻤﻞ ﻛﺄﺳﻚ.
– أﻳﻤﻨﻊ اﻟﻜﺄس؟
– ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
– ملﺎذا املﻨﺎﻗﺸﺔ؟
– إن ﻟﻢ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻤﺎذا ﻧﻔﻌﻞ؟
– أﻻ ﺗﻌﺮﻓني ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ؟
– اﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ.
– أﻧﻘﻀﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم؟
– ﻧﻘﴤ ﺑﻌﻀﻪ.
– ﺧﲇ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
– أرﻳﺪ أن أﺗﻜﻠﻢ.
– ﱢ
ﺧﲇ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
– أﻟﻴﺲ ﱄ اﻟﺤﻖ أن أرﻳﺪ؟
– رﺟﻌﻨﺎ ﻟﻠﻜﻼم.
– ﻻ ﺑﺪ أن أﺗﻜﻠﻢ.
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– أﻛﺮه اﻟﻜﻼم ،أﻛﺮه اﻟﻜﻼم.
– اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻢ.
– ﻛﻼم ﻓﺎرغ.
– ﻣﻬﻢ.
– ﻗﻮﱄ.
– ﻣﺎذا ﺗﻨﻮي؟
– آﺧﺬ ﺑﻮﺳﺔ.
– ﻻ ﺗﻬﺮب.
– ﺳﺄﻟﺖ وﺟﺎوﺑﺖ.
– ﻻ أﺻﺪﻗﻚ.
– آﺧﺬ ﺑﻮﺳﺔ.
– ﻻ أﺻﺪﻗﻚ.
– وﻛﻴﻒ أﺟﻌﻠﻚ ﺗﺼﺪﻗني؟
– ﻻ أﻋﺮف.
– أﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﺔ إﱃ أن ﺗﻌﺮﰲ؟
– ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻠﻤﻨﻲ ﺟﺎدٍّا.
– أﻗﺴﻢ ﻟﻚ أن اﻟﺒﻮﺳﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أي ﻛﻼم ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺒﴩ.
– وﻣﺼريي؟
– ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻮﺳﺔ.
– أﻟﻬﺬا ﺗﺄﺗﻲ إﱄ ﱠ؟
– وﻫﻞ ﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ؟!
– ﻗﺪ ﺗﺰﻫﺪ ﰲ ﱠ.
– ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻴﻨﻲ أزﻫﺪ.
– ﺧﺎﺋﻔﺔ.
– أﻧﺎ ﻟﻢ أﻛﺬب ﻋﻠﻴﻚ أﺑﺪًا.
– اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ.
– أﻧﺎ ﻟﻢ أﻛﺬب ﻋﻠﻴﻚ أﺑﺪًا.
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ﺣني ﻛﺎن ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﺷﺎﺧﺼﺘني إﱃ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺠﺮﻳﺪة،
وﻟﻜﻦ ،ﻣﺎذا ﺳﺄﻓﻌﻞ ،ﺳﺄراﻫﺎ اﻟﻴﻮم ،وﻻ ﺑﺪ اﻟﻴﻮم أن أﻗﻮل.
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ﺻﺒﺤﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻠﻘﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻚ ،ﻧﻌﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﻮﻋﺪًا ،ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ
ﻫﻮ اﻵﺧﺮ؟ ﻛﺎﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ ﻫﻮ ،ﻗﻞ ﻟﻪ ﻳﺘﻔﻀﻞ.

أﻗﺴﻢ ﻟﻚ أن اﻟﺒﻮﺳﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أي ﻛﻼم ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺒﴩ.

– ً
أﻫﻼ ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﻚ.
– ً
أﻫﻼ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ.
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ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ ،ﻣﻨﺘﻔﺦ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ،ﻣﺆدب ﻛﻌﺎدﺗﻪ ،ذﻟﻚ اﻷدب اﻟﺒﻐﻴﺾ ،إﻛﺴﻼﻧﺲ ،ﺑﻐﻴﺾ،
ملﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺰوج ﻣﻨﻲ رﻏﻢ أﻧﻔﻲ؟ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ ،اﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ،ﻃﺒﻌً ﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت،
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛ ﻓﺄﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إذا ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻮا ،ﻃﺒﻌً ﺎ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺑﺪأت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ،
إﻛﺴﻼﻧﺲ ،اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ،ﺛﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ،وﺑﻌﺪ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺰراﻋﺔ؟
– إﻛﺴﻼﻧﺲ ،ﺟﺌﺖ أﺧﻄﺐ اﺑﻨﺘﻚ ﻧﺪﻳﺮة ﻻﺑﻨﻲ ﻳﴪي.
وﻛﺎد ﻧﺎﻣﻖ ﻟﻮﻻ اﻟﻮﻗﺎر أن ﻳﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻴﻪ.
– زواج!
وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ً
دﻫﺸﺎ ،وﻣﺎ أﴎع ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ ﻧﻔﺴﻪ.
– إﻛﺴﻼﻧﺲ.
– ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ.
– ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ.
– ﻃﺒﻌً ﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻣﺎﻧﻊ ،وﻟﻜﻦ أﻧﺖ ﺗﻌﺮف اﻟﻮﺿﻊ.
– أﻧﺖ اﻟﻮاﻟﺪ.
– وﻟﻜﻦ أﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ.
– أﻧﺖ اﻟﻮاﻟﺪ.
– ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ.
– ﻓﺎﻷﻣﺮ ٍ
ﻣﻨﺘﻪ.
– وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ.
وﻫ ﱠﻢ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻧﺎﻣﻖ ﻳﺴﺘﺪرك :إﻧﻤﺎ ﻗﻞ ﱄ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ،إﻧﻨﺎ
ﻟﻢ ﻧﻌﺮف رأي ﻧﺪﻳﺮة.
ووﺟﻢ اﻟﻀﺤﻚ ﻋﲆ وﺟﻪ ﻣﺨﺘﺎر وﻇﻞ ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺎﻏ ًﺮا ﻓﺎه ،ﺛﻢ …
– رأي ﻣﻦ؟!
– ﻧﺪﻳﺮة ،أم ﺗﻘﻞ إﻧﻚ ﺗﺨﻄﺐ ﻧﺪﻳﺮة.
– أﻧﺖ ﺗﻤﺰح ﻻ ﺷﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ ،ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻧﺴﺄل اﻟﺒﻨﺎت؟
ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻚ ﰲ رﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮل رأﻳﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ؟ أﻃﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰواج وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎ ًﻛﺎ .ﺻﺤﻴﺢ ،ﺻﺤﻴﺢ.
– ﺻﺤﻴﺢ ،ﺻﺤﻴﺢ.
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وﺿﺤﻚ ﻣﺨﺘﺎر أﺧريًا وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻜﺘﺔ ،ﻟﻢ َ
ﻳﺒﻖ إﻻ أن ﻧﺴﺄل اﻟﺒﻨﺎت.
وﺿﺤﻚ ﻧﺎﻣﻖ ﰲ ﺑﻠﻪ وﺣرية :ﺻﺤﻴﺢ ،ﻟﻢ َ
ﻳﺒﻖ إﻻ أن ﻧﺴﺄل اﻟﺒﻨﺎت.
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵن أن ﺗﻘﻮل ﻣﺎذا ﺗﻨﻮي أن ﺗﻔﻌﻞ.
– أﻟﻢ أﻗﻞ؟
– وﻟﻜﻨﻲ ﻏري ﻣﻄﻤﱧ.
– ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
– أﻻ ﺗﻌﺮف؟
– وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
– ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺣ ٍّﺮا.
– وﻫﻜﺬا ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺣﺎﺟﺘﻲ إﻟﻴﻚ أﺷﺪ.
– أﺗﺮى ذﻟﻚ؟
– أﻻ ﺗﻌﺮﻓني ذﻟﻚ؟
٦
إذن ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻴﻮم .ﻣﺮت ﺳﻨﻮات ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ ،وﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻔﺎﺳﻪ ﺗﱰدد ﺣﻮﱄ ،وﻟﻢ أﻧﻌﻢ
ﺑﻬﺬا اﻟﺪفء اﻟﺬي أﺣﺴﻪ ﰲ ﺟﻮاره وﻻ أﺣﺴﻪ ﰲ ﺟﻮار أﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .أي ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺠﻴﺒﺔ
ﻫﺬه! ﻛﻴﻒ أﺣﺒﻪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ وأﻧﺎ ﻻ أراه؟!
– أﺑﻲ ،أﻟﺴﺖ اﺑﻦ ﺑﺎﺷﺎ؟!
– وأي ﻋﺠﻴﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا؟
– اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ أﻧﻚ دﺧﻠﺖ اﻷزﻫﺮ.
– ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎر ﻳﺎ اﺑﻨﻲ ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن أدﺧﻞ اﻷزﻫﺮ.
– اﻟﺒﺎﺷﺎ واﻟﺪك ﻛﺎن ﻓﻘريًا؟
– ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻨﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل.
– ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻷزﻫﺮ ﻛﺎن ﻣﺠﺎﻧًﺎ.
– ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ.
– ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ آﺧﺮ إذن؟
– ﻗﻞ ﱄ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ،أﻻ ﺗﺠﺪ ﰲ أﺑﻴﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ؟
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– إﻧﻚ أﺑﻲ.
– ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻔﻲ.
– ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ.
– ﻟﺴﺖ ﺻﻐريًا ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ،إن أﺻﻠﺢ ﻣﻌﻬﺪ ملﻦ ﻛﺎن ﻣﺜﲇ ﻫﻮ اﻷزﻫﺮ اﻟﴩﻳﻒ.
– ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا إذن.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻋﲆ رأﳼ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻛﺘﻪ ،أو أﻧﻨﻲ أرﺟﻮ أﻻ أﻛﻮن ﻗﻴﺪًا ﻋﲆ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ،وأﺣﺒﺒﺘﻪ .ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻛﻴﻒ أﺣﺒﻪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ! أﺣﺐ ﺻﻮﺗﻪ
وأﺣﻦ إﻟﻴﻪ ،ذﻟﻚ اﻟﺤﻨني اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ املﺤﺒﻮن ﰲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ .وﻣﺎ ﱄ أﻋﺠﺐ؟ أﻟﻢ أﻛﻦ أﺣﺐ أﺑﻲ
وأﻣﻲ؟ وزوﺟﺘﻲ أﻟﻢ أﻛﻦ أﺣﺒﻬﺎ؟ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰوﺟﻨﺎ ،ﻻ ﺑﺄس وﻟﻜﻨﻲ أﺣﺒﺒﺘﻬﺎ ،أﺣﺒﺒﺖ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
ﱄ وﺣﺪﺑﻬﺎ ﻋﲇﱠ ،ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﻣﺒﻌﺜﻬﺎ أﻧﺎ ،أﺣﺒﺒﺖ أﺑﻲ وأﻣﻲ وزوﺟﺘﻲ ﻷﻧﻬﻢ
أﺣﺒﻮﻧﻲ ،ﻟﻘﺪ أﺣﺒﺒﺖ ﻧﻔﴘ ﰲ ﺣﺒﻲ ﻟﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ اﺑﻨﻲ اﻟﺬي أﻏﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ وﺳﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﺪ،
وأﻧﻔﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ ﻣﺎ أﻃﻴﻖ ،ملﺎذا أﺣﺒﻪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ؟ ﻟﻌﻠﻨﻲ أﺣﺐ ﻧﻔﴘ ﻓﻴﻪ.
وﻣﻦ أدراﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻮرﺗﻲ؟ ﻳﻘﻮﻟﻮن … أﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻜﻞ واﻟﺪ إن اﺑﻨﻪ ﻳﺸﺒﻬﻪ؟ ٍّ
أﺣﻘﺎ ﺣﺒﻪ
ﻳﺤﻤﻠﻨﻲ إﱃ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟ وﻣﺎ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﻧﺎ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ
ﻣﺎل وﻻ ﺑﻨﻮن؟ ﻟﻌﻠﻨﻲ أﺣﺐ أن أﻋﻴﺶ ﰲ اﺑﻨﻲ ﺑﻌﺪ أن أﻣﻮت ،وﻫﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻗﺒﻞ أن
أﻣﻮت؟ ﻟﻌﻠﻨﻲ أﺣﺐ أن أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﴫً ا ،املﻔﺮوض أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮن ﻣﺒﴫًا ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ.
– أﻃﺎل ﷲ ﻋﻤﺮك ﻳﺎ اﺑﻨﻲ.
– ﻗﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ.
– اﺗﺮﻛﻨﻲ أد ُع ﻟﻚ أوﻻً.
– ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌًﺎ؟
– ﻷﻧﻲ أرﻳﺪ أن أدﻋﻮ ﻟﻚ.
– ملﺎذا؟
– ﻷﻧﻲ أﺑﻮك.
– ﻷﻧﻚ ﻛﻞ ﳾء.
– ﻷﻧﻲ أﺑﻮك.
– ﻫﻨﺎك ﻛﺜري ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ.
– أﺣﺒﺒﺖ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻛﻤﺎ أردت أن ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ.
– ﻧﻌﻢ ،ﻣﻊ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ أﺑﺪًا ،إﻻ أﻧﻨﻲ أﺣﺴﺴﺖ داﺋﻤً ﺎ أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ أن أﻋﻴﺶ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ
أرﻳﺪﻫﺎ.
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– ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻗﻠﺖ اﻟﺪﻋﺎء.
– وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﻟﺴﺖ واﻓﺮ اﻟﻐﻨﻰ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ …
– إﻧﻨﻲ واﻓﺮ اﻟﻐﻨﻰ ﺑﻚ.
– ﻟﻌﻠﻨﻲ أوﺳﻊ ﻧﺎﻓﺬة ﺗﺒﺘﻠﻊ ﻣﺎﻟﻚ.
– أﺣﺐ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.
– ﺗﺮى ﻳﺎ أﺑﻲ ﻟﻮ …
– ﻗﻞ.
– ﻟﻮ ﻓﻜﺮت أن …
– ﻟﻮ ﻓﻜﺮت أن …
– ﻟﻘﺪ أﻧﻬﻴﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﺘﺰوج إذا ﺷﺌﺖ.
– أﺗﺰوج؟!
– أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﻤﺖ؟ إﻧﻚ رﺟﻞ ،ﻗﻞ ،أﻫﻮ اﻟﺰواج ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ؟
– ﻫﻞ أﻧﺖ ﻳﺎ أﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺰواج إذا ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ أن أﺗﺰوج؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﻓﺈن ﻃﻠﺒﺖ إﻟﻴﻚ ﻣﻄﻠﺒًﺎ آﺧﺮ؟
– ﻣﺜﻞ ﻣﺎذا؟
– ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ اﻟﺨﺎرج.
ﻣﺎ أﺳﺨﻒ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺑني ﱠ
ﺷﻘﻲ اﻟﺮﺣﻰ ﻳﻮﻣﺬاك؛ ﺑني إﻋﻼﻧﻲ
أﻧﻨﻲ أرﻳﺪه أن ﻳﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﻲ وﺑني ﻫﻠﻌﻲ وﻟﻬﻔﺘﻲ إن ﻏﺎب ﻋﻨﻲ ،ﺳﻨﻮات ،ﺳﻨﻮات،
وأﻧﺎ أﺷﺘﺎق إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻨﻬﺎر ،أو ﻏﻴﺒﺔ املﺴﺎء ،ﻻ ،وﻣﺎذا ﺗﻨﻔﻊ ﻻ وﻫﻲ ﻣﻬﻴﻀﺔ اﻟﺠﻨﺎح
ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﻄﻖ؟! اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻻ ﺗﺴﻌﻒ ﻫﻨﺎ ،أﺗﻘﻒ ﻋﺜﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ ﻷﻧﻚ ﺳﺘﺸﺘﺎق إﱄ ﱠ،
إن أﻋﻈﻢ ﺗﻀﺤﻴﺔ أﻗﺪﻣﻬﺎ أن أُﺧﻔﻲ ﺷﻮﻗﻲ ،وأُﺧﻔﻲ ﻗﻠﻘﻲ ،ذﻟﻚ اﻟﻘﻠﻖ اﻵﴎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ املﺨﻴﻒ،
اﺑﻨﻲ وﺣﻴﺪ ﰲ ﺑﻼد ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻲ وﻋﻦ أﻣﻪ وﻋﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء .ﻟﻴﺲ ذﻧﺒﻪ أﻧﻪ وﺣﻴﺪي وأﻧﻨﻲ
ﻻ أرﻳﺪ أن أﻗﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺲ ذﻧﺒﻪ أن املﺨﺎوف ﺗﺘﺨﻄﻒ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪه دﻗﺎﺋﻖ،
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ذﻧﺒﻪ ،وﻟﻴﺲ ﳾء ﻣﻦ ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺠﺔ ﺗﻘﻒ ﺑﻪ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﻌﻮد وﻳﺼﻔﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .أﻧﻴﻖ .ﰲ ﻣﻈﻬﺮه ﺷﻤﻮخ وﰲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ إﻳﻨﺎس
ﱡ
وﺗﺮﻓﻊ وﻗﺪرة ﻋﲆ اﺟﺘﺬاب ﺣﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أﺗﺮاﻫﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﻧﻨﻲ ﰲ وﺻﻔﻪ؟ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون
أن ﻳُﺮﺿﻮا ﻧﻮازع اﻟﺤﺐ ﰲ ﻧﻔﴘ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺻﻔﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪدة ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﴚء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
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أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﺈﻧﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،إﻧﻬﺎ ﻫﻮاﻳﺘﻲ وﺧﱪﺗﻲ أن أﺣﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ .وﻫﻞ أﻣﻠﻚ إﻻ أن أﺣﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ؟ وﻟﻜﻦ ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن
ً
ﺻﺎدﻗﺎ أو ﻏري ﺻﺎدق؟ إﻧﻪ رأﻳﻲ
أﺣﻜﻢ ﻋﲆ ﺻﺎﻟﺢ وﻫﻮ اﺑﻨﻲ؟ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ إن ﻛﺎن ﺣﻜﻤﻲ
أﻧﺎ ﰲ اﺑﻨﻲ وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ ،وﻟﻴﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رأي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ أﻧﺎ
رأي اﻟﻨﺎس؟! إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ أن ﻳﺄﴎ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺪﺛﻪ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻪ أن
ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻬﻢ ،وأن ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒري ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺠﻴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺮاﻋﺔ ﻻ
ﺗﻜ ﱡﻠﻒ ﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﺼﻨﱡﻊ .ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رأﻳﻲ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ملﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﺼﺒﻪ؛ ﻣﻔﺘﺶ
داﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رأﻳﻲ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ملﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن …
– أﺑﻲ.
– أﻓﻨﺪم ﻳﺎ ﺣﴬة املﻔﺘﺶ؟
املﻔﺘﺶ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﳾء آﺧﺮ.
– ﺧري ،ﻳﺒﺪو أن آﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ.
– أﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻳﺎ أﺑﻲ أن ﺗﻘﻒ؟
– أرﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ املﺪى اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
– أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﻫﺬا املﺪى.
– ﻋﲆ ﻣﻬﻠﻚ إذن.
– وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن أﺣﺎول.
– ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة؟
– ﺣني ﻛﻨﺖ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺟﺪﺗﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﻦ ﻣﴫ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﻋﺮف.
– وﺳﺎﺋﻠﻬﻢ أﻋﻈﻢ.
– اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﴩي أﻫﻢ ﳾء.
– وﺑﻌﺪ؟
– ﻟﻢ أﺷﺄ أن أﻗﻮل ﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﺣﺘﻰ أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﻢ.
– ﻫﻞ ﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻴﺌًﺎ؟
– أن أﻗﻮم ﺑﺮﺣﻠﺔ أﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ واﺣﺎت ﰲ ﺻﺤﺮاء ﻣﴫ ،ﻋﲆ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻫﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
– ﻫﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻜﺮت ﻓﻴﻪ؟
– ﻟﻘﺪ ﻋﻮدﺗﻨﻲ …
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– أﻻ ﺗﺮﺣﻤﻨﻲ ،أﻷﻧﻲ ﻋﻮدﺗﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻻ ﺗﺮﺣﻤﻨﻲ؟
– آﻣﺎل ﻋﺮﻳﻀﺔ أﺣﻤﻠﻬﺎ ﻳﺎ أﺑﻲ.
– ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻳﺎ اﺑﻨﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻀﺎت ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺨﺎﺋﻒ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر
اﻟﺒﻐﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ﻓﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﱢ
أﻓﻀﻞ املﻮت ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة .ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻳﺎ اﺑﻨﻲ،
ﺣﻘﻘﻬﺎ.
– ﻟﻘﺪ أﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﻲ.
– أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻈﻦ.
– أﺗﺪﻋﻮ ﱄ؟
– وﻻ أﻣﻠﻚ إﻻ أن أدﻋﻮ ﻟﻚ.
واﻟﻴﻮم ﻳﻌﻮد .أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘﻖ آﻣﺎﻟﻪ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،ﻻ ﻻ ﻗﺪر ﷲ ،ﺑﻞ أرﺟﻮ أن
ﺗﻤﺘﺪ آﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻜﻦ أرﺟﻮ ﻓﻘﻂ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﻲ ﻣﴪح آﻣﺎﻟﻪ
وﻟﻴﺴﺖ أوروﺑﺎ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻟﻌﻞ ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻄﻪ ﺑﻬﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
واﻟﺤﻔﺎوة واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﻮب اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﺂﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ
وﷲ أﺧﴙ ﻟﻮ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى أﻻ أراه ،أﻗﺼﺪ أﻻ ﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻋﻮدًا ﺣﻤﻴﺪًا ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ،
ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﻚ ﰲ ﺣﻀﻦ أﺑﻴﻚ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ.
٧
ﺗﻢ اﻟﺰواج ﻛﻤﺎ ﺷﺎءت أن ﻳﺘﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دﺑﺮت ﻟﻜﻞ ﻋﺎرض ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻣﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف أن اﻟﺰواج
ﺣني ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎﺳﻴًﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻖ وﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻧﺎﻓ ًﺮا
داﺋﻤً ﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﺎس داﺋﻤً ﺎ ﻳﺆﺛﺮون اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﺒﻮن
أن ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻧﻜﺪة ،وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤً ﺎ أن ﺗﻤﻸ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺮﺣً ﺎ وﺣﺒٍّﺎ.
– أﻏﺎﺿﺐ أﻧﺖ؟
– ﻟﻘﺪ رﺳﻤﺖ وﻧﺠﺤﺖ.
– اﺳﻤﻊ ،ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻴﺘﻚ ﻧﻔﴘ ﻷﻧﻲ أﺣﺒﻚ.
– أم ﻷﻧﻲ ﺳﺄﻛﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– اذﻛﺮ ﺟﻴﺪًا ،ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺷﺤً ﺎ ﻟﻨﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻮم أﻋﻄﻴﺘﻚ ﻧﻔﴘ؟
– ﻟﻢ أﻋﺪ أذﻛﺮ ﺷﻴﺌًﺎ.
– وﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪة؟
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– أدﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻵن.
– أزواﺟﻚ ﻣﻨﻲ ﻫﻮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻪ؟
– إرﻏﺎﻣﻲ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺰواج.
– وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻚ اﻟﺨﻴﺎر؟
– ﻟﻌﻠﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺧﺘﺎرك.
– أﻳﻬﻤﺎ أﺟﻤﻞ :أن ﺗﺨﺘﺎرﻧﻲ أم أن أﺧﺘﺎرك؟
– اﻟﺮﺟﺎل ﻳﺨﺘﺎرون ﰲ اﻟﻌﺎدة.
– ﻳﺨﺘﺎرون ﻧﺴﺎء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﻬﻦ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺪرون إن
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺎﺗﻬﻢ ﻳﺤﺒﺒﻨﻬﻢ أم ﻫﻦ ﻳﺆدﻳﻦ أدوارﻫﻦ ﻛﺰوﺟﺎت ﺑﻼ ﺣﺐ وﻻ ﻋﺎﻃﻔﺔ وﻻ ذﻛﺮﻳﺎت،
أﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎرﺗﻚ زوﺟﺘﻚ ﻣﻦ ﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل ،واﺧﺘﺎرﺗﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻮم
وﻫﺒﺘﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻧﻚ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ أﻛﱪ وﻗﻒ ﰲ اﻟﺒﻼد ،وﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻚ وﺗﺰوﺟﺘﻚ ،أﻳﻬﻤﺎ أﺟﻤﻞ
ﻋﻨﺪك؛ أن ﺗﺨﺘﺎر أﻧﺖ أم أن أﺧﺘﺎرك أﻧﺎ؟
وﺳﻜﺖ ،وﺑﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮ ،وأﻃﺮق ً
ﻗﻠﻴﻼ ﺛﻢ رﻓﻊ رأﺳﻪ إﻟﻴﻬﺎ :ﻋﲆ أي ﺣﺎل ﻟﻘﺪ
أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮم ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– أﻛﺜري ﻫﺬا ﻋﲇﱠ؟!
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻋﺮﻳﻖ.
–
– إذن ملﺎذا ﺗﻈﻞ ﺗﻘﻮل ﻫﺬا؟!
– ﻷن ﻣﻜﺎﻧﺘﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻚ أوﺿﺎﻋً ﺎ ﺟﺪﻳﺪة.
– ﻣﺜﻞ ﻣﺎذا؟
– ﻻ ﺣﻔﻼت ،ﻻ ﺧﺮوج ،ﻻ زﻳﺎرات إﻻ ﺑﻌﻠﻤﻲ ،ﻻ ﺑﺪ أن أﻋﺮف ﰲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻠني.
– ﻟﻚ ﻫﺬا ،وﻟﻜﻦ.
– ﻧﻌﻢ.
– ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻮﺿﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻦ.
– ﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ أﻣﻮال.
– ﻻ ﻳﻜﻔﻲ.
– ﻓﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ؟
– أرﻳﺪك أﻧﺖ ،أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻚ.
– ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻚ.
– اﺗﻔﻘﻨﺎ.
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– اﺗﻔﻘﻨﺎ.
– وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐرية.
– ﻣﺎذا؟
– اﺑﻨﻚ.
– اﺑﻨﻲ؟!
– ﺳﻴﺄﺗﻲ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏري ﻣﻨﺎﺳﺐ.
– ﻛﻴﻒ ،أﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ؟

