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اإلهداء

إليه...
الحبيس الذي في داخلك

فلُتطِلق له السراح
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في غرفة تملوؤها الظلمة الموح�ضة اإل من هذه الإ�ضاءة الخافتة المنبعثة 
من وحدة معلقة في و�ضطها، كان هذا القط الأ�ضود يراقبهم من الخارج 
في �ضمت، لم يالحظوه من عتمة الليل الكئيبة، فلقد كان كالطيف، عبر 

اإليهم في ر�ضاقة فقط حين ا�ضتدعوه، فلقد كانت اعترافاتهم ُم�ضينة.

يظهر  فلم  دائ��ري،  ب�ضكل  الغرفة  تو�ضطوا  رابعهم،  وه��و  ثالثة  كانوا 
الإ�ضاءة  تلك  اأ�ضفل  الطراز،  قديمة  الأربعة  كرا�ضيهم  اإل  الغرفة  من 
وهي  الثقيلة  خطواته  �ضوت  �ضمعوا  التوتر  من  لحظات  بعد  الحائرة، 
تخطو فوق اأر�ضية الغرفة الخ�ضبية العتيقة، ُمحِدثًة رهبة في نفو�ضهم 
رائحة  يراقب  فوقف  النور،  دائرة  من  قدماه  اقتربت  حتى  ال�ضعيفة، 
الخوف في عرقهم الغزير، ثم اقترب اأخيًرا ليتو�ضط الم�ضهد، لي�ضبح 
لم  المركزة،  الإ�ضاءة  اأ�ضفل هذه  تظهر مالمحه  لم  اأنظارهم،  محط 
يكن الرجل موؤمًنا ولم يكن يعلم اأن م�ضيره �ضيتعلق بهذه الجل�ضة بعد 
�ضهور من الآلم، واإن كان يوقن اأنها جل�ضة مليئة بالعار، فقرر اأن ي�ضرح 

لهم طقو�س �ضعائرهم في ال�ضاعات القادمة وبجدية مخيفة بداأ.

-لزم كلكوا تبقوا فاهمين كوي�س قواعد اللعبة.



نظر اإلى اأربعتهم محاوًل تمييزهم من العتمة وتابع:

- محد�س منكم ينفع يتعرف على التاني، اأو حتى يقابله برا الأو�ضة دي.

: لم تردعه ازدياد رائحة خوفهم ليكمل في تحدٍّ

- وع�ضان تعرفوا تعي�ضوا و�ضطهم برا لزم تتعروا قدام بع�س، هنا، في 
الأو�ضة دي.

والأربعين،  الرابعة  الجل�ضة  �ضعائر  ليبداأ  الإذن  الرجل  القط  اأعطى 
لينظر اإلى وجوههم محاوًل اختيار �ضحيته الأولى، اإلى اأن وقع اختياره 
اآخر  في  اأخ��رى  قديمة  خ�ضبية  من�ضدة  اإل��ى  له  لي�ضير  اأح��ده��م،  على 

الغرفة، اأُ�ضدل عنها ال�ضتار بلم�ضة �ضحرية من يده، لتبداأ الطقو�س...

اأراح القط ج�ضده الممتلئ، ولمعت عيناه ال�ضفراء و�ضط العتمة، كان 
ب��داأت  ده��ر،  منذ  الدعوة  تلك  ينتظر  ك��ان  فلقد  بالعر�س،  م�ضتمتًعا 
ال�ضحية �ضعائرها بينما بداأ هو في التك�ضير عن اأنيابه، فلقد كانوا ثالثة 

وهو رابعهم. 

***
جل�س والعرق يغمر جبينه، فلم يكن يرى من ُيخاطب في هذه العتمة، 
ا اأن ُيدلي باعتراف  ظل يهم�س بكلمات وتراتيل غير مفهومة. كان م�ضطرًّ
م�ضين. كان خائًفا، فهو يعرف قوة من ياأ�ضره وحقيقته جيًدا، فهو قارٌئ 
ل  مقاومته،  عن  عاجًزا  الآن  يجل�س  هو  فها  لحيله،  حافٌظ  لأف��ك��اره، 
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ا ل�ضعفه، بداأت دموع ظلمه ُت�ضاحب  ي�ضتطيع التخل�س من قيوده، راف�ضً
َعَرَق خوفه، فخلع نظارته ورفع �ضوته لينطق جملة اأخيرة:

الحبي�س" "اأنا 

***
وقت  بالفعل  "جاء  ق��د  اأن��ه  يعرف  ك��ان  فقد  ي��اأ���س،  ابت�ضامة  ابت�ضم 
ليواجه  خلفه،  ليلتفت  ال�ضالح،  اأج��زاء  �ضد  �ضوت  لي�ضمع  الح�ضاب"، 
الكرا�ضي الأربعة، ليلمح في الظالم هذا الظل الذي كان يعرف �ضاحبه 

جيًدا.

- م�س قولتلك هارجع تاني!!

لم ترحمه تو�ضالته، فقد عزم قاتله النية م�ضبًقا. كان هذا وا�ضًحا من 
قفاز يده الجلدي، فلم ياأِت برد ال�ضتاء بعد، علم اأنها لحظته الأخيرة، 
�ضالح  اأج��زاء  �ضد  ي�ضمع  وهو  ياأ�ًضا  فابت�ضم  ُخ��دع،  قد  اأنه  متيقًنا  كان 

قاتله، فاأغلق عينيه لي�ضمع �ضوت طلقة الخيانة في ا�ضت�ضالم.

***
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جميع أحداث هذه القصة ال تمت إلى الواقع بصلة، 
وأي تشابه ٍيتصوَّره عقلك، هو من خيال َقرينك 

الحبيس.
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الواحدة صباًحا

من داخل بيتها بجاردن �ضيتي، كانت "نور" وزوجها "تيتو" على فرا�س 
الزوجية، يتبادلن الغرام. كان "تيتو" عنيًفا معها، كان الم�ضهد اأ�ضبه 
"نور" مجاراته،  ت�ضتطع  لم  والود،  الرومان�ضية  اإلى  يفتقر  باغت�ضاب، 
الغرفة  "�ضريف" في  ابنهما  ببكاء  اأح�ضانه متحججة  بين  فهربت من 
المجاورة لهما، لتترك"تيتو" يدخن �ضيجارة ن�ضوته وحيًدا، لتتجه اإلى 

غرفة "�ضريف" ابن ال�ضنوات ال�ضبع.

ئ،  ت�ضِ لم  ولكنها  الإ�ضاءة  فتح  "نور"  فحاولت  ُمعتمة،  الغرفة  كانت 
كانت  فغرفته  ج��دوى،  دون  ولكن  الظالم،  في  �ضغيرها  عن  فبحثت 
�ضا�ضعة، فاقتربت اإلى �ضريره ال�ضغير، لتجد هاتين العينين ال�ضفراوين 
ال�ضرير،  من  القط  قفز  حتى  قلبها،  دقات  �ضرعة  من  لتزيد  تترقبها؛ 
تارًكا لها الغرفة، لتهداأ "نور" لحظات، قبل اأن تتابع البحث عن ابنها 

الوحيد.

- "�ضريييف"؟



البحث  لتتابع  الغرفة  تترك  اأن  وقبل  خوفها،  ف��زاد  ابنها،  يجبها  لم 
بالربو،  ا  مري�ضً كان  فلقد  اأنفا�ضه،  ح�ضرجة  �ضوت  لحظت  خارجها، 
فو�ضلت اإلى اآخر الغرفة حيث كان المكان المخ�ض�س لجهاز الكمبيوتر، 
قادًما من جهته،  الح�ضرجة  كان م�ضدر �ضوت  واإن  مغلًقا،  كان  ولكنه 
يعلو، حتى �ضعرت بوجوده، كان  بينما كان �ضوت الح�ضرجة  فاقتربت، 
"�ضريف" جال�ًضا على الكر�ضي المقابل لجهاز الكمبيوتر �ضارًدا، وكاأن 
اهة تتحكم به، فاقتربت "نور" منه و�ضط الظالم، وحاولت  بال�ضا�ضة ندَّ
في  ال�ضا�ضة  اإل��ى  ينظر  ظل  فقد  ج��دوى،  دون  ولكن  انتباهه،  ج��ذب 
حالة غريبة من الثبات! فاتجهت "نور" اإلى النافذة التي كانت بجوار 
الكمبيوتر وفتحت ال�ضتائر، لتعطي الإذن لبع�س خيوط النور بالدخول؛ 
لت�ضير لها اإلى ما جهلت بوجوده، فلقد كتب على ال�ضا�ضة بدماء خبيثة 

جملة وا�ضحة من ثالث كلمات:

الح�ضاب" وقت  "جاء 

***
ام غرفته، بينما كانت  من �ضقتهما بالدقي كان "نبيل" يحلق ذقنه في حمَّ
زوجته "�ضارة" نائمة، والتلفاز مفتوح كالعادة، وكان جر�س هاتفه يرن 
من على ال�ضاحن المو�ضوع على الكمودينو المجاور، لم يكترْث "نبيل" 
واأم�ضكت  غ�ضب  في  الزوجة  ا�ضتيقظت  اأن  اإل��ى  ذقنه،  حالقة  وتابع 

بالهاتف لتجد رقًما مميًزا يت�ضل، فردت ب�ضوت منخف�س وف�ضول:
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- اأيوة!

�ضردت "�ضارة" طوياًل واأغلقت الخط قبل اأن تالحظ "نبيل" الذي كان 
قد و�ضل خلفها، وهي تحاول فتح هاتفه بف�ضول لترى محتوى الر�ضالة 
اأولى  ف�ضلت  فلقد  عطلتها،  ال�ضرية  كلمته  ولكن  المكالمة،  تلت  التي 
محاولتها، حتى نجحت في الثانية، وقبل اأن تفتح الر�ضالة الواردة، كان 

زوجها يدفعها بقوة على ال�ضرير مم�ضًكا بهاتفه في غ�ضب:

- هي دي اأخالق ولد الأ�ضول بر�ضه؟

قالها قبل اأن ي�ضرد هو الآخر وي�ضعف كبرياوؤه الذي انك�ضر اأمامها وهو 
يقراأ الر�ضالة:

الح�ضاب" وقت  "جاء 

***
�ضوكت"  "نا�ضف  النتخابات  ومر�ضح  الأعمال  رجل  �ضقة  داخ��ل  من 
ا  "ماجي" - م�ضاعدته ومديرة مكتبه - م�ضتاءة جدًّ بالزمالك، كانت 
من التهامات التي ُوجهت اإليها، واإن كانت تعرف اأنها لي�ضت بريئة على 
اأي حال، فو�ضعها بالفعل م�ضين، كما علمت اأنها قد اأ�ضبحت في خطر، 
اأثار  اإخفاء  ُتحاول  ظلت  اأكثر،  ُيدينها  ما  هناك  كان  اإذا  تعلم  ل  فهي 
اإحدى  تقترب من  اأن  قبل  الجميل  والكدمات من على وجهها  ال�ضرب 
ولعله  به،  الوثوق  ت�ضتطيع  الذي  الوحيد  فهو  بع�ضيقها،  لتت�ضل  النوافذ 
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ي�ضامحها، اأو يجد لها مخرًجا بنفوذه.

- اأيوه يا حبيبتي في اإيه ب�س؟

لم يكن ي�ضدق ما ي�ضمعه! فاأغلق الهاتف واأجرى ات�ضاًل اآخر:

- "�ضامي" اإنت فين دلوقتي؟

لم يكن "�ضامي" يتوقع اأن تكون الأحداث بهذه ال�ضرعة، ولم يكن يعلم 
هذا المنعطف الذي �ضتوؤول اإليه الأمور، ولم يكن يتخيل اأبًدا اأن تكون 
هذه هي النهاية، فاأغلق الخط ليقوم بات�ضال اأخير، فلقد كان يعلم اأنه 

قد "جاء وقت الح�ضاب".

***
- حبيبتي؟

- حبيبي، اأنا اآ�ضفة!

- اآ�ضفه ليه؟!

- �ضاعة ال�ضفر جت.

- يبقى ِجه وقت الح�ضاب.

فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
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التاسعة صباًحا

من داخل غرفة مكتبه الفارهة بوزارة الداخلية، كان م�ضاعده ينتظره، 
الخا�س،  جيبه  من  �ضرف  الذي  قائده  رفاهية  على  بنظره  ُيحلق  وهو 
ليح�ضل على مكتب فاخر ل يمتلك مثله الكثيرون بالداخلية، فقد كان 
ا ذا اأر�ضية من الخ�ضب ال�ضناعي اأبي�س اللون، تظهر جراأة  مكتًبا ع�ضريًّ
حوائطه المغطاة بورق حائطي يغلب عليه اللون الأزرق،  المتماهي مع 
مكتبه الفخم، الذي يعتليه جهاز كمبيوتر يحمل اأ�ضرار كل هذه الإدارة، 
لذا لم يكن اأحٌد ي�ضتطيع الُولوج اإليه اإل بكلمته ال�ضرية التي كان يغيرها 

يوميًّا با�ضم من اأ�ضماء اأبنائه الأربعة الذين لم يح�ضل عليهم قط!

ظل "ه�ضام" جلي�ًضا لأكثر من ن�ضف �ضاعة ينتظر قائده الذي لم يعهد 
ا في مواعيده والتزاماته. كان "ه�ضام"  منه التاأخير اأبًدا، بل كان حادًّ
الطول  متو�ضط  فاتح،  �ضعر  ذو  الب�ضرة،  اأ�ضمر  مقبول،  بمظهر  يتمتع 
�ضرطي  فتح  يياأ�س،  اأن  وقبل  بعد،  الرابع  عقده  من  ينتِه  لم  وال��وزن، 
�ضاب الباب للعقيد "نبيل" الذي دخل في وقار وهيبة ملحوظة، فوقف 



"نبيل"  "ه�ضام" احتراًما له، كان كالهما يرتديان الزي الملكي. كان 
اأكمام  رفع  حيث  بذلك،  متباهًيا  البنية  قوي  القامة،  طويل  ر�ضيًقا، 
بع�س  �ضيب  ورغم  البي�ضاء،  ب�ضرته  اأ�ضفل  يده  عروق  لتظهر  قمي�ضه، 
ي�ضغره  كان  "ه�ضام" الذي  من  ا  �ضنًّ اأ�ضغر  بدا  الناعم،  �ضعره  خ�ضل 
األقى  اأن  بعد  وجل�س  مكتبه  "نبيل" اإلى  توجه  �ضنوات.  �ضبع  من  باأكثر 
"نبيل"  وال�ضهر ظاهرين على عيني  التعب  "ه�ضام". كان  التحية على 

المرهقتين، فتوجه اإلى ال�ضرطي قائاًل:

- قهوتي ب�ضرعه يابني.

قاطع "ه�ضام" قائده في توتر:

- قهوة اإيه يا با�ضا؟ ح�ضرتك لزم تيجي معايا دلوقتي.

تعجب "نبيل" من توتر "ه�ضام" واأ�ضار لل�ضرطي بالن�ضراف.

- في اإيه يا "ه�ضام"؟ خ�ضتني.

- يا با�ضا جريمة قتل.

�ضحك "نبيل" كثيًرا، واأخرج علبة �ضجائر من درج مكتبه بهدوء، واأ�ضعل 
�ضيجارة وهو يريح ظهره، وقال مبت�ضًما:

- واإحنا مالنا يا �ضيادة الرائد، هو م�س اإحنا اإدارة التوثيق والمعلومات 
ا نقلونا وعملهوهالي مفاجاأة؟ بر�ضه، ولَّ همَّ
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بنفاد �ضبر تكلم "ه�ضام" بجدية اأكثر:

- يا فندم المو�ضوع يخ�ضنا.

انتبه "نبيل" لجدية "ه�ضام" واعتدل ليواجهه.

- في اإيه يا "ه�ضام" قلقتني؟

- "الوحي".

كان للكلمة تاأثير الر�ضا�س على "نبيل" الذي �ضحب الكثير من دخان 
�ضيجارته في توتر ملحوظ.

- مين؟!

- "الوحي" يا فندم، اأو "�ضامي" يعني.

ي�ضتطع  لم  ال��ذي  "نبيل"  عيني  في  بقوة  ينظر  وه��و  "ه�ضام"  قالها 
ا�ضتقبال هذه النظرات، فهرب بنظره اإلى مكتبه وقال:

- اأيوه اأيوه ماله؟!

- بقول لح�ضرتك اإتقتل.

اأطفاأ "نبيل" �ضيجارته على زجاج مكتبه، دون اأن يخفي توتره وقال:

- واإنت عرفت ازاي؟!

- ما هي دي الم�ضيبة يا فندم، الحادثة اتذاعت على الهوا على �ضفحته 
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على )الفي�س بوك(، بقالها �ضاعة.

�ضكت "ه�ضام" لحظة لي�ضتمتع برد فعل مديره ثم تابع:

- ح�ضرتك عارف طبًعا يعني اإيه فيديو يتذاع على �ضفحة موثقة عليها 
اأكتر من تالتين مليون متابع.