وﺿﻤﻬﺎ إﱃ ﺻﺪره وﻧﴘ ﰲ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻓﱰات اﻟﻘﻬﺮ.
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– ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ.
– ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ.
– اﺣﺴﺒﻬﺎ أﻧﺖ.
– وﺑﻌﺪ؟!
– ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻛﺜريون ،وﻣﺎ أﺳﻬﻞ أن ﻳﺼﺪروا اﻟﻔﺘﻴﺎ.
– إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ؟
– ﺳﻌﻴﺪ أﻧﺖ؟
– وﻟﻜﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﲇ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح وأﻧﺖ ﺗﻨﻔﺬﻳﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺰواج.
– ﻟﻮ ﻛﻨﺖ اﺣﺘﺠﺖ إﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ.
– ﻻ ﺗﻔﻜﺮي ﰲ اﻷﺷﻬﺮ واﻫﺘﻤﻲ ﺑﺼﺤﺘﻚ.
– أﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﳾء ،أﻟﺴﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ ،إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ.
وﺿﻤﻬﺎ إﱃ ﺻﺪره وﻧﴘ ﰲ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻓﱰات اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻧﴗ ﻛﻞ ﳾء إﻻ أن ﻫﺬه املﺮأة املﺜرية ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر ﺳﺒﻌﺔ أم ﻧﺎﻇﺮ املﺴﺘﻘﺒﻞ.
٨
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺪﻳﺮة ﺗﺤﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺑﻴﺖ أﻣﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ داﺋﻤً ﺎ أﻧﻬﺎ ﰲ ﻏري ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﺈن
إﻟﻬﺎم ﺑﻌﺪ أن ُ
ﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أرادت أن ﺗﻨﺘﻘﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻬﺎ وﺑﺰوﺟﻬﺎ،
وأرادت أن ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع زوﺟﻬﺎ أن ﻳﺠﺪ
ﻣﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ .وزواج ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﺴريًا؛ ﻓﻬﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺛﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﰲ رﻳﻌﺎن اﻟﺸﺒﺎب،
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﰲ ذاﺗﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻧﺎﻣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع .وﺣني ﻓﻜﺮت إﻟﻬﺎم ﰲ
ﺷﺄن ﻧﺪﻳﺮة وﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼري إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ إذا ﻫﻲ ﺗﺰوﺟﺖ ً
رﺟﻼ آﺧﺮ ،ﻃﻤﺄﻧﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ أن
ﻧﺪﻳﺮة ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ،وﺳﻮف ﺗﺠﺪ املﺸﻜﻠﺔ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜري
واﻟﺒﺤﺚ.
ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﺷﻬﻮر ﻋﲆ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻧﺎﻣﻖ ﺣﺘﻰ وﺟﺪت إﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻬﺎ رأﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﺰواج ،وإﻟﻬﺎم
ذات ذﻛﺎء ﺑﺎرع ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺘﺼﻮغ اﻟﺮﻓﺾ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ.
– وﻣﻦ ﻳﺮﴇ ﺑﺰوﺟﺔ ﻣﻬﺠﻮرة؟
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وﺟﻤﻠﺔ ﻛﻬﺬه ﻣﻦ إﻟﻬﺎم اﻟﺜﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،اﺑﻨﺔ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪور
ﺑﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﺮة ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ ً
ﻓﻌﻼ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﲆ
أﻳﻀﺎ أن ﺗﺼﻄﺎد ﻟﻬﺎ اﻟﺨ ﱠ
اﻟﺸﻔﺎه ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ً
ﻄﺎب ﻣﻦ ﻛﻞ راﻏﺐ ﰲ ﺛﺮوة ،أو راﻏﺐ ﰲ ﺷﻬﺮة،
أو راﻏﺐ ﰲ ﺟﺎه ،أو راﻏﺐ ﰲ زواج ،أو راﻏﺐ ﰲ ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌً ﺎ .وﻷﻣﺮ ﻏري ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺠﺘﺬب اﻟﺜﺮاء
اﻟﺜﺮاء وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺰواج .ﻟﻌﻞ اﻟﻌﺮوس ﺗﺤﺐ أن ﺗﻄﻤﱧ أن زوﺟﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ،
أو ﻟﻌﻞ اﻟﺰوج ﻳﺤﺐ أن ﻳﻄﻤﱧ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺪ ﰲ ﻣﺎل زوﺟﺘﻪ ﺳﻨﺪًا إن ﻧﻔﺪت ﺛﺮوﺗﻪ ،أو ﻳﺠﺪ
ﰲ ﺛﺮوﺗﻪ وﺛﺮوﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ملﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة .ﻋﲆ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪث وﻻ ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﱪﻳﺮ؛ ﻛﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻷرض أو ﻛﺮوﻳﺘﻬﺎ.
وﻫﻜﺬا ﺗﻢ زواج أﺣﻤﺪ ﺑﻚ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎملﺤﺎﻛﻢ املﺨﺘﻠﻄﺔ واﺑﻦ ﻃﻠﻌﺖ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲇ،
ﻣﻦ إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ ﻓﻬﻤﻲ اﺑﻨﺔ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺤﺴﻦ وﻃﻠﻴﻘﺔ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﺪ املﺴﺘﺤﻘني ﰲ
اﻟﻮﻗﻒ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻣﺮﺷﺤً ﺎ ﻟﻨﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ وﻻ ﻛﺎن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل أﺣﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺮﺷﺤً ﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.
وﻫﻜﺬا اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻬﺎم أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ زوج ﺧري ﻣﻦ ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﻮﻧﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺣﺘﻰ أن ﻳﺨﻔﻲ ﺧﻴﺎﻧﺘﻪ.
وأﻧﺠﺒﺖ إﻟﻬﺎم ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﺪﻳﺠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺪﻳﺮة ﻗﺪ أﻛﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮات
ً
رﻗﻴﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﺪﻳﺮة ،إﻻ أن ﻧﺪﻳﺮة ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺜﻼث .ورﻏﻢ أن أﺣﻤﺪ ﻛﺎن ﻳﺤﺎول داﺋﻤً ﺎ أن ﻳﻜﻮن
داﺋﻤً ﺎ ﺗﺤﺲ أﻧﻬﺎ ﰲ ﻏري ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .وﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﺗﺤﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول ﺑﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ
أن ﺗﻤﺤﻮ ﻋﻦ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر .وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻄﻒ املﺴﻜﻮب ﰲ ﺳﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺪﻳﺮة ﺷﻌﻮ ًرا أﻧﻬﺎ
ﰲ ﻏري ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .ﻓﻬﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﺖ أﺑﻲ؟ وﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺑﻲ أن ﻳﻬﻴﺊ ﱄ وﻫﻮ ﻳﻌﻴﺶ وﺣﻴﺪًا
ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﻔﺮاﻏﻪ؟ إن ﺑﻴﺖ أﺑﻲ ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ،ﺷﻌﻮر ﺷﺐﱠ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺤﺲ ﺑﻪ وﻫﻲ ﻃﻔﻠﺔ،
وﻟﻢ ﻳﺒﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﻜري ﻓﻴﻪ ﺣني ﻫﻴﱠﺄ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﻜﺮ.
وﻛﺎن أﺣﻤﺪ ﻳﺤﺲ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺤﺒﺬ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻳﴪي ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻷم أن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺰواج ﻓﺎﻟﺸﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺟﻮه.
أﻣﺎ ﻧﺪﻳﺮة ﻓﻘﺪ أﺣﺴﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﺧريًا أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وأراد ﻧﺎﻣﻖ أن ﻳُﻈﻬﺮ ﻋﻄﻔﻪ ﻋﲆ اﺑﻨﺘﻪ ﻓﺄﴏ أن ﻳﻜﻮن زواﺟﻬﺎ ﰲ ﻗﴫه؛ ﻓﺎﺑﻨﺔ ﻧﺎﻇﺮ
اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن زﻓﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﻗﴫ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
وﺣني رأت إﻟﻬﺎم ﻧﺎزك ﻟﻢ ﺗﺤﺪق ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﱪة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺣﺴﺖ
ﺑﺸﻌﻮر ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﴇ .إﻧﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺮ ﻧﺪﻳﺮة أو ﺗﻜﺎد ،إن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﺖ ﻃﻠﻴﻘﻲ
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ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺨﻮﻧﻪ ،ﺳﺘﻨﺘﻘﻢ ﱄ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ،ﻻ ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺴﻨﻮن اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أن ﺗﻤﺤﻮ ﻣﺎ أذﻟﻨﻲ
ﺑﻪ .ﻃﻌﻨﻨﻲ ﰲ أﻧﻮﺛﺘﻲ وﰲ ﺳﻤﻌﺘﻲ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻲ أﺣﺪوﺛﺔ ﺑني اﻟﻨﺎس ،إن ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻢ ﱄ ﻧﺎزك
ﻓﺈﻧﻲ ﺳﺄﻧﺘﻘﻢ ،ﺑﻞ إﻧﻲ ﺳﺄﻧﺘﻘﻢ ﺣﺘﻰ وإن اﻧﺘﻘﻤﺖ ﻧﺎزك ،إﻧﻬﺎ ﺣﻠﻮة ،وﺻﻐرية ،وﺣﺎﻣﻞ ﰲ
ﺷﻬﻮرﻫﺎ اﻷﺧرية وﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﲆ زواﺟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ .ﻓﻠﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ وﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺎﺷﺎ
وﻟﻴﺼﺒﺢ أﻋﻈﻢ إﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎم أﻋﻈﻢ روﻋﺔ .ﻓﻜﻠﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ املﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻘﻄﺔ أﺑﺸﻊ وأﻓﻈﻊ وأدﻋﻰ إﱃ ﺷﻔﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﺘﻘﻢ.
ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ً
ً
واﻗﻔﺎ ﰲ اﻟﺤﻔﻞ ﺣﺎﺋ ًﺮا ،إن ً
زﻣﻴﻼ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق،
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻛﺎن
ً
ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري ﻛﻴﻒ ﺟﻲء ﺑﻪ إﱃ ﻫﺬا املﻜﺎن .ﻟﻘﺪ وﺟﺪ
وﻟﻜﻦ أﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ،وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻌﺮف ﻫﻮ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻜﻞ ﻣﴫي ﻳﻌﺮﻓﻪ،
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﻪ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻮﻗﻒ املﺨﺘﺺ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮات؟
اﻧﺘﺤﻰ ﻣﻜﺎﻧًﺎ وراح ﻳﺠﻴﻞ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﰲ اﻟﺤﻔﻞ ،إﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺮاء ،إﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺣﺒﺎت رﻣﻞ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،اﻹﻳﻤﺎءة ﻫﻲ اﻹﻳﻤﺎءة ،واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ،واﻻﻧﺤﻨﺎءة ﻫﻲ اﻻﻧﺤﻨﺎءة ،ﺻﺤﺮاء
ﻣﻦ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﺎء ،ﻗﻠﻴﻠﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻠﻴﻠﻮن اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ،وﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻨﻬﻢ أﻗﻞ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻦ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻹﻳﻤﺎءة واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ واﻻﻧﺤﻨﺎءة ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ،ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺑﻬﻢ ﻣﺠﺪ آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ زرع أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﰲ أرض ﻣﴫ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺒﺎﺗًﺎ ﻣﺒﺎر ًﻛﺎ وﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺠﺮات راﺳﺨﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ .أﺻﻮﻟﻬﻢ ﻣﴫ ،وﺟﺬورﻫﻢ ﰲ
ﻣﴫ ،وﻓﺮوﻋﻬﻢ ﺗﺴﺘﺎف ﻫﻮاء ﻣﴫ ،وﺗﻬﺐ أرﻳﺠﻬﺎ ﻷرض ﻣﴫ وﻟﺴﻤﺎء ﻣﴫ ،ﻫﺆﻻء ﻫﻢ
اﻟﻮاﺣﺎت ﰲ ﺻﺤﺮاء اﻟﺮﻣﺎل واملﺎء ﰲ اﻷﻋﻤﺎق واﻻﺧﻀﻮﺿﺎر املﺰدﻫﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻻﺻﻔﺮار
اﻟﺸﺎﺣﺐ ﺑﺎملﻮت ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻮاﺣﺔ إﻻ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻻ ﻳﺤﻠﻮ املﺎء ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻠﻮ ﰲ اﻟﺒﻴﺪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﺪﻳﺎن ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﻌﻄﺶ أو ﻳﻜﺎد ،ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪ ملﻌﺔ املﺎء وﻇﻞ
اﻟﺸﺠﺮ.
أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﻣﻊ ﻫﺆﻻء ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ،إﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﺣﺒﺎت اﻟﺮﻣﻞ ﻫﺬه ،وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ
اﻟﻮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء.
– ﻣﺮﺣﺒًﺎ أﺳﺘﺎذ ﺻﺎﻟﺢ.
وﺑُﻬﺖ ﺻﺎﻟﺢ وﻫﻮ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻬً ﺎ ﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ وﺟﻬﻪ املﺘﻜﱪ وﰲ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﻔﺘﻴﻪ ،وﻳﻌﺮف ﻧﺎﻣﻖ أﻧﻪ إزاء ﺑﻐﺘﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻈﻠﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﻒ
ﻋﲆ ﺿﻴﻔﻪ.
– ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻮرﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء.
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– ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺛﻨﺎء ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– ﺧﺮﻳﺞ ﺣﻘﻮق وﻣﻜﺘﺸﻒ ٍّ
ﺣﻘﺎ ،إﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﻣﴫ.
– ﻫﺬا رأي ﻳﻤﻠﺆﻧﻲ ﻓﺨ ًﺮا.
– أرﻳﺪك أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ.
– أﻧﺎ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم؟
– ﺗُﴩف ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
– ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﺗﻲ ملﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﻏﺪًا ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ،أﻧﺎ دﻋﻮﺗﻚ ﻟﻴﻜﻮن أول ﻳﻮم ﺗﺪﺧﻞ
ﻓﻴﻪ اﻟﻘﴫ ﻳﻮم ﻓﺮح ،وﻷﺗﻌﺮف ﺑﻚ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﺘﻬﺎ.
– دﻋﻮﺗﻚ ﴍف ،وﺳﺄﻛﻮن ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﰲ املﻮﻋﺪ.
– ﺷﻜ ًﺮا ،ﺗﻌﺎ َل أﻋﺮﻓﻚ ﻋﲆ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ ،أﻇﻨﻚ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺾ املﺪﻋﻮﻳﻦ؛ ﻓﺈن ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﰲ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺜﻠﻚ ،ﺗﻌﺎ َل ﻓﻜﺜريون ﻫﻨﺎ ﻳﺤﺒﻮن أن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﺑﻚ.
وﻳﺘﺄﺑﻂ ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ذراع ﺻﺎﻟﺢ املﺬﻫﻮل وﻳﺠﻮﺳﺎن ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﺎﻟﺢ
أن ﻳﺠﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ إﻻ :أﻻﺣﻆ أن ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺗﻤﻴﻞ إﱃ ﻃﺮاز ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﰲ اﻷﺛﺎث.
– ﻻﺣﻈﺖ ذﻟﻚ؟ اﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻨﻲ أﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﺷﻔﻖ ﻋﲆ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺴﺎدس
ﻋﴩ.
– ورث اﻟﺜﻮرة ﻣﻊ اﻟﻌﺮش.
– وﻛﺎن اﻟﺬوق ﰲ ﻋﴫه ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻤﺔ.
– ً
ﻓﻌﻼ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻃﺮاز اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ أو ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﰲ اﻷﺛﺎث ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻐﻠﻈﺔ
واﻟﺨﺸﻮﻧﺔ.
– ﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ.
– وأﻻﺣﻆ ً
أﻳﻀﺎ أن ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﻷوﺑﻴﺴﻮن اﻟﺬي ﻳﺼﻮﱢر اﻷﺷﺨﺎص.
– ً
ﻓﻌﻼ.
– أﺗﺮاك ﺗﺤﺒﻪ ﻷﻧﻚ ﺗﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎن؟
– ﻻ أﻋﺮف.
– ﺣﺘﻰ إﻃﺎرات اﻟﺠﻮﺑﻼن ﻛﻠﻬﺎ أﺷﺨﺎص.
– إﻧﻚ ﻟﻢ ﺗُ ِﻀﻊ وﻗﺘﻚ ﰲ أوروﺑﺎ.
– إن دراﺳﺔ اﻷوﺑﻴﺴﻮن واﻟﺠﻮﺑﻼن وأﻧﻮاع اﻟﺜﱡﺮﻳﺎت وأﻧﻮاع اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ واﻟﺴﺠﺎﺟﻴﺪ دراﺳﺔ
ﻟﺘﻔﻜري اﻟﻌﴫ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
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ﱠ
اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ.
– ﻗﻠﻴﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﻘﴫ اﻟﺘﻔﺘﻮا إﱃ ﻣﺎ
– ﻟﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻳﻌﺘﱪون رؤﻳﺘﻬﻢ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء أﻣ ًﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ،أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻠﻢ أ َر ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء إﻻ ﰲ اﻟﻠﻮﻓﺮ وﻓﺮﺳﺎي وﻣﺘﺎﺣﻒ ﺑﺎرﻳﺲ وﻟﻨﺪن.
– أﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن أﺑﺎك ﻣﻴﺴﻮر اﻟﺤﺎل.
– ﺷﻴﺦ ﻫﻮ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ اﻷزﻫﺮ؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﺄﺛﻴﺚ ﺑﻴﺘﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﻨﻈﻴﻒ اﻟﻼﺋﻖ.
– إﻧﻨﻲ أزداد إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ،ﺗﻌﺎ َل ،ﻻ أدري ﻣﺎ ﻫﺬه املﺼﺎدﻓﺔ؟ إن أول
ﻣﻦ ﺳﺄﻋﺮﻓﻚ ﺑﻪ أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻃﺒﻌً ﺎ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻚ ﻃﻠﻌﺖ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺘﻮح ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺎﻣﻖ وﺻﺎﻟﺢ ﰲ درﺑﺔ ،ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎﻣﻖ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ :ﻃﺒﻌً ﺎ ﰲ أوروﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﴬﻫﺎ
ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻢ ،ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺎم ﻋﲆ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻼط ،ﻻ أﻋﺮف
إن ﻛﻨﺖ ﺣﴬﺗﻬﺎ أم ﻻ ،أﻧﺎ ﻛﻨﺎﻇﺮ وﻗﻒ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻋﻨﺪي اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻢ.
– اﺳﻤﺢ ﱄ ﺳﻌﺎدﺗﻚ أن أﻧﻘﻞ إﻟﻴﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس.
– ﺑﻞ اﺳﻤﺢ ﱄ أﻧﺖ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﻲ داﺋﻤً ﺎ؛ ﻓﺄﻫﻢ ﳾء اﺧﱰﺗﻚ ﻟﻪ أﻧﻨﻲ أﻋﺮف أﻧﻚ
رﺟﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻘﻞ ﱄ داﺋﻤً ﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس.
– ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻚ ﺑﻌﺪ أن ﴏت ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ أﺻﺒﺤﺖ إﻧﺴﺎﻧًﺎ آﺧﺮ.
– ﻫﺬا ﻣﺪﻳﺢ ﻋﲆ ﻣﺎ أﻇﻦ.
– إﻧﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي أﻋﺘﱪه ﻣﺪﻳﺤً ﺎ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ.
– ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ رأﻳﻚ ﰲ ﱠ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎرة ﺑﺬﻛﺎء ﺷﺪﻳﺪ ،ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل أرﺟﻮ أن ﺗﻨﻘﻞ إﱄ ﱠ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻣﺪﻳﺤً ﺎ ﻛﺎن أم ذﻣٍّ ﺎ.
– ﻣﺎ أراه ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺳﻴﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺼﺪق.
– املﺪﻳﺢ أﺳﻤﻌﻪ ﻛﺜريًا ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺎرﺳﻬﺎ.
– أﻋﺮف ذﻟﻚ.
– أﺣﺐ أن أﺳﻤﻊ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا.
ً
ﻋﺎدﻻ.
– إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺤﺐ أن ﺗﻜﻮن
– ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ً
ﺳﻬﻼ.
– ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺗﻌﺮف أن اﻟﻌﺪل ﻟﻴﺲ
– أﻟﻢ ﺗﻘﻞ إﻧﻨﻲ ﺗﻐريت؟
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– وﻟﻜﻨﻲ ﻻ أﻋﺮف ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐري.
– ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ ،ﺗﺄﻛﺪ أﻧﻚ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ.
٩
ﻫﻞ ﻇﻦ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ داﻧﺖ ﻟﻪ؟ ﻫﻞ ُﺧﻴﱢﻞ إﻟﻴﻪ أﻧﻨﻲ ﻧﺴﻴﺖ؟ أﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻄﻤﱧ ﺑﻪ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﻨﻌﻢ ﰲ
ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ وﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﺎدم؟ إﻧﻨﻲ أﻋﺮﻓﻪ ﻳﺤﺐ داﺋﻤً ﺎ أن ﻳﻄﻤﱧ ،ﻳﺤﺐ
أن ﻳﻐﺎﻣﺮ وﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﻜﺘﻢ ،وﻳﺤﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﺐ ﻣﻦ املﻠﺬات ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﺪه ،وﻟﻜﻦ ﻋﲆ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻤﺌﻨٍّﺎ .ﻛﻴﻒ ُر ﱢﻛﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺠﻴﺐ؟ ﻟﺴﺖ أدري وﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ أن أدري ،وﻟﻜﻦ
ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻘﻠﻖ وﻻ ﻳﺤﺐ أن ﻳﺘﴪب إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﳾء ﻣﻤﺎ ﻳﺜري اﻟﺸﻜﻮك ،أﻣﻄﻤﱧ ﻫﻮ
ﻟﺰوﺟﺘﻪ؟ إﻧﻲ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺤﺎول أن ﻳُﻄﻤﱧ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ وﺳﻌﻪ اﻟﺠﻬﺪ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﺮواﺻﺪ ،وﻫﻮ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرات ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺮﺟﻞ إﻻ اﻷﻏﻮات ،ﻻﻻ أملﺎظ وﻻﻻ ﺑﺸري.
أﻋﺮف ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻨﺎن ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻓﻼ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ أﻛﻠﻔﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜ ﱠﻠﻒ ﺑﻪ
اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺪم ،وﻻ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺣﺘﻰ أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل،
وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺣﺐ ٍّ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺤﻔﻈﺎن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،وﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎن داﺋﻤً ﺎ
أن ﻳﻨﻘﻼ إﱄ ﱠ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﻴﺪات اﻷﺧﺮﻳﺎت ،أﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺎزك أن ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻟﻬﺎ ﻻﻻ أملﺎظ
وﻻﻻ ﺑﺸري؟ إﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﺗﺤﺐ أن ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل وﻫﻲ ﰲ
ﺧﺪرﻫﺎ ﻻ ﺗﺮى إﱃ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺮى اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء،
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺘﺰوج ﻧﺎﻣﻖ وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴري ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺎﻣﻖ ﻟﻴﺘﺰوج اﻣﺮأة اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ
إﻻ إذا وﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ إرﻫﺎب ﺷﺪﻳﺪ.
ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﺎزك أن ﺗﺪﺑﺮ ﻫﺬا اﻹرﻫﺎب ،إﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة.
وﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﻓﺘﺎوى املﺸﺎﻳﺦ ﺗﺘﻮاﱃ أن اﻟﺠﻨني ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻜﺚ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺛﻢ ﻳﺨﺮج إﱃ اﻟﻮﺟﻮد وﻟﻴﺪًا ﴍﻋﻴٍّﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﺛﻘﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن .إﻧﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﴩﻋﻲ وﻟﻴﺲ اﺑﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،إﻧﻪ ﺗﺪﺑريﻫﺎ ،وﻟﻢ َ
ﺗﻨﺲ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﺄﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﱰة ﺑﻘﺎء
ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻊ أﺳﺴﻬﺎ املﺸﺎﻳﺦ ،أﻃﺒﺎء ﺟﺪد ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺒﺪءوا
ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ أﻃﺒﺎء ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ،إﻧﻪ ﺗﺪﺑريﻫﺎ ،ﻓﻠﻮ أن
ﻧﺎﻣﻖ ﻓ ﱠﻜﺮ ﻻﺳﺘﺪﻋﻰ أﻛﱪ ﻃﺒﻴﺐ وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻨﴩ ﺑﺤﺜًﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي ،وﺳﻴﻨﴗ ﻧﺎﻣﻖ
ﰲ ﻏﺮوره أن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻜﺒري ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ؛ ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪه أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ ،ﻟﻢ
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ﻳﻠﻔﺘﻪ إﱃ ﺻﻐﺎر اﻷﻃﺒﺎء إﻻ ﻫﻲ ،إﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ،وﻟﻜﻦ ﻻ أرﻳﺪ أن أﺗﺮﻛﻬﺎ وﺷﺄﻧﻬﺎ ،أرﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﺠﺪ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﺗﺴري ﻓﻴﻪ.
– أﺣﻤﺪ ﺑﻚ.
– أﻓﻨﺪم إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ؟
– ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﻧﺪﻳﺮة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ؟
– أﻧﺖ أدرى.
– أﻇﻨﻬﺎ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع.
– رﺑﻤﺎ ،ﻫﻞ أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻚ ﺧﻄﺎﺑًﺎ؟
– ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺎﻓﺮ إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺐ أن ﺗﻘﴤ
اﻟﺸﺘﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
– ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع.
– أرﻳﺪ أن أُﻗﻴﻢ ﻟﻬﺎ ً
ﺣﻔﻼ.
– أﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻟﻬﺎ أﺑﻮﻫﺎ ﻓﺮﺣً ﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن؟
– وﻟﻜﻨﻨﻲ أﻧﺎ ﻟﻢ أﻗﻢ ﻟﻬﺎ ً
ﺣﻔﻼ.
– وﻣﺎ اﻟﺒﺄس؟ ﻧﻘﻴﻢ ﻟﻬﺎ ً
ﺣﻔﻼ.
– أرﻳﺪه ﺣﻔﻞ املﻮﺳﻢ.
– وﻟﻴﻜﻦ ﺣﻔﻞ املﻮﺳﻢ.
– أرﺟﻮ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻟﻪ.
– أﻻ ﻧﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪه؟
– ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﺒﻮع.
– ﻣﺎ اﺳﻢ املﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻋُ ﱢني ﰲ اﻟﻮﻗﻒ وأﺻﺒﺢ ذا ﺣﻈﻮة ﻟﺪى ﻧﺎﻣﻖ؟
– إﻧﻚ ﻻ ﺷﻚ ﺗﻌﺮﻓني اﺳﻤﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺎل ﺷﻬﺮة واﺳﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻛﺸﻮﻓﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء.
– أﺗﺤﺎﺳﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﻴﺎن؟ ﻣﺎ اﺳﻤﻪ؟
– ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل.
– آه ﺗﺬﻛﺮﺗﻪ.
– ملﺎذا ﺗﺴﺄﻟني؟
– أرﻳﺪ أن أدﻋﻮه.
– ﻣﺎ املﻨﺎﺳﺒﺔ؟
– ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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– إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ ،ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻻ أﻋﺮﻓﻬﺎ؟
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ إذا ﺷﺌﺖ.
– إﻧﻲ أﺷﺎء ﻻ ﺷﻚ.
ً
ﻛﺎﻣﻼ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ،وأﻧﺎ أﺳﺘﻜﱪ أن أﺗﺤﺪث إﱃ ﻧﺎﻣﻖ.
– ﺗﻌﺮف أﻧﻨﻲ ﻻ أﻧﺎل ﻧﺼﻴﺒﻲ
– إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒًﺎ آﺧﺮ.
– أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺳﺒﺒًﺎ وﺟﻴﻬً ﺎ؟
– وﺟﻴﻪ ﺣﺘﻰ أﻋﺮف اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
– ﻣﺎ دام ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﺎدﻋُ ﻪ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺮﻳﺎت ﺗﻜﺎد ﺗﴤء وﺣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؛ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل
اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺟﻴﺲ ،ﻛﺮات ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮر ﻛﺄﻧﻬﺎ املﺎس ﺗﺨﻄﻒ اﻷﺑﺼﺎر
ً
ﺧﻄﻔﺎ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒ ُُﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ اﻟﻘﺪم ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻘﺘﻠﻊ اﻟﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﺪاﻣﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﻼﻋً ﺎ .وﻛﺎن اﻷﺛﺎث ﻓﺨﻤً ﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻣﻦ اﻷوﺑﻴﺴﻮن
اﻟﺬي ﺻﻨﻌﺘﻪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺪ رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻋﻬﻮد املﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎذﺧﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻷوﺑﻴﺴﻮن.
وﻛﺎن املﺪﻋﻮون ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ أﻓﺨﺮ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ؛ ﻓﺎﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺴﻬﺮة اﻟﺴﻮداء ،واﻟﻨﺴﺎء
ﰲ ذروة اﻓﺘﻨﺎﻧﻬﻦ ﺑﻔﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻦ ،واﻟﺠﻮاﻫﺮ ﺗﺘﻸﻷ ﺗﺤﺖ اﻟﺜﺮﻳﺎت ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺿﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎء،
واملﻌﺎﻃﻒ واﻷوﺷﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﺮ اﻟﺰﺑﻠني اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺬف ﺑﻬﺎ أﻳﺪ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﰲ ﻏري اﻛﱰاث ﻋﻨﺪ املﺪﺧﻞ،
ﺻﻨﻌﻮا ﻟﻬﺬا اﻷﺛﺎث ،أو ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻷﺛﺎث ﻗﺪ ُ
ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ُ
ﺻﻨﻊ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻨﺎس؛ ﻓﺎﻷﺛﺎث
واﻵدﻣﻴﻮن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺻﻮرة راﺋﻌﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻗﻮاﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء
ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ.
وإﻟﻬﺎم ﺗﻤﺮ ﺑﺎملﺪﻋﻮﻳﻦ ﺗﺤﻴﱢﻴﻬﻢ ﰲ ﻋﻈﻤﺔ وأدب وﰲ ﻣﺮان ،واملﺪﻋﻮون ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ
ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻓﻼ ﻳﺮوﻋﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﳾء وﻻ ﻳﺒﻬﺮﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ﺑﺬخ أو ﻓﺨﺎﻣﺔ ،وﻧﺪﻳﺮة
ﺗﻤﺮ ﺑني اﻟﻘﻮم وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪة ﻓﺘﻨﺠﺢ ﰲ ذﻟﻚ
ﻧﺠﺎﺣً ﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ،وﻳﴪي ﻳﺴﻠﻢ ﻋﲆ املﺪﻋﻮﻳﻦ ﺷﺎردًا؛ ﻓﻌﻴﻨﺎه إﱃ املﺪﺧﻞ ﻻ ﺗﺮﻳﻤﺎن ﻋﻨﻪ،
أﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﺴﻤﻴﺤﺔ أن ﺗﴫ ﻋﲆ املﺠﻲء؟ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮى ﺑﻴﺘﻲ؟ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻖ ،ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﺗﺮاه إﻻ ﰲ ﺣﻔﻞ ﻛﻬﺬا؟ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ﻟﻮ أﺣﺴﺖ ﻧﺪﻳﺮة؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺲ؟ أﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أﺧﻮﻫﺎ أن ﻳﺘﴫف ﻛﻤﺎ ﻳﺘﴫف ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم؟ أﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﻲ؟ أﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺠﻲء؟ وﻣﺎ
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اﻟﺒﺄس أن ﺗﺠﻲء؟ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﺻﻠﺘﻲ ﺑﻬﺎ ،إﻧﻬﺎ ذﻛﻴﺔ ،وﻧﺪﻳﺮة ذﻛﻴﺔ ،اﺑﻨﺔ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن … وملﺎذا ،وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺧﺮت ﺳﻤﻴﺤﺔ ،ﺗﺮى ﻣﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺪﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ؟ إن ﻟﻬﺎ
ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ وﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻋﻦ أﻣﻬﺎ ،وﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة؟ اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺒﺎع ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪ ﱡر رﻳﻌً ﺎ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ،
أﺗﻔﻜﺮ ﰲ املﺎل اﻵن؟ ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ.
وﺻﺎﻟﺢ واﻗﻒ ﻳﻨﻔﺾ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ،أﺻﺒﺢ ﻟﻪ أﺻﺪﻗﺎء ﺑني ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ،ﻓﻜﺜري ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻪ ملﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮا إﱃ ﻧﻔﻮذه .إﻧﻪ
ﻳﺮﻳﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌﺠﺐ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﻼﺣني اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻌﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ وﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮا
ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت ،ﻫﺆﻻء اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاح إﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﺻﺤﺮاء اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻗﺒﻞ أن
ﻳﻌﺜﺮ ﻋﲆ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
– ً
أﻫﻼ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻚ.
– إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ ﻻ ﺷﻚ؟
– ذﻛﺎؤك ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ.
– أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ.
– اﻟﻴﻮم أرﺟﻮ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ ،وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ أن أراك ﰲ ﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻓﺈن ﱄ ﻣﻌﻚ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ.
– أﻧﺎ داﺋﻤً ﺎ ﺗﺤﺖ أﻣﺮك.
– اﺳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ وﺳﻮف أرﺳﻞ إﻟﻴﻚ ﻗﺮﻳﺒًﺎ.
– ﺗﺤﺖ أﻣﺮك.
وﺗﻨﴫف ﻋﻨﻪ إﻟﻬﺎم وﺗﻌﻮد ﻋﻴﻨﺎه ﺗﺠﻮﺳﺎن ﰲ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻜﻦ ﻋﻴﻨني أﺧﺮﻳني ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﺗﻨﻈﺮان إﻟﻴﻪ دون أن ﻳﺤﺲ ،إﻧﻪ أﻧﻴﻖ ﰲ ﻏري ﺗﺼﻨﱡﻊ ،ﻻ ﺗﻜ ﱡﻠﻒ ﰲ ﻣﻠﺒﺴﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﻧﺎﻗﺘﻪ ﺧري اﻻﻫﺘﻤﺎم ،إن ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺮﺷﻴﻖ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻣﻦ اﻷﻧﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻣﻌﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺒﺬل ﰲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺟﻬﺪًا أو ﺗﻔﻜريًا ،وﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ
ﻳﺠﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺘﻘﻦ ﻓﻦ اﻟﺤﻴﺎة؛ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ إﻧﺠﻠﱰا إﱃ اﻟﺼﺤﺮاء
رﺟﻞ ﻳﺘﻘﻦ ﻓﻦ اﻟﺤﻴﺎة .ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ ً
واﻗﻔﺎ وﺣﺪه ﻫﻜﺬا؟
– وﺣﺪك؟
– أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ.
– أﻻ ﺗﻌﺮف أﺣﺪًا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؟
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– أﻋﺮف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ.
– ﻓﻠﻤﺎذا أﻧﺖ وﺣﺪك؟
– ﻷﻧﻲ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ.
– أﻻ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ؟
– ِ
وأﻧﺖ؟
– أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻴﺖ.
– أﻋﺮف ذﻟﻚ.
– ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ؟
– ﻷﻧﻚ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﺑﺒﺪء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻲ.
– ﻓﻘﻂ؟
– وﻷﻧﻲ أﻋﺮف أن ﻹﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ اﺑﻨﺔ أﺧﺮى ﻏري ﻧﺪﻳﺮة ﻫﺎﻧﻢ.
– ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ أن أﻗﺪﱢم ﻧﻔﴘ.
– ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻫﺎﻧﻢ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟
– وﻟﻜﻨﻚ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ إن ﻛﺎن املﺪﻋﻮون ﻳﻌﺠﺒﻮﻧﻨﻲ أم ﻻ؟
– أرى ﰲ وﺟﻬﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻻ أراه ﰲ وﺟﻮه اﻵﺧﺮﻳﻦ.
– أﻣﺪﻳﺢ ﻫﺬا أم ذم؟
– ﻣﺎذا ﺗﻌﺘﱪﻳﻨﻪ ِ
أﻧﺖ؟
– إن ﻣﻦ ﺗﺮاﻫﻢ ﻫﻢ ﺻﻔﻮة اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ املﴫﻳﺔ.
– وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺎذا ﺗﻌﺘﱪﻳﻦ ﻗﻮﱄ؟
– ﻳﺼﻌﺐ أن ﻧﻄﻠﻖ ﺣﻜﻤً ﺎ ﻋﺎﻣٍّ ﺎ.
– ﻣﺎ زﻟﺖ ﻣُﴫٍّا ﻋﲆ اﻟﺴﺆال.
– إﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ أن أذم ﻫﺆﻻء املﺪﻋﻮﻳﻦ.
– ﻫﻞ ﺗﻌﺘﱪﻳﻦ إﺑﺪاء رأﻳﻚ ﻓﻴﻬﻢ ذﻣٍّ ﺎ؟
– أﻧﺖ ﺗﺴﺘﺪرﺟﻨﻲ ﻟﻠﺬم.
– رﺑﻤﺎ.
– ﻳﺴﻬﻞ ﺟﺪٍّا أن أﻛﺴﺐ إﻋﺠﺎﺑﻚ ﺑﻲ ﺑﺬﻣﻬﻢ.
– ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا رأﻳﻚ.
– إن ذﻣﻬﻢ ﻇﻠﻢ ﻛﺒري.
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– أﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ذﻟﻚ؟
– إﻧﻬﻢ أﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ،ورﺛﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺜﺮوات اﻟﺘﻲ ورﺛﻮﻫﺎ.
– وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻣﴫ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﴫﻳني أﺑﺪًا.
– ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ ﺑﻤﴫﻳني؟
– ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﺴﻤﻌﻲ ﻟﻐﺘﻬﻢ.
– أﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻬﻢ ورﺛﻮا ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ؟
– ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﲆ اﻷﻗﻞ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻟﻐﺔ ﺑﻼدﻫﻢ.
– وﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ رأﻳﻚ ﻫﻲ دﻟﻴﻞ املﴫﻳﺔ؟
– أﺳﺎس ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺲ.
– ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
– أﻳﺮﺿﻴﻚ ﻫﺬا؟
– ﻻ أرﻳﺪ أن أﻇﻠﻤﻬﻢ؟
– وﻟﻜﻨﻚِ أﻧﺖ ﺗﺠﻴﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
– أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ املﴫﻳني.
– وﻳﺤﺪﺛﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
– أﺟﻴﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
– ملﺎذا ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻊ ﻫﺆﻻء ﻣﺜﻠﻚ؟
– ﻻ أدري ،وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺻﻤﱠ ﻤﺖ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ﻋﲆ أن أﺗﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
– وﻧﺠﺤﺖ.
– إﻧﻨﻲ أﺣﻔﻆ ﺷﻌ ًﺮا.
– ﻻ أﺻﺪق.
– أﻧﺖ ﺗﺤﺐ ﺷﻮﻗﻲ؟
– ﺣﺘﻰ ﻫﺬا ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻪ؟
– إﻧﻨﻲ أﻗﺮأ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
– ملﺎذا ذﻛﺮت ﺷﻮﻗﻲ؟
– ﻷﻧﻲ أﺣﻔﻆ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ ﰲ وﺻﻒ ﻣﺮﻗﺺ ﻛﻬﺬا اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ.
ُ
– املﺆﻛﺪ أن ﺷﻮﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻗﺼﺎﺋﺪه ﰲ وﺻﻒ املﺮاﻗﺺ ﺳﺘﺬﻛﺮ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه
املﺮاﻗﺺ.
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– ﻟﻚ ﺣﻖ ،ﻟﻘﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻢ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻟﻴﻘﺮأﻫﺎ اﻟﺮاﻗﺼﻮن.
– اﻟﺮاﻗﺼﻮن ﻻ ﻳﻘﺮءون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
– وﻟﻜﻨﻲ أﺣﻔﻆ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
– أي ﻗﺼﺎﺋﺪ املﺮاﻗﺺ ﺗﺤﻔﻈﻴﻨﻬﺎ؟

ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻣﴫ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﴫﻳني أﺑﺪًا.

– ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
– ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ؟
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– ﺣﺘﻰ:
وادﱠﻋﻰ اﻟﻐﻀﺐ
ﻳ ﺸ ﺮح اﻟ ﺴ ﺒ ﺐ
ﻟﻴﺘﻪ ﻋﺘﺐ

ﻣ ﺎل واﺣ ﺘ ﺠ ﺐ
ﻟ ﻴ ﺖ ﻫ ﺎﺟ ﺮي
ﻋﺘﺒﻪ ً
رﺿ ﻰ

– أﻻﺣﻈﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻠﻤﺔ :ﻓﺎرﺳﻴﺔ؟
– ﻧﻌﻢ:
ﺑ ﺰت اﻟ ﻌ ﺮب
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ وﺟﺐ

ﻓ ﺎرﺳ ﻴ ﺔ
ﺑ ﻴ ﺪ أﻧ ﻬ ﺎ

– أﻻﺣﻈﺖ أن ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺷﻄﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ؟
– وﻣﻊ ذﻟﻚ راح ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
– املﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑني اﻟﻔﻨﺎﻧني ﻣﻜﺴﺐ ملﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟﻔﻦ.
– وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻲ أﺣﺒﻬﺎ إﱄ ﱠ.
– ﻓﺄﻳﻬﺎ إذن؟
ﻓﻬﻲ وﺟﻮد وﻋﺪم
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺮم

ﻃﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪم
ﺧ ﺒ ﺄﻫ ﺎ ﻛ ﺎﻫ ﻦ

– ﻳﺨﻴﻞ إﱄ ﱠ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻻ ﻟﻴﻤﺪح ﻧﻔﺴﻪ.
– وﻫﻮ ﻣﺤﻖ.
– أﺗﺬﻛﺮﻳﻦ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت:
اﻟ ﻌ ﺮﺑ ﻲ اﻟ ﻌ ﻠ ﻢ
ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻢ
ذﻟ ﻚ رب اﻟ ﻘ ﻠ ﻢ
ﻟﻮ ﺧﻔﻰ اﻟﻨﺠﻢ ﻟﻢ

أي ﻓ ﺘ ﻰ ذﻟ ﻜ ﻦ
ﻳ ﺸ ﺮﺑ ﻬ ﺎ ﺳ ﺎﻫ ًﺮا
ﻗ ﻠ ﻦ ﺗ ﺠ ﺎﻫ ﻠ ﻨ ﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺼﺮ اﻟﺬي
– وإﻧﻪ ﻟﻜﺬﻟﻚ.
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– أﺗﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﺷﻌ ًﺮا؟
– أﺣﺒﻪ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺣﻔﻈﻪ.
– ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻬﻢ.
– أﺗﺮﻳﻦ ذﻟﻚ؟
– وأرى أﻧﻚ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺪأت ﺗﻀﻊ ﻋﲆ ﺷﻔﺘﻴﻚ أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻋﲆ
ﺷﻔﺎﻫﻬﻢ.
– أرﺟﻮ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ذﻣٍّ ﺎ.
– أرﺟﻮ أن ﺗﻈﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻚ.
– رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺌﺔ.
– ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ.
– اﻟﺘﻴﺎر ﺣﻮﱄ ﺷﺪﻳﺪ.
– إن اﻟﺬي ﺧﺎض اﻟﺼﺤﺮاء ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻮل ﻫﺬا.
– أﺧﴙ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ.
– أﻧﺖ ﻣﺤﻖ ﰲ ﺧﺸﻴﺘﻚ.
– ادﻋﻲ ﱄ أن أﻇﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻨﻲ أن أﻛﻮن.
– ﺳﺄدﻋﻮ ﻟﻚ أن ﺗﻈﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﻧﺖ أن ﺗﻜﻮن.
– ﻟﻴﺲ املﻬﻢ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ واﻟﺤﺪﻳﺚ.
– إﻧﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ.
– اﻟﺬي أﺧﺎﻓﻪ ﻫﻮ أن أﺗﻐري ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.
– أﺑﺪأت ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻮف؟
– اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻐﻠﻬﺎ وﺛﻘﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﰲ ﱠ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﰲ ﻗﻠﻖ داﺋﻢ أن أﻓﻘﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ
ﻟﺤﻈﺔ.
– ﺑﻤﺎذا ﻛﺴﺒﺖ ﺛﻘﺘﻪ؟
– أﻗﻮل ﻟﻪ اﻟﺤﻖ.
– ﻓﻘﻞ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ داﺋﻤً ﺎ.
– إن أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﺤﻖ ﻣﺮة ﺑني ﻋﴩ ﻣﺮات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق.
– ﻓﻤﺎذا أﻧﺖ ﺻﺎﻧﻊ؟
– أﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻲ ﺧﺎﺋﻒ!
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– أﺗﻨﻮي أن ﺗﻨﺎﻓﻖ!
– إﻧﻲ ﺧﺎﺋﻒ.
ﺣني دﺧﻠﺖ ﺳﻤﻴﺤﺔ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻳﴪي ﻓﺴﺎرع إﻟﻴﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت
ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺼﻴﺒﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻫﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮى ووﺟﻒ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺗﺴﻤﱠ ﺮت ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻳﴪي؛ ﻓﻘﺪ ُﺧﻴﱢﻞ إﻟﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﺮق ﰲ ﺑﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﻨﻮر ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻮدﻫﺎ .ﻧﻈﺮت إﱃ
ً
ﻣﺬﻫﻮﻻ ﻓﺎزداد اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ إﻻ أن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ
أﺧﻴﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻓﺎﻏ ًﺮا ﻓﺎه
أﺧﻴﻬﺎ.
– اﻗﻔﻞ ﺑﻮزك.
واﻧﺘﺒﻪ ﻓﺘﺤﻲ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ وأﻗﻔﻞ ﻓﻤﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒري اﻟﺬي ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﺤﻈﺎت وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮوﻋﺔ وﻣﺨﻴﻔﺔ ،وأدرﻛﻬﻤﺎ ﻳﴪيً :
أﻫﻼ.
– اﻟﺤﻘﻨﺎ.
– اﺛﺒﺘﻲ.
– أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف أﺣﺪًا ﻫﻨﺎ.
– اﻟﺤﻤﺪ هلل.
– ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ!
– ﺗﻌﺎﱄ ً
أوﻻ أﻗﺪﻣﻚ إﱃ ﻧﺪﻳﺮة.
– ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل ﻟﻬﺎ؟
– ﺗﻌﺎﱄ.
– ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻚ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺴﻴﺪة أﺧﺘﻪ ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻫﺎﻧﻢ ﻓﺎﺿﻞ.
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻧﺪﻳﺮة ﻧﻈﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷن ﺗﻌﺮف أﻧﻬﻤﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻮﺳﻂ ﺟﻤﻴﻌﻪ .وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻚ ﰲ ﳾء ،ﻓﺰوﺟﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺮف ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ً
أﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ً
ً
– أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ،ﴍﻓﺘﻢ ،ﺗﻔﻀﻠﻮا.
١٠
ﻫﻦ ﻳُﻘﺒﻠﻦ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻲ وﻳﻘﺪﱢﻣﻦ اﻹﺟﻼل واﻻﺣﱰام ،ﺳﻴﺪات ﻣﻌﺮوﻓﺎت ﺑﺬواﺗﻬﻦ ﻻ ﻳﺘﻐرين،
ﺣﺪﻳﺜﻬﻦ ﻣﻌﺎد ﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﻠﻴٍّﺎ ﻟﻔﻘﺪ ﻃﻼوﺗﻪ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺨﻄﺐ وﻫﻮ ﻣﻦ أول أﻣﺮه ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻘﻴﻞ ﻻ
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رواء ﻓﻴﻪ وﻻ ﺟﺎذﺑﻴﺔ؟ وﻫﻮ ﻳﺄﺑﻰ أن أﺗﺮك اﻟﻘﴫ إﻻ ﻟﺰﻳﺎرات ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﲆ
أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﺺ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى؛ ﻓﺎﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﻦ اﻟﻘﴫ ،وﻻﻻ أملﺎظ وﻻﻻ ﺑﺸري رﻗﻴﺒﺎن ﻻ ﺗﻔﱰ ﻟﻬﻤﺎ ﻫﻤﺔ وﻻ ﻳﻬﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻧﺸﺎط ،وﻣﺎذا
ﻳﺼﻨﻌﺎن إن ﻟﻢ ﻳﺮﻗﺒﺎ؟ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎن أن
ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ املﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻐري ،وﻫﻮ ً
أﻳﻀﺎ وﻟﻴﺪ املﺮاﻗﺒﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻧﻔﺬ ﻧﺎﻣﻖ اﺗﻔﺎﻗﻪ ،وﻣﻦ أدراﻧﻲ أﻧﻪ ﻧﻔﺬه؟ إﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﺮض ،ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أﻧﻪ ﺣني ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺣﺪه؟ إن
ﻗﴫه ﻫﻨﺎك ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ،وأﻧﺎ ﻫﻨﺎ أﻃﻤﱧ ﻧﻔﴘ أﻧﻪ ﻧﻔﺬ
اﺗﻔﺎﻗﻪ.
ُ
ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺑﺚ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺒﺜﻬﺎ ﺣﻮﱄ؟ إن اﻟﻜﻮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ أﻃﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻫﻲ ﻛﺮﻳﻤﺔ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺠﴪ أن ﻳﻘﺼﻴﻬﺎ ﻋﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﴚ ﻣﻦ
ﴎا.
ﴎي ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻈﻞ ٍّ
أﻳﻦ ذﻟﻚ اﻟﻬﻤﺲ اﻷﺛريي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻴﻊ ﰲ أرﺟﺎء املﻜﺎن ﺣني أﻃﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟ رءوس
اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻤﺎﻳﻞ ،وﻋﻴﻮن اﻟﺮﺟﺎل ﺗﺜﺒﺖ ،وﻳﺘﻬﺎﻣﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﺸﻌﺮ املﻜﺎن أن ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا
ﺣﺪث ﻓﻴﻪ ،وﻛﺎن داﺋﻤً ﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ،ﻫﺬه اﻟﻨﺸﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﺣﺲ ﺑﻬﺎ ﻣﺰﻳﺠً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮ واﻟﻔﺮح
واﻹﻋﺠﺎب ﺑﻨﻔﴘ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻨﺖ أﺣﺲ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﻧﻨﻲ ﺑﻌﻴﻮﻧﻬﻢ ،وﻛﻨﺖ أﺣﺐ أن
أرد ﻟﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺒﻼت ،وﻛﻨﺖ أﺣﺎول ﺑﻌﻴﻨﻲ أن أﻓﻌﻞ.
ﻃﺎملﺎ اﻷﻣﺪ ﻋﲆ ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌﻪ ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻸﻣﺪ أن ﻳﻄﻮل ،ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ،
وﺟﺎء ﻧﺎدر .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أذﻫﺐ إﱃ اﻟﺤﻔﻼت وﻧﺎدر ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ املﺠﻲء ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﻈﻬﺮ
ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻲ وﺑني ﻧﺎﻣﻖ أﻻ ﺧﺮوج ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ أو
ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ أول اﻷﻣﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻧﺎﻣﻖ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﲆ ﺣﺎل؛
ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻨًﺎ ﻟﻄﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻠﻨﻲ ﺑﺮﻗﺔ ،وﻫﻮ ﺣﻴﻨًﺎ ﺧﺸﻦ أﺣﺲ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬا
ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻊ املﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ،إﻧﻪ داﺋﻤً ﺎ ﻳﺨﺎف وﻳﺮﻏﻢ اﻟﺨﻮف
أن ﻳﺴﺘﻜني ﰲ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻮف ﻻ ﻳﺰال أﺑﺪًا .ﺣني ﺟﺎء ﻧﺎدر ﻛﺎن ﻳﺘﻔ ﱠﺮس
ﻓﻴﻪ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﺣﻴﻨًﺎ وﻳﻌﺒﺲ ﺣﻴﻨًﺎ وﻳﺘﻔ ﱠﺮس ،ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﻬﻤﺲ ﰲ
اﻟﺒﻴﻮت ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻬﻤﺲ ﻟريﻗﻰ إﱃ أذﻧﻴﻪ ،ﺣﺎول ﺻﺎﻟﺢ أن ﻳﺸري وﻟﻜﻨﻪ زﺟﺮه ﰲ ﻋﻨﻒ
ﻓﺄﻣﺴﻚ .ﻟﻮى اﻟﺤﺪﻳﺚ إﱃ املﺪﻳﺢ ﱄ واﻹﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻲ واﻹﺷﺎدة ﺑﻨﻘﺎء ﺳﻤﻌﺘﻲ وﻋﺮاﻗﺔ
ﻣﺤﺘﺪي ،إن ﻧﺎﻣﻖ ﻛﺜري اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻳﺒﺪو أن ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺬا ذﻛﻲ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿﻴﻪ
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وﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪو ﴏﻳﺤً ﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴫاﺣﺔ ﺣﺒﻴﺒﺔ إﱃ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻖ ،أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻫﺬا
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻧﺎﻣﻖ أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺜريًا ،ﻛﺮﻳﻤﺔ رأﺗﻪ ،إﻧﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ
أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻋﲆ أي ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻬﻤﺲ إﱃ أذن ﻧﺎﻣﻖ ،وﻛﺎن
ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺪور ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
– أﻟﻒ ﻣﱪوك ﻳﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﺎﺷﺎ.
– ﺑﺎرك ﷲ ﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ.
– ﻛﻢ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ.
– وملﺎذا ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺔ؟
– ﻳﻬﻤﺴﻮن.
– إﻳﺎك أن ﺗﺬﻛﺮ ﻫﻤﺴﻬﻢ ،ﻟﻠﺠﺮأة ﺣﺪود.
– وﻟﻜﻦ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻬﺎﻧﻢ وﻋﺮاﻗﺔ أﺻﻠﻬﺎ أﺧﺮﺳﺖ اﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺎﻣﺴﺔ.
– ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ.
– أﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أﻧﻘﻞ ﻛﻞ ﳾء إﻟﻴﻚ؟
– ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﻘﻠﻪ.
– ً
ﻓﻌﻼ ﻋﲇ ﱠ أن أﺧﺘﺎر ﻣﺎ أﻧﻘﻠﻪ.
ٍّ
ﻣﺤﻘﺎ أن
– أﻫﺬا أﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ،ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ إﻧﻨﻲ أﺧﺎف ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ،وﻗﺪ ﻛﻨﺖ
أﺧﺎف.
ﻳﻈﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﴏﻳﺤً ﺎ ،أرﻳﺪ أن أراه ،وﺑﻌ ُﺪ ﻫﻞ أﻇﻞ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻲ وﺑني
ﻧﺎﻣﻖ؟ وإﱃ ﻣﺘﻰ؟
– ﻛﺮﻳﻤﺔً ،
أﻫﻼ ،ﻳﻮﻣﺎن ﻻ أراك.
– ﻣﻨرية ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺒﺔ.
– ﺑﻌﺪ اﻟﴩ ،ﻣﺎ ﻟﻬﺎ؟
– أﻣﺮاض اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ.
– ﻧﺎدر اﻟﺤﻤﺪ هلل.
– ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎردة.
– ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎس؟
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– وﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺎوى املﺸﺎﻳﺦ واﻷﻃﺒﺎء؟
– ﻫﺬا املﻮﺿﻮع اﻧﺘﻬﻰ إذن.
– وﻇﻬﺮ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ.
– ﺧري؟
– ﺗﺰارﻳﻦ وﻻ ﺗﺰورﻳﻦ؟
– وﻣﺎذا ﰲ ﻫﺬا؟
– ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل ﺗﻜﱪ.
– واﻵﺧﺮون؟
– ﻳﻘﻮﻟﻮن أواﻣﺮ.
– وﻣﺎ رأﻳﻚ؟
– ﻓﻠﻴﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻳﺸﺎءون.
– أﻧﱰﻛﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن؟
– وأﻧﺖ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻚ؟
– اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻬﻤﻨﻲ.
– ﻛﻼﻣﻬﻢ؟
– ﻻ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺒﺲ.
– أﺗﺴﻤﱢ ﻴﻨﻪ ً
ﺣﺒﺴﺎ؟
– ﻓﻤﺎذا ﺗﺴﻤﻴﻨﻪ أﻧﺖ؟
– إﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﺮوج.
– ﺑﻌﻠﻤﻪ.
– ﻛﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺬﻟﻚ.
– إﻧﻪ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻛﺜريًا ،اﻵن ً
ﻣﺜﻼ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮع وﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع،
وأﺿﻄﺮ أﻧﺎ أن أﻧﺘﻈﺮ ﻣﺠﻴﺌﻪ ،واﻹذن ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻻ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﺒﺎب
واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت.
– ﺗﺘﻜﻠﻤني ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮح.
– ﻛﻴﻒ ﻫﻮ؟
– ﺑﺨري ،ﻟﻘﺪ أوﺻﺎﻧﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺷﻴﺌًﺎ.
– ﺧري؟
– وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ.
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– وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن وﻛﻴﻞ املﺪﻳﺮﻳﺔ.
– إذا أوﴅ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻳﻜﻮن.
– وﺗﺬﻫﺒني ﻣﻌﻪ؟
– إﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ.
– أﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ؟
– اﻟﺠﻴﺰة.
– وﺗﺒﻘني ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة؟
– أﺑﻘﻰ ﻃﺒﻌً ﺎ.
– ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن وﻛﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺰة؟
– ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ.
– ﻳﻨﻘﻞ وﻛﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺰة إﱃ اﻟﴩﻗﻴﺔ.
– ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎزك.
– إﻳﺎك أن ﺗﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﺮﻛﻲ.
– وﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻚ؟
– ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻲ ﻳﻮﻣني.
– وﺳﺄﻏﻴﺐ ﺑﺎﻛ ًﺮا ً
أﻳﻀﺎ.
– ملﺎذا؟
– ﻋﻨﺪي ﻧﺎس.
– ﻧﺎس ،ﻣﻦ ﻫﻢ؟
– أﺧﺎف أن أذﻛﺮﻫﻢ ﺗﺰﻋﲇ.
– ﻓﻠﻤﺎذا دﻋﻮﺗﻬﻢ؟
– ﻓﺘﻮح ،أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني أﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﴪي ﻣﺨﺘﺎر زوج ﻧﺪﻳﺮة.
– أﻧﺎ ﻻ أﻛﺮه ﻧﺪﻳﺮة.
– ﻛﺬا؟
– أﺑﺪًا ،وملﺎذا أﻛﺮﻫﻬﺎ؟
– ﻧﺪﻳﺮة ﻳﺎ ﺳﺘﻲ وزوﺟﻬﺎ وأﺧﺘﻬﺎ ﺧﺪﻳﺠﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل.
– ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل؟
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– ﻧﻌﻢ ﻣﺎ اﻟﻐﺮاﺑﺔ؟ إﻧﻪ ﺻﺪﻳﻘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ.
– ﻛﺮﻳﻤﺔ ،اﺳﻤﻌﻲ.
– ﻣﺎذا؟
– ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻟﻮ …؟
– إﻳﺎك.
– ﻻ ﺷﺄن ﻟﻚ.
– إﻳﺎك ،أﻧﺎ ﻻ ﺷﺄن ﱄ؟
– ﻻ ﺷﺄن ﻟﻚ.
إذن ﻓﻬﻮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺨﺪﻳﺠﺔ ،ﻣﻨﺬ دﺧﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ إﻻ ﺧﺪﻳﺠﺔ ،ﻃﺒﻌً ﺎ ﻗﺪﱠم ﱄ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ
اﺣﱰام وإﺟﻼل وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﻘﺮب ﻣﻨﻲ أو ﻳﺘﺤﺪث إﱄ ﱠ ،ﻟﻘﺪ ملﺤﺖ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻣﻀﺔ
ﺧﻮف ،ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﻌﺮف أﻧﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري رﺳﻤﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻟﻐﺒﻲ ،أﻳﻈﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
ﺳﺘﺨﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﺎﻣﻖ؟ ﻓﻤﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻻﻻ أملﺎظ أو ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻻﻻ ﺑﺸري؟ إﻧﻪ ﺳﻴﻌﺮف ،وملﺎذا
ﻻ ﻳﻌﺮف؟ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﱄ أن أﺣﻄﻢ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻦ ،وإﻧﻪ ﻣﻦ املﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺘﺤﻄﻢ إن ﻟﻢ أﻗﻢ
ﺑﺨﻄﻮة ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻛﻬﺬه اﻟﺘﻲ أﻗﻮم ﺑﻬﺎ اﻵن ،وﻟﻜﻦ أﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺤﺮ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﺷﻴﻌﻪ ﺣني
أدﺧﻞ إﱃ اﻟﺤﻔﻼت؟ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻧﻮﻋً ﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻣﻦ اﻷﺟﻮاء ،وﻫﻮ ﺟﻤﻴﻞ ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓﻴﻪ اﺣﱰام ﻛﺒري
وإﺟﻼل ،أﻫﻮ ﱄ أم ﻫﻮ ﻟﺰوﺟﻲ؟ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ إﺟﺎﺑﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺒﺄس؟ ﻣﺎ اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻨﻲ وﺑني زوﺟﻲ؟ ﻣﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ ﺣني ﻳﻌﺮف؟
– ﻣﺎ رأﻳﻚ ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻳﴪي؟
– أﻋﺘﻘﺪ أن ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻮﻓﻖ.
– ﻣﻮﻓﻖ؟! إذن أﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺷﻴﺌًﺎ.
– ﻛﻴﻒ؟
– إن املﺴﺘﺤﻘني ﻳﻜﺎدون ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ.
– أﻻ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ؟
– ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ً
أوﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻓﻮا إن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻬﺎ أم ﻻ.
– ﻻﺣﻆ اﻟﻬﺎﻧﻢ ﻳﺎ ﻳﴪي؟
– أﻻ ﺗﺮاﻧﻲ أﻫﻤﺲ؟
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– إﻧﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة ﻷﻧﻲ رأﻳﺘﻚ ﻳﺎ ﻧﺪﻳﺮة.
– إﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻳﺎ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ؛ ﻓﺄﻧﺎ أﺳﻤﻊ ﻋﻨﻚ ﻛﺜريًا.
– ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻌﻴﻨﻪ.
– إﻧﻨﻲ أﺻﺪق املﺘﺤﺪث املﺤﺎﻳﺪ.
– ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺎده؟
– اﻟﺤﺪﻳﺚ داﺋﻤً ﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺣﻴﺎد املﺘﺤﺪث أو ﺗﺤﻴﺰه.
– وﻟﻌﻞ ﻫﺬا املﺘﺤﺪث ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﴩ؟
– إن ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ.
– أرﺟﻮ أن أﻛﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻚ.
– إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺪل ﻋﲆ ذﻛﺎﺋﻚ وﺳﻌﺔ أﻓﻘﻚ.
وأﻧﺖ ﻫﻞ ِ
– ِ
أﻧﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻊ ﻳﴪي؟
– أﻳﻬﻤﻚ ٍّ
ﺣﻘﺎ أن ﺗﻌﺮﰲ؟
– إﻧﻨﻲ أﻋﺘﱪك ﻣﺜﻞ ﻧﺎدر اﺑﻨﻲ.
– ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺬا.
– أﺷﻜﺮ ﻟﻚ ﻫﺬه املﺠﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻲ زوﺟﺔ أﺑﻴﻚ؛ ﻓﺄﻧﺖ ﻋﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﻧﺎدر.
– إﻧﻨﻲ أﺣﺐ أن أﻛﻮن ﻛﺬﻟﻚ.
– ﻟﻘﺪ ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ.
– ﺑﻞ ﻧﺴﻴﺖ اﻟﺴﺆال.
– أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﺗﺬﻛﺮﻳﻦ اﻟﺴﺆال.
– أﻧﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ؟
– أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻏري ﻣﺼﻤﻤﺔ.
– ﻋﺮﻓﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ إذن؟
– ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪة اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺘﻲ أﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻬﺮﺑﺖ.
– أﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻨﻲ أﺧﴙ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ؟
– ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﺸﻴﺘﻚ؟
– ﺑﺪأت ﺗﺘﺤﻘﻖ.
– ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ.
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– أﻧﻜﴪ.
– وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﺗﻨﻜﴪ ً
أﻳﻀﺎ.
– وﻟﻜﻨﻲ ﺳﺄﻇﻞ أﺣﻴﺎ.
– اﻟﻜﻞ ﻳﺤﻴﺎ.
– أﻧﺖ ﻻ ﺗﺪرﻳﻦ.
– ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻵن ﺑﺎﻫﺮة ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺎوي أن ﺗﻨﻜﴪ.
– إن ﺑﻌﺪي ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﻄﻴﻢ.
– ﻳﺨﻴﱠﻞ إﻟﻴﻚ.
– ﺑﻞ ﻳﺨﻴﱠﻞ إﻟﻴﻚ أﻧﺖ ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮﻓني.
– أرﺟﻮ أن ﺗﻈﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﺖ.
– ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﺨﻄﺒﺘﻚ؟
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد ﻧﺎﻣﻖ ﻣﻦ ﺳﻔﺮه :ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ أﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
– ﺳﺠﻦ ﻫﻮ؟
– ﻻ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .رﺑﱢﻲ اﺑﻨﻚ وﻻ ﺧﺮوج.
وﻃﻨﱠﺖ ﰲ أذﻧﻬﺎ رﺑﻲ اﺑﻨﻚ ،إذن ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،إذن ﺳﺄرﺑﻴﻪ.
١١
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺨﺮج ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﳾء إﻻ
املﻼﻟﺔ ،أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺪ أﺻﺪر أﻣﺮه واﻋﺘﱪه ﺷﻴﺌًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﻇﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ
ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻻ ﺗﻐري ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺈن ﺣﺎوﻟﺖ ﻳﻮﻣً ﺎ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ
ﺣﺴﻢ.
– ﻻ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻫﺬا.
ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ،وﺗﺰداد ﻫﻲ ﻏﻴ ً
ﻈﺎ وﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻫﻮ
ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺤﻆ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻧًﺎ ،وﻳﺘﺤﺪث ،ﻳﺘﺤﺪث ﰲ ﻛﻞ ﳾء إﻻ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ
ﻫﻲ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻔﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أُﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﺸﺘﻰ ﻃﺮق ،ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
وُﻫﺒﺘﻪ ﻣﻦ ذﻛﺎء اﻷﻧﺜﻰ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ودﻻﻟﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺻﺎرﻣً ﺎ ﰲ أﻣﺮه ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﻪ ً
ﺣﻮﻻ أو
ً
ﻣﻨﴫﻓﺎ.
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وﰲ ﻫﺬه املﺤﺎوﻻت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮت ﺳﻨﻮات ﺛﻼث ﻓﻠﻢ ﺗُﺠ ِﺪ اﻟﺴﻨﻮن وﻻ اﻟﺤﻴﻠﺔ .وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﺞ
ً
ﺣﻤﻼ ﴍﻋﻴٍّﺎ
ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨني وﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻠﺔ ﳾء آﺧﺮ ﻫﻮ ﻧﺎدرة ،ﺣﻤﻠﺖ ﰲ ﻫﺬه املﺮة
ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﴍﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﴩع ،وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻏري ﻣﴩوع ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﻛﺮﻫﺖ ﻧﺎﻣﻖ ً
ﻛﺮﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻓﻬﻲ إن ﺗﻜﻦ ﻗﺪ وﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻧﺎدر ﻫﺒﺔ املﺤﺒﺔ أو ﻫﺒﺔ املﻌﺠﺒﺔ أو ﻫﺒﺔ املﺴﺘﻬﱰة،
ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻫﺒﺘﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻧﺎدرة ﻫﺒﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ إﻻ أن ﺗﻬﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻜﺮه ﺗﻨﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﻼﻃﻒ وﺗﺘﺨﺎﺿﻊ وﺗﺒﺪي ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻣﺮأة ﻓﺎرﻫﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﻣﺘﻔﺠﺮة اﻷﻧﻮﺛﺔ أن ﺗﺒﺪي ،ﻓﻜﺎن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﺣﻖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬه املﺮأة اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻂ ﻣﺼريه ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
ﺧﺎﺋﻔﺎ ﱢ
ً
ﺗﻐﺸﻴﻪ اﻟﺸﻜﻮك ﺑﻞ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻬﻠﻊ؛ ﻓﺤني ﺣﻄﻤﺖ
زواﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أول أﻣﺮه زواﺟً ﺎ
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻟﻢ
أواﻣﺮه أﻻ ﺗﺨﺮج إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻨﻪ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄ ٍّﺮا أن ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻌً ﺎ
ﻗﺎس ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺣﻤﺔ ﺧري ﻣﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ
ﻳﻌﺒًﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻸن ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ ٍ
ﻣﻐﻔﻞ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﺠﺮي وراء ﻇﻬﺮه .ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻖ وﻧﺎزك ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﻫﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺎن
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن ﻳﺘﺼﺎدﻣﺎ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﺴﺎﻳﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ.
ﻛﺮﻫﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗُﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺮه ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﻮ ﰲ زﻫﻮة ﻣﺮﻛﺰه ﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن
اﻣﺮأﺗﻪ ﺗﻜﺮﻫﻪ.
وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺮه أن ﻳﺘﻔﺠﺮ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻔﺠﺮ.
ﻋﻜﻔﺖ ﻋﲆ ﻧﺎدر ﺗﺤﻴﻄﻪ ﺑﻜﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ إﻻ ﻧﺎدر ،وﻗﺪ أرادت ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أن
ﻳﺤﺲ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻲ أﻣﻪ وﻻ ﺣﻴﺎة ﻟﻪ إﻻ ﻫﻲ .ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻟﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ.
وﻋﻦ ﻓﺮاغ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ وﻻ ﺷﺎﻏﻞ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻫﻮ .ﺣﺘﻰ أﺧﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
إﻻ أﻫﻮن ﻧﺼﻴﺐ؛ ﻓﺈن ﻧﺎدرة ﻟﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮة ﻟﻠﻮﻗﻒ ،وﻧﺎدر ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇ ًﺮا ﻟﻠﻮﻗﻒ؛ ﻓﻨﺎدر
ﻫﻮ ﻛﻞ ﳾء ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،أو ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
ﺗﻤﺮ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﺮت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث وﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎدر ﰲ اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻌﻬﺎ أن
ﻳﺒﺪأ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ.
وﻳُﺼﺪر ﻧﺎﻣﻖ أﻣﺮه إﱃ ﺻﺎﻟﺢ أن ﻳﺘﻮﱃ اﻹﴍاف ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺎدر.
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ ﻧﺎدر وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎً،
ً
وﺗﺤﺲ ﻧﺎزك أن
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﺰﻣﺖ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﺸﺎرﻛﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ
اﻟﺜﻤﻦ ،وملﺎذا ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺛﻤﻦ؟ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻳﺮ اﻷﻣﺮ ،إﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﺘﻠﻘﺎه وﺳﺘﻠﻘﺎه.
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ً
ﻣﺪرﺳﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎب ﺑﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻳﺮ
ﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ
ﺛﻢ أﺣﻴﻞ إﱃ املﻌﺎش ،وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺜﻖ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪرس اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻨﺎدر.
– ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ أن أُﺣﴬ اﺑﻨﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﻪ اﻟﺪرس وﻳﺘﻌﺮف ﺑﻪ؟
– اﺳﺄل اﻟﺒﺎﺷﺎ.
– ﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪت ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ أن ﻳﺪرس اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻨﺎدر ﺑﻚ.
– ﻓﻜﺮة ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ .وﻻ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ املﻜﺎﻓﺄة.
– ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳُﺤﴬ اﺑﻨﻪ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﺪرس ﻣﻊ ﻧﺎدر ﺑﻚ وﻳﺘﻌﺮف ﺑﻪ.
– وﻣﺎ اﻟﺒﺄس؟ إن ﻧﺎدر ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻌﺮف إﻻ أﻗﺎرﺑﻪ.
وﻳﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﻞ ﻧﺎدر وﻧﻌﻴﻢ.
وﻳﺨﺘﺎر ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺈﴍاف ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ املﺪرﺳني اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ﻣﺜﻘﻔﺎ ﻻ ﻣﺘﻌﻠﻤً ﺎ ،ﻓﻜﺎن
وﺗﻤﴤ اﻟﺪروس ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ .ﻛﺎن ﻧﺎﻣﻖ ﻳﺮﻳﺪ ﻻﺑﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن
ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﺴﺄل ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺳري اﻟﺪروس ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﻮل املﺪرﺳﻮن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ إن
ﻧﺎدر ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻋﴫه ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺑﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻋﴫه.
ﺗﻄﻠﺐ ﻧﺎزك ﺗﻠﻴﻔﻮن ﺻﺎﻟﺢ ﰲ اﻟﻘﴫ ،وﻣﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﻘﻮل ﻟﻪ اﺳﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻻه اﻟﻬﻠﻊ :ﻟﺤﻈﺔ
ﻳﺎ ﻫﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ.
وﻳﻬﺮع إﱃ اﻷﺑﻮاب ﻳﺴﺄﻟﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺖ ،وﻳﺪور ﺑﺎﻟﺤﺠﺮة ﻳﺘﻠﻤﺲ اﻟﺠﺪران ،ﺣﺘﻰ
إذا أﺻﺎب ﺑﻌﺾ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن :ﺗﺤﺖ أﻣﺮك ﻳﺎ ﻫﺎﻧﻢ.
– أرﻳﺪ أن أﺳﺄل ﻋﻦ ﺳري اﻟﺪروس ﻣﻊ ﻧﺎدر.
– ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم ،ﻋﻈﻴﻤﺔ ،اﻟﻜﺮارﻳﺲ داﺋﻤً ﺎ ﻋﻨﺪي وأراﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ.
– أﻧﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﻫﺬا ،أرﻳﺪ أن أرى ﻛﺮارﻳﺴﻪ.
– أرﺳﻠﻬﺎ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– ﺑﻞ أرﻳﺪ أن أراك وﻫﻲ ﻣﻌﻚ ﻷﻧﺎﻗﺸﻚ ﰲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
– ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– ﻫﺬا ﺧري ﻟﻚ.
– أﻓﻨﺪم؟
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– أﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ؟
– ﺑﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
– إذن؟
– أﻧﺎ ﺗﺤﺖ أﻣﺮك.
– وﺧ ﱢﻞ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺗﺰورﻧﻲ ،إﻧﻲ أﺣﺐ أن أراﻫﺎ.
– أﻣﺮك ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– ﺣني أﺟﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﺳﺄﻃﻠﺒﻚ وأﺣﺪد ﻣﻜﺎن اﻟﺰﻳﺎرة وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ.
– داﺧﻞ اﻟﴪاي ﻳﺎ اﻓﻨﺪم؟
– أﻧﺖ ﺗﻌﺮف أﻧﻨﻲ ﻻ أﺧﺮج.
– أﺗﻘﺪرﻳﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا ﻳﺎ اﻓﻨﺪم؟
– ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺑﻨﻲ أﻫﻢ ﻣﻦ أي ﺧﻄﻮرة.
– أﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى؟
– ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻟﺠﺄت إﱃ ﻫﺬه.
– أﻣﺮك ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
ﻟﻘﺪ أوﺣﻰ ﻟﻬﺎ ﻧﺎﻣﻖ دون أن ﻳﺪري ﺑﺸﺨﺺ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻘﺎه ﻏري ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮدت أن ﺗﺰورﻫﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺌﻤﺘﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﻴﻖ أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻫﻴﺄت اﻟﺤﺠﺔ أﻣﺎم
ﺻﺎﻟﺢ وﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ إن ﻛﺎن ﺳﻴﺼﺪق ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أم ﺳريﻓﻀﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ أﺣﺴﺖ أﻧﻬﺎ إن
ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻐري ﻫﺆﻻء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ُﻓﺮﺿﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺠﻦ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺠﻦ.
– ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻮل ﻫﺬا.
– ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم أﺗﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﻴﺖ أن أﻛﻮﻧﻪ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﻨﺖ داﺋﻤً ﺎ
أﺧﴙ أن أﻛﻮﻧﻪ.
– ملﺎذا ﻻ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻚ؟
– ارﺗﺒﻂ اﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ.
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
– ﻧﺎﻣﻖ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﱄ أن أﻋﻤﻞ ،وﻧﻔﻮذه ﺿﺨﻢ.
– ﻟﻦ ﺗﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻮع.
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– ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻌﻞ ﻫﺬا وأﻧﺎ ﺷﺎب ﰲ أول اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻵن أن أﻓﻌﻠﻪ
ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻫﺬه املﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ؟
– ﻟﻌﻞ ﻫﺬه املﻜﺎﻧﺔ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺗﺎح اﻟﻀﻤري.
– ﺑﻞ إن ﻫﺬه املﻜﺎﻧﺔ ﺳﺘﻘﻔﻞ اﻷﺑﻮاب ﰲ وﺟﻬﻲ.
– ﻟﻦ ﺗﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻮع.
– وأوﻻدي؟ ﻣﺎ ﻣﺼري ﻋﺰة وأﻳﻤﻦ؟
– ﻟﻦ ﺗﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻮع.
– أﺧﺎف ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ،اﻟﻘﻠﻖ ﻋﲆ ﻣﺼريﻧﺎ ﻳﺮﻋﺒﻨﻲ.
– إذن ﻻ ْ
ﺗﺸ ُﻚ.
– اﺳﻤﺤﻲ ﱄ أن أﺷﻜﻮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
– إن ﻧﻔﴘ ﺗﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﻜﻮاك.
– وأﻧﺎ ﻧﻔﴘ ﺗﺘﻤﺰق ﻣﻤﺎ أﺻﻨﻌﻪ.
– اﻟﻨﻔﺎق؟
– اﻟﻨﻔﺎق أﺻﺒﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻵن.
– أﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أدﻫﻰ؟
– ملﺎذا ﻻ ﺗﺰورﻳﻦ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ؟
– ﺗﺸﻜﻮ وﻻ ﺗُﻔﺼﺢ؟!
– ﺧﺪﻳﺠﺔ ،إﻧﻨﻲ أﺷﻜﻮ إﻟﻴﻚ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﻜﻮ إﻻ إﻟﻴﻚ ،أﻣﺎ أن أﻓﺼﺢ ﻓﻬﺬا
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﺗﻌﺮﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻻ ﻳﻬﻢ ،ﻻ ﻳﻬﻤﻚ
أﺗﻌﺮﻓني ﺻﻮرة دورﻳﺎن ﺟﺮاي ،إﻧﻨﻲ أراﻫﺎ أﻣﺎﻣﻲ داﺋﻤً ﺎ .أرى ﻧﻔﴘ داﺋﻤً ﺎ ﺗﺰداد ﻗﺒﺤً ﺎ
وﻗﺘﺎﻣﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻔﴘ ﻛﺮﻳﻬﺔ أﻣﺎم ﻧﻔﴘ ،وأﺟﺪ ﻧﻔﴘ أﻧﺰﻟﻖ ،وأﻋﺮف أﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن
أﺗﻮﻗﻒ وﻟﻜﻨﻲ أﺳري وأﻧﺰﻟﻖ .وأﻋﺮف أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻮع وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ،
اﻟﴚء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻌﻪ ﻫﻮ أن أﺷﻜﻮ إﻟﻴﻚ.
– ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮى املﺒﻬﻤﺔ املﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎﺟﻲ واﻟﻐﻤﻮض.
– ﻟﻌﻠﻨﻲ أرﺗﺎح.
– وﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺮﺗﺎح اﻵن؟
– ملﺎذا ﻻ ﺗﺰورﻳﻦ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ.
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١٢
وزارت ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻧﺎزك وﺻﺤﺒﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻌﺐ اﻟﻄﻔﻼن ﻣﻊ ﻧﺎدرة ،واﺳﺘﺄذﻧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ
أن ﺗﺼﺤﺐ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺨﺮج ﺑﻬﻢ ﻓﺴﻤﺤﺖ ﻧﺎزك ﺑﺬﻟﻚ ،وﺧﺮج اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺻﺤﺒﺔ
وﻣﻌﻬﻢ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻼزﻣً ﺎ ﻟﻨﺎدر.
وﺟﺎﻟﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﱄ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺛﻢ ذﻫﺐ ﺑﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ أﻣﻬﺎ.
وﻓﺮﺣﺖ إﻟﻬﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻏري املﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﺮﺣً ﺎ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻮﺳﻞ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﻧﺎﻣﻖ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أن
ﻳﺘﺰوج ﺧﺪﻳﺠﺔ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺎدر ﺑﺎﻟﺬات أن ﻳﺤﺒﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪه ﻷﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻼ ﺣﺮج .ﻓﺄﺧﺘﻪ ﻧﺪﻳﺮة ﺻﻠﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﰲ ﳾء أن إﻟﻬﺎم ﻛﺎﻧﺖ
زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻼت وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ.
ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻬﺎم إﱃ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ وأﻣﺮﺗﻪ أن ﻳﺴﺎرع ﻓﻴﺸﱰي ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ رش ،ووﻋﺪﺗﻪ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة إن ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ.
وﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﺴﺎﺋﻖ ،وأﻫﺪت إﻟﻬﺎم اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻨﺎدر.
– ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺌﺘﻨﻲ ﺳﺘﺠﺪ ﻫﺪﻳﺔ.
وأوﺷﻚ ﻧﺎدر أن ﻳﺠﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮح.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻧﺎدر ﻹﻟﻬﺎم ،ﻓﺼﺎر ﻳﻄﺎﻟﺐ أﻣﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
أن ﻳﺰورﻫﺎ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺧﺪﻳﺠﺔ وﺗﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎدر وﻣﻌﻪ ﻧﺎدرة،
وﻻ ﺗﻨﴗ ﻧﻌﻴﻤً ﺎ ،وﻳﺬﻫﺒﻮن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ إﻟﻬﺎم ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎن ﻧﺎدر ﻳﻔﻮز ﺑﻬﺪﻳﺔ ،وﰲ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻤﺮح اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮﺣً ﺎ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻧﺎدر ﻣﻊ ﻧﻌﻴﻢ ،وﻧﻌﻴﻢ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺪاﻋﺐ ﻧﺎدرة،
أﻣﺎ ﻃﻔﻼ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻋﺰة وأﻳﻤﻦ ﻓﻬﻤﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻻ ﻳﺸﻌﺮان ﺑﴚء؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺎ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ
أن ﻳﻔﺮﺣﺎ أو ﻳﺘﻤﺘﻌﺎ.
– ﺗﺤﺖ أﻣﺮك ﻳﺎ ﻫﺎﻧﻢ.
– ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻴﻮم.
– أﻧﺎ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم أﻧﴫف ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
– ﻻ ﺗﺨﻒ ،ﻟﻘﺪ أﺧﺬت ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻷوﻻد وﺳﺘﺘﻐﺪى ﻋﻨﺪ أﻣﻬﺎ.
– أﻋﺮف ذﻟﻚ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
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– إذن؟
– ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– اﻧﴫف ﰲ ﻣﻮﻋﺪك وﻋﺪ إﱃ اﻟﺤﺮﻣﻠﻚ.
– واﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﺎ اﻓﻨﺪم.
– إذن ﺗﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﺻﻌﺪ إﱃ اﻟﺤﺮﻣﻠﻚ.
– أﻻ ﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺨﺪم.
– إﻧﻚ ﺳﺘﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺼﻴﻔﻲ.
– أﻣﺮك.
– وﻫﺎت اﻟﻜﺮارﻳﺲ.
– أﻣﺮك.
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻜﺮارﻳﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ؟ أﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻜﺮارﻳﺲ؟ أﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ ﻻ أﻣﺎﻧﻊ
وﻟﻜﻦ ،أي ﻟﻜﻦ؟ ﻫﻞ أﻣﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ ﻧﻔﴘ؟ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا ﻻ أﻣﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻟﻘﺪ ﺑﻌﺖ ﻧﻔﴘ
ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻟﻬﺬا املﻜﺎن ،ﻟﻌﻠﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ وﻫﻲ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻧﺒﻴٍّﺎ ،وﻫﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﻻ
ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ ﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﱠ ﺧﺎرق ،ﺣﺒﻴﺴﺔ وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﰲ ﻳﺪﻫﺎ إﻻ أﻧﺎ .ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ
ﻳﻮﺳﻒ ،إﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻞ أﺻﺒﺢ ﻧﺒﻴٍّﺎ وأﻧﺎ ﻻ أﻧﻮي أن أﻛﻮن ﻧﺒﻴٍّﺎ ،إﻧﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﻏﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ
أﻣﻠﻚ اﻟﺠﺮأة ،إﻧﻬﺎ ﺗﺼﻐﺮ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺑﺴﻨﻮات وﺳﻨﻮات .أﻧﺎ أُﻗﺎرﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ أﻣﻠﻚ
اﻟﺠﺮأة؟ إﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﺘﻬﺐ ﱄ اﻟﺠﺮأة ،ﺑﺸﺒﺎﺑﻬﺎ وﺷﺒﺎﺑﻲ ،أﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺒﺎﺑﻲ أن ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه
اﻟﺮﻫﺒﺔ؟ إﻧﻬﺎ زوﺟﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ ،أأﺧﻮﻧﻪ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺗﺨﻮﻧﻪ أﻻ أﺧﻮﻧﻪ أﻧﺎ؟ وﻫﻞ ﱄ ﺧﻴﺎر؟! إﻣﺎ
أن أﺧﻮﻧﻪ أو ﻻ أﻛﻮن ،وﻫﻞ ﱄ اﻟﺨﻴﺎر؟ وزوﺟﺘﻲ؟ أﺧﻮﻧﻬﺎ ،إﻧﻨﻲ أﺧﻮﻧﻬﺎ إذا ﻟﻢ أﺧﻨﻬﺎ ،إن
ﻣﺼريي وﻣﺼريﻫﺎ وﻣﺼري أوﻻدﻧﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم إذا أﻧﺎ ﻟﻢ أﺧﻨﻬﺎ .ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﻮﻗﻒ؟
ﻫﻞ أرﻳﺪ أن أﺗﻮﻗﻒ ،ﻫﻞ أﻣﻠﻚ اﻟﺠﺮأة ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻒ؟ وإن ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ ﻫﻞ أﺗﻮﻗﻒ؟ ﻳﺒﺪو أﻧﻨﻲ
أﺻﺒﺤﺖ أﺳﺘﻄﻴﺐ ﻣﺎ أﺻﻨﻊ ،ﻋﲆ أي ﺣﺎل ﻟﻮﻻ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن أﻣ ًﺮا ﻻ ﺑﺄس
ﺑﻪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل أﺑﻲ إن ﻋﺮف؟ ﺑﻞ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل إذا ﻋﺮف ﻛﻞ ﻣﺎ أﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏري
ذﻟﻚ؟ ملﺎذا ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟! ﺑﺤﺴﺒﻪ أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﻨﺼﺒﻲ .إن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺧﺮى .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
أﺑﻲ أﻧﻨﻲ رﺟﻞ ﻣﺤﱰم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻈﻮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﺪى ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ ،وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن
ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪًا .وإﻧﻪ ﻟﺴﻌﻴﺪ .ﻛﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﻬﻤﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،وإن ﺣﺎول أﺣﺪ
أن ﻳﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮﻣً ﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ.
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وﺑﻌﺪ أن ﺗﺮك ﻧﺎزك راح ﻳﻨﺰل اﻟﺴﻠﻢ ﰲ ﺧﻄﻮات ﺣﺎملﺔ واﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﻮﻣﺔ ﺗﱰﻗﺮق ﻋﲆ
ﺷﻔﺘﻴﻪ .وﻓﺠﺄة اﻧﺘﺒﻪ إﱃ اﻟﻜﺮارﻳﺲ ﰲ ﻳﺪه وأﺻﺒﺤﺖ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺳﺎﺧﺮة وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻢ ﰲ ﺻﻮت
ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﻋً ﺎ :أﻇﻦ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻜﺮارﻳﺲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
١٣
– أﻧﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ أﺳﺘﺤﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ.
– وﻟﻜﻦ زوﺟﺘﻚ ﺗﺴﺘﺤﻖ.
– ﻫﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.
– أﻧﺎ ﻻ أراﻫﺎ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ.
– املﻬﻢ أﻧﺖ.
– أﻧﺎ؟
– أﻧﺖ ﺷﻮﻛﺖ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻚ.
– ﻣﺎﱄ؟
– أﻧﺖ ﻻ ﺗﻨﺎل ﺣﻘﻚ.
– ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ؟
َ
ﺿﻌﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻟﻪ أﺧﺘﻚ إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ؟
– أﻻ ﺗﻨﺎل
– ﻧﻌﻢ.
– إﻟﻬﺎم ﻫﺎﻧﻢ ﺣﻤﺎﺗﻲ.
– أﻋﺮف ذﻟﻚ.
– وأﻧﺎ أﻋﺮف ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻟﻪ.
– وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ؟
– ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ.
– إﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺪﻋﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﺘﻘﻮل ﱄ ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ.
– اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﻤﻚ.
– ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن أﻛﻮن ً
واﺛﻘﺎ.
– ﻛﻦ ً
واﺛﻘﺎ.
– ﻛﻦ ً
واﺛﻘﺎ.
– ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ؟
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– إن ﱄ ﻋﻴﻮﻧًﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻣﻦ ﻫﻢ؟
– ﻟﻘﺪ أﻗﺴﻤﺖ أﻻ أﺑﻮح ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ.
– ﺣﺴﻨًﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﺬي ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ داﺋﻤً ﺎ.
– وﻫﺬا وﺣﺪه دﻟﻴﻞ ٍ
ﻛﺎف؟
– ﻛﻴﻒ؟
– ﻫﻞ ﺛﻤﻦ املﺤﺎﺻﻴﻞ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻐري؟
– آهً ،
ﻓﻌﻼ.
– ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻨﺎﻟﻮا ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ.
– ﻧﺮﻓﻊ دﻋﻮى.
–ﻻ َ
ﺗﻨﺲ أن ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﴩة.
– ً
ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻹﺧﺮاج واﻹدﺧﺎل.
– ﻳُﺨﺮج ﺳﻌﺎدﺗﻚ وﻳُﺪﺧﻞ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ.
– ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ.
– ﻓﻤﺎذا ﺗﺮاﻧﺎ ﻧﻔﻌﻞ؟
ً
– ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﲇ ﻓﻤﻦ أﺟﻞ اﺑﻨﻲ ﺣﺴﺎم.
– ﻧﻘﺘﻠﻪ؟
– املﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ.
– ﻛﻴﻒ؟
– ﻧﺎدر ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻧﺎدر ﻣﺎ زال ﺻﻐريًا.
– ﺳﻨﺔ واﻷﺧﺮى وﺗﺼﺪر ﻓﺘﻮى أﻧﻪ ﻣﺎ دام ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪﻳﺮ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺤﻦ أن ﻧﺪﺑﺮ أﻣﻮرﻧﺎ.
– وﻟﻜﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻄرية.
– ﻟﺪيﱠ أﺻﺪﻗﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮس وإﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺨﻴﺐ.
– أﺗﻌﺮف أﺣﺪًا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء.
– أﻋﺮف اﻟﻜﺜريﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ.
– إذن ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ ً
ﻗﻠﻴﻼ.
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– ﻧﻨﺘﻈﺮ؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ﻧﻨﺘﻈﺮ؟
– وﻣﺎ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا؟
– أﻧﺎ أﻋﺮف ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻟﻠﻨﻘﻮد داﺋﻤً ﺎ.
– ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺜرية.
– ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺎة أم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻤﻴﺤﺔ؟
– ﻫﺲ.
– ﻣ ﱠﻢ ﺗﺨﺎف؟ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻚ اﻟﺬﻋﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻻك ﻣﻦ ذﻛﺮ
اﺳﻢ …
– ﻫﺲ.
– ﻫﺲ ،ﻫﺲ.
– أﻧﺴﻴﺖ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ؟
– ﰲ ﺑﻴﺖ ﺑﻨﺖ أﺧﺘﻲ.
– زوﺟﺘﻲ.
– أﺗﺨﴙ أن ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ وأﻧﺎ أذﻛﺮ ،ﻫﺲ ،وﻻ ﺗﺨﴙ أن ﺗﺴﻤﻌﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺂﻣﺮ ﻋﲆ ﻗﺘﻞ
أﺑﻴﻬﺎ؟
– ﻗﺪ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﻗﺘﻞ أﺑﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ …
– ﻫﺲ؟!
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– أﻻ ﺗﻌﺮف؟
– ﺗﺤﺲ.
– ﺣﺴﻨًﺎ .وﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻧﺎ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ؟
– ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﺪاوة ﺑني ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺎﺷﺎ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﻨﺎ.
وﺻﻤﺖ ﺷﻮﻛﺖ وﺣﻤﻠﻖ.
– ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﺼﻮر أﻧﻚ ﺧﻄري إﱃ ﻫﺬا املﺪى.
– املﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬه املﺒﺎﻟﻐﺔ.
– وﻛﻴﻒ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ؟
– ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ.
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– ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ؟
– ً
ﻣﺜﻼ.
– ﺻﺎﻟﺢ؟
– ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎملﺮة.
– ﻧﻌﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺎﺷﺎ.
– ﺟﺪٍّا.
– ﻣﻊ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ؟
– إﻧﻪ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻪ.
– إذن ﻓﻤﻊ ﻣﻦ؟
– ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ.
١٤
– ﻫﺪﻳﺘﻚ اﻟﻴﻮم ﺳﺘﻀﻌﻬﺎ ﰲ أﺻﻐﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﻚ.
– ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﺎ ﻫﻲ؟
– ﺧﺬ.
– ﻣﻔﺘﺎح ،أﻳﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻪ؟
– إﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﻛﺒري ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ إدﺧﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ.
– ٍّ
ﺣﻘﺎ؟
– ﺗﻌﺎ َل.
– وﺳﺤﺒﺖ ﻳﺪه إﱃ اﻟﺸﺒﺎك ،وﻓﻐﺮ ﻧﺎدر ﻓﺎه ﻏري ﻣﺼﺪق.
– ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة؟
– ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة.
– ﱄ أﻧﺎ؟
– اﻧﺰل وﻟﻒ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺔ وﻋﺪ ﻟﺘﻘﻮل ﱄ رأﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
واﻧﺘﻬﺐ اﻟﺴﻠﻢ اﻧﺘﻬﺎﺑًﺎ ،وأﻣﺴﻜﺖ إﻟﻬﺎم ﺑﺴﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن وأدارت رﻗﻤً ﺎ.
– ﺳﻤﻴﺤﺔ أﻧﺎ إﻟﻬﺎم .ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﱄ زﻣﺎن ﻟﻢ أرك .أﻳﻦ أﻧﺖ ﻏﺪًا؟ ﻻ ﺑﺄس ،ﻧﺘﻐﺪى ﻣﻌً ﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ آذاﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺰوج اﺑﻨﺘﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬا ،ووﻃﺪت
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺟﺎءت إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﱃ .وﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ؛
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ﻓﺴﻤﻴﺤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﺘﺬب اﻧﺘﺒﺎه ﺳﻴﺪة ﰲ ذﻛﺎء إﻟﻬﺎم ،وإﻟﻬﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺲ ﺑﺪاﻓﻊ ﺧﻔﻲ
ﻻ ﺗﺪري ﻣﺄﺗﺎه أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻔﻊ ﻳﻮﻣً ﺎ ﺑﺴﻤﻴﺤﺔ ،واﻟﻴﻮم ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺪﺳﻬﺎ ،وﻳﻌﻮد ﻧﺎدر وﻳﻘﺒﻞ
إﻟﻬﺎم.
– إن أﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ أن ﻳﻘﺪم ﱄ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺪﻳﺔ.
– ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺨﴙ ﻋﻠﻴﻚ.
– وأﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﺸني ﻋﲇﱠ؟
– وﻟﻬﺬا ﻟﻦ أﺟﻌﻠﻚ ﺗﺨﺮج ﺑﻬﺎ وﺣﺪك.
– ﻣﺎذا؟
– ﺳﺘﱰﻛﻬﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﻴﻮم وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻷﻛﻮن ﻗﺪ وﺟﺪت ﻣﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻚ رﻛﻮﺑﻬﺎ.
ً
ﺳﺎﺋﻘﺎ.
– ﻻ أرﻳﺪ
ً
ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻣﺎ أﺣﴬت ﻟﻚ ﺳﻴﺎرة.
– ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻧﻮي أن أﺣﴬ ﻟﻚ
– ﺑﺮاﻓﻮ ﻋﻠﻴﻚ.
– إن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴري ﺑﺴﺎﺋﻖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪك داﺋﻤً ﺎ.
– ﻻ ﳾء ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ أﺑﺪًا.
– وﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺳﺘﻌﺮف إﱃ أي ﺣﺪ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺮف اﻷﺷﻴﺎء.
وﺣني ﺟﺎءت ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻐﺪاء اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻟﻬﺎم أن ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﳾء.
وﺣني ﺟﺎء ﻧﺎدر ﰲ ﻣﻮﻋﺪه ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻴﻪ إﻟﻬﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﺎرﻛﻪ رﻛﻮب اﻟﺴﻴﺎرة:
اﻵﻧﺴﺔ ﻣﻨﺎل.
ﻏﻀﺔ ﻛﺎﻟﻐﺼﻦ اﻟﺮﻃﻴﺐ ،ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺟﺬوة وﺧﱪة ،وﰲ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ دﻋﻮة واﺑﺘﺴﺎﻣﺔ.
وﻟﻢ َ
ﺗﻨﺲ إﻟﻬﺎم أن ﺗﻘﻮل :وﻫﺬا ﻣﻔﺘﺎح ﺑﻴﺖ اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻪ ﻟﻜﻤﺎ إذا ﺗﻌﺒﺘﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎن داﺋﻤً ﺎ أن ﺗﺴﱰﻳﺤﺎ ﻓﻴﻪ.
– إن أﻣﻚ ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﻄﺮة.
– أﻋﺮف.
– أﺗﺮﺿني ﻋﻦ ﻫﺬا؟
– إﻧﻬﺎ أﻣﻲ.
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– ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﻚ؟
– ﻓﻬﻲ اﻣﺮأة ﺗﻨﺘﻘﻢ.
– ﰲ ﺷﺨﺺ اﻻﺑﻦ؟
– اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻻ ﻳﻌﺮف أﻳﻦ ﻳﻘﻊ.
– إﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻪ.
– وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻈﻞ اﺑﻦ أﺑﻴﻪ إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇ ًﺮا ﻟﻠﻮﻗﻒ.
– ﻗﺪ ﻳﺪﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻌﻪ.
– وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺒٍّﺎ ﻷﻣﻲ.
– ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
– دﻋﻮة وﺣﻔﻠﺔ وﺗﻌﺮﻓﻪ وﻳﺨﺘﺎر.
– ً
ﻣﺜﻼ.
– ﻟﻔﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
– ﺧري ﻣﻦ اﻟﻠﻔﺔ اﻟﻘﺼرية.
– ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺬا؟
– ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺸﻴﺖ أن ﻳﻤﻨﻌﻪ أﺑﻮه ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺣﻔﻼﺗﻬﺎ.
– واﻵن؟
– اﻷب ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
– وﻟﻜﻨﻲ أﻧﺎ أﻋﺮف.
– ﻫﻞ ﺻﺤﺎ ﺿﻤريك اﻵن؟
– إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
– وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺎم ﺣني ﻳﺮﻳﺪ.
– ﻟﻌﻠﻪ اﻵن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺎم.
– ﺑﻞ إﻧﻚ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ ﻣﻦ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
– رﺑﻤﺎ.
– وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻔﺴﻚ أﻧﻚ ﺗﺆدي واﺟﺒﻚ.
– رﺑﻤﺎ ً
أﻳﻀﺎ.
– ﻋﲆ ﺣﺴﺎب أﻣﻲ.
– إﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا املﻜﺎن.
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– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا.
– اﻗﱰﺣﻲ.
– ﻗﺪم اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وﻻ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﻢ أﻣﻲ.
– ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ.
– أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
– وﻣﺎذا ﺗﺮى؟
– اﻟﺮأي داﺋﻤً ﺎ ﻟﺴﻌﺎدﺗﻚ.
– املﺴﺄﻟﺔ ﺧﻄرية.
– ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮر .إﻧﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺠﺮاه.
– أﻧﺎ ﻋﻨﺪي اﻟﺤﻞ.
– ﻫﻜﺬا ﴎﻳﻌً ﺎ؟
– ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﻓﻜﺮ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ أن أرﺳﻠﻪ إﱃ اﻟﺨﺎرج ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ.
– ﻓﻜﺮة ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ.
– أﻋﺠﻞ ﺑﻬﺎ.
– وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ أن ﻳﺴري ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
– ﻫﺬا إذا ﻛﺎن وﺣﺪه.
– وﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻪ؟
– أﻧﺖ.
– أﻧﺎ؟
– أﻧﺖ.
– وأوﻻدي وزوﺟﺘﻲ؟
– ﰲ رﻋﺎﻳﺘﻲ.
– وﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻬﺎﻧﻢ ﻋﲆ ﺳﻔﺮه؟
– إﻧﻨﻲ آﻣﺮ وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺣﺪ.
– أﻓﻜﺮ.
– ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻓﺮ.
ً
وأﻃﺮق ﺻﺎﻟﺢ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟً ﺎ أن ﻳﻘﻮل وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺎﻣﻖ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻻ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ
ذﻟﻚ أﺣﺐ أن ﻳﺸﻔﻊ أﻣﺮه :أﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﺛﻘﺘﻲ ﻓﻴﻚ.
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– أﻧﺎ ﺗﺤﺖ أﻣﺮك.
– وأﻧﺖ ﺗﻌﺮف أن ﺻﺤﺘﻲ ﺳﺎءت ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻷﺧرية.
– ﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻚ.
ً
ﺟﺎﻫﻼ ،وأﻋﺮف ﺗﻤﺎﻣً ﺎ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ أﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
– أﻧﺎ ﻟﺴﺖ
– ﺑﻞ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺗﺘﺨﻮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم.
– املﻬﻢ أﻧﻨﻲ أﻋﻬﺪ ﻟﻚ ﺑﻨﺎدر ،ﰲ اﻟﺨﺎرج وﰲ اﻟﺪاﺧﻞ إذا ﺣﺼﻞ ﳾء.
– رﺑﻨﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻚ.
– ﻟﻢ أﻋﺪ ﺻﻐريًا.
– رﺑﻨﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻚ.
– أﻧﺎ أﻋﺮف ﻣﺸﺎﻋﺮك ﺟﻴﺪًا.
– أرﺟﻮ ذﻟﻚ.
– ﻧﺎدر أﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﻋﻨﻘﻚ.
ﻣﺎ أﺛﻘﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ! ﻫﻞ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ أرﻋﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ؟! إﻧﻨﻲ أﺧﻮن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؛ ﻟﻴﺲ أﻧﺎ اﻟﺬي
أﺧﻮﻧﻪ ،إﻧﻬﺎ زوﺟﺘﻪ ﺗﺨﻮﻧﻪ ﻣﻌﻲ وﻟﻴﺲ أﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺨﻮﻧﻪ.
– أرﻳﺪ أن أﻟﻘﺎك ﰲ اﻟﺤﺎل.
وراﺣﺖ ﺗﺨﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﺘﻮﺷﻚ أن ﺗﻤﺰﻗﻬﺎ ،وﺗﺮوح وﺗﺠﻲء ﰲ اﻟﺤﺠﺮة
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ.
ﻛﻨ َ ِﻤﺮة ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ٍ
– ﻧﺎدر وأﻧﺖ ﻣﺮة واﺣﺪة؟
– اﻫﺪﺋﻲ.
– ﻛﻴﻒ؟
– ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻬﺪﺋﻲ.
– اﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻚ.
– ﻓﻘﻂ اﻫﺪﺋﻲ.
– أرﻳﺪ أن أﺗﺸﻔﻰ ﻓﻴﻪ ،أرﻳﺪ أن أﻧﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ.
– ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺘﻘﻤني ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺴﻔﺮﻧﺎ.
– اﻟﻴﻮم اﻷﺳﺒﺎب أﻗﻮى ،اﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻚ.
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– ﻣﺎذا ﺳﺄﻓﻌﻞ؟
– ﻧﺎدر ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ.
– إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﺮﻣﻨﻲ ﻣﻨﻪ.
– ﻧﺎدر ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒ ً
ﻄﺎ ﺑﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ.
– إﻧﻨﻲ أﻣﻪ.
– وﻟﻜﻨﻚ ﻧﺴﻴﺖ أن ﻟﻪ أﺑًﺎ.
ﻧﴘ أﻧﻨﻲ إﻧﺴﺎﻧﺔ.
– إن أﺑﺎه ﱠ
– أﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أﺳﺒﺎب؟
– ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻳﺤﺮم إﻧﺴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ.
– وﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻤﺎرﳼ ﺣﺮﻳﺘﻚ.
– ﻟﻘﺪ أرﻏﻤﻨﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ.
– ﺗﺮى …
– أﻛﻤﻞ.
– ﻻ داﻋﻲ.
– إﻧﻨﻲ أﻋﺮف ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
– ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻨﻲ أن أﻛﻤﻠﻬﺎ؟
– ﻷﺗﺄﻛﺪ.
– ﻗﻮﻟﻴﻬﺎ إذن.
– ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺄل ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺣﺮة ﻫﻞ ﻛﻨﺖ أﺧﺘﺎرك أم ﻻ؟
– ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺆال .ﻓﻤﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ؟
– ﻻ أﻋﺮف.
– أﺷﻜﺮك.
– أﻋﺠﺒﺘﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ؟
– ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺔ.
– واﻵن ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟
– اﻧﺘﻈﺮي.
– ﺳﻨﻮات.
– ﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻨﺎ إﻻ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
– ﺧﺪﻳﺠﺔ.
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اﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻚ ،أرﻳﺪ أن أﺗﺸﻔﻰ ﻓﻴﻪ ،أرﻳﺪ أن أﻧﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ.