***
اأربعة منهم،  اأكثر من  "نبيل" اإلى غرفة ال�ضباط التي يت�ضاركها  دخل 
الغرفة التي يتواجد بها "ه�ضام" دائًما، والتي كانت مليئة بال�ضا�ضات، 
بوك(  و)الفي�س  عامة،  الجتماعي  التوا�ضل  �ضفحات  مختلف  تعر�س 
العمليات الخا�ضة. كانت  اأ�ضبه بغرف  ال�ضاعة  خا�ضة، وكانت في هذه 
فقط،  واح��دة  �ضفحة  تتابع  اللحظة  هذه  في  العر�س  �ضا�ضات  معظم 
�ضفحة "وحي القلم"؛ ال�ضفحة التي اتخذها "الوحي" لنف�ضه، يبث منها 
للعالم خواطره واأ�ضعاره، وبع�س المعلومات الثقافية المغلوطة، واإن كان 
هذا لي�س اإل �ضتاًرا لغر�ضها الرئي�ضي في الدعاية والت�ضويق الرخي�س 
التفاعل الأعمى لجمهور ال�ضفحة، فاأمر  اأو �ضركة، م�ضتغاًل  لأي منتج 

كان. وقد  المزعوم،  الفيديو  مقطع  بت�ضغيل  "نبيل" �ضباطه 

كان الم�ضهد م�ضوًرا دون األوان اأو �ضوت، من كاميرا �ضقفية للمراقبة. 
اأ�ضبه بغرفة معي�ضة واإن لم يظهر الت�ضوير تفا�ضيلها، لم  كان المكان 
يتعدَّ المقطع الع�ضرين ثانية، دخل فيها القاتل الكادر من جهة الي�ضار 
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بهدوء ليواجه �ضحيته الذي كان يقف اأمام اأريكته. و�ضع القاتل و�ضادة 
على فوهة م�ضد�ضه بعد اأن �ضد اأجزاءه بقفاز يده، ليطلق ر�ضا�ضته بدم 
دمائه.  في  غارًقا  الأريكة  على  �ضحيته  لت�ضقط  الكادر،  غادر  ثم  بارد 
ا كثيف ال�ضعر، واإن لم يظهر الت�ضوير مالمحه. ظل  كان المقتول �ضابًّ

قال: ثم  مرة،  من  اأكثر  المقطع  باإعادة  "نبيل" ياأمرهم 

- الفيديو ده ات�ضاف كام مره لغاية دلوقتي؟

- اأربعة مليون يا فندم.

- اإنتوا خليتوا فيها يا فندم! كنتوا فين من ال�ضبح؟

�ضارع "ه�ضام" بالرد على قائده، في خبٍث كان كالهما يفهمانه:

- يا فندم ح�ضرتك تليفوناتك كلها كانت مقفولة.

في حدة قاطعه "نبيل":

اإن  اتاأكدتوا  اإنتوا  حياتك؟  ق�ضة  هاتحكيلي  اإن��ت  خال�س.  خال�س   -
المقطع ده حقيقي؟

لم يرد الجميع، فبادر "ه�ضام" باإطالق ر�ضا�ضة:

- اأنا كلمت البحث الجنائي يا فندم وبعتنالهم العنوان.

- بحث جنائي؟! فالح يا اخويا، واأنا هنا بعمل اإيه يا بيه؟

قبل اأن يتفوه "ه�ضام" بكلمة اأخرى اأكمل "نبيل":
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- اأنا هاروح حاًل ما اأنا لزم اأعمل كل حاجة بنف�ضي هنا.

قالها "نبيل" وخرج تارًكا نظرات "ه�ضام" القاتلة، الذي اأخرج هاتفه، 
ليقوم بات�ضال هام.

***
لم ي�ضتطع رجل الأعمال الم�ضهور "نا�ضف �ضوكت" النوم طوال الليل، 
ين�ضاع  اأن  هو  فم�ضطر  التعليمات،  لينفذ  النهار  نور  ينتظر  ظل  بل 
لأوامر هذا المجهول الذي قلب موازين ليلته، واإن كان يعلم اأن �ضريكه 
�ضي�ضعى للقتل، لكنه اآثر ال�ضت�ضالم، فاإذا انك�ضف �ضره ف�ضيخ�ضر حياته 
ي�ضتطيع  ول  النتخابات،  �ضباق  من  خطوة  ُبعد  على  فهو  وم�ضتقبله، 

المجازفة، حتى بخ�ضارة ماليينه الثالثة.

"ماجي"  كانت  "ماجي".  "نا�ضف" من منزله مع مديرة مكتبه  خرج 
عينين  وذات  �ضقراء،  ال��رج��ال،  يف�ضله  ال��ذي  ال�ضنف  م��ن  مثيرة، 
القوام، جريئة في ق�ضة �ضعرها، و)الميك اب(  خ�ضراوين، مم�ضوقة 
الذي احترفت التالعب باألوانه. كانت تعرف كيف تح�ضل على ما تريد 
اأي رجل، وكان هذا من  اأن ي�ضدها  بطريقتها الخا�ضة، فمن ال�ضعب 
الأولى في غ�ضون  اأ�ضراره  لت�ضبح كاتمة  "نا�ضف" لها،  تعيين  اأ�ضباب 
لتتولى  التعليمات  ح�ضب  �ضائقه  "نا�ضف"  ي�ضطحب  لم  قليلة.  اأ�ضهر 
المال  كل  ليجمع  مختلفين  بنكْين  اإلى  ا  �ضويًّ اتجها  "ماجي" القيادة، 
ح�ضب  المال  ليودع  المن�ضود،  البنك  اإلى  اأخيًرا  توجها  ثم  المطلوب، 
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التفاق. لم تجد "ماجي" اأي مكان ل�ضف ال�ضيارة، ولم يكن "نا�ضف" 
يهتم بمثل هذه الأمور، فنظر اإلى �ضاعته التي كانت التا�ضعة والخم�س 
"ماجي" وتوجه  ا من ترك كل �ضيء مع  واأربعين دقيقة، فلم يجد مفرًّ

بحقيبته وماليينه الثالثة اإلى الداخل.

وبعينين  الب�ضرة  اأبي�س  الراأ�س،  اأ�ضلع  القامة،  ق�ضير  "نا�ضف"  كان 
يعلم  كان  ال��ذي  البنك،  مديري  اأح��د  ب�ضرعة  عليه  فتعرف  زرقاوين، 

بقدومه �ضلًفا:

- اأهاًل اأهاًل يا "نا�ضف" با�ضا.

في ترقب مد "نا�ضف" اإليه يده بتحية متحفظة.

- اأنا "خالد ال�ضيمي" يا فندم.

تعرف "نا�ضف" على ال�ضم ح�ضب التفاق، ليتابع "خالد":

- اإتف�ضل يا فندم في مكتبي دقايق وكل حاجة هاتبقى جاهزة.

علوي.  بانورامي  بطابق  ال�ضغيرة،  "خالد"  غرفة  اإلى  كالهما  توجه 
ظل "نا�ضف" يراقب منها ال�ضالة الرئي�ضية للبنك؛ هروًبا من نظرات 

قال: "خالد" الذي 

اإنك جاي بنف�ضك كنت في غاية  "محمد" قالي  اأ�ضتاذ  اأنا لما  - واهلل 
ال�ضعادة، وقلت اأ�ضاعد ح�ضرة النايب بنف�ضي.
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- "محمد" مين؟!

قبل اأن يجيب "خالد" قاطع حديثهما طرق رجل للباب، فاأذن له "خالد" 
بالدخول، ليتوجه الرجل اإلى "نا�ضف" بال�ضوؤال:

- ت�ضرب اإيه يا با�ضا؟

- ول حاجه.

قالها "نا�ضف" بحزم لي�ضرف "خالد" الرجل.

- معل�س يا ريت نخل�س الإجراءات ب�ضرعة.

- يا فندم ح�ضرتك م�س هاتاخد معانا ع�ضر دقايق، واهلل اإحنا �ضعداء 
اإن ح�ضرتك هاتبقى عميل عندنا.

- لأ، اأنا م�س جاي اأودع لح�ضابي.

- اأنا فاهم، فاهم، ماتقلق�س خال�س دقايق وكل حاجه هاتكون جاهزه.

- هو ح�ضرتك معاك الأ�ضماء اللي هانودع لها؟

- اآه يا فندم، دقايق وكله هايكون جاهز. 

بعد دقائق قليلة كانت الإجراءات قد انتهت، فاأنهى "نا�ضف" الحديث 
كانت  حيث  الخارج،  في  �ضيارته  اإلى  واتجه  الإي��داع،  من  تاأكد  بعدما 
"نا�ضف" الذي  المتفق عليها من هاتف  الر�ضالة  اأر�ضلت  "ماجي" قد 



25

تركه معها كالعادة.

دخل "نا�ضف" ال�ضيارة، ونظر نظرة �ضريعة اإلى �ضاعته، التي كانت قد 
قاربت على العا�ضرة �ضباًحا؛ ليتنف�س اأخيًرا ال�ضعداء.

- تمام.

قالتها "ماجي" التي توترت عند قدومه.

- تمام. الحمد هلل!

- طيب اأنا بعت الر�ضاله خال�س، وهاخلي التليفون معايا، م�س عايزاك 
تقلق خال�س، المو�ضوع خل�س.

فابت�ضم "نا�ضف" محاوًل اإيهام نف�ضه ب�ضدق حديثها.

***
الخارج، �ضوت  يقترب من  كان هناك �ضوت  بغي�ضة،  داخل غرفة  من 
ل�ضيء ما يجرح في الأر�ضية غاًل وكراهية، م�ضحوًبا بخطوات �ضيطانية 
النتقام،  رائحة  حاملة  ُتجر  غاز  لأنبوبة  ال�ضوت  كان  بهدوء.  تقترب 
ثقيلة، لت�ضل بغازها الحبي�س اإلى الغرفة المن�ضودة، فا�ضتقرت في ركن 
بعيد عن الأنظار، ثم تال�ضت الخطوات ال�ضيطانية، لتتركها وحيدة في 
العتمة قبل اأن يتكرر الم�ضهد البغي�س لتاأتي اإليها اأنبوبة اأخرى، توؤن�س 
تلك  بها  التي جاءت  المهمة  اإتمام  ت�ضتطيع واحدة فقط  فلن  وحدتها، 
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الو�ضو�ضة ال�ضيطانية من ال�ضماء، بينما ظلت �ضهام الترقب المنبعثة من 
عيون ذلك القط تراقب كل هذه الأحداث في ن�ضوة ور�ضا، فلقد كانوا 

ثالثة وهو رابعهم.

***
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العاشرة صباًحا

ا ا�ضطحاب  ذهب "نبيل" اإلى عنوان "�ضامي" المزعوم بمفرده، راف�ضً
اأي من �ضباطه. كانت ال�ضقة تقع في منطقة المهند�ضين. كانت ال�ضقة 
عبارة عن مكتب في المقام الأول واإن كان "�ضامي" ي�ضكن بها منذ اأن 
ا�ضتقل عن اأهله، بعدما رف�س ا�ضتكمال تعليمه، الذي لم يكن لي�ضيف 

اإليه الكثير في العمل الذي اختاره في و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

هذه  في  مزدحًما  ال�ضارع  كان  فقد  بترقب،  العقار  اإل��ى  "نبيل"  نظر 
لها  وكان  الأر�ضي،  ال��دور  في  تقع  ال�ضقة  كانت  ال�ضباح.  من  ال�ضاعة 
مدخل خا�س بخالف المدخل الداخلي من العقار، فتوجه اإليه "نبيل" 
في حذر. كان لل�ضقة حديقة �ضغيرة ب�ضور ق�ضير من الزرع، يتو�ضطه 
باب حديدي قديم اأهلكه ال�ضداأ، لم يكن الباب مو�ضًدا، ففتحه "نبيل" 
اإياها بنظرات خاطفة قبل  الحديقة، ما�ضًحا  اإلى داخل  ب�ضهولة وعبر 
اأن يتجه اإلى باب ال�ضقة، لم يحاول البحث عن جر�س، فقد كانت لفتة 
"مفتوح" المعلقة بالمقب�س الخارجي كافية، فاأخرج م�ضد�ضه في ترقب 



، فاإذا به ي�ضمع جلبة غريبة من ظلمة الداخل، فدخل  ودفع الباب بتروٍّ
اإيجاد  محاوًل  المجهولة،  الحركة  هذه  م�ضدر  عن  يبحث  وهو  �ضريًعا 
م�ضدر لالإ�ضاءة، ولكن دون جدوى، بينما ظل �ضوت الحركة يقترب، 
العتمة،  الإ�ضاءة في رهبة من و�ضط  وهو ل يزال ي�ضغط على مفاتيح 
فقد كان التيار الكهربائي مف�ضوًل. ظلت الأ�ضوات تقترب وتزداد �ضيًئا 
اأُغلق باب ال�ضقة فجاأة بقوة؛ ليجعله حبي�ًضا وحده و�ضط  ف�ضيًئا، بينما 
اأ�ضوات المجهول. تذوق "نبيل" طعم الخوف الذي كان قد ن�ضيه، وتوجه 
اإلى الباب �ضريًعا ليرجوه اأن ينفتح. في لحظة و�ضول ال�ضوت اإلى قدميه، 
اأ�ضحاب  ليهرب  اأ�ضره؛  وفك  الباب  اأطاعه  �ضادقة،  خوف  لحظة  وفي 
هذا  من  تهرب  �ضوداء  قطط  اأرب��ع  قدميه.  بين  من  والحركة  ال�ضوت 
المكان البغي�س بعدما نالت مرادها. لم يزل متجهم المالمح مت�ضلب 
عن  مك�ضًرا  كال�ضهم،  توعد  بنظرة  القطط  هذه  اأحد  ليرميه  الحركة، 
اأنيابه قبل اأن يذهب م�ضرًعا من خالل �ضور البوابة الحديدية، ومن بعده 

تابعوه، في لحظة ظهرت فيها الحقيقة وتجلت.

بعد لحظات من ال�ضمت، ابت�ضم "نبيل" لُيطمئن نف�ضه، واأخرج هاتفه 
وليثاأر  �ضعفه،  متحدًيا  الداخل  اإلى  التفت  ثم  ك�ضافه،  وفتح  المحمول 
الفراغات،  منفتحة  ال�ضقة  كانت  وتابع،  خلفه  الباب  اأغلق  لكبريائه. 
، ليجد  لتعطي اإح�ضا�ًضا خادًعا بات�ضاعها، خطا بع�س خطوات في تحدٍّ
نف�ضه اأمام طاولة بلياردو �ضغيرة. كان يعلم اأن "�ضامي" يك�ضب الكثير 
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من الأموال، كما كان منطلًقا بحكم �ضنه.

اأكثر حذًرا من ذي قبل،  اآخر  اأن �ضمع �ضوًتا  اإلى  "نبيل" التقدم،  تابع 
فتريث وجثا على ركبتيه واأطفاأ ك�ضافه وحب�س اأنفا�ضه في ترقب. وبعد 
لحظات �ضمع �ضوت فتح ال� )ويندوز( للكمبيوتر، ثم وجد �ضوء �ضا�ضة 
كمبيوتر يظهر من بعيد، فتريث برهة ثم اقترب ليتابع في ف�ضول، حتى 
الر�ضالة  لعل  اأو  اإليها،  فتوجه  قليلة،  اأمتار  بعد  على  ال�ضا�ضة  اأ�ضبحت 
تحدٍّ  في  اإليه  موجهة  كانت  فقد  ليقترب،  جذبته  التي  هي  المكتوبة 
تظهر  كلمات  ثالث  من  جملة  "الوحي".  بتوقيع  ر�ضالة  كانت  وا�ضح. 

م�ضير ال�ضاعات القادمة من يومه:

الح�ضاب" وقت  "جاء 

الأح��داث،  ا�ضتيعاب  محاوًل  ريقه،  ليبتلع  مكانه  قلياًل  "نبيل"  ت�ضمر 
ولكنه كان �ضعيف النف�س، قليل الحيلة، فتوجه اإلى ال�ضا�ضة واأم�ضكها ثم 
ا، ليعيد الظلمة اإلى المكان مرة اأخرى، بينما ظل �ضاحب  طرحها اأر�ضً
اإياه ب�ضوت حركته في  هذه الخطوات الخفية يراقبه من بعيد، موؤرًقا 
الظالم، فقد كانت كخطوات �ضيطان، ت�ضول وتجول في المكان �ضرًقا 
ليتابع  اأخرى  مرة  "نبيل" ك�ضافه  اأ�ضاء  قوة.  ولي�س  منه  هرًبا  وغرًبا، 
حد�ضه الذي اأوقفه عند باب الغرفة الوحيدة بالمكان، ليفتح باًبا كان 
من الأف�ضل له اأن يتركه مو�ضًدا؛ ليجد اأمامه هذا الوجه المالئكي الذي 
يراه  "نبيل" مما  فتعجب  المكان،  حاجز  كا�ضًرا  اإليه،  انجذب  لطالما 
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اأمامه! فاقترب ليكت�ضف الخدعة اإن كانت هي بالفعل، اأم اأنه �ضيطان، 
اأم مجرد لوحة جدارية تر�ضم له مالمحها. اقترب منها ليتاأكد من اأنه 
قوة.  من  اأوتيت  ما  بكل  ت�ضربه  بالهجوم،  باغتته  ولكنها  واهًما،  لي�س 
ظل يدافع عن نف�ضه متالفًيا مخالبها الدامية، فدفعها ليقعا على اأريكة 
يعرفها  يقتلهما،  والخوف  مجهدين  معها  والتف  التّفت  كبيرة،  جلدية 
اأنه  تعلن  التي  الكبيرة،  ال�ضا�ضة  تلك  الغرفة  اأ�ضاءت  اأن  اإلى  وتجهله، 
قد "جاء وقت الح�ضاب" ليتوقفا عن القتال للحظة، يترقبان الر�ضالة، 
وتلك الكف التي و�ضمت ال�ضا�ضة ب�ضائل اأحمر لزج، ا�ضتنتج كالهما اأنه 
دم، دم قادم من جوار ال�ضا�ضة، من هذا الج�ضد الذي يتقدم نحوهما في 
ظالم ال�ضمت، م�ضتغيًثا ب�ضرخات مكتومة عجًزا من فمه المطمو�س، 
كل  ليخيف  المكان،  مالأ  الذي  �ضراخها  حب�س  "نور" من  تتمكن  فلم 
بجوارهما  ليجدا  اأخرى؛  المكان مرة  وي�ضيء  التيار  ليعود  من هناك، 
هذا ال�ضاب جال�ًضا على الأريكة ينظر اإلى الأ�ضفل، كالبليات�ضو الحزين، 
ب�ضعره الكثيف، غارًقا في دمائه، اأما هي الآن فتنظر اإلى "نبيل" الذي 

كان م�ضتلقًيا فوقها على الأريكة.

- "نبييل"؟!!

- اأيوه يا "نور"، "نبيل".

ظل "نبيل" م�ضتمتًعا بو�ضعه، بينما دفعته هي بقوة ليقف.
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- اإنتي اإيه اللي جابك هنا؟

- اللي جابني هو اللي جابك.

قمي�ضها؛  من  جزًءا  قطع  الذي  العراك  اآثار  لتخفي  تقوم  وهي  قالتها 
تلقائية  في  نظره  لتجذب  ال��وردي،  خ�ضرها  بيا�س  من  ج��زًءا  لَيظهر 
اأحرجته، فهي جميلة تتمتع بر�ضاقة وطول، لها �ضعر غجري اأ�ضود طويل 
واإن كانت تلفه دائًما بهذا القلم في اأعلى راأ�ضها، حادة المالمح، قوية، 
تجذب الناظرين كالمغناطي�س من خلف نظارتها. ذكرته بما جاءا من 
اأجله، فقد كان "�ضامي" جال�ًضا بجوارهما في �ضمت ينتظر الح�ضاب. 
تاأثرت هي عندما اأدركته وغ�ضت نظرها، فلقد كانت تعرفه جيًدا، بينما 
توجه "نبيل" باحتراف ليتفقده. �ضاب �ضغير يظهر طي�ضه على مالب�ضه 
ا  وقمي�ضً الجينز  من  بنطاًل  يرتدي  البنية،  �ضعيف  حياته،  واأ�ضلوب 
الحياة،  ف��ارق  قد  اأن��ه  نب�ضه  "نبيل" من  تاأكد  الدماء،  لطخته  اأبي�س 

فتوجه اإليها قائاًل:

- مات.

- ما�ضاء اهلل عليك!

لم يكن لي�ضمح لغيرها بمثل هذا ال�ضخرية، ولكنه تابع:

- اإنتي اإيه اللي دخلك هنا؟

- ما قولتلك اللي جابني هو اللي جابك.
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ظل يرمقها بنظرة �ضك، فهي بالتاأكيد ل تعلم ما قد حدث في ال�ضاعات 
الما�ضية.

- في اإيه يا "نبيل" ما اأنا �ضحفيه يا اأخي وده �ضغلي وفيه ماليين تابعوا 
اللي ح�ضل.

ال�ضك  من  بنظرات  يرمقها  وظل  ج�ضدها،  لغة  من  بكالمها  يقتنع  لم 
والترقب، فقلبت "نور" الموازين و�ضاألته:

- اإنت اإيه اللي جابك يا ح�ضرة الظابط؟

ارتبك "نبيل" قلياًل ثم اأجاب.

- �ضغلي، هو اأنا بياع �ضبح ما اأنا ظابط.

وفين  الظابط،  ح�ضرة  يا  الحراميه  زي  كده  دخلك  اللي  اإي��ه  طيب   -
ع�ضاكرك؟

- ما هو...

ثم  ليتفقده،  الحديقة،  على  ُيطل  كان  باب  ناحية  وتحرك  قلياًل  تردد 
ابت�ضم قائاًل:

- ما هو اللي جابني هو اللي جابك.

باع هو  وهي ا�ضترت.

- الف�ضول؟
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بداأ "نبيل" يطمئن باأنها تجهل الكثير، ف�ضايرها في الحديث وتابع:

- بالظبط كده.

قبل اأن ُيكمال الحديث، كانت �ضَجة خارجية قد ولدت من جديد، اأ�ضوات 
تعلو وتقترب، �ضيحات وخطوات ت�ضعل المكان، فخافت "نور" وا�ضتترت 
مجدًدا،  التردد  في  ب��داأت  ثم  وع��ادت،  الإ�ضاءة  خفتت  "نبيل"،  خلف 
بينما لم يتاأثر الكمبيوتر من تذبذب التيار، وظل ثابًتا على ر�ضالته من 
الباب لتفتحه، فاأخرج  خلفهما، ثواٍن وامتدت يد غام�ضة على مقب�س 
"نبيل" �ضالحه ووجهه نحو الباب، لُي�ضدل ال�ضتار عن جي�س من ع�ضاكر 
الداخلية التي مالأت المكان عن اآخره، موجهين اأ�ضلحتهم نحوه، ومن 
وهو  قال  ال��ذي  "نبيل"  والعقيد  القتيل،  ليجد  �ضاب  �ضابط  دخل  ثم 

يخف�س �ضالحه:

- عقيد "نبيل م�ضطفى" من اإدارة التوثيق والمعلومات.

"نور" في ثيابها المقطعة،  في اللحظة التي ظهرت من خلفه الجميلة 
فتعجب ال�ضابط ال�ضاب وقال:

- وهي حبكت هنا يا با�ضا؟!

***
الأي��ادي  ظلت  الغاز،  باأنابيب  اأُع��دت  التي  البغي�ضة  الغرفة  داخل  من 
لما �ضوف يحدث  ال�ضيطانية تخترق �ضفحات )الفي�س بوك(، تجهيًزا 



في ال�ضاعات المقبلة، و�ضط مواء بغي�س لقط محترف م�ضتمتًعا بعمله، 
فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
من داخل �ضتوديو "ه�ضام" كانت المفاجاآت تزداد، فقد تغيرت اأغلفة 
"الوحي"  ت�ضميم  من  بغالف  ب��وك(  )الفي�س  على  ال�ضفحات  اآلف 
فخاف  الح�ضاب"،  وق��ت  "جاء  ال��ث��الث:  كلماته  فيه  كتب  وتوقيعه، 
مرة  من  اأكثر  بالت�ضال  وتوجه  اأخ��رى  مرة  التوبيخ  من  "ه�ضام" 

بقائده، الذي لم يكن يجيب.

ال�ضاب  الجنائي  ال�ضابط  اإقناع  يحاولن  "نور"  مع  "نبيل"  كان  فقد 
الذي ا�ضتلم موقع الجريمة، باأن يعطيهما الم�ضاحة في التواجد معهم 
داخل �ضقة المذكور، فقد كان "نبيل" يريد التاأكد من م�ضدر ت�ضوير 

الحادث.

من  بالعديد  مكتبه  جهز  قد  ك��ان  "�ضامي"  اأن  "نبيل"  اكت�ضف  وق��د 
الكاميرات، منها تلك التي كانت في �ضقف غرفة مقتله، واإن كان يوجد 
فحاول  معرفة،  �ضابق  دون  ب�ضهولة  اكت�ضافها  ي�ضعب  الكثير  غيرها 
"نبيل" العثور على م�ضدر ت�ضجيل تلك الكاميرات، ولكنه كان مختفًيا 

من جهاز الكمبيوتر؛ مما اأربك الجميع.

طلب "نبيل" من ال�ضابط ال�ضاب التدخل ر�ضميًّا في التحقيق، متحجًجا 
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في  اإدارت���ه  ليورط  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  على  علًنا  اأذي��ع  بما 
التحقيق، ولكن ال�ضابط قد اكتفى بتدخله ب�ضكل غير ر�ضمي، وتجاهل 
القليلة  ال�ضاعات  في  ي�ضاعده  اأن  معه  واتفق  المكان،  في  وجودهما 

القادمة، ب�ضكل ودي قبل اأن تتدخل النيابة العامة.

كانت �ضاعات "نبيل" قليلة فعاًل، فوقف �ضارًدا في حديقة بيت "�ضامي" 
مع "نور" يدخنان �ضويًّا في حيرة، بينما عاود "ه�ضام" الت�ضال:

- اأيوه يا "ه�ضام"، اأيوه يا "ه�ضام"، اإيه يا حبيبي عايز الر�ضعه ول اآجي 
اأغيرلك اأحبيبي؟

- يا با�ضا لزم اأبلغك بالجديد.

- طيب اإتف�ضل يا �ضيدي، اإتف�ضل بلغني يا حبيبي.

اإتحطلهم  وكلهم  "الوحي"،  من  فح  ال�ضُّ األوف  على  )هاك(  ح�ضل   -
نف�س الغالف.

- يانهار ا�ضود! هاك على اإيه يا "ه�ضام"؟! ده اإحنا اللي اتهاكنا.

تذكر "نبيل" وجود "نور" فاأكمل باحترام م�ضطنع:

- ازاي يا "ه�ضام"؟

- واهلل يا با�ضا م�س فاهم، اأكيد "الوحي" اللي بيعمل كده، اأكيد بيلعب 
لعبه اإحنا م�س فاهمينها.
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�ضكت "نبيل" وخطف نظرة اإلى داخل المكتب مرة اأخرى حيث الطب 
ال�ضرعي كان قد و�ضل.

- لأ يا "ه�ضام" "الوحي" مات فعاًل.

لم يجب "ه�ضام" على "نبيل" ليتابع هو:

- اديني ب�ضرعه عنوان العيال اللي �ضغاله مع "الوحي" ب�ضرعه، بقولك 
ب�ضرعه.

توجه "نبيل" بالحديث اإلى "نور":

- هاتي ورقه وقلم.

اأخرجت  ثم  �ضغيرة،  ورقة  عن  ب�ضرعة  يدها  حقيبة  "نور" في  بحثت 
القلم الذي كانت تلف به �ضعرها الغجري، ليت�ضاقط لي�ضل اإلى اأ�ضفل 
�ضمع  حتى  جمالها،  في  �ضرد  ال��ذي  "نبيل"  ل�  اإي��اه  معطية  خ�ضرها، 
العنوان، فانتبه وكتبه وهو م�ضغول بها، بينما رمقت هي ال�ضم والعنوان 
بمنتهى ال�ضهولة بين �ضطور "نبيل" الذي كان قد اأنهى ات�ضاله، وقبل اأن 
يتابع حديثه اإليها، لفت انتباهه ر�ضالة ن�ضية وردته منذ قليل ولم ينتبه 

اإليها، فقراأها ليظهر عليه الرتباك.

- في اإيه خير؟

- بقولك اإيه كفايه عليكي كده، اإنتي لو كنتي اتم�ضكتي جوا لوحدك كان 
زمانك في م�ضيبه.



37

"نبيل" ثم حاول الت�ضال برقم ما في قلق وارتياب، ولكنه كان  قالها 
مغلًقا، فقرر الت�ضال بزوجته، ولكنه لم يكن يف�ضل الت�ضال بها في 
اأْن جاء اأحد  اإليها ر�ضالة ن�ضية ق�ضيرة، لتخبره  "نور"، فاأر�ضل  وجود 

لزيارته.

اإنت  اللي  للنا�س  معاك  هاجي  اأنا  دلوقتي؟  اإيه  هانعمل  اإحنا  طيب   -
رايحلهم دول.

ا من هذه الزيارة المفاجاأة التي  كان "نبيل" ل يزال متوتًرا، خ�ضو�ضً
علم بها، فنظر اإلى �ضاعته ليجدها قد اأ�ضبحت الحادية ع�ضرة، فتوتر 

اأكثر وتابع:

- معل�س يا "نور" اأنا لزم اأروح البيت الأول، عندي �ضيف جايلي، اإنتي 
معاكي عربيه ولَّ اأو�ضلك؟

- معايا معايا، ب�س اأنا هاجي معاك بعد كده.

- ما�ضي ب�س اأنا بقولك، اأنا رايح البيت الأول يا "نور" معل�س، هاقولك 
واأنا رايح.

- طيب اإوعى تن�ضاني، اأنا كده كده لزم اأروح اأغير هدومي.

تذكر "نبيل"، فخطف نظرة اأخيرة اإلى خ�ضرها، ثم ودعها وذهب.

***



و�ضلت اإلى "ماجي" هي الأخرى ر�ضالة ن�ضية وهي تقود �ضيارة "نا�ضف" 
ا  التعديالت، فظهر عليها بع�س الرتباك، خ�ضو�ضً لتملي عليها بع�س 
اأنها لم تكن قد اأو�ضلت "نا�ضف" بعد، فتوقفت "ماجي" بال�ضيارة عند 

اأحد المحالت التجارية داخل محطة تموين للوقود.

حيني الأول. - ده وقته يا "ماجي"؟ اأنا مانمت�س من امبارح روَّ

قالها "نا�ضف" بانزعاج.

- معل�س يا حبيبي، اأنا كمان م�س قادره اأ�ضوق في الزحمه دي من غير 
ما اأ�ضرب قهوه، دقيقتين بالظبط.

لم يكن "نا�ضف" ي�ضتطيع اأن يرف�س لها طلًبا، خا�ضة بعد ما فعله بها 
في اأم�ضه.

- طيب ما تتاأخري�س والنبي.

عليها  ليملي  بع�ضيقها،  وات�ضلت  هاتفها،  واأخرجت  "ماجي"  دخلت 
التعديالت الجديدة.

- اأوك يا حبيبي، يعني بعد كده اأو�ضله عادي؟ اأكيد؟

طلبت "ماجي" م�ضروبين ووجبتين لالإفطار، ثم توجهت مرة اأخرى اإلى 
ال�ضيارة.

- )الني�ضكافيه البالك( اللي بتحبه اأهو، ودي حاجه خفيفه كده، ع�ضان 
اإنت على لحم بطنك من ال�ضبح.
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ابت�ضم "نا�ضف" كطفل �ضغير و�ضكرها.

- ربنا يخليكي ليا.

- طيب يالَّ كل بقى ع�ضان نتحرك.

ابت�ضم و�ضاألها:

- فكرك كده الكابو�س خل�س؟

اإن �ضاء اهلل نك�ضب ب�س النتخابات، ودي كلها هايبقى ليها �ضرف،   -
البلد عمرها ما هات�ضيب حد من رجالتها.

لم يكن ي�ضدقها، ولكنه كان يفتقر لالختيارات.

***
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الحادية عشرة صباًحا

من داخل �ضيارة "نبيل" الفارهة، اأخرج هاتفه وبحث عن رقم ما وات�ضل 
الت�ضال  اإل��ى  فلجاأ  ج��دوى،  دون  عليه  تمر  النتظار  من  لحظات  به. 
ا، ف�ضاوره القلق اأكثر؛ ليزيد من �ضرعته  بزوجته، ليجد رقمها مغلًقا اأي�ضً
خارج  هاتفها  يزال  ول  بها  الت�ضال  يكرر  ظل  بالدقي.  منزله  باتجاه 
لوم  في  بارًعا  ال�ضكوى،  يكثرون  الذين  اأولئك  من  كان  الخدمة.  نطاق 
الآخرين ونقدهم، كان ُيحّمل الجميع نتائج تاأخره. كان بارًعا في خلق 
ال�ضماعات، وكانت زوجته من اأهم �ضماعاته، التي يوبخها دائًما واأبًدا، 
وقد اأدانها كثيًرا ب�ضبب تاأخر اإنجابهما، رغم �ضالمة كليهما، واإن ظل 
العتراف  رف�س  عن�ضري،  رجل  وكاأي  ال�ضبب،  هي  �ضمنتها  اأن  يعتقد 
باأي تق�ضير ممكن يتهم رجولته، خا�ضة نظرات المجتمع له والتي كان 
يهابها كثيًرا، لم ي�ضتطع "نبيل" النف�ضال عن زوجته؛ نظًرا لكونها ابنة 
عمه، كما اأنه كان ل يزال يحمل لها بع�س الحب، والأهم اأن �ضعفها كان 

ير�ضيه نف�ضيًّا ومعنويًّا، فقد كان يتخذ منها منفًذا لطاقته ال�ضلبية.
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و�ضل "نبيل" اإلى منزله وترك �ضيارته و�ضط الطريق، وتوجه بالحديث 
اإلى حار�س العقار ال�ضاب:

- محد�س �ضاأل عليا؟

- ل يا با�ضا، مفي�س!.

اأول ما  "نا�ضف" جايلي،  اأ�ضمه  - طيب! تف�ضل مرزوع هنا، فيه واحد 
ت�ضوفه كلمني.