– ﻣﺎ ﻟﻬﺎ؟
– ﺳﺘﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻚ.
– ﻻ أﻇﻦ.
– ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻬﺬا.
– واﻷوﻻد ﺻﻐﺎر.
– ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪك أن ﺗﺘﻔﺮغ ﻟﻨﺎدر.
– رﺑﻤﺎ.
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– أﺗﻌﺮف ﻧﺎدر؟
– ﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮﻫﺎ.
– ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻻ ﻳﱰك إﻟﻬﺎم.
– ﻳﺠﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﴪه.
– وأﻧﺎ ﻻ أﻣﻨﻌﻪ.
– ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺤﺒﻚ وﻻ ﻳﺤﺐ أﺣﺪًا ﻣﺜﻠﻚ.
– ذﻛﺎؤك ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻬﺎت.
– ﻫﻞ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻊ ﻧﺎدر؟
– اﻛﺘﺐ ﱄ.
– ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ.
– اﻛﺘﺐ ﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ أﺧﺒﺎرك وﻫﻲ ﺳﺘﻄﻠﻌﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت.
ﺣني وﺻﻠﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨرية إﱃ اﻟﻘﴫ ﺻﻌﺪﺗﺎ إﱃ اﻟﺤﺮﻳﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻧﺎدر ﻟﻘﻴﻬﻤﺎ ﰲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﺳﻤﺘﻪ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻲ .ﺣﻠﻮة ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة .ﻻ ﻋﻴﺐ ﺑﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﱰك أﻣﻬﺎ أﺑﺪًا .أﺧﺎف أن أﺣﺎدﺛﻬﺎ ﻓﺘﻄﻠﻖ أﻣﻬﺎ ﻋﻨﻲ اﻷﻗﺎوﻳﻞ .وأﻧﺎ ﻻ أرﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻷﻗﺎوﻳﻞ
أن ﺗﻨﻄﻠﻖ.
أﻣﺴﻜﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺑﺬراع اﺑﻨﺘﻬﺎ وأوﺷﻜﺖ أن ﺗﻘﺮﺻﻬﺎ :ﺳ ﱢﻠﻤﻲ واﺑﺘﺴﻤﻲ.
ﻳﺎ ﻷﺣﻼﻣﻚ ﻳﺎ أﻣﻲ ،إﻧﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻬﺪأ ﻟﻪ ﺟﻨﺎح ،ﻃﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮاﻧﻲ،
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ،ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ ،ﻟﻮ ﻧﻈﺮ ﻟﺮأى ﰲ ﻋﻴﻨﻲ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﻪ وأﻛﺎد أﻗﻮل اﻟﺤﺐ ﻟﻪ ،وﻟﻜﻦ أي
ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﻲ؟ إﻧﻨﻲ ﻻ أﻣﺜﻞ ﰲ ﺧﺎﻃﺮه أي ﻓﻜﺮة .إن ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺗﻌﱪاﻧﻨﻲ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺮاﻧﻲ.
أﻫﻼ ﺗﻨﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔً ،
– ً
أﻫﻼ ﻣﻨرية ،ﻣﻦ زﻣﺎن ﻟﻢ أرﻛﻤﺎ.
– أﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﻵن ﻳﺎ ﻧﺎدر.
– ﻋﻨﻚ أﻧﺖ ﻳﺎ ﺗﻨﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻻ أﻗﺪر أن أﻧﺸﻐﻞ.
– ﻓﺎﺳﺄل ﻋﻨﺎ ﻳﺎ أﺧﻲ.
– اﺳﻤﻌﻲ ،أﻧﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻟﻨﺪن وﻟﻴﺲ ﻣﻦ املﻌﻘﻮل أن أﺳﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ أن أﺷﻮﻓﻚ أﻧﺖ وﻣﻨرية.
– ﻋﻈﻴﻢ ،اﻟﻌﺸﺎء ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻛﺮ.
– ﻋﻈﻴﻢ ،وﻣَ ﻦ املﺪﻋﻮون؟
– ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ أن ﺗﺨﺘﺎر.
– ً
أوﻻ ﺗﻨﺖ إﻟﻬﺎم.
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– أﻣﺮك.
– وﻃﺒﻌً ﺎ إﺧﻮﺗﻲ.
– ﻃﺒﻌً ﺎ.
– وﻧﻌﻴﻢ؟
– وﻧﻌﻴﻢ.
– وﻃﺒﻌً ﺎ ﻣﻨرية.
وﺗﺒﺎﻟﻎ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﰲ اﻟﻀﺤﻚ ،وﺗﻀﺤﻚ ﻣﻨرية ﰲ ﺳﻌﺎدة.
– وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﺘﺎري أﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺋني.
– أﻓﻜﺮك أم ﻟﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜري؟
– ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻧﴗ.
وﻳﺘﺠﻪ ﻧﺎدر إﱃ اﻟﺴﻠﻢ ،وﺗﺘﺠﻪ ﻛﺮﻳﻤﺔ وﻣﻨرية إﱃ ﺟﻨﺎح ﻧﺎزك .وﺣني اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ املﻘﺎم
ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ املﻠﺤﻘﺔ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم.
– أﻳﻦ اﻟﻬﺎﻧﻢ ﻳﺎ ﻻﻻ أملﺎظ؟
– ﻻ أدري.
– ﻻ ﺗﺪري؟
– وﷲ أﻧﺎ أدري وﻻ أﺣﺪ ﻳﺪري.
– ﻫﻞ ﺟﻨﻨﺖ؟
– وﻣﺎ ﻟﻪ؟ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ أن أﺟﻦ.
– ﻳﺎ رﺟﻞ اﻋﻘﻞ وﻗﻞ ﻟﻨﺎ أﻳﻦ اﻟﻬﺎﻧﻢ.
– أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدة ﻏﺮﻳﺒﺔ.
– ﻋﺎرﻓﺎﻫﺎ.
– ﻋﺎرﻓﺎﻫﺎ؟
– ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﴩﻳﻦ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية.
– إذن ﻓﺄﻧﺖ ﻋﺎرﻓﺎﻫﺎ؟
ً
– ﺗﺤﺐ أن ﺗﻨﺎم أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺸﺘﻮي واﻟﻮﻗﺖ ﺻﻴﻒ.
– أﻧﺖ ﻋﺎرﻓﺎﻫﺎ ،أﺗﺮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻳﺮد اﻟﺮوح؟ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺸﺘﻮي اﻵن ﻓﺮن وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﺄة وﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻫﻲ ﻋﺎﺋﺪة.
– أﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮة؟
– وﻫﻞ ﻗﻠﺖ ﺷﻴﺌًﺎ؟
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– أﻧﺖ داﺋﻤً ﺎ ﺗﺘﻌﺠﺐ.
– ﻛﺎن ﻻﻻ ﺑﺸري ﷲ ﻳﺮﺣﻤﻪ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻌﻲ ً
أﻳﻀﺎ.
– ﻛﻢ ﻋﻤﺮه ﺣني ﻣﺎت؟
– ﻻ أﻋﺮف ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻲ.
– وأﻧﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﺮك؟
– ﻻ أﻋﺮف ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻮت ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﱄ إن ﻋﻨﺪي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧني ﺳﻨﺔ.
– اﻗﱰﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ،وﻣﺘﻰ ﻣﺎت؟
– ﻛﺎن ﻳﻼﻋﺐ ﻧﺎدر ﺑﻚ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ وﻳﻘﻠﺐ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،وﻧﺎدر ﺑﻚ ﻳﻀﺤﻚ وﻻﻻ ﺑﺸري ﻓﺮﺣﺎن
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺴﻌﻪ .ﺛﻢ ﻧﺎدى اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﺎدر ﺑﻚ ﻟﻠﺪرس وﺻﻌﺪ ﻻﻻ ﺑﺸري إﱃ ﺣﺠﺮﺗﻪ
وﻟﻢ ﻳﻐﺎدرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
– ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ.
– ً
ﻣﺜﻼ؟
– ﻻﻻ أملﺎظ أﻧﺖ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ املﺎﺋﺔ.
– وﻣﺎ ﻟﻪ؟
– أﺧريًا ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ.
أﻫﻼ ﻛﺮﻳﻤﺔً ،
– ً
أﻫﻼ ﻣﻨرية.
– ً
أﻫﻼ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺗﻨﺖ.
– ﻣﺎذا ﺑﻚ؟
– أﻻ ﺗﻌﺮﻓني؟
– ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺘﺎن وﻳﻌﻮد.
– أﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻓني ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻔﺮه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱄ ﱠ.
– ﺑﻞ أﻋﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
– ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف.
– ﺣﺘﻰ وﻻ أﻧﺎ؟
– وﻻ أﻧﺖ.
– ﻟﻘﺪ دﻋﻮﻧﺎه ﻋﲆ اﻟﻌﺸﺎء.
وﺻﻤﺘﺖ ﻧﺎزك ﻓﱰة ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺠﺄة :ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ.
وﺻﻤﺘﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺛﻢ ﻋﺎدت ﺗﻘﻮل :ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪ.
وﻓﻬﻤﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أرادت أن ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ :وﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻪ؟
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– اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻪ.
– وﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻚ؟
– أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني أﻧﻨﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪة.
وﻧﻈﺮت ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ إﱃ ﻣﻨرية ،ﻳُﺨﻴﻞ إﱄ ﱠ أﻧﻨﻲ أﻋﺮف ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺴﻴﺪﺗﺎن ،وﻟﻌﻠﻨﻲ
ً
ﺣﺬار أن ﺗﻔﻜﺮا ﰲ أﻣﺮي ﻛﺄﻧﻨﻲ ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة،
أﻳﻀﺎ أرﻳﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﺎ أرﻳﺪ،
ِ
إﻧﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدة وﻻ أﺣﺐ أن ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ وﺟﻮدي ،إﻧﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدة داﺋﻤً ﺎ.
– ملﺎذا ﻟﻢ أﻟﺤﻆ ﻣﻨرية إﻻ اﻟﻴﻮم؟ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮي ﺑﺄﻳﺎم ،إﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺮج
ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﺧﺴﺎرة ﻓﺎت اﻟﻮﻗﺖ.
– ملﺎذا ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻫﻜﺬا؟ ﻣﺎذا ﺑﻪ؟ أﻟﺴﺖ أﻧﺎ ﻣﻨرية اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻦ أﻃﻔﺎل؟
١٥
ﰲ ﻟﻨﺪن اﻧﻔﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎدر ،وﺑﺪأ ﻓﺄدرج اﺳﻤﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ،واﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳني ﻟﻪ
ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺗﻘﴤ ﺑﺄن ﻳﻌﻮد ﻧﺎدر ﻣﻦ
ً
ً
ﻣﺜﻘﻔﺎ.
ﺷﺨﺼﺎ
إﻧﺠﻠﱰا
وﺑﺪأت اﻟﺪراﺳﺔ .ووﺟﺪ ﻧﺎدر ﻧﻔﺴﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أواﻣﺮ ،وﺿﺎق ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة وأراد أن ﻳﺘﻤﺮد ،وﻟﻜﻦ وﻃﺄة
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة ،وﻟﻮﻻ وﺟﻮد ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻌﻪ ﻷﺻﺒﺤﺖ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎ.
واﺿﻄﺮ ﻧﺎدر أن ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ املﺪرﺳﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ ،وأن ﻳﺘﻠﻘﻰ
دروﺳﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﰲ اﻧﺘﻈﺎم .وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻟﻠﱰوﻳﺢ ﻋﻦ ﻧﺎدر ﻓﻜﺎن ﻳﺼﺤﺒﻪ
ﻫﻮ ﻧﻌﻴﻢ إﱃ ﻣﺴﺎرح ﻟﻨﺪن ﻣﺮﺗﺌﻴًﺎ أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰوﻳﺢ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ً
أﻳﻀﺎ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺎدر
ﻏﺒﻴٍّﺎ؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ املﺪرﺳﺔ وﻣﻦ اﻟﺪروس ،واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﺗﻘﺎﻧًﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺻﺎﻟﺢ إﱃ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺗﻄﻤﺌﻨﻪ ،وﻛﺎن اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺳﻌﻴﺪًا ﺑﻬﺬه اﻷﻧﺒﺎء.
وﻟﻢ َ
ﻳﻨﺲ ﺻﺎﻟﺢ أن ﻳﺮﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ إﱃ ﻛﺮﻳﻤﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺎزك ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻐرية
وﻛﺒرية ﰲ ﺣﻴﺎة ﻧﺎدر وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻫﻮ ً
أﻳﻀﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻪ ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ﺗﻄﻤﺌﻨﻪ أن اﻟﺒﺎﺷﺎ وﰱ ﺑﻮﻋﺪه؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻋﻰ أﴎﺗﻪ
رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺸﻮق إﱃ زوﺟﺘﻪ وإﱃ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ راﺣﺘﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ اﻷﻧﱠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﰲ ﻏري ﺧﻮف وﻻ ﻗﻠﻖ.
ً
ﻣﺸﻮﻗﺎ إﱃ اﺑﻨﻪ وإﱃ اﺑﻨﺘﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺠﺪ أﺣﺪًا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ إﻧﻪ ﻣﺸﻮق
وﻛﺎن
إﱃ ﺑﻴﺘﻪ.
ﻋﺎد إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﻛﺎن ﻳﻘﴤ ﻣﻌﻬﻢ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻧﺎدر ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ،
وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ.
وﻣﺮت اﻷﻳﺎم ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮاﻓﻴﻬﻢ اﻹﺟﺎزات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﻴﺊ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺜﻼﺛﺘﻬﻢ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻘﻀﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﻹﺟﺎزة.
وﻟﻜﻦ ﻧﺎدر ﻛﺎن ﻳﺤﺲ داﺋﻤً ﺎ أﻧﻪ ﰲ ﺳﺠﻦ ،وأن اﻟﻘﻴﺪ ﺣﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ.
وأﺣﺲ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻧﺎدر :وﺑﻌﺪ؟
– إﻧﻬﺎ أواﻣﺮ أﺑﻲ.
– وﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ؟
– ﺻﺎﻟﺢ.
– وﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ أﺟﻬﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺎﺑﺔ.
– إذن ﻓﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮل؟
– ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻚ.
– ﻧﻌﻢ.
– ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﺳﺘﻜﻮن إﺟﺎزة رأس اﻟﺴﻨﺔ.
– وﻗﺪ أﻋﺪدت ﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ راﺋﻌً ﺎ.
– ﺑﻞ أرﻳﺪ أن أﻗﻀﻴﻬﺎ وﺣﺪي.
– وﺣﺪك؟
– أﻧﺎ وﻧﻌﻴﻢ.
– وأﻧﺎ؟
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ وﺣﺪك أﻧﺖ ً
أﻳﻀﺎ.
– وﺣﺪي؟
– ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.
– وﻣﻦ أدراك أﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻲ ﻣﻌﻚ؟
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– إﻧﻚ ﻣﻌﻲ ﺗﻌﻤﻞ ،وإﻧﻲ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ.
– وﻟﻜﻨﻨﻲ أﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺒﺘﻚ.
– وأﻧﺎ ً
أﻳﻀﺎ ،إﻻ أﻧﻨﻲ أرﻳﺪ أن أﺣﺲ ﺑﺤﺮﻳﺘﻲ.
– وﻫﻞ أﻣﻨﻌﻚ ﻋﻦ ﳾء؟
– ﻋﻦ ﻛﻞ ﳾء.
–ﻻ َ
ﺗﻨﺲ أﻧﻨﻲ …
– أﻋﺮف أﻧﻚ ﺗﻨﻔﺬ أواﻣﺮ أﺑﻲ.
– ﻓﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ إذن؟
– أن ﺗﻨﴗ ﻫﺬه اﻷواﻣﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ أﻳﺎم اﻹﺟﺎزات.
– ﺿﻤريي …
– ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﻤﺢ.
– أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺳﺎﻓﺮ وﺗﺼﻨﻊ أﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء.
– ﺑﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ.
– أﺗﻤﻨﻌﻨﻲ؟
– اﺳﻤﺢ ﱄ أن أﻗﻮل ﻧﻌﻢ.
– اﻛﺘﺐ إﱄ ﱠ.
– وﻻ ﻫﺬا .ﻣﺎ ﴎ ﻫﺬا اﻟﻌﺪاء؟
– إﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪاء.
– وواﺟﺒﻲ؟
– واﺟﺒﻚ أن ﺗﻄﻴﻌﻨﻲ.
– ﺑﻞ واﺟﺒﻲ أن أﻃﻴﻊ اﻟﺒﺎﺷﺎ.
– اﻟﻮاﻗﻊ أن واﺟﺒﻚ ﻫﻮ أن ﺗﻄﻴﻊ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– أﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻳﻮم أﺻﺒﺢ أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ﻣﻦ أول اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻳﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺎدر ﻫﺬه
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺨﺎﺑﺖ أﻣﺎﻧﻴﻪ وذﻛﺮﻫﺎ ﻧﺎدر ﰲ ﴏاﺣﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ.
– وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻷوﻓﻖ ﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ راﺿﻴًﺎ ﻋﻨﻚ داﺋﻤً ﺎ ،ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺎﻇﺮ
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﱄ أو ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ.
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ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺎ .وأﻃﺮق ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺎدر أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﺎدر اﻟﺤﺠﺮة.
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﺎد ﻧﺎدر إﱃ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﲆ ﻳﺪ إﻟﻬﺎم .وإن ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك ﻳﺨﴙ رﻗﺎﺑﺔ أﺑﻴﻪ أو أﻗﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﴙ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ ﻳﻌﺮف
أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪ ًرا آﺧﺮ ﻳﺮﺳﻞ املﻌﻠﻮﻣﺎت املﺪرﺳﻴﺔ إﱃ أﺑﻴﻪ ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ،إﻧﻬﺎ املﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ درﺟﺎﺗﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺮﴈ املﺪرﺳﺔ وأﻻ ﻳﻬﻤﻞ دروﺳﻪ وأن ﻳﻌﺮﺑﺪ
ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﻳﻌﺮﺑﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وأﺻﺒﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻄﻴﻌً ﺎ ﰲ رﺿﻮخ ،ﻻ ﻳﺸﱰك
ﻣﻌﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻤﺖ ،وﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﺮى زوﺟﺘﻪ ﻟﻴﻀﻴﻒ إﱃ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻦ اﺿﻄﺮاره إﱃ اﻟﺴري ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم أﻧﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا
ﺑﺎق ﺑني ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻨﻔﻌﻪ زوﺟﺘﻪ وﻣﺎذا ﺗﺠﺪﻳﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؟ إن اﻟﴫاع — إن ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﴏاع — ٍ
وﻧﻔﺴﻪ ،ﺑني ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن وﺑني ﻣﺎ ﺻﺎر إﻟﻴﻪ ً
ﻓﻌﻼ.
ﰲ اﻹﺟﺎزات اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻳﺄﺗﻲ إﱃ ﻟﻨﺪن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻪ ﻧﺎزك وﻧﺎدرة وﻛﺎن
ﻳﺘﻔﻀﻞ ﻓﻴﺼﺤﺐ أﴎة ﺻﺎﻟﺢ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﻮر ﺗﻤ ﱢﻜﻦ ﻧﺎزك ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﺎﻟﺢ
إﻻ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻋني ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﺷﻴﺌًﺎ واﻫﻨًﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﺣﺘﻰ ﻷن
ﺗﻔﺎﺗﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺣﺴﺘﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل وﻃﻮﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﺻﺎﻟﺢ ﰲ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزات أن ﻳﻨﻐﺺ ﻋﲆ ﺧﺪﻳﺠﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻈﻬﺮ
أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﻘﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﴚء إﻻ ﺑﺒﻌﺪه ﻋﻨﻬﻢ .وﰲ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزات ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎزك ﻻ ﺗﱰك
ﻧﺎدر ﻟﺤﻈﺔ إﻻ ﺣني ﺗﺤﺲ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ أن ﻳﺴﻬﺮ ﻣﻊ ﻧﻌﻴﻢ ﺳﻬﺮة ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻪ ﻫﺬه
اﻟﻔﺮﺻﺔ وﺗﺮﺟﻮ أﺑﺎه أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻬﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪً ،
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ
ﻫﺬه اﻟﺴﻬﺮات ﻷن اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻜﺮر ﻛﺜريًا.
وﰲ اﻹﺟﺎزات اﻷﺧرية ﻻﺣﻆ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ أن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮام،
ﻓﺎﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺷﺎ إﱃ ﺣﺠﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﱰﻳﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺪاء وﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎزك ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ
وﺧﺪﻳﺠﺔ ﰲ ﺑﻬﻮ اﻟﻔﻨﺪق.
– ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ.
– ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺒًﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
– وﻣﺎذا ﻗﺎل اﻷﻃﺒﺎء؟
– ﻟﻴﺴﻮا راﺿني ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻪ ﻛﻞ اﻟﺮﺿﺎ.
– وملﺎذا ﻻ ﻳﺮى اﻷﻃﺒﺎء ﻫﻨﺎ؟
– أﻇﻨﻪ ﺳﻴﻔﻌﻞ.
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واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﺮﺑﺪ ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﻳﻌﺮﺑﺪ.

ً
وﻓﻌﻼ ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ أﻃﺒﺎء إﻧﺠﻠﱰا وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻪ داﺋﻤً ﺎ ،وأﺣﺲ أن
ﻣﺮض اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺬي ﻳُﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ،واﻧﻘﻀﺖ اﻹﺟﺎزة وﻋﺎد اﻟﺒﺎﺷﺎ وﻧﺎزك وأﴎة
ﺻﺎﻟﺢ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،واﺳﺘﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻨﺪن ﻳﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻜﺮﻳﻪ .وﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬه املﺮة أﺻﺒﺢ
ﺗﻮدده ﻟﻨﺎدر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ؛ ﻓﺮاح ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺴﻴﺪ ﻟﻪ أن ﻳﺄﻣﺮ وﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﻮاه أن ﻳﻄﻴﻊ.
وأﺣﺲ ﻧﺎدر ﻫﺬه اﻟﻨﻐﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻛﺎن ﺗﻔﺴريﻫﺎ ﺣﺎﴐً ا ﰲ ذﻫﻨﻪ؛ ﻓﻬﻮ ً
ﻓﻌﻼ اﻟﺴﻴﺪ وﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪه ،ﻋﻨﺪه أو ﻋﻨﺪ أﺑﻴﻪ ،اﻟﻔﺮق ﻻ ﻳُﺬﻛﺮ ،ﻛﺎن ﻧﺎدر داﺋﻤً ﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﺘﻔﺴري اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎ ﻳﺼﺎدﻓﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ ﻓﺈﻗﺒﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻴﻞ وﺷﺎب ،أﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ
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ﻓﻴﻪ أﺑﺪًا؛ واﻟﺘﺼﺎق ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﰲ رأﻳﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،أﻣﺎ أن ﻧﻌﻴﻢ ﻳﺤﺐ ﻧﺎدرة وﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ٍّ
ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻟﻪ ﺑﺒﺎل .واﻟﺤﻖ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻄﺮ ﻋﲆ ﺑﺎل أﺣﺪ
ﺗﻔﻜريًا
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮة ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻐﻮر.
ﻓﺈن ﺻﺎﻟﺢ ً
ﻣﺜﻼ وﺧﺪﻳﺠﺔ وﻧﺎزك — وﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﻲ — ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻆ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻬﺎ إﱃ
ﻟﻨﺪن أن ﺛﻤﺔ ملﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺜري ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ،وﻛﻴﻒ ﻟﻠﺸﻚ أن ﻳﺜﻮر وﻧﻌﻴﻢ
ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة وﻧﺎدرة اﺑﻨﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ.
ﻣﺴﻴﺤﻲ ،وأﺑﻮه ﻳﻌﻤﻞ
ﻣﻌﺬور إذن ﻧﺎدر ﺣني ﻻ ﺗﺨﻄﺮ ﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺸﺄن ﻧﻌﻴﻢ وﻧﺎدرة ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ
ﺣﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﴪون اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﻗﺮب وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،وﻟﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ املﻴﺴﻮرة؛ ﻓﻬﻮ ﺟﻤﻴﻞ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﺎرع اﻟﻄﻮل ،ﺳﻤﺢ
اﻟﻘﺴﻤﺎت ،ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺘﺎة أن ﺗﺮاه وﺗﻌﱪه دون اﻫﺘﻤﺎم ،وﻫﻮ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺬاب،
وﺟﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﺮاق ﻻ ﺗﻌﱰﺿﻪ ﺻﺨﻮر أو ﻋﻘﺒﺎت ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺎﰲ اﻟﺨﻠﺠﺎت،
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻏري ﺗﻜ ﱡﻠﻒ أو ﺗﺼﻨﱡﻊ ،ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﺗﺠﺪه اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﻛﺜري
ﱠ
وﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑني اﻟﺼﺨﻮر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣً ﺎ ﻛﻞ آﻻت
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ وﺳﺎر ﻋﲆ اﻟﺸﻮك
اﻟﻨﻔﺎق واﻟﺘﻜﻠﻒ واملﺨﺎدﻋﺔ ،وﻫﻲ أدوات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺎدر ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﺎش ﻋﻤﺮه ﻳﺮﻳﺪ
ﻓﻴﻨﺎل ،وﻳﻘﻮل ﻓﻴُﺴﻤﻊ ،وﻳﺴري ﻓﺎﻟﻮرد واﻟﺰﻫﻮر ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺮأ وأن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ،
ً
ﻣﺜﻘﻔﺎ؛ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻏري ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺷﻬﺎدة
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ وﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ،وﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺮأ ﻟﻴﻜﻮن
ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻼﺣً ﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﻼﺣﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻗﻮى ﻣﻦ أي ﺷﻬﺎدة ،إﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ
ً
ﻣﺜﻘﻔﺎ ﻓﻬﺬا ﳾء ﻻ ﻳﺤﺐ أن ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع أن
اﻟﻮﻗﻒ املﻨﺘﻈﺮ ،أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن
ﻳﺠﻠﺲ ﺑني املﺜﻘﻔني ،واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺪرك ﰲ ﺑﺴﺎﻃﺔ أﻧﻪ ﺑﻐري ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻮ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ أﺣﺪ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ رأﻳﻪ أن ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﺄﺗﻘﻦ ﻛﺜريًا ﻣﻨﻬﺎ .وﻟﻜﻦ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة ﻧﺎدر ﻣﻴﺴﻮرة رﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻴﺴﻮرة رﻗﻴﻘﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺎت
ً
ﻣﻤﺎرﺳﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺮأ إﻻ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه املﺪرﺳﺔ أن ﻳﻘﺮأ؛ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺎوﻳًﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ — أو ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺮد — أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋً ﺎ ﺑﺬاﺗﻪ أﺑﺪًا ،ﻓﺈن ﺷﺎء أن ﻳﻌﺮف
أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻛ ﱠﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺈذا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﺣﺎﴐ ﺑني ﻳﺪﻳﻪ .وﻗﺪ ﻛﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ٍ
ﻳﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ .واﻟﻘﺮاءة ﰲ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﺔ ﻟﻪ ﰲ
ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم .إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﺘﻌﺎﺗﻪ ،وﻳﺠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ .وﻗﺪ ُﺧﻴﱢﻞ
إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﺟﺎد ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔُ ،
وﺧﻴﱢﻞ إﻟﻴﻪ ً
أﻳﻀﺎ
أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵن أن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف داﺋﻤً ﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮل ﻣﺎ
ﻳﺸﺎء؛ ﻓﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺷﻔﺘﻴﻪ أن ﺗﻨﻔﺮﺟﺎ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن إذا اﻧﴫﻓﻮا ﻓﻠﻢ
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ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﰲ ﳾء ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻳﻈﻦ أن املﺪﻳﺢ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﻪ ﻋﲆ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑني أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑني ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ.
ﻋﺎد ﻧﺎدر ﻣﺘﺄﺧ ًﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻮﺟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻨﺘﻈﺮه ً
واﻗﻔﺎ ﰲ
اﻟﺒﻬﻮ.
– ﺑﺮﻗﻴﱠﺔ أن ﺗﻌﻮد ﻓﻮ ًرا إﱃ ﻣﴫ.
١٦
– ﻇﻠﺖ ﺗﺆﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت.
– اﻟﻈﺮوف ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ.
– وأﺻﺒﺢ ﻧﺎدر اﻟﻴﻮم ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– املﺼﻴﺒﺔ أﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﺤﻘني.
– ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﱠ
ﻈﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﻮن ﰲ أول اﻷﻣﺮ.
ً
ﻣﻜﺮوﻫﺎ؟
– وﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ
– ﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻨﺎ إﻻ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ.
– ﻗﻞ ﱄ ﻳﺎ ﻳﴪي أﻣﺎ زاﻟﺖ أﺣﻮاﻟﻚ املﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ؟
– أﻻ ﺗﻌﺮف ﻳﺎ ﺷﻮﻛﺖ ﺑﻚ؟
– ﻟﻢ ﺗﱰك ﺳﻤﻴﺤﺔ.
– ﺳﻨﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﱰك.
– وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﻘﻤﺎر.
– ﻧﺤﻦ ﰲ اﻟﻬﻮى ﺳﻮا.
– أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻗﺎﺿﻴًﺎ.
ﻗﺎض ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔ ﱢﺮق ﺑني ﻛﺒري وﺻﻐري.
ﻗﺎض أو ﻏري ٍ
– اﻟﻘﻤﺎر ﻣﺮض ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑني ٍ
– ﻧﻌﻢ ﻣﻌﻚ ﺣﻖ.
– أﻇﻨﻚ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ أرﻣﻲ إﻟﻴﻪ.
– ﺣﺴﺎم اﺑﻨﻲ ﻻ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎر إﻻ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
– إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﺮف.
– وﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﻈﻨﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎملﺎل؟
– إذن ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﳾء.
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– اﻵن؟!
– ﻓﻠﻨﻨﺘﻈﺮ ً
ﻗﻠﻴﻼ.
– ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻧﻌﻢ ،وﻟﻜﻦ إﻳﺎك أن ﺗﻘﻄﻊ ﺻﻠﺘﻚ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺨﱪاء.
– أﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ؟
– إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ.
– وﻫﻞ ﺳﻨﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ؟
– اﻷﻳﺎم داﺋﻤً ﺎ ﺣﺒﺎﱃ.
– وﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻮﻟﺪﻫﺎ.
– ﻻ ﺑﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ اﻟﻮﻻدة.
– إن ﺻﻠﺘﻲ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ داﺋﻤً ﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
– واﺗﺮك ﻟﻸﻳﺎم أن ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻴﺖ وﻻدﺗﻬﺎ.
– إﻧﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ.
ﻛﺎن ﺣﺰن ﻧﺎزك ﰲ ﻇﺎﻫﺮه ﺷﺪﻳﺪًا؛ ﻓﻘﺪ أرادت ﻟﻪ أن ﻳﺒﺪو ﺷﺪﻳﺪًا ،أﻣﺎ ﻧﺎدر وﻧﺎدرة ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
ﺣﺰﻧﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ﻻ أﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻻﻓﺘﻌﺎل.
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰور ﻧﺎزك ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨرية داﺋﻤً ﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﺰن ﻧﺎدر
أن ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮات إﱃ ﻣﻨرية وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﻧﻈﺮات.
وﻗﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ اﻷول ﰲ اﻟﻮﻗﻒ
ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻣﺮت اﻷﻳﺎم ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺷﻬﻮ ًرا وﺣﺰن ﻧﺎزك ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﻒ؛ ﻓﻬﻲ داﺋﻤً ﺎ أﻣﺎم اﺑﻨﻬﺎ
واﺑﻨﺘﻬﺎ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺳﺎﻫﻤﺔ .وﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﺮﻳﺎن أﻣﻬﻤﺎ ﺣني ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﻛﺮﻳﻤﺔ إذا ﺧﻠﺖ ﺑﻬﻤﺎ
اﻟﻐﺮﻓﺔ واﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨرية ﻟﺘﺠﻠﺲ إﱃ ﻧﺎدرة ،وﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﺎ.
– أرﻳﺪه ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ ﻳﺪي.
– وﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺰن ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ.
– وﻳﻤﻜﻨﻚ أﻧﺖ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ.
– ﻛﻴﻒ؟ ﻟﻌﻠﻬﺎ املﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﻻ أﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎزك ﺟﺎﻟﺴﺔ إﱃ ﻧﺎدر وﻧﺎدرة ﰲ ﺻﺎﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺣني ﺟﺎءت ﻛﺮﻳﻤﺔ وﻣﻨرية .وراﺣﺖ
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎس وﺗﺤﺎول أن ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻨﻜﺎت ﺑني اﻟﺤني واﻵﺧﺮ؛ ﻓﻜﺎن ﻧﺎدر
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وﻧﺎدرة وﻣﻨرية ﻳﻀﺤﻜﻮن وﺗﻈﻞ ﻧﺎزك ﻣﻌﺒﺴﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻲ إﻟﻴﻬﻢ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﻬﺠﺎن
ﻟﻀﺤﻜﻬﻢ.
وﻓﺠﺄة ﺻﻤﺘﺖ ﻛﺮﻳﻤﺔ.
– وآﺧﺮﺗﻬﺎ؟
واﻟﺘﻔﺘﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺎزك وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺪﻫﺸﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻮل.
– أﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ آﺧﺮ؟
وﻫﻮﱠم اﻟﺼﻤﺖ.
– اﺳﻤﻊ ﻳﺎ ﻧﺎدر ﺑﺎﺷﺎ.
– ﺑﺎﺷﺎ؟
– ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻮ ًرا .أﻟﺴﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻧﻌﻢ.
– ﻣﺎ رأﻳﻚ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ أن ﻧﺴﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﺨﺎرج؟
– ﻧﺴﺎﻓﺮ؟!
– إن واﻟﺪﺗﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻈﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ،وﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻐري املﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن
وﺗﺴﺎﻓﺮ.
– إﱃ أﻳﻦ؟
– إﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ.
– ً
ﻣﺜﻼ؟
– ﻧﻠﻒ ﰲ أوروﺑﺎ ﻟﻔﺔ.
– وﷲ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪي إذا واﻓﻘﺖ ﻧﻴﻨﺎ.
– وﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﺼﺢ؟
وﺗﻘﻮل ﻛﺮﻳﻤﺔ :ﺑﻞ ﻻ ﻳﺼﺢ إﻻ ﻫﺬا ،ﻧﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺣﺰان وﻧﻘﴤ ﻓﱰة ﰲ اﻟﺨﺎرج.
– وﺗﱰك اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻧﺎدر؟
– إذا أردت ﻳﺎ ﻧﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أدﺑﱢﺮ اﻷﻣﺮ.
– ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﱰك ﺻﺎﻟﺢ.
– إﻧﻨﻲ ً
ﻓﻌﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
– إذن ﻧﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺪد اﻟﻴﻮم ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺎ.
وﺗﻘﻮل ﻧﺎدرة ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ :وﻟﻜﻨﻚ ﻳﺎ ﻧﺎدر ﺳﺘﺰﻫﻖ ﻣﻦ رﻓﻘﺘﻨﺎ.
– أﻧﺎ ،ﻻ .أﺑﺪًا.
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ً
ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻳﺴﻠﻴﻚ إذا أردﻧﺎ ﻧﺤﻦ أن ﻧﺨﺮج ﻟﴩاء اﻷﺷﻴﺎء ﰲ
– ﻳﺤﺴﻦ أن ﺗﺼﺤﺐ ﻣﻌﻚ
أوروﺑﺎ.
– وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﺳﺘﻲ ،ﻧﺼﺤﺐ ﻧﻌﻴﻢ.
– ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻟﻔﱰة.
ً
ﺧﺼﻴﺼﺎ.
– ﻟﻘﺪ ﻗﺼﺪﺗﻬﺎ
– أﻧﺖ؟
– ﻃﺒﻌً ﺎ ،أرﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻷول ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ.
– ﻫﺬا ﻣﺎ أﻧﺘﻈﺮه ﻣﻨﻚ.
– أﻣﺎ ﻣﺎ أﻧﺘﻈﺮه أﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﻬﻮ أﻫﻢ.
– ﺧريًا؟
– ﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﻗﺘﻪ.
– أﻧﺎ ﺗﺤﺖ أﻣﺮك داﺋﻤً ﺎ.
– أرﺟﻮ أن ﺗﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ.
– وﻫﻞ أﻣﻠﻚ إﻻ أن أﻛﻮن ﻛﺬﻟﻚ؟
– ﺣني أﻋﻮد ،وأﻧﻔﺬ ﻣﺎ أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ.
– ﻓﻴ َﻢ ﺗﻔﻜﺮﻳﻦ؟
– ﰲ أﺷﻴﺎء ﻛﺜرية.
– اﻵن ،ﻓﻴ َﻢ ﺗﻔﻜﺮﻳﻦ؟
– أﻓﻜﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎدر ﰲ ﻳﺪي.
– واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ؟
– ﻫﺬا ﻣﺎ أﺻﻨﻌﻪ اﻵن.
– ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا؟
– ﺳﺄﺧﱪك.
– ﻫﻞ أﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه املﴩوﻋﺎت؟
– أﻧﺖ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ.
– ﻻ أدري ملﺎذا أﺣﺲ ﺑﺨﻮف.
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– وأﻧﺖ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ؟
– ﻻ أدري.
– ﻛﻦ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ وﻟﻦ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف.
– أﻧﺎ داﺋﻤً ﺎ ﻫﻨﺎ.
– ﻛﻦ ﻫﻨﺎ داﺋﻤً ﺎ.
١٧
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﺎزك ﰲ أوروﺑﺎ أن ﺗﻘﺮب ﻣﻨرية إﱃ ﻧﺎدر ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ داﺋﻤً ﺎ أن ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ،
وأدرﻛﺖ ﻣﻨرية ﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻧﺎزك ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎول ﻧﺎدر ﻛﻌﺎدﺗﻪ أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻫﺬه املﺤﺎوﻟﺔ .إﻧﻪ
ﻳﻈﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻪ ﻻﺑﻨﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ،وﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ازداد اﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻧﺎزك وﻛﺮﻳﻤﺔ.
– ﰲ ﻫﺬه املﺮة أﻓﻬﻤﻚ.
– أﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﺮ.
– ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ.
– أﻧﺎ أﻋﺮف أﻧﻚ ﺗﻔﻬﻤني.
– إذا ﺗﺰوج ﻣﻦ ﻻ أﻋﺮف ،ﺧﺮج ﻣﻦ ﻳﺪي إﱃ اﻷﺑﺪ.
– ﻣﻨرية ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪك.
إن أﻣﻪ وأﻣﻲ ﺗﻠﻘﻴﺎن ﺑﻲ إﻟﻴﻪ وﺗﻠﻘﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﲇﱠ ،ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﺎه وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة.
ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﲇ ﱠ ً
ً
ﻓﺮﺿﺎ وأﻧﺎ ﻻ أﺣﺐ أن ﻳُﻔﺮض أﺣﺪ ﻋﲇ ﱠ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺎدر ،ﺑﻞ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ
ﻻ أﺣﺐ أن ﻳﻔﺮض ﻧﺎدر ﺑﺎﻟﺬات .ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرﻓﻀﻪ؟ إﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪم إﱄ ﱠ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ،
اﻟﺜﺮاء اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺠﻤﺎل .ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻷرﻓﻀﻪ؟ وأﻳﻦ اﻟﺨﻴﺎر ﱄ؟
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﺧﺘﻴﺎ ًرا .إﻧﻪ زواج ﺑﺎﻹﻛﺮاه؛ إﻛﺮاه املﺎل واملﻨﺼﺐ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺠﻤﺎل .ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ
ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑني ﻗﻠﺒني ﻻ ﻳﺪري ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ اﻟﺤﺐ وﺣﺪه .ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﺣﻼم
اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﻦ آﻣﺎل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮردﻳﺔ .ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ ﺣﺒٍّﺎ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺰواج ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﻳﻦ ﱄ ﺑﻬﺬا؟
ﻓﺮﺿﺎ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﻪ وأﻣﻲ ﱢ
ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﲇ ﱠ ً
ً
ﻟﻌﲇ ﻛﻨﺖ اﺧﱰﺗﻪ وﺣﺪي دون دﻓﻊ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ
ٍ
ﺻﺎف ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺴﻮق ﻻ ﻳﺪري إﱃ أي ﳾء ﻫﻮ ﻣﺴﻮق .وﻫﻮ ﻋﺬب
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﻌﻦ ﰲ أﻣﺮ وﻻ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﳾء ،أﻧﺎ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري إن ﻛﺎن ﻳﺤﺒﻨﻲ
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أم ﻻ .ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺨﻴﻞ إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﺤﺒﻨﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺪري ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮه ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﳾء ﻋﲆ اﻹﻃﻼق .ﻟﻢ ﻳﻘﻞ أﺣﺒﻚ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺮض أﻧﻨﻲ أﺣﺒﻪ ﻛﺄﻣﺮ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮﱠد أن
ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎول ﰲ ﻣﺮة أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ أو ﻣﻘﺪار ﺻﺪﻗﻪ .وﻫﻮ
ﻳﻌﻠﻢ أن إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻔﻲ ﻷﻛﻮن زوﺟﺔ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺤﻖ ،ﻓﺄﻣﻪ وأﻣﻲ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة،
وﻫﻮ واﺛﻖ أﻧﻨﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة .أﻟﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ؟ ﻓﻜﻴﻒ
ﻻ أﻛﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ؟ ﺳﺄﺗﺰوﺟﻪ ﺣني ﻳﻄﻠﺒﻨﻲ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ أﻣﺎﻣﻲ إﻻ ﻫﺬا .وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ
أن ﻫﺬا اﻟﺰواج ﻣﻔﺮوض ﻋﲇﱠ ،ﻟﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت ﻳﺘﻤﻨﻴﻨﻪ .وﻟﻜﻦ أﻧﺎ ،أﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬات
ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ أن أﺗﺰوج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى.
وﰲ ﻏﻤﺎر ﻫﺬه املﺤﺎوﻟﺔ املﺘﺸﺒﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺎزك ﻟﺘﺰوﱢج ﻧﺎدر ﻣﻦ ﻣﻨرية ،ﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﺣﺐ
آﺧﺮ.
– وﻣﺎذا ﺑﻴﺪﻧﺎ أن ﻧﺼﻨﻊ؟
– أﺷﻬﺮ إﺳﻼﻣﻲ.
– أﺗﻈﻦ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة؟
– ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
– ﻳﺒﺪو أﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﺪﱢر ﺣﻘﻴﻘﺔ املﻮﻗﻒ.
– أﺑﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻐري ﻋﻨﺪﻛﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﱄ أﻧﺎ؟
– اﻷﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ.
– أﻧﺎ ﺳﺄﺗﺮك دﻳﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ أﻧﺖ أن ﺗﺼﻨﻌﻲ ﺷﻴﺌًﺎ.
– ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﺴﻴ ً
ﻄﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ أن أﻓﻌﻠﻪ.
– وﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﺴﻴ ً
ﻄﺎ اﻟﺬي ﺳﺄﻓﻌﻠﻪ أﻧﺎ.
– إﻧﻬﻢ اﻵن ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن ﺑﻨﺎدر.
– أﻋﻠﻢ.
– ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻮا.
– إﻧﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ،وﻟﻜﻦ أرﻳﺪ وﻋﺪًا.
– ﺳﺄﺣﺎول.
ﻣﻨرية إن أﺻﺒﺢ وإن أﻣﴗ ،وﻟﻢ ﻻ ،ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﺜريًا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﻟﻜﻦ ﺣني أرﻳﺪ أن
أﺗﺰوج ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺘﻲ ﻣﻨرية ،ﻟﻘﺪ ﴎت ﻣﻌﻬﺎ وﺣﺪﻧﺎ ﻛﺜريًا وأﻧﺎ واﺛﻖ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺒﻨﻲ،
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وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺎول أن ﺗُﻈﻬﺮ ﱄ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻬﺎ ،ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻴﺎء اﻟﻌﺬارى ،إﻧﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﴩﻳﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﱧ اﻹﻧﺴﺎن ﺣني ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﺘﺰوج ،أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻻ ﺑﺪ
ﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﺘﺰوج.
ﻛﺎن ﺣﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف راﺋﻌً ﺎ ،واﺧﺘﻠﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ُ
وﻗﺪﱢم ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل إﻻ
اﻟﺨﻤﺮ ،ﻓﺒﻴﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻤﺮ .وﻧﺎدر ﺑﺎﺷﺎ ﻳﺪور ﺑﺎملﺪﻋﻮﻳﻦ
ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﺄﻗﺎرﺑﻪ وﻫﻢ ﻳﺒﺪون إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ وﺗﻬﻨﺌﺎﺗﻬﻢ .وﺣني ﺗﻘﺪم ﺣﺴﺎم ﺷﻮﻛﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوﺳني
ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺷﺎ :وﻫﺬا ﺣﺴﺎم ﺷﻮﻛﺖ أﻋﻈﻢ ﺧﻠﺒﻮص ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﺛﻢ ﺿﺤﻚ ﺿﺤﻜﺔ رﻧﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﺠﻠﺠﻠﺔ رﻧﺎﻧﺔ ،واﺑﺘﺴﻢ ﺣﺴﺎم.
– أﻫﻜﺬا ﻳﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﻦ أول ﻣﺮة؟
– إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﲆ أي ﺣﺎل ﻣﺎ داﻣﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻷﴎة.
وﺿﺤﻚ اﻟﻀﺤﻜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﰲ ﻃﺮف ﺧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ :ﻫﺬا أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ.
– أﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى؟
– ﻣﴩوع ﺧﺎص ﺑﻲ أﻧﺎ.
– ﺑﻚ أﻧﺖ؟
– وﺑﻚ ً
أﻳﻀﺎ.
– ﻣﺎذا؟
– ﻟﻴﺲ اﻵن ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل.
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻗﺪ رأﺗﻬﻤﺎ ،ﻓﺤني اﻧﻔﺮدت ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺤﺠﺮة ﰲ املﺴﺎء :ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻮل ﻧﺎزك ﻟﻚ؟
– ﺳﺆاﻟﻚ ﻋﺠﻴﺐ.
– ﻧﻌﻢ ﻟﻌﻠﻪ ﻋﺠﻴﺐ ً
ﻓﻌﻼ.
– ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺴﺄﻟﻴﻨﻪ؟
– وملﺎذا ﻻ ﺗﺠﻴﺐ؟
ً
– أﻏﺮﻳﺐ أن ﺗﻜﻠﻢ أم ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ؟
– أﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ؟
وﺻﻤﺖ ً
ﻗﻠﻴﻼ.
– ملﺎذا ﻻ ﺗﺠﻴﺐ؟
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– اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻓﺎﻟﺴﺆال ﰲ ﻣﺤﻠﻪ إذن؟
– وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ؟
– إﺣﺴﺎس ﻗﺪﻳﻢ.
– إﺣﺴﺎس؟!
– إﺣﺴﺎس ﻟﻌﻠﻪ ﺑﻼ ﻣﱪر ،وﻟﻜﻨﻪ إﺣﺴﺎس ﻋﲆ أي ﺣﺎل.
– ﻫﻮ إﺣﺴﺎس ﻛﺎذب.
ً
– ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎذﺑًﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ.
– ﻫﻮ ﻛﺎذب.
– ﻓﻤﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل ﻟﻚ؟
– ﺗﻘﻮل ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻫﺎﻣٍّ ﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺰواج.
– ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﴎﻫﺎ.
– أﻻ ﻳﺮﺿﻴﻚ أن أﻛﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﴎﻫﺎ؟
– ﻣﻮﺿﻊ ﴎ ﻧﺎزك؟ ﻟﻜﻢ أﺧﺸﺎﻫﺎ.
– إﻧﻨﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
– أﻫﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
– أﻻ ﻳﴪك ﻫﺬا؟
– ﻋﲆ أن ﻳﻈﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ.
– وملﺎذا ﻻ ﻳﻈﻞ؟
– أرﺟﻮ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ.
– وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ؟ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ املﺘﴫف ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﰲ اﻟﺨﺎرج.
– أرﺟﻮ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ.
١٨
وﻟﺪت ﻣﻨرية ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﻓﺮح ﺑﻬﺎ ﻧﺎدر وﻛﺄﻧﻤﺎ ﺣﺪث أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮه .وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ أﻧﻪ
ﻃﻔﻼ ً
ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺐ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﻔﻠﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺘًﻰ ﻟﺘﻈﻞ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ
ﰲ اﻷﴎة .وأﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺣﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﴤ ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎت
ﻳﻮﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﻧﺎدﻳﺔ ﻳﺪاﻋﺒﻬﺎ وﻳﻀﺤﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ.
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أُ ِ
ﺣﴬ املﺼﻮرون ﻓﺼﻮروﻫﺎ وﺻﻮروا أﻣﻬﺎ وﺻﻮروا اﻷﴎة ،وﰲ ﻣﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻗﻒ
ﻳﺮﻗﺐ املﺼﻮر وﻫﻮ ﻳﻠﺘﻘﻂ ملﻨرية وﻧﺎدﻳﺔ أُﺧِ ﺬ ﺑﺎملﻨﻈﺮ وأﺣﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺮح
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﻬﺎ اﻟﺸﺎب اﻟﺼﺎﰲ ﺣني ﻳﺠﺪ زوﺟﺘﻪ ﺟﻤﻴﻠﺔ واﺑﻨﺘﻪ ﺟﻤﻴﻠﺔُ .
وﺧﻴﱢﻞ ﻟﻨﺎدر أن ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ﻟﻮﺣﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﻓﻨﺎن ﻻ ﻋﺪﺳﺔ ،وﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻟﻪ أﻋﻈﻢ رﺳﺎم وﺟﻮه ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤً ﺎ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،
وﻗﺪ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ ﻣﺼﻮري اﻟﻮﺟﻮه ﺷﺎﺑٍّﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴٍّﺎ ﺷﻬريًا ﴎﻋﺎن ﻣﺎ أرﺳﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ.
وﺟﺎء اﻟﺮﺳﺎم ﺷﺎب وﺳﻴﻢ ﻋﺬب اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻴﻖ اﻟﺘﴫﻓﺎت ﰲ ﻏري ﺗﻜﻠﻒ وﻻ اﻓﺘﻌﺎل.
وﻗﺪم ﻧﺎدر زوﺟﺘﻪ واﺑﻨﺘﻪ إﱃ اﻟﺮﺳﺎم ﻓﺄﺑﺪى إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ﺑﻬﻤﺎ ،ﺑﻞ وأﺑﺪى ﺳﻌﺎدة
أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺮﺳﻤﻬﻤﺎ .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺎدر اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺳﺎم ﳾء ﻣﻦ
املﺠﺎﻣﻠﺔ.
– ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻚ؟
– ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل وﻫﺬا اﻟﻄﻬﺮ أﺗﻤﻨﻰ أن أﺑﺪأ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ.
– وأﻃﻠﻖ ﻧﺎدر ﺿﺤﻜﺘﻪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ :ﻋﻈﻴﻢ ،ﻋﻈﻴﻢ ،إذن ﺗﺒﺪأ.
– اﻵن.
وﺻﺎﺣﺖ ﻣﻨرية :ﻃﺒﻌً ﺎ ﻻ.
وﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﺎم إﱃ ﻧﺎدر :أرأﻳﺖ؟ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺎﻧﻊ.
– ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ؟
– إذا ﺑﺪأت ﻏﺪًا أو ﺑﻌﺪ ﻏﺪ أﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪًا.
– ملﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﴪﻋﺔ؟
– إن اﻟﺴﻴﺪة ﺗﺮﻳﺪ ﻃﺒﻌً ﺎ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﺬي ﺗُﺮﺳﻢ ﺑﻪ ،وﺗﺨﺘﺎر ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻼﺑﺲ
ﻟﻠﻤﺪﻣﻮازﻳﻞ.
وأﻃﻠﻖ ﻧﺎدر ﺿﺤﻜﺘﻪ وﻗﺪ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﴫ اﻟﻔﺮح أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻘﺐ
ﻣﺪﻣﻮازﻳﻞ .وأﻛﻤﻞ اﻟﺮﺳﺎم ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﺬﺑﺔ :ﻧﻌﻢ ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﻤﺪﻣﻮازﻳﻞ ﺗﻜﻮن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﺴﻴﺪة.
– إذن ﻓﻠﻦ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع.
وﺿﺤﻜﺖ ﻧﺎدﻳﺔ.
– أﻋﺪك أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
وﻧﻈﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ إﱃ اﻟﺒﺎﺷﺎ :أرأﻳﺖ؟
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– أﻧﺖ ﺧﺒري.
– إﻧﻨﻲ أﻋﺮﻓﻬﻦ.
– ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻣﺎﻧﻊ أن ﺗﺰور اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة وﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
– إﻧﻨﻲ أﺗﻤﻨﻰ.
– أﻫﻲ املﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﴫ؟
– أرﺟﻮ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺧرية.
– إذن ﻓﺄﻧﺎ أدﻋﻮك ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﴫ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
– ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ؟
– ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﻐﺮق ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻓﻼ ﻳﻬﻢ.
وﺗﻘﻮل ﻣﻨرية :وﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻷﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ً
ﻣﺮاﻓﻘﺎ ﻷﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ ،وواﻓﻖ ﺻﺎﻟﺢ وﻟﻜﻦ ﻧﺎزك
وأراد ﻧﺎدر أن ﻳﻨﺪب ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻴﻜﻮن
ﻋﺮﻓﺖ :ﺻﺎﻟﺢ أﻛﱪ ﻣﻦ أن ﻳﺮاﻓﻖ رﺳﺎﻣً ﺎ ﻟﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﲆ آﺛﺎر ﻣﴫ.
واﻧﺘﺒﻪ ﻧﺎدر :آﺳﻒ ،ﻇﻨﻨﺘﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ أن ﻳﺘﻨ ﱠﺰه ﻫﻮ ً
أﻳﻀﺎ.
– ﻫﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻮﻓﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺮﺳﺎم إﻳﻄﺎﱄ؟ إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﻌﻠﻤﻪ ﻫﻮ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ،ﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أي ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻐري
ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗُ ﱢ
ﺼﻐﺮ ﻛﺒﺎر رﺟﺎﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻠﻮا ﻛﺒﺎ ًرا؛ ﻓﺎﻟﻜﺒري ﻛﺒري ﺑﻤﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
– ﻧﻴﻨﺎ أﻧﺎ أﺳﻒ ،وأﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺟني إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ أﻋﺪل ﻋﻦ رأﻳﻲ ،ﻳﻜﻔﻲ
أن أﻋﺮف رﻏﺒﺘﻚ.
– ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه رﻏﺒﺔ ،إﻧﻬﺎ رأي اﻧﺘﻬﺰت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻗﻮﻟﻪ ﻟﻚ.
– ﻳﺒﺪو أﻧﻨﻲ ﺻﻐري ﻣﺎ زﻟﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟً ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
– أﻳﻀﺎﻳﻘﻚ أن أﻗﻮل رأﻳﻲ؟
– ﻻ ،وﻟﻜﻦ أرﺟﻮ أن ﺗﺬﻛﺮي أﻧﻨﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻟﺴﺖ ً
ﻃﻔﻼ.
– ﻫﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﱪك ً
ﻃﻔﻼ.
– ﻻ ،ﰲ ﻫﺬه املﺮة أﻧﺖ ﻣﺤﻘﺔ.
– ﺣني ﻻ ﺗﺠﺪﻧﻲ ﻣﺤﻘﺔ ذﻛﺮﻧﻲ ﺑﺄﻧﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– ﻧﻴﻨﺎِ ،
اﻧﺖ زﻋﻠﺖ؟
– إﻧﺖ زﻋﻠﺖ؟
– أﺑﺪًا.
– وأﻧﺎ ،أﺑﺪًا.
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ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل وﻫﺬا اﻟﻄﻬﺮ ،أﺗﻤﻨﻰ أن أﺑﺪأ ﻋﻤﲇ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ.

وﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺻﺎﻟﺢ ملﺮاﻓﻘﺔ أﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ ،وﻟﻜﻦ رأﻳًﺎ آﺧﺮ ﻇﻬﺮ.
– ﻧﻴﻨﺎ.
– ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﻧﺎدرة؟
– ملﺎذا ﻻ أذﻫﺐ أﻧﺎ ﻣﻊ أﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ؟
– أﻧﺖ؟ ﻫﻞ ﺟﻨﻨﺖ.
– أﺗﻔﺮج ﻋﲆ آﺛﺎر ﻣﴫ.
– وﺣﺪك؟
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– وملﺎذا وﺣﺪي؟ ﻟﺘﻜﻦ ﻣﻌﻲ ﻣﺪام إﻳﺰاﺑﻴﻞ ﻣﺮﺑﻴﺘﻲ ،وﻟﻴﺬﻫﺐ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎ.
– اﺳﺄﱄ أﺧﺎك.
وواﻓﻖ ﻧﺎدر وأﺻﺪر أواﻣﺮه ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻃﺒﻌً ﺎ ﺻﺤﺐ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮﻇﻒ اﺧﺘﺎره
ﺻﺎﻟﺢ.
– ﺻﺎﻟﺢ ،اﻵن أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻧﻔﺬ ﻣﴩوﻋﻨﺎ.
– أﻛﺎد أﻋﺮﻓﻪ.
– أﺗﻌﺮﻓﻪ ٍّ
ﺣﻘﺎ؟
– أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓني أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻏﺒﻴٍّﺎ.
– إذن ﻓﻠﻴﴪ اﻷﻣﺮ وﻟﻮ ملﺮة واﺣﺪة ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
– وﻧﺎدر؟
– دع اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ وﻟﻮ ملﺮة واﺣﺪة ﺑﻴﻨﻨﺎ.
– ﻧﺎدر؟
– ﻧﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
– إذن ﻳﺎ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ أﻧﺎ ﻳﴩﻓﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﻟﺨﻄﺒﺘﻚ.
– آه ﻫﻜﺬا ،ﻫﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ،ﻓﺄﻧﺖ ﻷول ﻣﺮة ﺗﻄﻠﺒﻨﻲ.
– وأﻃﻠﺒﻚ إﱃ اﻷﺑﺪ.
– أﺧريًا.
– ﻣﺎ ﺟﻮاﺑﻚ؟
– أﺣﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ.
– أﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ اﻵن؟
– املﻔﺮوض أن أﻗﻮل دﻋﻨﻲ أﻓﻜﺮ.
– أﻫﺬا ﻫﻮ املﻔﺮوض؟
– دﻋﻨﻲ أﻓﻜﺮ.
– ً
أوﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﺧﺪﻳﺠﺔ؟
– ﻣﺎذا؟!
– أﻧﺎ ﻧﺎزك ﻫﺎﻧﻢ ،أﺗﺮﻳﺪﻧﻲ زوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟
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– وﻟﻜﻦ ،اﻷوﻻد.
– ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻚ.
– ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻟﻬﻢ؟
– وﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮ أن ﺗﻘﻮل؟
– وﻫﻲ ﻣﺎ ذﻧﺒﻬﺎ؟
– أﻫﻲ ﺻﺤﻮة ﺿﻤري؟
– ﻣﺠﺮد ﺗﺴﺎؤل.
– ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل.
– وﻧﺎدر؟
– ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ أﻧﺎ.
– ﻗﺪ ﻳﻄﺮدﻧﻲ.
– ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ.
– ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ.
– ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ.
– أﻧﺎ أﻋﺮف ﺗﺄﺛريك ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أﺣﺪ.
– اﺳﻤﻊ ،إﻧﻲ دﺑﺮت اﻷﻣﺮ.
– ﻛﻴﻒ؟
ﴎا.
– ﺳﻴﻈﻞ اﻟﺰواج ٍّ
ﴎا؟
– ٍّ
ﴎا؟
– ٍّ
– ﻓﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻪ إذن؟
ﴎا.
ﴎا وﻟﻴﺲ ٍّ
– ٍّ
– ﻷول ﻣﺮة ﻻ أﻓﻬﻢ.
– ﺳﻴﻌﺮف ﺟﻤﻴﻊ املﺤﻴﻄني ﺑﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﺗﺰوﺟﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻌﻠﻦ اﻟﺨﱪ.
– اﻵن ﻓﻬﻤﺖ.
– ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺨﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس إﺷﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﻜﺬب واﻟﺼﺪق ،ﻓﺈن ﻃﺮدك ﻧﺎدر
ً
ﺻﺪﻗﺎ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ.
ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻹﺷﺎﻋﺔ
– ﺗﻬﺪﻳﺪ.
– ﻟﻨﺎدر.
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– وﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻲ؟
– ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ زوج أﻣﻪ.
– أﺧﴙ أن ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻨﻲ.
– ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻐﻀﺐ.
– ﺛﻢ؟
– ﺛﻢ ﺳﻴﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻧﺎ اﻟﺘﻲ أرﻳﺪ ،وأﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻨﻌﻪ.
– إﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ.
– ﻟﻘﺪ ﻋﺸﺖ ﻋﻤﺮي املﺎﴈ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ زوﺟﻲ ،وﻟﻦ أﻋﻴﺶ ﻋﻤﺮي اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
اﺑﻨﻲ.
– إﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ.
– وأﻧﺎ أﻣﻪ.
– أﻋﻠﻢ.
– ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻮ ﺣﺪث ﺷﻘﺎق.
– إذن أﻣﺮك.
–ﻻ َ
ﺗﻨﺲ أﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺰواج.
– ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻧﴗ.
– إذن ﻓﻠﻨﺒﺪأ إﺟﺮاءاﺗﻪ.
– أﻣﺮك.
ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻨﺪي.
– ﻛﻦ زوﺟﻲ وﻻ ﺗﻜﻦ
– أﻣﺮك.
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ أي ﳾء إﻻ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺔ ﺑني ﻧﺎزك وﺻﺎﻟﺢ،
وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺳﻮأ اﻟﻔﺮوض ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺰوج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻧﺎزك .وﻟﻜﻦ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ ،ﻗﺮأت ورﻗﺔ اﻟﻄﻼق وﻗﺮأﺗﻬﺎ ﺛﻢ أﺻﺎﺑﻬﺎ وﺟﻮم ﺟﺎزع ﻣﻨﻬﺎر ،ﺛﻢ
وﺟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻴﺴﺘريﻳﺔ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﻣﻌﺮﺑﺪة ،ﻓﻬﻲ داﺋﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺤﻄﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺗﺠﺪه ﺑﻼ ﺗﻔﻜري.
ﺣﻄﻤﺖ وﺣﻄﻤﺖ ،واﺑﻨﻬﺎ واﺑﻨﺘﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮان إﻟﻴﻬﺎ ذاﻫﻠني ،وﺣني ﻗﺮأ أﻳﻤﻦ اﻟﻮرﻗﺔ املﻠﻘﺎة
ﻋﲆ اﻷرض أﻋﻄﺎﻫﺎ دون ﻛﻠﻤﺔ إﱃ أﺧﺘﻪ ﻋﺰة ،وﻓﻬﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ أﻣﻬﻤﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺎ ﻳﻨﻈﺮان
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إﻟﻴﻬﺎ ﰲ إﺷﻔﺎق ﻻ ﻳﺪرﻳﺎن ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻼن أو ﻣﺎذا ﻳﻘﻮﻻن؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺷﻌﻮ ًرا واﺣﺪًا أن
أي ﻋﻤﻞ وأي ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺚ.
وﻟﻜﻦ ﺧﺪم املﻨﺰل ﺳﺎرﻋﻮا ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن اﻟﻌﻮن ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻷم إﻟﻬﺎم وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،وﺧﺪﻳﺠﺔ ﰲ ﺛﻮرﺗﻬﺎ املﺠﻨﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﻻ ﺗﺤﺲ ﺑﺄﺣﺪ وﻻ ﺑﴚء.
وﺟﺎء اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﺪه إﻻ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻮة ﻟﻴﻌﻄﻴﻬﺎ إﺑﺮة
ﻣﻬﺪﺋﺔ ،وأﻋﻄﺎﻫﺎ اﻹﺑﺮة املﻬﺪﺋﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ إﺑﺮة ﻣﻮرﻓني.
ﻷول ﻣﺮة واﺟﻪ ﻧﺎدر أﻣ ًﺮا ﻻ ﻳﺮﻳﺪه ،وأﺣﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺼﻴﺪة ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎ ًﻛﺎ؛ ﻓﻘﺪ
ﻃﺎﻟﻌﺘﻪ أﻣﻪ ﺑﺨﻄﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻖ املﺮأة أن ﺗﺘﺰوج إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
زوﺟﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﻗﻒ وواﻟﺪة اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺤﺎﱄ ﻟﻠﻮﻗﻒ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻞ اﻣﺮأة.
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺎدر ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪًا ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺼﻮر أن أﻣﻪ اﻣﺮأة ،إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮر أﻧﻬﺎ
أﻣﻪ ﻓﻘﻂ.
ﺣﺎول أن ﻳﻤﺎﻧﻊ وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟ إﻧﻪ أﻣﺎم أﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .وﻫﻮ
ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺪرك أﻧﻪ ﻟﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻪ وﺳﺘﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﺄﺑﻰ،
ﻗﺪ ﺗﺨﺮج وﺗﱰك اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺸﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺴﱰ .ﻷول ﻣﺮة ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌًﺎ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺑﻠﻮﻏﻪ ،أو ﻫﻮ ﻷول ﻣﺮة ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌًﺎ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻌﻪ.
ﻋﺮف اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮه ﻷول ﻣﺮة ،وﻛﺎن ﻋﺠﻴﺒًﺎ أن أول ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮه ﻳﺪاﺧﻠﻪ،
ﻳﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺠﺎه أﻣﻪ ﻻ ﺗﺠﺎه ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
ﻏﻀﺐ ﻋﲆ ﺻﺎﻟﺢ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أن أﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن
ﻳﻤﻨﻊ ﺷﻌﻮر اﻟﻐﻀﺐ.
ﺗﻮﻟﺘﻪ ﺛﻮرة ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ املﺼﻴﺪة ،ﻳﺼﻨﻊ أي ﳾء .ﻟﻢ
ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻨرية ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗُﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ املﺼﻴﺪة ،ﺗﺮك أﻣﻪ وﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ دون
أن ﻳﺠﻴﺒﻬﺎ ﺑﻨﻌﻢ أو ﺑﻼ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻜﻠﻤﺘني ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت ،إﻧﻬﺎ
ﺗﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺄذﻧﻪ وﻟﻜﻨﻪ وﺛﻖ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ أﻧﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﺨﱪه ،ﻓﻤﺎ ﻻ؟ وﻣﺎ ﻧﻌﻢ؟ وﻣﺎذا
ﺗﺠﺪي ﻫﺬه أو ﺗﻠﻚ؟ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ وذﻫﺐ إﱃ ﺳﻴﺎرﺗﻪ واﻧﻄﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺪري إﱃ أﻳﻦ،
وإﻧﻤﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﰲ ﴎﻋﺔ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻳﻠﺘﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﺤﺲ أﻧﻪ إذا ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺴﻴﺨﺮج
ﻣﻦ املﺼﻴﺪة ،وأﴎع وأﴎع ﻻ ﻳﺪري ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺘﺠﻬً ﺎ ،وﺗﺮك اﻟﻘﺎﻫﺮة وراح ﻳﺴﻮط اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺑﻌﺠﻼﺗﻪ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ املﺼﻴﺪة ،ﻏري ﻋﺎﺑﺊ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺧﺮى أو اﻟﻨﺎس أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ أن ﺗﺘﻔﺎداه أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓريﻳﺪ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ
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ﰲ ﻫﺬه اﻟﴪﻋﺔ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ املﺠﻨﻮﻧﺔ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ،ﺗﻔﻜريه ﺣﺮﻳﻖ وﻧﻔﺴﻪ اﺷﺘﻌﺎل
وﻏﻀﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻷول ﻣﺮة دﻣﺎر.
ووﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﺧريًا أﻣﺎم ﻗﴫه ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻓﻨﺰل ودﻟﻒ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﺨﺪم
ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،وإﻧﻤﺎ اﻧﻬﺎر ﻋﲆ أول ﻛﺮﳼ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ وأﻃﻠﻖ آﻫﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﺛﻢ أﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﺼﻤﺖ،
ﻧﻌﻢ إﻧﻨﻲ ﻣﺎ أزال ﰲ املﺼﻴﺪة.
١٩
ﺣني ﻋﺎدت ﻧﺎدرة ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻛﻞ ﳾء ،وﺣني وﺟﺪت زواج أﻣﻬﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ
ﻳﴪا.
أﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ً
– ﺳﻮف ﻳﺸﻬﺮ اﺳﻼﻣﻪ.
– أﺗﻌﻘﻠني ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟني؟
– إذا ﻛﻨﺖ أﻧﺖ ﺗﺘﺰوﺟني ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﱄ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؟
– أﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮي ﰲ أﺧﻴﻚ وﻣﻨﺼﺒﻪ؟
– أراك ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮي ﰲ اﺑﻨﻚ وﻣﻨﺼﺒﻪ.
– ﻻ أرﻳﺪ أن أرى وﺟﻬﻬﺎ وﻻ وﺟﻪ ﻧﻌﻴﻢ.
– ﻫﺬا ﻻ ﱢ
ﻳﻐري ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ املﺸﻜﻠﺔ.
– ﻻ أرﻳﺪ أن أرى أﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻤﺎ.
– ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺨﱪ.
– ﻻ أراﻫﻤﺎ.
– اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ زواﺟﻲ.
– أﻧﺖ أﻣﻬﺎ اﻓﻌﲇ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺋني.
– وأﻧﺖ أﺧﻮﻫﺎ.
– ﻻ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن أﺧﺎ أﺣﺪ.
وﺻﻤﺖ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﺛﻢ ﻗﺎل :وﻻ اﺑﻦ أﺣﺪ.
– ﻻ ﺗﻐﻠﻂ.
ُ
– اﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺟﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن.
– ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة أن ﺗﺴري ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ.
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– أﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
– ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة.
– ﻗﺒﻴﺤﺔ دﻣﻴﻤﺔ.
– إﻧﻨﻲ أﻧﺎ املﺨﻄﺌﺔ.
– أﻧﺖ ﻃﺒﻌً ﺎ املﺨﻄﺌﺔ.
– أﻧﺎ ﻣﺨﻄﺌﺔ ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺟﻌﻠﻚ ﺗﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻞ.
– وﻫﺎ أﻧﺎ ذا أرى وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﻈﻴﻊ.
– أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗ َﺮ ﺷﻴﺌًﺎ.
– أﻫﻨﺎك أﻓﻈﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا؟
– أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗ َﺮ ﺷﻴﺌًﺎ.
ً
ﺧﺠﻼ ﻣﻦ أﻣﻪ وﻣﻦ أﺧﺘﻪ؛ ﻓﺰواج أﻣﻪ ﺷﺎع ﺑني اﻟﻨﺎس وإن ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ،وزواج
أﺻﺒﺢ ﻧﺎدر
أﺧﺘﻪ أُذﻳﻊ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واملﺠﻼت ،وﻧﺎدر ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى أﺣﺪًا ،وﻟﻮﻻ أﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ أن
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺎ ﻧﺰل إﱃ اﻟﻮﻗﻒ ً
أﻳﻀﺎ .ﻛﺎن ﻳﺤﺲ أن اﻟﻨﺎس ﻻ
ﺗﺘﺤﺪث إﻻ ﻋﻦ أﻣﻪ.
ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺨﴙ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﴤ أن ﻳﻠﻘﺎه ،ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻪ
ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻛﺄن ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث .اﺳﺘﻜﱪ ﻧﺎدر أن ﻳﻜﻠﻤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ،ﻫﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ وﻻ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ.
وﰲ ﻳﻮم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ واﻗﻒ أﻣﺎﻣﻪ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ أوراق ،وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ.
ﻗﺎم ﻓﺠﺄة ودﺧﻞ إﱃ ﺟﻨﺎﺣﻪ ﰲ اﻟﴪاي وﻇﻞ ﻳﺴري ﰲ اﻷروﻗﺔ ﻋﲆ ﻏري ﻫﺪًى .وﻣﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﻢ زوﺟﺘﻪ ،ووﺟﺪ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺗﻘﻮداﻧﻪ إﱃ داﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﻣﺎ ﻫﺬا؟
أﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة؟ أﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮى؟ زوﺟﺘﻪ ﺑني أﺣﻀﺎن أﻧﻄﻮﻧﻴﺎﻧﻲ،
واﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ.
رأﺗﻪ ﻣﻨرية ،ﺷﻬﻘﺖ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎد ﺗﺎر ًﻛﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ .ﻟﻢ َ
ﻳﺒﻖ ﻟﻪ أﺣﺪ ،ﻻ أﺣﺪ ،ﻻ أﺣﺪ.
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ .ﻫﻮ ﰲ روع آﺧﺬ ﺟﺒﺎر ﻋﻨﻴﻒ .اﻧﻄﻠﻖ
ﻧﺰل إﱃ اﻟﺴﻴﺎرة .ﻋﻘﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ،ﻻ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة .واﻧﻄﻠﻖ واﻧﻄﻠﻖ وﻃﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري .ﰲ أوروﺑﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴري ﺳﻮﻳٍّﺎ ،ﻧﺎدﻳﺔ،
أﻧﺎ أول ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ ،ﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،ﻛﻞ ﳾء ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ ،ملﺎذا؟ أﻣﻲ ،ﻧﺎدرة ،وﻣﻨرية،
ملﺎذا؟ وﻛﻴﻒ؟ وملﺎذا؟ وﻣﻊ ﻣﻦ؟ إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ،إذن ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ملﻦ ﻳﺮﻏﺐ .ﻋﺒﺚ،
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ﻛﻨﺖ ِ
إذا ِ
أﻧﺖ ﺗﺘﺰوﺟني ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﱄ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؟