اإلى �ضقته بالدور الرابع. كانت �ضقته في عقار  "نبيل" ثم �ضعد  قالها 
ذوق  ذات  كانت  واإن  الم�ضاحة  كبيرة  تكن  لم  واأعمامه،  لجده  مملوك 
متطور يعك�س اهتماماتهما بهو�س التكنولوجيا. كان مدخل ال�ضقة عبارة 
عن منطقة معي�ضة كبيرة، تتو�ضطها من�ضدة الطعام، يطل عليها مطبخ 
للنوم،  اأمريكي مفتوح، ثم طرقة �ضغيرة بها حمام خارجي، وغرفتان 
اإليها  لهما، فتوجه  والثانية  الم�ضتقبل،  انتظار مولود  الأولى فارغة في 

مبا�ضرة باحًثا عن زوجته في غ�ضب.

كانت "�ضارة" نائمة كالمالئكة، بي�ضاء بحجاب رقيق، تميل اإلى ال�ضمنة 
قلياًل. فتح "نبيل" الإ�ضاءة بغ�ضب وتوجه اإليها بال�ضراخ:

- اإنتي يا �ضت هانم.

فزعت "�ضارة" وفتحت عينيها ال�ضوداوين بخوف وهي ت�ضرخ:
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- اإيه في اإيه؟

- اإييييه اللي في اإيه؟ هو اإنتي ملكي�س اأي لزمه في البيت، هو اأنا م�س 
قلت مية مره التليفون مايتقفل�س؟

ظنت اأن زوجها كان قلًقا عليها، ففرحت رغم توبيخها.

- حبيبي اإنت قلقلت عليا؟

وقولتلك  ر�ضالة  بعتلك  اأنا  هانم  يا  بقولك  اإيه؟  في  ولَّ  اإيه  في  اإنتي   -
اإن فيه �ضيف ممكن ييجي في اأي وقت وقلتلك تتنيلي على عين اأهلك 

ت�ضتعدي، اأرجع األقيكي متنيله على عينك نايمه؟

ال�ضرير  وتركت  رف�ضت،  ولكنها  تدمعان،  الجميلتان  عيناها  ك��ادت 
ووقفت، محاولة اأن تواجهه واإن كانت ترتجف.

- حرام عليك يا اأخي، اأهلي دول اللي اإنت بتهزاأهم يبقوا اأهلك، اإتقي 
اهلل يا اأخي.

في اندها�س و�ضخرية تابع:

- اتقي اهلل!! هو اإنتي اأ�ضلمتي واأنا معرف�س.

- كفاية تريقه، ما اأنا قدامك اأهو جاهزة ومحد�س جه، اأعمل اإيه؟

نظر اإليها وتيقن اأنها كانت على حق ول ترتدي مالب�س المنزل، ولكن 
اأو رقة الكالم، على عك�س كالمه مع  كبرياءه معها منعه من العتذار 
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هجومه: فتابع  "نور"، 

- طيب قفلتي تليفونك ليه لما �ضوفتي الر�ضالة؟

- ل حول ول قوة اإل باهلل، قطع �ضحن يا "نبيل"، قطع �ضحننننن.

- واأنا قولت اأكتر من مره ماينفع�س اأكلمك مالقيكي�س.

- ليه يعني ربنا؟!

في غرور وكبرياء كافر اأجاب "نبيل":

- اأيوه يا �ضيتي اأنا في البيت ده ربنا.

- وهو ده كان بيتك؟ ده بيت اأبويا اأنا.

قبل اأن ُتكمل كالمها، �ضفعها "نبيل" بقوة جارًحا كرامتها، ولكنها ظلت 
�ضامدة اأمامه، تحب�س دموعها، خافية اآلمها، وحرقة قلبها المجروح، 

لي�ضعر بالت�ضرع وعدم الثبات نظًرا قلة نومه واإرهاقه.

- "�ضارة" اأنا النهارده عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي، بال�س تجربيني 
النهارده.

ولكنها  فعله،  من  يقلل  مبرر  خلق  محاوًل  بانفعاله،  �ضعر  بعدما  قالها 
على  "نبيل" التاأكيد  فحاول  المقهورة،  بنظراتها  تقتله  �ضامتة،  ظلت 

مبرره لعله يهرب من نظراتها.

ري  ا النهارده، اأرجوكي تقدَّ اأنا عندي ق�ضيه مهمة جدًّ "�ضارة" بجد   -
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ع�ضبيتي. 

- ق�ضيه بر�ضه ولَّ ده ب�ضبب الر�ضالة اللي جاتلك امبارح؟ كان فيها اإيه 
اأنا عايزه اأعرف؟

توتر "نبيل" اأكثر وانفعل مرة اأخرى:

�ضغلك  في  اإنتي  خليكي  ب�ضغلي،  دع��وه  ملكي�س  "�ضارة"  يا  قولتلك   -
والهالهيل اللي بت�ضتريها من بره وتيجي تدللي عليهم هنا.

- الهالهيل دي هي اللي مخلياني قادرة اأ�ضتحمل حياتنا.  

- حياتنا اإيه يا �ضت هانم! اإنتي نا�ضيه مين فينا اللي خلى حياتنا كده؟ 
بتبقى  م�س  دي  للنا�س  بهالهيل  بيها  بترجعي  اللي  �ضفريه  الكام  وهي 
على ح�ضاب اأمي اأنا؟! ق�ضًما باهلل يا "�ضارة" لو ماتعدلتي�س في كالمك 
لخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه، م�س كفاية واخدك بايره 

وم�س عارفه حتى تفرحيني بعيل.

فيركلها  اأمها،  على  لتطمئن  تربيها،  كانت  �ضغيرة  قطة  الغرفة  تدخل 
"نبيل" ويتابع:

- خليكي اإنتي ربي في قطط وكالب يا بنت ال....

اهلل يا �ضامحك يا عمي.

لم ت�ضتطع "�ضارة" حب�س دموعها اأكثر، فقد �ضربها في مقتل، فقد كان 
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يعرف نقطة �ضعفها، وكان ي�ضتمتع با�ضتخدامها عندما ي�ضعر بعجزه.

- م�س عايزك تتحركي من هنا، في �ضيف مهم جايلي، وقت لما ييجي 
تقوليلي.

قالها "نبيل" وذهب، ليتركها وحيدة مع دموعها الحزينة، بينما كانت 
فاأجه�ضت  يده،  بكف  دموعها  يم�ضح  واأن  يحت�ضنها  "�ضارة" اأن  تتمنى 
بالبكاء لعله يعود اإليها، ولكنه لم يكترث، فتبعت خطواته اإلى اإن و�ضل 

اإلى باب ال�ضقة محاولة ا�ضتعطافه، ولكنه ذهب واإن كان ي�ضعر بها.

***
نه �ضديقها  في نف�س الوقت كانت "نور" قد و�ضلت اإلى العنوان الذي دوَّ
فف�ضولها  المقطعة،  مالب�ضها  لتبديل  بيتها  اإلى  الرجوع  دون  "نبيل"، 
كان اأهم من ح�ضمتها اأو ح�ضن مظهرها، تاأكدت لحظة من رقم العقار، 
ال�ضيارة، ربطت قمي�ضها  تترك  اأن  وقبل  �ضيارتها،  بداأت في �ضف  ثم 
المقلم فوق خ�ضرها، وكاأنها على �ضاطئ البحر لتك�ضف به عن �ضرتها 
والحلق الذهبي الذي ت�ضعه فيها، ثم توجهت اإلى حار�س العقار الذي 

وقف ليحييها.

- بقولك يا حاج، "ماجد ع�ضام" �ضاكن هنا؟

في منتهى النبهار رد الحار�س.

- اآه!
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- الدور الكام لو �ضمحت؟

- اآه!

- بقولك الدور الكام؟؟؟

- اآه!

بداأ الحار�س في التزان بعدما تركته ودخلت، ليعود اإليها بالنداء:

- الدور الرابع.

- �ضكًرا لح�ضرتك.

- ح�ضرتي.. اآه!

خرجت من غرفة الحار�س زوجته في اندها�س.

- مالك يا راجل؟!

فتوجه اإليها بالكالم وهو ل يزال ينظر اإلى تنورة "نور" ال�ضوداء التي 
تعك�س بيا�س ب�ضرتها، في تاأمل:

- عليا الطالج اإنتي اللي راجل.

***
بنطال  يرتدي  وهو  الباب  "ماجد" اإلى  توجه  الطرق،  من  الكثير  بعد 

بيجامه ك�ضتور وفانلة بي�ضاء:



- اأيوه اأيوه فيه اإيه؟

نظر اإلى �ضاعته، كانت الحادية ع�ضرة والربع �ضباًحا.

- في اإيه يا اخوانا ال�ضاعة ل�ضه حدا�ضر الفجر!

ن�ضبيًّا،  وق�ضيًرا  البنية  عري�س  الع�ضرينيات،  في  �ضابًّا  "ماجد"  كان 
له �ضعر بني كثيف، ولحية خفيفة. فتح الباب في ا�ضتياء اإلى اأن راآها، 

فتحول �ضخطه اإلى �ضعادة بلهاء!

- ح�ضرتك "ماجد"؟

- اآه!

- ممكن اأدخل؟

- اآه!

دخلت "نور"، بينما كان "ماجد" ل يزال ُم�ضّمًرا عند الباب.

- اآه!

- "ماجد"؟

- اآه، لموؤاخذه ح�ضرتك معل�س اأ�ضلي ل�ضه نايم، ق�ضدي ل�ضه �ضاحي، 
اإتف�ضلي اإتف�ضلي.

في  كانت  دائرية  بمن�ضدة  كر�ضي  على  تجل�س  "ماجد" اأن  اإليها  اأ�ضار 
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مدخل المنزل فجل�ضت.

- ح�ضرتك عايزه مين بالظبط؟

- عايزاك اإنت.

ابت�ضم ببالهة وهو ينظر اإلى خ�ضرها المك�ضوف، مقترًبا منها بج�ضده:

- بجد؟

"نور" من �ضحر وجهها في لحظة وارتدت نظارتها، وقالت في  غيرت 
جدية:

- اإنت �ضاحب "الوحي"؟

اإن كان معها �ضحبة  لينظر  الباب  واتجه خارج  "ماجد" برهبة،  �ضعر 
اأخرى، ثم عاود واأغلقه.

- ح�ضرتك مين بالظبط؟

- ماتخاف�س يا "ماجد" تقدر تقعد.

ما  بكل  داهية  هي  وكانت  الخبرة،  قليل  ال�ضن،  �ضغير  "ماجد"  كان 
تحمله الكلمة من معنى.

- اأنا "نور �ضالم"، �ضحفيه، اإنت ماعرفت�س اللي ح�ضل؟

قافل  وببقى  ح�ضرتك،  الفجر  بعد  بنام  اأن��ا  حاجه،  فاهم  م�س  اأن��ا   -



50

التليفون. في اإيه؟

- ماتخاف�س يا "ماجد".

اأ�ضعلت "نور" �ضيجارة، وقالت ب�ضوت جاد:

- البقاء هلل.

***
ا�ضتطاعت "ماجي" اأن تقوم بتو�ضيل "نا�ضف" ب�ضالم، ثم تركته بحجة 
لتت�ضل  اأخ��رى  مرة  ال�ضيارة  اإلى  وتوجهت  التعليمات،  لكل  ا�ضتيفائها 

بع�ضيقها لتتعرف منه على التعليمات الجديدة:

- حبيبي، خال�س تمام، و�ضلته.

مهمة  منها  طلب  فقد  ع�ضيقها،  نوايا  علمت  عندما  "ماجي"  �ضكتت 
المكالمة،  انتهت  حتى  باهتمام،  تعليماته  اإلى  ت�ضتمع  فظلت  جديدة، 
لتظل �ضاردة، فلم تكن تتخيل اأن ينقلب دورها هكذا! ولكنها كانت ذكية، 
ح�ضبت نتائجها واتخذت قرارها لتت�ضل باآخر �ضخ�س. كانت تتخيل اأن 

تتوا�ضل معه.  

***
"ماجد" ال�ضنوات ال�ضت الما�ضية وكاأنها مرت في لحظة عابرة  تذكر 

في خاطره.
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كانا في ال�ضابعة ع�ضرة من عمرهما، مراهقين مليئين بالحياة والأمل، 
ل يفهم طموحهما ب�ضر، وبالأخ�س اأهاليهما، حتى اأنهم كانوا يهددونهما 
لعدم قدرتهم على مجاراتهما وفهم  الكمبيوتر منهما،  اأجهزة  ب�ضحب 
لغتهما. كانا مًعا في بيت "�ضامي" قبل اأن يتخذ من "الوحي" لقًبا. كان 
يعي�س في منزل زوجة عمه، فقد توفي اأبواه وهو �ضغير، وقد كان عمه 
نعم الأب وال�ضديق! وكان يف�ضله حتى على ولده؛ مما كان يثير حفيظة 
الحيل  من  الكثير  عّلمه  الذي  وهو  كمبيوتر،  مبرمج  عمه  كان  زوجته. 
في هذا المكان الم�ضوؤوم، فقد كانت غرفة "�ضامي" كجناح خا�س في 
الحديقة، اتخذه هو �ضومعة لنف�ضه بعيًدا عن باقي فيال عمه، الذي كان 
ا واإن ان�ضاع لإ�ضرار ابن اأخيه الذي كان يريد اأن يرفع  يوؤلمه هذا جدًّ
عن عمه الحرج، فلقد كان عمه قليل الحيلة. جميل هو، طيب القلب، لم 
يرد اأن يثقل على قدوته في اأي �ضيء، حتى اأن عزة نف�ضه دفعته للبحث 
"ماجد" فكان �ضديقه  اأما  زوجة عمه،  ثراء  رغم  للرزق،  عن م�ضدر 
عنه،  جهازه  وال��داه  ي�ضحب  عندما  اإليه  يفر  الأول،  وتابعه  المخل�س 
متحجًجا بالمذاكرة عند �ضديقه المتفوق على عك�ضه، فقد كانا يمثالن 
"المخ والع�ضالت". نظر "�ضامي" اإلى �ضديقه النائم على �ضريره ي�ضعل 

�ضيجارة "مح�ضوة" بالكثير وهو يلعب في هاتفه "المزرعة ال�ضعيدة".

- يا بني �ضيب الزفت اللي في اإيدك وفكر معايا في اأي م�ضلحه.

قام "ماجد" من نومته، وقال ل�ضديقه وهو ل يزال يم�ضك بهاتفه:



- اأنا اأفكر! اهلل ي�ضامحك يا عم "�ضامي".

ف�ضحك "�ضامي" وا�ضتدار نحو جهاز الكمبيوتر خا�ضته والذي كان قد 
فتحه للتو.

اأنا التفكير، ب�س �ضاعدني في  - خال�س يا �ضيدي بال�س تفكر، �ضيبلي 
اأي حاجه كده.

فقام "ماجد" وتجول في غرفة �ضديقه وهو �ضعيد، فقد كانت �ضومعة 
ف�ضائية مليئة باأحالم ال�ضباب، تبث جدرانها مو�ضيقى نجومها المعلقة 

في جميع الأنحاء.

- اإنت يا اأخي محتاج اإيه تاني؟ اإنت م�س ناق�ضك غير اإنك ت�ضرب معايا 
ال�ضوجاره دي.

- اهلل يحرقك يا اأخي.

غ�ضب "ماجد" فجاأة وهو ينظر اإلى هاتفه.

اإنت  فعاًل،وفل�ضت،  المزرعه  حرقلي  اأهو  اأخي،  يا  بيتك  يخرب  اهلل   -
دعوتك م�ضتجابه اأوي كده؟

كان "ماجد" م�ضتاًء فعاًل، فتعجب "�ضامي" واقترب منه:

- في اإيه؟

ا ع�ضان اأبني اللي راح. - هاقعد كتير جدًّ
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ي�ضيع  اأن  ل�ضديقه  فكيف  "ماجد".  "�ضامي" منده�ًضا من جدية  كان 
قلة حيلة  يعلم  كان  الخيال؟!  في  يبنيه  �ضيء  بحًثا عن  الوقت  كل هذا 

�ضديقه، ولكنه لم يكن مثله.

- طيب يا �ضيدي هي بتتبني ازاي؟

قال "ماجد" في ع�ضبية:

ا  جدًّ كتير  وقت  هاحتاج  اأنا  زعلت،  مكنت�س  طريقه،  ليها  لو  هي  ما   -
ع�ضان اأعو�س النقط.

- طيب يا �ضيدي، هي النقط دي بتتجاب ازاي؟

- يا با�ضا ملها�س طريقه.

قالها معاتًبا �ضديقه قبل اأن يكمل:

- ده اأنا ممكن اأعمل اأي حاجه ع�ضان اأجيب النقط دي.

ابت�ضم "�ضامي" ابت�ضامة محارب قد انت�ضر، وقد كانت هذه هي البداية.

***
من �ضركة �ضغيرة، كانت مديرة الت�ضويق تجل�س في ح�ضرة، فقد هددها 
مديرها كالعادة بالف�ضل، فقد قام بتعيينها مجاملة من البداية، واإن 
ي�ضتطيع تحمل  ي�ضتطيع تحمل عبء مرتبها، فال  ال�ضركة  كان �ضاحب 
نتائج  اأي��ة  تحقيق  دون  هي  تهدرها  التي  الت�ضويق  لميزانية  هدرها 
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اإيجابية، فحتى �ضفحة ال�ضركة الرئي�ضية على ال� )الفي�س بوك(، ظلت 
بنف�س عدد المعجبين، اإل من زيادات طفيفة.