ﻋﺒﺚ ،ﻋﺒﺚ ،اﻟﺴﻤﻌﺔ ،اﻟﻨﺎس ،ﻻ ﻳﻬﻢ .املﻬﻢ ﻫﻮ أﻧﺎ .أﻧﺎ .وﻫﻞ ﺑﻘﻲ ﱄ أﻧﺎ؟ وﻣﺎ أﻧﺎ؟ أﻟﺴﻦ
زوﺟﺘﻲ وﺑﻨﺘﻲ وأﻣﻲ وأﺧﺘﻲ؟ ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻣﻦ أﻧﺎ؟ ﻧﺎدﻳﺔ ،ﻣﻨرية ،ﻫﻞ رأﻳﺖ ﻣﺎ رأﻳﺖ ٍّ
ﺣﻘﺎ؟
أﻋﻮد ﻷﺗﺄﻛﺪ؟ ﻟﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ،أﻋﻮد ﻷرى؟ زوﺟﺘﻲ ﻣﻨرية ،ﻣﺎذا ﺑﻘﻰ ﱄ ﻣﻦ أﻧﺎ؟ ﻻ
ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ وﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﴚء .وﻓﺠﺄة ﻧﺒﺘﺖ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﺘﺎة ﺻﻐرية ﻟﻮى اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻴﺘﻔﺎداﻫﺎ
ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻣﺮات ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺤﻘﻮل ،ﺛﻢ ﻳﻬﻮم اﻟﺼﻤﺖ.
ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺪأ ﻳﻔﻜﺮ ،ﻟﻮ ﻗﺎل ﻣﺎ رأى ﻟﺠﻨﻰ ﻋﲆ ﻧﺎدﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ؛ ﻟﻮ ﺻﻤﺖ،
ﺳﻴﺠﻦ .ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ؟ ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ؟
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ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨرية وﺗﺨﺮج ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﺎدﺛﻬﺎ إذا اﻧﻔﺮد ،ﻓﺈن دﺧﻠﺖ أﻣﻪ ﺣﺎدث ﻣﻨرية
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻷم ﺗﺸﻚ ﰲ ﳾء .ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ اﻷم ﺻﻤﺖ.
– ﻛﺎن ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺎدﻳﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ وﻳﻜﺬب ﻋﻴﻨﻴﻪ .ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ،ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق.
ﺣﺎوﻟﺖ ﻧﺎدرة أن ﺗﻨﺘﻬﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻮد اﻷﻣﻮر إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني أﺧﻴﻬﺎ ،ﻓﺪﺧﻠﺖ
ﺗﺰوره ،ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ وﻟﻢ ﻳ َﺮ داﻋﻴًﺎ أن ﻳﺤﺪث ﻣﻨرية أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻧﺎدرة أﻫﻮن ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ
ﻣﻨرية ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮدﻫﻤﺎ ﻣﻌً ﺎ أﻣﺎﻣﻪ .ﻗﺎل ﰲ ﺣﺰم :اﺧﺮﺟﺎ.
– وﺧﺮﺟﺘﺎ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ أن أﻣﺮ اﻟﻄﺮد ﺻﺎدر ﻟﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ.
ً
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ .أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﱰك ﺑﻴﺖ إﻟﻬﺎم وأﺻﺒﺢ
ﺷﻔﻲ وﺧﺮج ﻣﻦ املﺴﺘﺸﻔﻰ وﻟﻜﻨﻪ اﻧﻘﻠﺐ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻔﻼت .ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻬﺎم ﺳﻴﺎرة
وﻓﺘﺎة ،ﻓﻬﻮ ﻳﻼﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎت .وأﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﻔﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﴎت اﻹﺷﺎﻋﺎت أﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻛﺎد ،وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﱰ ﻫﺬا ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء .وﻫﻮ ﻻ ﻳُﻌﻨﻰ ﺑﴚء ﻣﻦ ﻫﺬا وإﻧﻤﺎ ﻳﺴري ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺬي ﺧﻄﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏري ﻣﻜﱰث
ﺑﺄﺣﺪ أو ﺑﴚء .وإﻟﻬﺎم ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ .أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﺼﺎدق إﻻ اﻟﺨﺪم
واﻟﻘﻮﱠادﻳﻦ ،وﺗﺮدﱠى ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر أﻧﻪ ﺳﻴﺴري ﻓﻴﻪ ،أﺻﺒﺢ ﻳﻀﺤﻚ ﺿﺤﻜﺘﻪ اﻟﺸﻬرية،
وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﺿﺤﻜﻬﺎ أﺣﺲ أﻧﻪ ﻳﻀﺤﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وأﺣﺲ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻌﻪ ﻳﻀﺤﻜﻬﺎ
ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻪ ،إﱃ أﻳﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ؟ إﱃ أﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﺰواﺗﻪ؟ ﻻ ﻳﺪري أو ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺪري وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﻔﻜﺮ ،أﺻﺒﺢ اﺑﻦ ﻟﺤﻈﺘﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻻ ﻳﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎذا
ﺳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﴗ ﻛﻞ ﳾء ﻋﻦ ﻛﻞ ﳾء ،وﻳﺴﻤﻊ ﻣﺪﻳﺢ اﻟﺨﺪم
واﻟﻘﻮﱠادﻳﻦ ،وﻳﺼﺪﻗﻪ ،إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﺪﻗﻪ؛ ﻓﻬﻮ أﺑﺪًا ﻻ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺒﺤﺚ وراء اﻟﻜﻼم اﻟﺬي
ﻳﺼﺪر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أي ﻣﻨﺒﻊ وﻻ ﻋﻦ أي ﻣﺼﺪر ﻳﺼﺪر ،ﻟﻪ ﻟﺤﻈﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎ وراءﻫﺎ ،وﺣني ﻳﺤﺎول ﺑﻌﺾ املﺨﻠﺼني ﻣﻦ املﺴﺘﺤﻘني أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﻬﺪدﻫﻢ
أو ﻳُﻌﺮض ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻤﺘﻌﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪه ،ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻠﺢﱡ ﻋﻠﻴﻪ .واملﺨﻠﺼﻮن
ﻗﻠﺔ واملﻨﺘﻔﻌﻮن ﻛﺜﺮة .واملﺪﻳﺢ ﺟﻤﻴﻞ واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﻐﻴﻀﺔ .وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﺔ.
واﻟﻜﻠﻤﺔ املﺎدﺣﺔ ﺗﺰﻳﺪ املﺘﻌﺔ ﻣﺘﻌﺔ ،ﻓﻠﻴﺨﺾ اﻷﻣﻮاج؛ واﻟﺸﺎﻃﺊ؛ إﱃ أﻳﻦ ﺗﺮﺳﻮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ؟ ﻻ
ﻳﻬﻢ ،إﻧﻪ ﻳﻐﻮص ﰲ اﻷﻣﻮاج وﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺊ ،ﻟﻌﻞ ﺑﺤﺮه ﻳﻜﻮن ﺑﻼ ﺷﺎﻃﺊ ،ﻟﻜﻞ ﺑﺤﺮ
ﺷﺎﻃﺊ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻌﻞ ،ﻟﻌﻞ ﺑﺤﺮه ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﺎﻃﺊ ،وﺟﺪ ﻣﺘﻌﺘﻪ اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻘﻤﺎر ،أﺻﺒﺢ ﻳﻘﺎﻣﺮ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎل ﻳﻘﻊ ﰲ ﻳﺪه ،وأوﺷﻚ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺮﺗني أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺮﻫﻮﻧًﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻟﻮﻻ أن ﺗﻮﺳﻞ
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املﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﺪى اﻟﺪﻳﱠﺎﻧﺔ ﻓﺘﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،أﺻﺒﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﻬﺪدًا ﺑﺎﻟﺨﺮاب ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻨﻴﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ أو ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ،وأﺻﺒﺢ املﺴﺘﺤﻘﻮن ﰲ ذﻋﺮ داﺋﻢ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺒﺎح
ﻟﻴﺠﺪوا اﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ أﺻﺒﺢ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس ﺑﺪدًا ،وﻳﺼﺒﺢ رﻳﻌﻪ ﺳﺪادًا ﻟﻠﺪﻳﻮن ،وﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ
ﻟﻦ ﺗﺠﺪي اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﳾء ،إﻧﻪ ﻳﻐﺎﻣﺮ ﺑﺠﻨﻮن ،ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺎر ﻳﻤﺪه ﺑﻠﺤﻈﺎت املﺘﻌﺔ وﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻳﻐﻮص أﻛﺜﺮ ﰲ أﻋﻤﺎق املﻮج وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﴗ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ .إن ﻟﻸﻣﻮاج ﺷﺎﻃﺌًﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻜﺮ
ﻟﺤﻈﺔ ،ﻣﺠﺮد ﻟﺤﻈﺔ ،ﻟﻌﻞ ،ﻟﻌﻞ ﻣﻮﺟﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻼ ﺷﺎﻃﺊ .اﺿﻄﺮب املﺴﺘﺤﻘﻮن وأﺻﺒﺤﻮا
ﻻ ﻳﺪورن ﺑﻤﺎذا ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﻢ اﻟﻐﺪ أو ﺑﻤﺎذا ﻳﻮاﻓﻴﻬﻢ املﺴﺎء .وأﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻠﻌً ﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ
اﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺪﺣﻪ ﱢ
ﻳﻐريه .ﻓﻄﺮد املﻮﻇﻔني واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻟﻌﺒﺔ ﻳﻠﻬﻮ
ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻬﻮ ﺑﺄوراق اﻟﻠﻌﺐ.
ً
وﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﺗﻤﺮ ،وﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن ﻣﻨرية ﺣﺎﻣﻞ ،وﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻫﺬا اﻟﺨﱪ اﻹﺷﺎﻋﺔ .ﻓﺈن
وﺗﻤﺮ اﻷﻋﻮام
اﻟﻀﻌﻒ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺪرة ﻣﻨﻌً ﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ .وﺗﻜﺘﻤﻞ ﺷﻬﻮر اﻟﺤﻤﻞ وﺗﻠﺪ ﻣﻨرية ﻓﺘﺎة أﺧﺮى ﻫﻲ
ﻧﻌﻤﺖ.
وﻻ ﺗﻜﻤﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﰲ ﺑﻴﺖ أﻣﻬﺎ ﺷﻬﻮ ًرا ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺎدر ﻃﻼق ﻣﻨرية ،وﻳﺠﻌﻞ ذرﻳﻌﺘﻪ
أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺠﺐ أﺑﻨﺎء ﻟريﺛﻮا ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ.
وﻣﻦ ﺑﻴﺖ إﻟﻬﺎم ﻳﺨﺘﺎر ﻋﺮوﺳﻪ؛ ﻓﺘﺎة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ إﻟﻬﺎم ﻋﲆ
أﻧﻬﺎ ﺳﻤرية اﺑﻨﺔ ﻣﺠﺪي ﺑﻚ اﻟﺴﻨﻬﻮﺗﻲ.
– وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ.
– ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﺑﻌﺪ .أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
– ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ.
– اﺳﺄﻟﻮﻫﺎ واﺳﺄﻟﻮا أﺑﺎﻫﺎ.
– أﻣﺮك.
وﺗﻔﺴﺦ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻔﺘﺎة وﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻧﺎدر ،وﻟﻜﻦ …
٢٠
– ﺷﻮﻛﺖ ،ﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ.
– ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﻳﴪي ﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ.
وﻛﺎن ﻧﺎدر ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﺑﺈدارة اﻟﻮﻗﻒ ﺣني دﺧﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﴪي وﺷﻮﻛﺖ وﺑﻌﺾ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ.
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– ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺎ إن اﻟﺤﺎل ﻫﻜﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ.
– ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ؟
– ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ اﻟﺤﻀﻴﺾ.
– أﻧﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ املﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ.
– ﻟﻬﺬا ﺟﺌﻨﺎ إﻟﻴﻚ.
– ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪون؟
– أن ﺗﺘﻨﺎزل.
– ﻣﺎذا؟
وﻇﻬﺮت أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺸﻬﺮة ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﻲ ﻳﴪي وﺷﻮﻛﺖ.
– أﻫﻲ ﻓﻮﴇ؟
– ﺳﻮف ﻳﺸﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ املﻮﻇﻔني أﻧﻚ ﺣﺎوﻟﺖ ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻓﺪاﻓﻌﻨﺎ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ.
وﻛﺎن ﻳﴪي ﻗﺪ أﻋﺪ ورﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻮﻗﻌﻬﺎ ﻧﺎدر ،وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻛﴚء
ﻣﺆﻛﺪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻪ.
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﺳﺎﻓﺮ ﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ إﱃ أوروﺑﺎ ،وﻟﻜﻦ زوﺟﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻄﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ
ﻟﺬة إﻻ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻫﺮات.
– ﻣﻀﻤﻮﻧﺎت.
– اﻟﻌﺎﻫﺮات؟
– ﻧﻌﻢ إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أﻧﻬﻦ ﻋﺎﻫﺮات ،إﻧﻬﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﺶ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﻌﺮف أﻧﻬﻦ ﻋﺎﻫﺮات.
وﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ ﻫﺬا املﻨﻄﻖ ﺳﻤرية ﻓﻬﻲ ﺗﱰﻛﻪ ﻟﻠﻌﺎﻫﺮات وﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻓﺎﺟﺄه املﻮت وﻫﻮ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﻣﺎت؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮت ﺣﻮل ﻣﻮﺗﻪ
اﻷﻗﺎوﻳﻞ واﻹﺷﺎﻋﺎت.
وﺟﺪوا ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑني أوراﻗﻪ» :إﱃ اﺑﻨﺘﻲ ﻧﺎدﻳﺔ راﺟﻴًﺎ أﻻ ﺗﻔﺘﺤﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻲ«.
وﻓﺘﺤﺖ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻄﺎب:
أﻧﺖ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ أﺣﺐ أن ﺗﺼﺪق ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻲ ،وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﱡ
ﻳﻤﺴﻚ
ﰲ أﻣﺮ أﴎﺗﻨﺎ أﻧﻨﻲ ﻃﻠﻘﺖ واﻟﺪﺗﻚ .ﻛﻞ ﻣﺎ أرﺟﻮ أن ﺗﻌﺮﻓﻴﻪ أن أﺧﺘﻚ ﻧﻌﻤﺖ
ﻟﻴﺴﺖ اﺑﻨﺘﻲ.
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وﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑني ﻣﻨرية وﺣﺴﺎم وﻟﻢ أﺷﺄ أن أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ
أﳼء إﻟﻴﻚِ  ،ﻓﺤني ﺟﺎءت ﻧﻌﻤﺖ أﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻚ وأﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻻ
ذﻧﺐ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﻃﻖ أن أﻋﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﻄﻼق .وﻫﺬا اﻟﴪ ﺑني ﻳﺪﻳﻚ
اﻵن ،وأﻧﺖ وﺣﺪك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜني اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ .وإن ﻛﺎن ﱄ رﺟﺎء ﻋﻨﺪك ﻳﺠﺎب،
ﻫﻮ أن ﺗﺸﻔﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﺑﻨﺘﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺧﺘﻚ.
أﺑﻮك
ﻧﺎدر

وﻫﺬا اﻟﴪ ﺑني ﻳﺪﻳﻚ اﻵن ،وأﻧﺖ وﺣﺪك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜني اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ.
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