فكرة  اأي  اإل��ى  الو�ضول  تحاول  بقلمها  تم�ضك  مكتبها  بغرفة  جل�ضت 
جديدة، ففر�ضتها الوحيدة كانت في هذه الفترة، وقد حدد لها مديرها 
ا لتحقق ال�)تارجت( الذي تحتاجه للحفاظ  ميزانية اأخيرة �ضعيفة جدًّ
ال�ضركة على  اإلى �ضفحة  وبينما كانت تفكر وهي تنظر  على وظيفتها، 
مراهق،  ل�ضاب  �ضخ�ضي  ح�ضاب  من  اأم��ل،  ر�ضالة  جاءتها  الكمبيوتر، 

يّدعي الآتي:

خالل  في  األف  مية  اإلى  ع�ضره  من  البيدج  على  الفانز  عدد  "تزويد 
اأربعه وع�ضرين �ضاعه وباأقل التكاليف".

لم تكن لتهتم اإن جاءتها هذه الر�ضالة في يوم اآخر، ولكنها كانت تتعلق 
لإثبات  �ضديدة  بحاجة  كانت  فقد  الوظيفة،  اإل��ى  تحتاج  فهي  بق�ضة، 

نف�ضها، كانت بحاجة لنجاح واإن كان م�ضطنًعا اأو م�ضروًقا، فكتبت:

عر�ضك؟". بخ�ضو�س  اأكتر  تفا�ضيل  تو�ضح  ممكن  ماجد،  "اأهاًل 

الفانز،  عدد  ن��زود  نقدر  لح�ضرتك،  قلت  ما  زي  فندم،  يا  "طبًعا 
وبن�ضبة 60% منهم م�ضريين، الألف ليك باأربعين جنيه".

وقع عليها تفاهة المبلغ كال�ضاعقة، فعلمت اأنه ن�ضاب.

ال�ضمان؟". واإيه  راجل!  "يا 
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ن�س  تبعتلنا  ي�ضّمع  يبداأ  ولما  ال�ضغل،  لح�ضرتك  هانعمل  فندم  "يا 
ب ح�ضرتك" الفلو�س، والباقي في الآخر، والمهم نك�ضِّ

في  الحد  هذا  اإل��ى  غبية  هي  هل  ال�ضهولة،  هذه  ما  التحدي،  هذا  ما 
عملها؟! اإنه بالتاأكيد عميل عند خ�ضومها اإذن، قالت لنف�ضها.

على  )اأدمن(  نعملك  اأو  بتاعتنا  )البا�ضورد(  محتاج  هاتقولي  "طبًعا 
ال�ضفحة".

النتيجه". ت�ضوفي  وترجعي  �ضاعه  ن�س  عاوزه  اللي  كل  فندم،  يا  "لأ 

ب�س؟". �ضاعه  "ن�س 

علينا؟". مبروك  نقول  فندم،  يا  "اأيوه 

اإيه؟". بتعمل  فهمني..  "ب�س 

�ضغلي". ده  فندم  يا  "اآ�ضف 

ازاي؟ ماتقول�س  اأنا هابعتلك فلو�س  ب�س  اأهو،  اأنا م�ضتنيه  اإبداأ،  "طيب 
اأجيلك، اأنا م�س بروح لحد".

"يا فندم ول هاتروحي ول هانروح، اإبعتلنا رقم كارت �ضحن موبايل".

اإيه؟". "�ضركة 

�ضركه". "اأي 
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برغم تعجبها للموقف، لم يكن لديها ما تخ�ضره، فوافقته قائلة: 

اأكتر". ينفع  ولو  األف  مية  زود  ا�ضمع،  ب�س  اإبداأ،  "مبروك 

"”Orders

"اأفندم؟"

فندم". يا  يعني  "اأوامر 

حاجه". دار�ضه  م�س  اإني  وا�ضح  معل�س  اأوك،  "اآه 

فندم". يا  "العفو 

كتبها "ماجد"، وتوجه اإلى �ضديقه الذي كان نائًما:

- يالَّ يا ري�س عندنا �ضغل، جهزتلك الع�ضر �ضركات يالَّ عي�س و�ضيبني 
اأعي�س.

قام "�ضامي" واقترب من الكمبيوتر، ونظر اإلى "ماجد" نظرة حازمة، 
لينتف�س تارًكا الكر�ضي.

- لموؤاخذه يا كبير.

عمله.  وب��داأ  جل�س  باأخرى،  اأو  ب�ضورة  رئي�ًضا  اأ�ضبح  "�ضامي" قد  كان 
من  اإلكتروني  موقع  داخل  المن�ضودة  ال�ضفحات  )لينكات(  ي�ضع  كان 
�ضنعه، وكان يطم�س الأ�ضماء، وكان يعلن في �ضفحات )الفي�س بوك( 
ويدع�س  يدخل  من  لكل  ال�ضعيدة،  المزرعة  نقاط  من  يزيد  موقع  عن 
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على كل ال�ضفحات الموجودة، وكان ال�ضحايا من مدمني هذه الألعاب 
ب�ضفحات  الإعجاب  من  الخطوات  كل  ويتبعون  موقعه،  على  يتهافتون 
متابعة  ي�ضتطيعوا  مزيفة؛ حتى  نقاط  على  الح�ضول  اأجل  من  مجهولة 
اأحالم اأوهامهم داخل مزرعة من المفتر�س اأن تكون �ضعيدة، ولو كان 
كل منهم قد ا�ضتثمر ن�ضف هذا الوقت في عمله لمتلك فعاًل المزرعة 
ال�ضعيدة في حياته الحقيقية ولي�ضت الفترا�ضية! كان "ماجد" منت�ضًيا 

ا، فقد كان ي�ضعر باأنه تاجر ل� "الكيف" ي�ضتمتع باإدمان �ضحاياه!  جدًّ

- با�ضا اإنت لما الوحي بينزل عليك بتعمل �ضغل اأو�ضتيك علي النعمه.

�ضحك "�ضامي" وقال:

- اأنا علطول الوحي نازل عليا.

لم يكن يدري اأنه قد اأ�ضبح "الوحي" ذاته، في نظر الجميع، فقد كان 
"�ضامي" مختلًفا، كان يعي معنى الحياة، عك�س جميع المخدرين بجميع 

اأنواع المخدرات، من ال�ضجائر اإلى المزرعة ال�ضعيدة!

دقائق  في  تتحقق  النتائج  وكانت  الآلف،  بمئات  الموقع  رواد  ك��ان 
اإليها  الدقائق، فذهب  في هذه  ما حدث  وقد لحظ مديرها  معدودة، 

�ضريًعا ليلحق بها قبل اأن يخ�ضرها، فتوجه اإليها في مكتبها:

- اأنا اآ�ضف بجد.

لم تكن تدرك اأن �ضيًئا قد حدث، فنقرت بفاأرة الكمبيوتر �ضريًعا لتحّدث 



البيانات، لتجد اأكثر من اأربعين األًفا من المعجبين قد تواجدوا، فح�ضمت 
اأمرها واأكملت تمثيليتها، واأم�ضكت بحقيبة يدها، ووقفت قائلة:

- اأنا اللي اآ�ضفة يا فندم، اأنا م�ضتقيلة.

- اأبًدا ازاي؟ اأنا اللي النتايج جاتلي غلط.

- اأنا قلت لح�ضرتك اإن حملتي هاتاخد وقت وح�ضرتك مكنت�س موؤمن 
بيا.

- غلطان.. كنت غلطان.

- اأنا اآ�ضفة، اأنا م�س حا�ضه بالأمان.

- طيب محتاجه اإيه؟

- اأتثبت، واأم�ضي العقد النهارده.

- ب�س كده؟ اأوامر.

ا ظالمة فقالت: �ضحكت هي، وقد علمت اأن الحياة حقًّ

- Orders يعني.

***
تاأِت  فلم  مبكًرا،  و�ضلت  "ماجي" قد  كانت  الم�ضاجد،  اأحد  اأم��ام  من 
الثانية ع�ضرة ظهًرا بعد، فظلت تنتظره حتى ينهي �ضالة الظهر ليخرج 
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راأت  عندما  خا�ضة  والغيرة،  بالح�ضد  غريب  �ضعور  بادرها  وقد  اإليها، 
هذه ال�ضيدة التي دخلت الم�ضجد في حياء كانت قد افتقدته، فكم كانت 
تتمنى اأن تكون �ضاجدة مكانها! فجاءها نداء الإله بحي على ال�ضالة، 
لم�ًضا قلبها وهي ت�ضمع �ضوت الأذان، مثيًرا في نف�ضها �ضوًقا كاد يقتلها، 
اإلى الداخل،  اأذن بالكثير، ف�ضعرت بقوة عجيبة تجذبها  يذكرها حين 
لت�ضعر مرة اأخرى بال�ضالم الذي ا�ضتاقت اإليه وقد حرمت نف�ضها منه، 
ولكن كان هذا القط الأ�ضود الذي يقف على اأعتاب الم�ضجد حائاًل بينها 

وبين اأحالمها، لتظل هي اأ�ضيرة لقيوده في ا�ضت�ضالم.

***
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الثانية عشرة ظهًرا

العقار. كانت  لها في  المقابلة  ال�ضقة  والدتها في  "�ضارة" اإلى  اتجهت 
غرفة  في  تبكي  "�ضارة"  كانت  وفخامة،  كال�ضيكية  واأكثر  اأكبر  �ضقة 
والدتها ال�ضا�ضعة على ال�ضرير، وكانت الأم حزينة على ابنتها واإن كانت 
�ضحية  الأخ��رى  هي  كانت  فلقد  مبالغة،  بطريقة  و�ضلبية  الحيلة  قليلة 
تهدئة  محاولة  ت�ضرفاته،  كل  "نبيل"  ل�  تبرر  فاأخذت  ول��ذا  زوجها، 

ت�ضرفاتها. بع�س  في  عليها  اللوم  "�ضارة" وتوجيه 

- معل�س يا "�ضارة" جوزك �ضقيان بر�ضه.

- �ضقيان في اإيه اإن �ضاء اهلل، اإحنا هانكدب الكدبه ون�ضدقها، هو احنا 
محتاجين حاجه؟

- يعني هو اإنتوا م�س محتاجين حاجه ليه؟

�ضكتت "�ضارة" وهي تحاول الو�ضول اإلى دعم الأم باأي طريقة.

- يا اأمي ده مرت�ضي.
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�ضكتت الأم، واتجهت لغلق باب الغرفة في توتر مبالغ.

- اإيه الكالم اللي اإنتي بتقوليه ده يا "�ضارة" وعرفتيه ازاي؟ انطقي.

عجزت "�ضارة" عن التو�ضيح، ولكنها كانت م�ضطرة.

- اأنا كنت براقب تليفونه واتاأكدت بن�ضبة ت�ضعه وت�ضعين في الميه.

في غ�ضب ردت الأم:

اأنا ربتهالك  اللي  التربية  "�ضارة"، هي دي  يا  بتت�ضنتي على جوزك   -
بر�ضه؟

- يا اأمي اإنتي في اإيه ولَّ في اإيه؟ بقولك مرت�ضي يعني حرامي.

- يا بنتي واإنتي اإي�س عرفك، واإي�س فهمك اإنتي في �ضغله؟ اإنتي ملكي�س 
حق تت�ضنتي عليه اأو تحا�ضبيه.

- يا ماما حرام عليكي بقى ح�ضي بيا.

- يا بنتي ح�ضي بيا اأنا، وحرام عليكي اللي بتعمليه فيا، اأنا اأمك.

�ضعرت الأم اأنها قد تجرح ابنتها اأكثر، فتابعت الحديث عن "نبيل":

- يعني يا "�ضارة" اأهو �ضل راجل بر�ضه.

رفعت "�ضارة" راأ�ضها ونظرت اإلى اأمها التي جاءت لتجل�س بجوارها:

- هو اأنا قليله اأوي كده يا اأمي؟
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لم تدافع الأم عن ابنتها، فهي تعرف اأن فر�ضتها اأ�ضبحت قليلة، خا�ضة 
بعدما فقدت جمالها وزاد وزنها.

- يا بنتي هاقولك اإيه ب�س، اإنتي لزم تفكري في بكره.

- وماله بكره؟ ما اأنا اأقدر اأ�ضرف على نف�ضي، اإنتي ليه بتقللي مني اإنتي 
كمان؟

- يا بنتي، فوقي بقى واحمدي ربنا اإن جوزك م�ضتحمل، وعارفين اأ�ضله 
وف�ضله، حد غيره كان راح، خّلف من واحده تانيه.

وقفت "�ضارة" �ضاعرة بالظلم.

- ليه يا اأمي؟ ما اإنتي عارفه اإني معندي�س حاجه.

"�ضارة"  فقاطعت  الممتلئ،  ابنتها  ج�ضد  اإلى  تنظر  وهي  الأم  �ضكتت 
نظراتها.

هو  اللي  البيت  قعدة  من  هو  ما  ماله؟  ج�ضمي؟  ماله  اأم��ي،  يا  اإي��ه   -
اإنتوا  اأحلى من كده،  اأنا كنت  باخدها،  كنتب  اللي  والأدوي��ة  قعدهالي، 

ن�ضيتوا؟ اأنا م�س م�ضدقه اإنك واقفة معاه، �ضد �ضناكي!

- اأنا واقفة مع الحق يا "�ضارة"، يا بخت من بكاني ول �ضحك النا�س 
ال�ضغل،  اإنه يقعدك من  اإنه يحجبك ول  عليا، جوزك راجل مايعيبو�س 
وبعدين ما هو وافق بعد كده اإنك ت�ضافري وتعملي )اأوبن داي(، عايزه 
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اإيه يا �ضيخه؟ حد يطول راجل اإبن نا�س، وو�ضيم ومحترم؟ اإنتي نا�ضيه 
كنتي بتقولي عليه اإيه قبل الجواز! فوقي يا "�ضارة"، فوقي.

م�ضحت "�ضارة" دموعها، وقد بداأت ت�ضتجمع قواها:

- حقيقي يا اأمي اأنا فوقت، واإنتوا ال�ضبب، بكره تعرفي اإنكم �ضلمتوني 
لل�ضيطان باإديكوا، اأنا خال�س خدت قراري.

اأم�ضكت الأم بيد "�ضارة" بقوة و�ضرخت:

اأنا  فاتت  اللي  المرة  زي  طالق  �ضيرة  جيبتي  "�ضارة" لو  يا  عارفه   -
هاعمل فيكي اإيه؟ وديني وما اأعبد ما تبقى بنتي ول اأعرفك.

نازعت "�ضارة" اأمها وحررت يدها.

- واهلل لو عملتوا اإيه اأنا خال�س خدت قراري.

تركت "�ضارة" �ضقة اأمها وتوجهت اإلى �ضقتها، ومن ثم اإلى الغرفة الأولى، 
نظرت اإليها في غ�ضب وقالت لنف�ضها كيف كان �ضي�ضبح م�ضيرها اأرقى 
وكانت  زهري،  اأو  وردي  بلون  حوائطها  �ضتزين  كانت  بطفلة!  اأو  بطفل 
�ضتمتلئ بلعب اأطفال بريئة، بدًل من جهاز كمبيوتر وحيد اأعلى من�ضدة 
قديمة، ثم تذكرت وجهتها، فذهبت اإلى غرفتها واأعدت اأغرا�ضها في 

حقيبة �ضفر كبيرة وغادرت. لعل الجميع يعلم مدى ظلمهم لها!

***
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اأما "نبيل" فقد و�ضل اأخيًرا اإلى بيت "ماجد" الذي كان يكمل حكاياته ل� 
"نور"، اإلى اأن قاطعهم هو بطرقه الباب، فتوجه "ماجد" ليفتحه، ليجد 

نف�ضه اأمام هذا العتي، الواقف بغ�ضب اأمامه.

- اأفندم؟!

في  "نور" الجال�ضة  اأنظاره  خطفت  بل  "ماجد"،  "نبيل" ل�  يكترث  لم 
الداخل، فجرف "ماجد" بيده ودخل:

- اإنتي تاني؟!

- اإيه؟ حاجه حلوه ولَّ وح�ضه؟

خ�ضرها  ليجذبه  الكر�ضي؛  على  ظهرها  ت�ضند  وه��ي  ب��دلل  قالتها 
المك�ضوف.

- حلوة طبًعا، ب�س اأنا على الأقل قلت اإنتي هتروحي تغيري هدومك.

قالها وهو يجل�س بجوارها ويتابع نا�ضًيا همه:

- اإقفل يابني وهاتلنا اتنين لمون.

يزل  لم  كان  الذي  "ماجد"  اإلى  بعينيها  واأ�ضارت  بعتاب،  اإليه  نظرت 
واقًفا عند الباب، وكان وا�ضًحا عليه الحزن، فتذكر �ضبب مجيئه وقال:

- البقاء هلل يا "ماجد"، معل�س الحي اأبقى من الميت، واقف ليه يا اإبني 
ماتخاف�س، اإقفل الباب وتعالى اأقعد.
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اقترب "ماجد" وجل�س اأمامهما، فقالت:

- عقيد "نبيل م�ضطفى" يا "ماجد" من اإدارة التوثيق والمعلومات.

"ماجد" عندما �ضمع ال�ضم، فهو كان يعرفه جيًدا واإن لم يكن  تجهم 
يتمنى اأن يلقاه اأبًدا! فاأكملت "نور" مخاطبة "نبيل": 

- "ماجد" كان بيحكيلي عن بدايته هو و"الوحي"، خليه يكملك.

اعتر�س "نبيل" بحزم وهو ينظر اإلى"ماجد":

- اأنا م�س محتاج اأ�ضمع حاجه، اأنا ممكن اأ�ضّمعلك.

نظر "ماجد" اإلى الأر�س، فاأكمل "نبيل" في غلظة:

- دول ولدنا، ولزم نبقى عارفين عنهم كل حاجه.

�ضعرت "نور" بف�ضول عندما لم�ضت �ضابق معرفة "نبيل" بق�ضتهم.

- طيب معل�س لو اإنت عارف، اأنا كمان محتاجه اأعرف.

ارتاح "ماجد" لوجود "نور" اأكثر من ذي قبل فتابع:

اأنا كنت بحكي لح�ضرتك عن المزرعةال�ضعيدة لما كنا بنزود بيها،   -
ال��دولر  ممكن  كان  فا�ضي،  بكالم  بنزود  كنا  ع�ضل،  اأي��ام  كانت  واهلل 

يجيب األف واألفين )ليك(.

اأنا واأنا في �ضنك  - مانتوا عملتوا فلو�س حلوه وكل واحد خد �ضقه، ده 
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كنت بحفى على القر�س.

اأن  وقبل  بنظراتها،  "نور"  فوبخته  ملحوظ،  غ�ضب  في  "نبيل"  قالها 
يكمل "ماجد" قطع جر�س تليفون "نور" الحديث، فرف�ضت المكالمة، 
بينما خطف "نبيل" نظرة على �ضا�ضة هاتفها ليعرف من المت�ضل، وقد 
ات�ضالته  الذي يبحث عنها منذ �ضاعات وهي ل ترد على  كان زوجها 

كعادتها.

- كمل يا "ماجد" اأنا اآ�ضفة.

لكن "نبيل" انتهز الفر�ضة، لي�ضاأل في ف�ضول.

- م�س هاتردي على "تيتو"؟

- والنبي يا "نبيل" خلينا في اللي اإحنا فيه.

�ضحك "نبيل" �ضحكة �ضيطان وقال:

- الحال من بع�ضه.. كمل يا "ميجو".

- حا�ضر يا با�ضا، كنت بقول اإن )الفي�س( هر�س اللي كنا بنعمله ووقفه، 
وال�ضراحه اإحنا كنا خدنا على العز، ب�س اإنتوا عارفين "الوحي" حيله 

مكنت�س بتخل�س، هو كان فعاًل ذكي وغريب.

- غريب ازاي؟

قاطع رنين الهاتف كالم "ماجد" مرة اأخرى، وتجاهلت هي المكالمة 
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كالعادة، ولكن "نبيل" كان قد ازداد توتًرا.

- يا "نور" ما تردي على الراجل خيلتينا.

اأحرجت "نور"، فاأخذت التليفون وتركتهما وتوجهت اإلى خارج المنزل، 
وات�ضلت بزوجها و�ضرخت من �ضلم العمارة، الذي كان �ضاهًقا، حيث 
كان يحتوي على فراغ داخلي يربط جميع الأدوار واإن كان يحتوي على 

م�ضعد قديم متهالك.

- في اإيه يا "تيتو"؟ في اإيه؟

كان زوجها مع ابنهما الوحيد "�ضريف" وكان قد مل النتظار، واإهمالها 
لهما.

- اإيه يا حبيبتي اأنا قلقت عليكي.

- طيب وهو اإنت ع�ضان قلقان تقلبهالي �ضنترال؟

كان ل�ضوتها المرتفع �ضدى في العقار؛ مما اأعطاه غلظة اإ�ضافية.

- اأنا اآ�ضف واهلل يا حبيبتي ماق�ضدت�س.

ل "�ضريف"، ولو �ضمحت ماتكلمني�س  - خال�س، خال�س، اأنا في �ضغل، اأكَّ
النهارده اإل لو في حاجه مهمة، اأنا عندي م�ضيبة في ال�ضغل.

كنت  ب�س  اأنا  اهلل،  �ضاء  اإن  يعينك  ربنا  حا�ضر،  حبيبتي،  يا  حا�ضر   -
"نا�ضف �ضوكت" نف�ضي ربنا  اأنا عندي معاد مهم مع  عايزك تدعيلي، 
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يوفقني فيه. 

- مين "نا�ضف �ضوكت" ده؟

على  واف��ق  لو  اأوي،  كبير  اأعمال  رجل  �ضوكت"  "نا�ضف  حبيبتي  يا   -
العر�س بتاعي هاناكل ال�ضهد، اإدعيلي اإنتي ب�س والنبي وخلي بالك من 

نف�ضك. ل اإله اإل اهلل.

ب�ضرة  يمتلك  ال��ذي  "�ضريف"،  ابنه  اإل��ى  "تيتو"  لينظر  "نور"  اأغلقت 
بي�ضاء و�ضعًرا برتقاليًّا يعك�س النم�س الذي يمالأ خديه.

- معل�س يا "�ضريف" يظهر مفي�س فاأيده.

ثم اقترب منه "تيتو" الذي كان حاد المالمح، فهو حليق ال�ضعر لدرجة 
ال�ضفر وبلحية كثيفة ن�ضبيًّا 

-  ماتقلق�س اأنا ها�ضطر ات�ضرف.

***
- اإتنين مليون جنيه.

- نعم ياختي!

"نا�ضف  ل�  والمناف�س  الديني  التيار  مر�ضح  ال�ضيد"  "�ضالح  قالها 
ي�ضل  ولم  �ضوداء،  بدلة  الذقن، مرتدًيا  كان رجاًل حليق  �ضوكت" وقد 

لعقده الخام�س بعد.
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رجالة  ما  بعد  ا  خ�ضو�ضً قليله،  ح�ضرتك  فر�ضة  اإن  اأعتقد  اأنا  واهلل   -
الدوله بداأوا يدعموا "نا�ضف".

- اإيوه يا "ماجي" هانم، ب�س هي اإيه ح�ضرتك المعلومة اللي هاتفيدني 
للدرجة دي؟

- م�س معلومة ب�س، دي �ضربه في مقتل، يعني تقدر تعتبر نف�ضك النايب 
من النهارده بالليل.

- اإنتي بتقولي اإيه؟

بالليل  والنهارده  با�ضا،  يا  مقتل  في  �ضربه  كوي�س،  �ضمعتني  اإن��ت   -
معادها، يا تلحقها يا ماتلحقها�س.

�ضكت "�ضالح" لحظة ليدرك ما كان ي�ضمعه.

- طيب ولموؤاخذه في الكلمة، اأنا اأطمنلك ازاي؟

- اأنا المعلومة اللي عندي هاتكون موثقه بفيديو  وا�ضح مايختلف�س عليه 
اتنين.

قالتها "ماجي" م�ضتخدمة �ضحرها الخا�س؛ ليقتنع "�ضالح" بعدما ظن 
اأنه فهم ما ترمي "ماجي" اإليه.

- طيب وهو فين الفيديو ده؟

قالها وهو يبت�ضم ابت�ضامة ذئب وا�ضحة.
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- اأنا هاوريلك ع�ضر ثواني ب�س اللي اأنا مت�ضرحلي اأوريهملك.

تتبدل  اأن  قبل  ون�ضوة،  �ضعادة  في  اإليه  لينظر  الهاتف  واأعطته  قالتها 
مالمحه من هول ما راآه! ليتابع في جدية:

- طيب يا �ضيتي، اإديني وقت اأفكر واأ�ضت�ضير، اأ�ضلي عبد الماأمور اإنتي 
عارفه.

�ضحكت "ماجي" �ضحكة مثيرة وتابعت:

- اأيوه ما اأنا عارفه، ب�س هي �ضاعة، لو المعلومة ما تهمك�س قولي واأنا 
هارجع ل� "نا�ضف"، ما هو اإنت ما ير�ضك�س اأخ�ضر كل حاجه بر�ضه.

- لأ اإزاي وده بر�ضه ا�ضمه كالم، موفقين باإذن اهلل، طالما نيتك خير 
يبقى ربنا هايكرمك معانا.

قالها "�ضالح ال�ضيد" �ضاحًكا ناهًيا حديثه معها.

***
- اإيه بقى الحاجه الغريبه اللي كانت في ت�ضرفات "�ضامي"؟

- "�ضامي" طول عمره غريب ح�ضرتك.

ت�ضبب العرق من جبين "ماجد" عندما تذكر �ضديقه وكاأنه يراه وهو 
يتكلم، فتابع ولكن بحذر.

***
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كان "ماجد" حزيًنا ويريد اأن ي�ضارك حزنه مع �ضخ�س ما، فتوجه اإلى 
من  ليتاأكد  هاتفه  ر�ضيد  من  يخ�ضر  لأن  حاجة  في  يكن  لم  "�ضامي". 
اإلى  دقائق  في  لي�ضل  مبا�ضرة،  اإليه  وتوجه  التاك�ضي  ركب  بل  وج��وده، 
ولكن  الجر�س،  زر  على  "ماجد" كثيًرا  �ضغط  الحديدية.  البوابة  هذه 
دون جدوى، فعلم اأن �ضديقه ربما يكون نائًما، ففكر اأن يمازحه، فقد 
اإلى  وتوجه  الباب،  اأعلى  من  فقفز  هادًئا،  وال�ضارع  لياًل،  الوقت  كان 
اتجاهها،  في  يم�ضي  كان  الحديقة.  و�ضط  في  هي  التي  �ضديقه  غرفة 
ولكنها كانت تزداد ابتعاًدا. كان الظالم دام�ًضا واإن كانت غرفة �ضديقه 
تتابعه  كانت  بينما  في حيرة،  يقترب  وهو  يبتعد  الليل. ظل  عتمة  تنير 
بداأت  التي  الأعين  ع�ضرات  الحديقة.  زراع��ات  بين  تلمع  خبيثة  عيون 
دون  ولكن  الغرفة،  اإل��ى  الو�ضول  محاوًل  يهرول  هو  وب��داأ  المواء،  في 
ا، ليجد عيون قطط  جدوى. لهث كثيًرا، وبعد اأميال ا�ضت�ضلم ووقع اأر�ضً
بغ�ضبها،  تلتهمه  اأن  قبل  النهو�س  حاول  وتقترب.  تحا�ضره  ال�ضياطين 
وقرر العودة من حيث اأتى، فتوقف وبداأ في العدو ناحية البوابة،  ولكنه 
وبعد ب�ضع خطوات وجد البوابة تهرب منه بعيًدا هي الأخرى، فتوقف 
ياأ�ًضا، ونظر خلفه ليجد نف�ضه اأمام الغرفة وكاأنها جاءته على ا�ضتحياء، 
واإن كانت قد اأعتمت نوافذها، لتوجهه اإلى فك الباب الرئي�ضي، ليدخل 
"ماجد" منه في حذر؛ ليجد براًحا ل ي�ضفه عقل، عالًما �ضديد الت�ضاع 
والظلمة، يرتفع اإلى ع�ضرات الأمتار، وكاأنه �ضار قزًما اأو دمية، فخاف 
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وحاول الخروج، ولكنه وجد خلف الباب هذه القطط وقد �ضارت كالنمور 
اأخرى من  اآلم عينيه، فيئ�س مرة  اأعينها الذي  ال�ضوداء، تتوعده ب�ضي 
الهرب، وقرر النتظار داخل محب�ضه، بينما كان �ضقف الغرفة ل يزال 
يبتعد عنه. ظل يبتعد وظل هو ينكم�س، اإلى اأن تال�ضى وهو ي�ضمع كلمات 

ثالث: "جاء وقت الح�ضاب".

- اإنت يا بني.

حاول "�ضامي" اإيقاظ �ضديقه الذي كان نائًما في غرفته والعرق يملوؤه.

- اإيه ده! الحمد هلل، الحمد هلل.

- في اإيه يا "ماجد"؟

- حلم، لأ كابو�س، كابو�س يا "�ضامي" هاحكهولك.

ابت�ضم "�ضامي" وهو يجفف عرق �ضديقه بمنديل وقال:

اأن��ا قريت كل حاجه في  ع��ارف كل حاجه،  اأن��ا  لأ م�س لزم تحكيه،   -
عنيك.

***
اإل��ى  بالحديث  توجهت  ث��م  غ�ضب،  ف��ي  العقار  م��ن  "�ضارة"  خرجت 

الحار�س:

- العربية اللي كنت طالباها جت؟



- اأيوة يا �ضت هانم.

- طيب حط فيها ال�ضنطة دي، واركب معايا.

- ب�س يا فندم "نبيل" با�ضا قالي اإن في حد مهم جايله النهاردة.

لمعت عينا "�ضارة" بال�ضر، فاأجابت:

- الميعاد اتلغى.

ا اأن كيدهنَّ عظيم. حقًّ

***
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الواحدة ظهًرا

- وقالي كل اللي حلمت بيه بالحرف الواحد.

قالها "ماجد" و�ضط نظرات ال�ضك والتكذيب التي ازدادت، فلم ُيعيرا 
كالمه اهتماًما ووا�ضال اأ�ضئلتهما:

بعد  غريب  "الوحي" تاني  اإي��ه  عمل  الأح��الم،  غير  �ضيدي  يا  طيب   -
المزرعةال�ضعيدة؟

- لأ عمل كتير، ما اأنا بقولكم كنا خدنا على العز وكان لزم يفكر في 
فكره جديده.

ابت�ضم "ماجد" وهو يتذكر اأيامه الخوالي.

***
كان "�ضامي" قد ابتدع طريقته الجديدة، ومعه وزيره "ماجد". كانا قد 
اتفقا على ت�ضخير وقتهما وجهدهما على �ضفحات يمتلكانها هما، اإلى 
اأن ي�ضتطيعا ا�ضتخدامها في الدعاية، وكانا قد بداآ من غرفة "�ضامي" 
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في خطتهما.

- ب�س يا ماجد اإيه اأكتر حاجات بت�ضد النا�س؟

قالها "�ضامي" وهو يتحرك في الغرفة ذهاًبا واإياًبا، بينما كان "ماجد" 
جلي�س ال�ضرير يدخن �ضيجارته البنية في ا�ضتمتاع:

- الأكل.

- يا بني ركز معايا �ضويه.

- يا با�ضا اإنت المخ.

كان "�ضامي" يع�ضق ذكاءه وي�ضعده المديح، فقد كان يعرف اأنه ي�ضتحقه.

- خال�س يا �ضيدي اأنا هاقولك وبالترتيب كمان.

- قول يا �ضيدي، قول يا كبير.

- اإحنا بلد متدينة، اأول حاجه بنحبها هي الدين.

اأحرج "ماجد" واأطفاأ �ضيجارته.

- فوقتني يا كبير. �ضح والتانيه؟

- الجن�س.

- طب اأولع ال�ضوجاره تاني اأنا ولَّ اأعمل اإيه دلوقتي طيب؟

ابت�ضم "�ضامي" وتابع:
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- وبعدين الم�ضاهير، واأخيًرا ممكن الثقافة.

- اإيه ده اإحنا طلعنا �ضعب مثقف اأهو!

- لأ فوق معايا، اأنا قولت دي اآخر حاجه.

�ضحكا �ضويًّا قبل اأن ي�ضيف "ماجد":

- طيب وال�ضيا�ضة يا كبير؟

- �ضيا�ضة اإيه ب�س.. هو اإحنا بالدنا فيها �ضيا�ضيين اأ�ضا�ًضا؟

- طيب اإحنا هانعمل اإيه من دول؟

ابت�ضم "�ضامي" وقال:

- كلهم.

***
- يعني اإيه؟!

قالتها "نور" في تعجب، فرد "نبيل":

- في اإيه يا ماما مالك؟

ا اللي ما�ضكين �ضفح الدين  - اللي ما�ضك �ضفح الجن�س والم�ضاهير همَّ
والثقافه.

اعتر�س "ماجد" واأو�ضح:



- لأ يا فندم طبًعا، كنا مق�ضمينهم جزءين، جزء ما�ضك الدين والجن�س، 
والتانيين ما�ضكين الم�ضاهير والثقافة.

لم ت�ضدق "نور" ما ت�ضمعه، عك�س "نبيل" الذي كان يعلم حقيقة هذه 
ال�ضناعة التي يجهلها الكثيرون!

- يا فندم اإحنا بعد كده عملنا اأربع فرق، كل فرقه فيها اأكتر من ع�ضرين 
"نبيل" با�ضا، واهلل مالينا في  واحد، ب�س كله في ال�ضليم، حتى ا�ضاألي 

ال�ضيا�ضة خال�س.

- اأحبيبي يا "ميجو" اإنت كوي�س ماتخاف�س.

تابعت "نور" ا�ضتف�ضاراتها:

- طيب يعني اإيه م�ضاهير؟

- ح�ضرتك زمان كنا لما بنعمل �ضفح للم�ضاهير ونكبرها، كانت النا�س 
حد  نالقي  قدرنا  واإحنا  محبوب،  حد  لو  ا  خ�ضو�ضً وتتفاعل،  بت�ضدق 

يعرفه اأو عنده على الفي�س ويقدر يجيبلنا عنه معلومات و�ضور.

- وده كان بيجيب نتيجة فعاًل؟

تنهد "ماجد" وقال:

- يا فندم ده اإحنا كان عندنا �ضفحه للفنانة "�ضيرين عامر" و�ضلناها 
بتدخل  كانت  ال�ضهد،  بتاأكلنا  وكانت  �ضنه،  في  مليون  لأكتر من خم�ضه 
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ال�ضهر. في  دولر  الف  خم�ضة  من  "للوحي" اأكتر 

هنا انتبه "نبيل" للحديث الذي يهمه، ف�ضاأل:

- حلو اأوي الكالم ده.. كان بيديك منهم كام؟

تاألم "ماجد" من ال�ضوؤال وراوغ:

- اأنا "�ضامي" مكن�س بيخليني محتاج حاجه.

- يعني كنت بتاخد كام؟

بداأت نبرة "نبيل" في الخ�ضونة؛ مما اأفزع "ماجد" الذي كان يعرف اأن 
غ�ضب "نبيل" قادر على تدمير م�ضتقبله.

- ح�ضب ال�ضغل واهلل يا فندم.

- بقولك كااام؟

- ع�ضره في الميه يا با�ضا.

تعجبت "نور" و�ضاألت:

- ب�س؟

رد "ماجد" في األم وا�ضت�ضالم:

- ما هو كان �ضاحب الفكرة كلها، هو اللي كان ذكي، ب�س هو كمان كان 
بيظبطني كتير ال�ضراحة.
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كان كذبه ملحوًظا، ولكن "نبيل" لم يكن يريد المتابعة في وجود "نور" 
فتقبل الرد، بينما تابع "ماجد" ليهرب من هذه الأ�ضئلة:

- هي كمان ال�ضفحة دي اتقفلت علطول.

- اإتقفلت ازاي؟

***
كانت  ال�ضهر.  مكا�ضب  بعدِّ  يقومان  كانا  "�ضامي"،  �ضومعة  داخل  من 
الغرفة وقد تحولت اإلى مكان )خم�ضة نجوم(، فقد كان الأثاث وقد تغير 
بالكامل، واأ�ضبح �ضرير"�ضامي" ُيغلق ليتحول اإلى اأريكة، معطًيا ات�ضاًعا 

داخليًّا للغرفة، حيث جل�ضوا على الأر�س حول الكثير من الأموال.

- عارف يا كبير اإحنا لو ف�ضلنا كده كام �ضنه كمان هانبقى اأغنى من 
عامر" نف�ضها. "�ضيرين 

- "�ضيرين عامر" اإيه ب�س، اأنا طموحي اأكتر من كده بكتير.

- ب�س اأنا خايف من جماعة الواد "وحيد القط" اأوي، كانوا داخلين في 
الم�ضلحة واإنت طردتهم طرده وح�ضه اأوي.

قاطع "�ضامي" �ضديقه بحزم وا�ضح، فلم يعد هذا الطفل الذي كان.

- "ماجد"، اأنا مية واحد يحلم ي�ضتغل معايا، واأديك �ضايف اأهو ال�ضفحة 
في كام واحد هايموت وي�ضتغل عليها، اأنا عندي بدل الواحد األف ا�ضتبن 



81

واحد  كل  كفاية  مرعى،  ول  اأكل  ول محتاجين  ا  وهمَّ فر�ضه،  م�ضتنيين 
قدام الحته بتاعته اإ�ضمه اأدمن على �ضفحه زي دي.

- اأيوه يا كبير، ب�س "وحيد" م�س واحد من العيال دي، دول عيال كلهم 
واإنت  "وحيد" بداأ معانا، ومن رجالتك،  عندهم خم�ضتا�ضر �ضنه، ب�س 

كنت متعود ترا�ضيه، وهو كان را�ضق في كل م�ضالحنا.

- ب�س طمع يا "ماجد".

- اأنا كنت ب�س بقول، اأح�ضن يعمل ريبورتات توقعلنا �ضفحه من ال�ضفح 
ولَّ حاجه.

- اإنت عبيط يا "ماجد"؟! حتة الكلب ده ول يعرف يعمل حاجه.

قاطع غرور "�ضامي" مكالمة من اأحد �ضبابه:

- اأيوه يا كبير، اأنا "بي�ضو" اللي ما�ضك من ال�ضاعه اأربعه ل�ضته.

- اآه اأهاًل، معل�س ل�ضه ماحفظتك�س، في اإيه؟

- هو ح�ضرتك �ضيلتني ولَّ اإيه؟ اأنا م�س عارف اأدخل على ال�ضفحة.

- ل اأبًدا.

قالها ثم توجه بالحديث اإلى "ماجد":

�ضفحة  من  اأربعه  ال�ضاعة  "بي�ضو" بتاع  الجديد  الأدم��ن  �ضيلت  اإنت   -
عامر"؟ "�ضيرين 
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- لأ يا كبير.

�ضا�ضات  ي�ضم ثالث  اأ�ضبح  الذي  الكمبيوتر  اإلى  "�ضامي" واتجه  وقف 
متجاورة في �ضكل دائري حول الكر�ضي. اقترب ووقف بجوار الكر�ضي 
اتزانه  فقد  قد  كان  وفي لحظات  بيده،  والهاتف  ال�ضرية  كلمته  واأدخل 

ا قبل اأن يلحقه هو بج�ضده ال�ضعيف. ليقع هاتفه، اأر�ضً

***
- طيب ازاي وقعوها؟

�ضاألت "نور".

- ريبورتات معينه قدر واحد من رجالتنا القديمة يعملها.

- هو اأي حد يقدر يوقع اأي �ضفحه؟

عدد  محتاج  كان  "�ضامي" وهو  من  كتير  اتعلم  كان  هو  ب�س  اأب��ًدا،   -
لينكات  يعرف  يكون  الوقت  نف�س  في  ويكون  يوقعها،  ع�ضان  ا  جدًّ كبير 

مايعرفها�س اأي حد، هو اإحنا ا�ضتهترنا بيه �ضويه.

قاطعه "نبيل"، مخرًجا ورقة وقلًما من جيب �ضترته دون اأن يحتاج اإلى 
تدخل ف�ضول "نور" مرة اأخرى.

- اإكتبلي اإ�ضمه هنا.

ى خال�س واتوظف في �ضركة كبيرة. - يا با�ضا ده عدَّ
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- معل�س اإكتبه هنا، واكتبلي كمان عنوان "�ضامي" القديم في بيت عمه.

- حا�ضر يا با�ضا اتف�ضل.

كتب "ماجد" العنوان وا�ضم "وحيد القط" واأعطاه اإلى "نبيل" دون اأن 
التي ت�ضترها،  "نور" قراءة ال�ضم، لتخفي توترها، والحقيقة  ت�ضتطيع 

وتابعت ب�ضوؤالها:

- طيب هو "الوحي" عمل اإيه لما ال�ضفحة اتقفلت؟

- "�ضامي" معرف�س يعمل اأي حاجه، بعتنا لالإدارة، ب�س لالأ�ضف ال�ضفحة 
م�س ب�س اتمنعت من الن�ضر، دي اتم�ضحت خال�س.

- يعني معمل�س حاجه؟

نظر "ماجد" نظرة حقد وا�ضحة وتابع:

- بالعك�س، هو قرر ي�ضافر.

- ي�ضافر فين؟

- �ضافر "الإمارات"، ع�ضان يقابل حد من "الفي�س"، اأ�ضل عندهم مقر 
في "الإمارات" للمنطقه كلها.

***
اإلى اتفاق، هو الأكثر  "دبي" ال�ضاهقة، كانا قد و�ضال  اأحد مباني  من 
هذه  كل  مقابل  مك�ضبه  من  ن�ضبة  عن  فتخليه  حياته،  في  له  اأهمية 
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المعلومات والدعم والقوة، كان بالتاأكيد ي�ضب في �ضالحه، فلقد عرف 
اإليه  الولوج  ي�ضتطيع  يكن  لم  الذي  الكبير  العالم  مدى �ضاآلته في هذا 

وحيًدا اأبًدا.

***
- قابل مين في "الإمارات"؟

وجهت "نور" �ضوؤالها اإلى "ماجد".

- محد�س يعرف، ب�س تقريًبا و�ضل لحد مرت�ضي جوا )الفي�س بوك(.

- اإ�ضمعنى؟

�ضاأل "نبيل".

- اأ�ضله من �ضاعة ما رجع وهو بيعرف يعمل كل حاجه، بيوثق �ضفحات 
لينكات  غير  ده  اأ�ضاًل،  عندنا  مقفول  التوثيق  واإحنا  قليله  �ضاعات  في 

كتير، اإتفتحتله.

- هو يعني اإيه توثيق اأ�ضاًل؟

�ضاألت "نور" في بالهة، ليرد "نبيل":

- دي العالمة الزرقا اللي بتبقى في �ضفح الم�ضاهير.

- طيب وهي لزمتها اإيه؟

ا وبتدي م�ضداقية. - يعني هي بتعلي التفاعل جدًّ
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- طيب ودي م�س اأي حد يعرف يعملها؟

قاطع "ماجد" حديثهما مجيًبا:

- في الوقت ده مكن�س في غير نا�س قليله اللي تقدر و"الوحي" كان على 
ا لما رجع من "الإمارات". را�ضهم، خ�ضو�ضً

ا ثم تابع: توقف "ماجد" برهة ونظر اأر�ضً

- ب�ضوا.. هو اأينعم "�ضامي" طول عمره غريب وبيعمل حاجات غريبة، 
ب�س لما رجع كان اأغرب، حيله زادت، اأنا كنت بجد بخاف منه.

قاطع ا�ضتف�ضاراتهم �ضوت جر�س هاتف "نور" التي تعجبت من ات�ضال 
زوجها رغم تاأكيدها بعدم الإزعاج، فردت �ضريًعا:

- خير يا "تيتو"؟

- معل�س اأنا اآ�ضف يا حبيبتي، اأنا اأكلت "�ضريف" وكله تمام، ب�س هو في 
م�ضكله.

قالها وهو ينظر خلفه اإلى "�ضارة" الجال�ضة على اأريكة ال�ضالون.

- "�ضارة" �ضاحبتك هنا ومعاها �ضنطة هدومها ومنهارة من العياط.

- اأفندم؟!!

قالتها في تعجب وهي تنظر اإلى "نبيل" نظرة ذات معنى مفهوم.

- طيب خليك معاها، واأنا جايه حاًل.
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خارًجا  معها  يتجه  اأن  "نبيل"  من  وطلبت  مكالمتها،  "نور"  اأغلقت 
ا ليتهام�ضا عند بير ال�ضلم ال�ضاهق. للحظة، فخرجا �ضويًّ

- مراتك عندي في البيت.

- اأفندم؟!

في حزم اأ�ضارت اإليه اأن يخف�س �ضوته.

- بقولك اإيه اأنا م�س عاوزه ف�ضايح.

- ف�ضايح اإيه؟

- ما اإنت اأكيد عامل فيها م�ضيبة من م�ضايبك، كنت لزم يعني تعرفها 
علينا؟

- يعني هو اإنتي كنتي عايزاني اأ�ضوفك وما �ضلم�س عليكي؟

- ل يا �ضيدي، ت�ضلم وت�ضلمني اأنا ت�ضليم اأهالي.

- يا �ضالم! هو مين فينا اأ�ضاًل اللي جه للتاني؟

- يا �ضيدي ما اإنت اللي وقفت وقعدت تبحلق فيا. اإنت نا�ضي ولَّ اإيه؟

�ضحك "نبيل" وحاول مجاراتها:

- طيب يا �ضيتي روحي �ضوفي ح�ضل اإيه ولغيني.

- وال�ضغل؟
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- يا �ضيتي ما اإحنا خال�س خل�ضنا مع الراجل.

- يا �ضالاام! والكالم اللي هو قالوا ده؟

اأو�ضلك كل  - يا �ضيتي في عر�ضك روحي و�ضوفيها واأنا واهلل هاكلمك 
حاجه.

- حا�ضر لما اأ�ضوف اآخرتها معاك.

خرجت "نور" وتركت "ماجد" وحيًدا مع "نبيل" الذي اتجه اإلى الداخل 
اإياهما  تاركة  فجاأة،  الكهربائي  التيار  لينقطع  خلفه،  الباب  واأغلق 
ك�ضافه،  ليفتح  هاتفه  "نبيل"  مع  يكن  لم  دام�س.  ظالم  في  وحيدين 
فتقدم خطوتين ليبحث عنه فوق المن�ضدة، ولكنه لم يجدها، رغم كبر 
حجمها و�ضط ال�ضالة، فتابع خطوة اأخرى وحرك كلتا يديه، لعله يتعثر 
بالمن�ضدة، ولكن دون جدوى، فبداأ الذعر يتملكه عندما وجد اأمامه هذه 
العيون التي تنظر اإليه رغم العتمة. خاف وتراجع خطوة اإلى الوراء. لم 
اأكثر،  ترفع هاتان العينان النظر عنه، ورف�ضت رجوعه، فاقتربت هي 
اإل، فحاول ا�ضتعادة  اأنه قط لي�س  م�ضدرة �ضوت مواء معروف، ففهم 
تلك  خلف  من  لل�ضوء  م�ضدر  باغته  حتى  �ضلًبا  ووقف  جاأ�ضه،  رباطة 
العيون. كان جهاز كمبيوتر قد ُفتح للتو رغم انقطاع التيار الكهربائي. 
�ضفحة  اإلى  الكمبيوتر  �ضا�ضة  اأ�ضارت  كال�ضاعات،  عليه  مرت  ثواٍن  في 

تتخذ غالًفا يعرفه هو جيًدا، فلقد "جاء وقت الح�ضاب".



لم ي�ضتطع هو مواجهة مخاوفه، فا�ضتدار وهرع ناحية الباب، لي�ضطدم 
كان  التهور،  يحاول  اأن  وقبل  تماًما،  يعرفه  ل�ضخ�س  ج�ضد  ما،  بج�ضد 
التيار قد عاد ليعمل بطبيعته، ليجد نف�ضه اأمام "ماجد" الذي يقف في 

برود �ضديد.

- مالك يا با�ضا في اإيه؟ معل�س الكهرباء بقالها فتره م�س مظبوطه، كل 
�ضنه واإنت طيب، دخلة �ضيف بقى.

لم يتمالك "نبيل" اأع�ضابه، واأ�ضار اإلى الكمبيوتر �ضارًخا:

- هو ازاي البتاع ده كان �ضغال والكهربا مقطوعة؟!

ابت�ضم "ماجد" وقال ل� "نبيل" مهدًئا من روعه:

مولد  على  الكمبيوتر  مو�ضل  فاأنا  مهم،  �ضغلنا  ع��ارف  اإن��ت  با�ضا  يا   -
كهربا، ع�ضان كانت زمان الكهربا بتقطع بال�ضاعات.

لم يقتنع "نبيل". وقبل اأن يفتك ب� "ماجد" جاءه ات�ضال من "ه�ضام" 
في الداخلية والذي بدا م�ضطرًبا كثيًرا:

- با�ضا معل�س ح�ضرتك لزم تيجي.

لم يكن �ضوت "ه�ضام" مطمئًنا.

- خير يا "ه�ضام" في اإيه؟

- في �ضفحه جديده طلعت.
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�ضكت، بينما حد�س "نبيل" جعله يلتفت خلفه اإلى جهاز الكمبيوتر الذي 
كان مفتوًحا:

- �ضفحة اإيه؟

- �ضفحه اإ�ضمها "الوحي"، وال�ضفحة اتوثقت بنف�س طريقة "الوحي" 
وبتزيد بطريقه غير طبيعيه وا�ضله لن�س مليون في اأقل من ن�س �ضاعة.

وقد  حد�ضه،  من  ليتاأكد  الكمبيوتر،  من  بخطواته  "نبيل" يقترب  كان 
"ه�ضام"  اأكمل  "الوحي".  بو�ضوح  عليها  مكتوب  �ضفحة  فعاًل  كانت 

حديثه ب�ضوت منخف�س حتى ل ي�ضمعه باقي ال�ضباط بالمكان:

هو  ك��ده  يعمل  ق��ادر  اللي  الوحيد  اإن  كوي�س  عارفين  واأن��ا  ح�ضرتك   -
رجالته،  من  حد  ده  اأكيد  فندم،  يا  غلط  حاجه  في  "�ضامي" نف�ضه، 

وعارف حيله.

التفت "نبيل" اإلى "ماجد" وترك الهاتف وقال:

- اإنت هاتنزل معايا حاًل.

�ضاأل "ماجد" في رهبة وا�ضحة:

- خير يا با�ضا؟

- اأبًدا.. ب�س جه وقت الح�ضاب يا روح امك.

***
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من بعيد ظل هذا القط يراقبهما، محاوًل الإن�ضات اإليهما جيًدا حتى 
يتهام�ضان. من  كانا  فلقد  ي�ضتطع،  لم  ولكنه  روؤ�ضاءه،  يبلغ  اأن  ي�ضتطيع 
داخل اأحد الم�ضاجد، كان "�ضالح ال�ضيد" مع رئي�ضه "ال�ضيخ يو�ضف". 

ا يتناق�ضان في جدية الو�ضع. يجل�ضان باأر�س الم�ضجد �ضويًّ

اإن  قال  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  الر�ضول  اإن  كده  قبل  قلنا  م�س  اإحنا   -
الحرب خدعه؟

- اللهم �ضلي عليك يا نبي، يعني تمام؟

- تمام اإن �ضاء اهلل، اإنت م�س بتقول عليها و�ضها �ضمح؟

في ابت�ضامة اأجاب "�ضالح":

- ب�ضم اهلل ما �ضاء اهلل يا �ضيخنا. واهلل و�ضها منور.

- يبقى على بركة اهلل.

- ب�س يا �ضيخنا لو طلع ملعوب؟

"�ضالح"  اإيه يا  - يبقى حالل فيها اإقامة الحد، ع�ضان ده ت�ضهير. ولَّ 
يا اخويا؟

- لأ، اإن �ضاء اهلل ماتو�ضل�س للدرجة دي.

 قالها وهو ينظر اإلى ال�ضاعة التي قاربت على الثانية ظهًرا، ثم ات�ضل 
ب�"ماجي" التي كانت في انتظار مكالمته.
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- األف مبروك يا "ماجي" اإنتي اإن �ضاء اهلل معانا، اإيه المطلوب؟

اأربعه، وقبل ما ال�ضاعة تيجي  - المطلوب تكون في البنك من ال�ضاعة 
الأولني في ح�ضابات  المليون جنيه  والبنك يقفل تكون حاطط  خم�ضه 

في البنك هابعتهملك.

- وده ب�ضمان اإيه اإن �ضاء اهلل؟

- ماتخاف�س اإنت هاتطمن بنف�ضك، المهم يكون عندك كمبيوتر.

- لأ ماتخافي�س عندي.  

�ضيك  منك  اآخ��د  �ضبعه  ال�ضاعة  النهارده  هاجيلك  ك��ده  بعد  تمام،   -
بالباقي، وفي ن�س الليل بالظبط هاباركلك اإن �ضاء اهلل.

- على بركة اهلل تعالى. 

 قالها ثم توجه بنظره مبت�ضًما اإلى قطه الذي ظل يتاأمله من بعيد.                        

***
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الثانية ظهًرا

كان الرجل يقف في الغرفة التي اأعدها لالنتقام في حالة من ال�ضرود، 
كالمنوم مغناطي�ضيًّا ل يعي ما يفعل، فلقد فقد اليوم عزيًزا و�ضط جهل 
الجميع،ليمتثل لأوامر �ضيطانه في ا�ضت�ضالم! �ضعًيّا لالنتقام، والمال،ثم 
الوحيدة  المراآة  اإلى  ونظر  اأكتافه،  على  ورفعه  اإعجاب  في  اإليه  نظر 
بالمكان، لعله يدرك حقيقته، ولكنه لم يكن موجوًدا. لم يكن اأي منهما 
اأنهم كانوا  هناك، ليغ�ضب �ضيده ويتركه، لي�ضمع �ضوت موائه، ليتذكر 

ثالثة وهو رابعهم.

***
كانت "�ضارة" تجل�س داخل بيت "نور" وهي تنظر اإليه في رهبة. فلقد 
كاأبيه،  المالمح  حاد  كان  بنظراته،  يقتلها  الأخر�س،  كال�ضيطان  كان 
بدا مخيًفا لها ب�ضعره البرتقالي ونم�س خديه الحزين، كان يرمقها في 
تحدٍّ ل مبالي لها، كان يجل�س على كر�ضي هزاز في و�ضط ال�ضالونات 
واإن كان م�ضدرها قادًما من خلفه،  الإ�ضاءة خافتة،  ال�ضا�ضعة. كانت 
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ليقلل هو من �ضدتها مع حركته كل لحظة. كانت الم�ضافة بينهما تزيد 
وظل  الحركة،  فاأوقف  منها،  القتراب  هو  قرر  اأمتار حين  الأربعة  عن 
ترك  ثم  الحبي�ضة،  اأنفا�ضه  ح�ضرجة  ب�ضوت  ليخيفها  لحظة،  �ضاكًنا 
كر�ضيه ووقف، ثم بداأ يم�ضي في اتجاهها في �ضمت كعادته. كاد يدرك 
التهامها  في  فبداأ  واح��دة،  خطوة  اإل  بينهما  هناك  تعد  فلم  �ضحيته، 
بعينيه، وحاول اإم�ضاكها بيده، ثم فتح فمه، ولكن اأمه فتحت باب البيت، 
وكالعادة  اأمام �ضديقتها مبت�ضًما،  واقًفا  لتجده  ينطق،  اأن  قبل  لي�ضكت 
في �ضمت، فحياها براأ�ضه وتركهما لي�ضعد اإلى غرفته، قبل اأن توبخه 

اأمه كعادتها:

- اطلع يا "�ضريف" اأو�ضتك.

قالتها "نور"، بينما توجهت اإليها "�ضارة" بالحديث:

- اأنا اآ�ضفة يا "نور" على الإزعاج.

اإلى  توجهت  ثم  المدخل،  بجانب  اأريكة  على  حقيبتها  "نور"  و�ضعت 
"�ضارة" لتقبلها.

- واهلل عيب عليكي، الكالم ده، ده وجودك ي�ضرفني.

- اأنا عارفة، اني عمري ما جيتلك البيت، ب�س اأنا محتاجاكي.

- يا حبيبتي، ما اأنا بيتي وبيتك واحد، خليني اأردلك �ضيافتك، ما اأنا 
دايًما عندك بنقي، وب�ضوف عندك الهدوم.
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نظرت "نور" اإلى حقيبة �ضفر "�ضارة" التي اأحرجت وقالت:

- ل ماتخافي�س، اأنا م�س جايه اأبات، اأنا حاجزه في فندق، اأنا ب�س عايزه 
اأتكلم معاكي �ضويه.

�ضعرت "نور" بقلة ذوقها.

- واهلل اأبًدا، اإنتي فهمتيني غلط، اأنا ب�س قلقت في اإيه؟

- اأنا �ضيبت البيت يا "نور"، وعايزة اأطلق.

- ل حول ول قوة اإل باهلل، ليه ب�س كده ح�ضل اإيه؟

- هو مقلكي�س ولَّ اإيه؟ اأنا عارفه اإنكم �ضحاب.

بدا على "نور" عدم الرتياح للحديث، ولكنها وا�ضلت:

اأنا  اإنتي عارفه،  ما  �ضغل،  "نبيل" اأ�ضا�ًضا  ب�  اأنا عالقتي  اإطالًقا،  - ل، 
بقيت بقابله ب�س ع�ضان اأ�ضوفك، حتى اأنا بقالي كتير ما�ضفتو�س. هو هنا 

ولَّ م�ضافر؟

- يا ريتو كان م�ضافر، عارفه يا "نور"، رغم اإني ماعرفكي�س غير من 
�ضت �ضبع �ضهور ب�س، اإل اإني حبيتك اأوي وح�ضيت اإنك اأختي بجد.

- يا حبيبتي بجد ربنا يحفظك.

- واهلل بجد اإنتي اأحلى حاجه عرفتها عن طريق "نبيل".



�ضكتت "�ضارة" لحظة لتتذكر ما�ضيها، ثم تابعت:

-  يمكن الحاجة الحلوة الوحيدة.

لم تكن "نور" مرتاحة اإطالًقا للدور الذي توؤديه، ولكنها كانت ماهرة 
في الكذب والخداع.

"تيتو" �ضحيح؟ هو  اإنتي بتب�ضطيني بكالمك ده، هو فين  - واهلل بجد 
معزم�س عليكي بحاجه؟ اأجيبلك اإيه؟

اأ�ضارت "�ضارة" اإلى كوب من ع�ضير البرتقال كان اأمامها وقالت:

في  كده  ذوق  فيه  هو  يحفظهولك،  ربنا  جميل،  ده  ج��وزك  واهلل،  ل   -
ب�س  اإ�ضمه،  قالي  ك��ده  اأعمال  رج��ل  مع  معاد  عنده  بيقول  هو  الدنيا؟ 

ن�ضيت، ونزل.

- اآه، "نا�ضف �ضوكت".

اأوماأت "�ضارة" راأ�ضها بالإيجاب وهي هائمة قلياًل، ثم تابعت:

- واهلل اأنا خفت يكون اتك�ضف من وجودي ونزل، اأ�ضل حقيقي جوزك 
ا. ذوق جدًّ

- واهلل! األفهولك في كي�س؟

�ضحكت "�ضارة" واأحرجت.
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- واهلل اأنا م�س بح�ضد. "تيتو" ده زي اأخويا اإنتي عارفه، ربنا يحميكوا.

بالبكاء،  اأجه�ضت  وفجاأة  اأكثر،  دموعها  "�ضارة" كبت  عينا  ت�ضتطع  لم 
ا�ضطربت  ولكنها  مناديل،  عن  لتبحث  يدها  لحقيبة  "نور"  فهرعت 

للحظة، فاأخرجت جهاز )تابلت( كان بها، ثم تابعت اإلى اأن وجدته:

- لأ بقولك اإيه. اإم�ضكي نف�ضك كده واحكيلي ح�ضل اإيه؟

***
ينتظران  كانا  الإنجاب،  وتاأخر  العقم  عالج  عيادات  اإحدى  داخل  من 
النتائج في مكتب الدكتور الم�ضرف على حالتهما، في توتر وا�ضح، كان 
"نبيل" يدخن في �ضراهة، بينما كانت "�ضارة" تع�س على �ضفتيها، وبعد 
ا في يده. رف�س الدكتور  دقائق من النتظار، دخل الدكتور حاماًل ملفًّ
ل اأحد  اأً اأن ُيحمِّ اأن يعترف باإرادة اهلل وف�ضله في اإ�ضعادهما، فكان مهيَّ

الطرفين جزًءا من الم�ضوؤولية.

- مدام "�ضارة" اأنا قلت لح�ضرتك اأكتر من مره، اإحنا لزم نخ�س �ضويه، 
اإحنا كده بن�ضيع مجهودنا.

كانت اإجابة الدكتور وا�ضحة، ولم يحتاجا اأي ا�ضتف�ضار من الملف الذي 
بينما نظرت هي  �ضيجارته،  واأطفاأ  "نبيل" في غ�ضب  بيده. وقف  كان 

ا لتتلقى باقي التوبيخ. اأر�ضً

- ح�ضرتك يا فندم �ضنك مابقا�س �ضغير، واأنا م�س حابب اإننا نتاأخر في 
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حملنا عن كده، ب�س لزم ح�ضرتك ت�ضاعديني.

في ا�ضتمتاع بالحديث، جاب "نبيل" المكتب ذهاًبا واإياًبا، وهو ي�ضرب 
ا بكف هام�ًضا: كفًّ

- اأنا كوي�س، اأنا زي الفل، ب�س اأعمل اإيه حظي قليل.

ثم نظر اإليها وهو يحدث الدكتور:

عايزه  م�س  الهانم  ع�ضان  اإبني  على  هاتح�ضر  دكتور،  يا  قليل  حظي   -
تبطل اأكل.

فارتجفت  ج��دوى،  دون  ولكن  دموعها،  حب�س  تحاول  "�ضارة"  كانت 
تخرج  اأن  ت�ضتطيع  حتى  اأنفا�ضها،  على  ال�ضيطرة  تحاول  وهي  �ضفتاها 
حروف كالمها دونما خوف اأو انك�ضار، فهي حزينة على �ضياع حلمها، 
وخائفة من زوجها الع�ضبي، والأهم اأنها قد اأُرهقت من التوبيخ والنقد 
والتهام، محاولة جهد نف�ضها الدفاع. قالت والدموع تنهمر على خديها 

لتتذوق مر ملحه بين �ضفتيها المرتع�ضتين:

- اأنا اآ�ض�س...اآ�ضفه، ده ب�س من الأدويه اللي اإنتوا اإدتوهالي، واهلل، اأنا 
نف�ضي اأخلف واهلل، خال�س اأنا م�س هاكل تاني، اإياك�س اأموت من الجوع، 

اأنا ب�س الأدويه وقعدة البيت اللي تخنتني.

توجه اإليها "نبيل" متابًعا لومه:

عليكي  ح��رام  عليكي،  �ضعبه  طلعت  البيت  قعدة  حتى  دي  �ضيخه  يا   -
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حارماني من كل متع الدنيا، ح�ضبي اهلل ونعم الوكيل.

ليزيد  اإليها  و�ضل  قد  �ضجائره  دخان  برائحة  الممزوج  فمه  رذاذ  كان 
من مرارتها، فارتجفت اأكثر، بينما كان خوفها ال�ضديد منه ومن �ضماتة 
اأهلها التي �ضتزداد �ضوًءا قد زاد من قهرها. كانت قد ُك�ضرت بكل معاني 
اأن  اأو  تزول،  اأن  تتمنى  الدنيا، كانت  اأن تهرب من  تريد  الكلمة. كانت 
تن�ضق بها الأر�س ل�ضتردادها، كانت تريد اأن تعود �ضغيرة، هاربة من 
مرارة الأيام، فهي ت�ضعر باليتم والوحدة. ظلت عاجزة والخوف يملوؤها، 
حتى عجزت عن ال�ضيطرة على اأولى غرائزها، اإلى اأن بللت هي تنورتها 
على  ال�ضيطرة  ي�ضتطيع  ل  الذي  ال�ضغير،  الطفل  يفعل  كما  بعجزها، 
نف�ضه، فنظر اإليها "نبيل" في ا�ضتياء دون حتى اأن يحاول �ضتر �ضعفها 

اأمام طبيبها.

لو  واآ�ضفين  للهانم،  نغير  ع�ضان  نم�ضي  لزم  اإحنا  دكتور  يا  معل�س   -
و�ضخنالك الكر�ضي.

تعد  فلم  نف�ضها،  تودع كبرياءها وعزة  اإليه في خوف وهي  تنظر  ظلت 
حتى ت�ضتطيع اأن ت�ضفق عليها!

***
- يا حبيبة قلبي تعالي في ح�ضني.

قالتها "نور" وهي ت�ضم "�ضارة" اإليها، في حنان مفتعل.



- اأنا اآ�ضفة. اأنا نكدت عليكي.

"نبيل" هاعرف �ضغلي  اأنا لما ها�ضوف  - يا حبيبتي اإوعي تقولي كده، 
معاه، هو في حد اأبًدا يطول يبقى معاه مالك زيك كده؟

العقار،  في  واآه��ات  �ضراخ  قاطع حديثها �ضوت  تكمل كالمها،  اأن  قبل 
هناك  لعل  ك�ضحفية،  حد�ضها  متابعة  التلفاز  وفتحت  �ضريًعا  فذهبت 
الفريقين  اأحد  اأحرز فيها  القدم  لكرة  بها تجد مباراة  واإذا  حدث ما! 
التيار  اأن ينقطع  وابت�ضمت، قبل  هدًفا من �ضربة جزاء، فهداأت برهة 
على  لمحتها  التي  كلمات  الثالث  هلعها.  من  ليزيد  فجاأة؛  الكهربائي 

�ضا�ضة التلفاز قبل اأن تتحول اإلى �ضواد! فانقب�س قلبها و�ضرخت:

- اإيه ده؟!

- في اإيه؟!

- اإنتي �ضوفتي اللي طلع على ال�ضا�ضه؟!

كالعاده  قطعت  الكهربا  عينيكي،  �ضالمة  حبيبتي؟!  يا  اإي��ه  �ضا�ضة   -
النهارده، ع�ضان المحطه الجديده.

هداأت "نور" لحظة، ثم توجهت اإلى اإحدى النوافذ في المكان.

- اإ�ضتني كده اأروح اأفتح ال�ضبابيك، واأجيب ك�ضاف. ب�ضم اهلل الرحمن 
الرحيم.
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اإ�ضعاًرا،  اإليها  ير�ضل  اللوحي  جهازها  وج��دت  "نور"  تذهب  اأن  قبل 
ليفتح  اإبهامها  ب�ضمة  واأدخ��ل��ت  بنوره،  مطمئنة  اأخ��رى  م��رة  فجل�ضت 
الجهاز على اإ�ضعار من )الفي�س بوك(. كانت �ضفحة "الوحي" وكان هو 
�ضخ�ضيًّا بظله يظهر ك�)�ضلوليت( اأمام الكاميرا بفيديو م�ضور بخا�ضية 
)الفيديو ليف(. نظرت "نور" اإلى هذا الظل الذي راأته �ضباًحا مقتوًل 
كانت  ال�ضعيفة  بنيته  اأن  اإل  مالمحه،  و�ضوح  عدم  فرغم  غرفته،  في 
اإل من  وا�ضحة. رجل �ضعيف البنية والج�ضد، يظهر من غرفة خالية، 
هذه الإ�ضاءة الخافتة خلفه، منبعثة من جهاز كمبيوتر محمول مو�ضوع 
اأعلى من�ضدة خ�ضبية �ضغيرة. كان الجهاز يبث مباراة كرة القدم. كان 
اإلى الكاميرا بتحدٍّ وا�ضح. فلقد ن�ضب ال�ضوان موؤخًرا لينتقم.  ينظر 

فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
اأن خرج من محب�ضه،  كان الرجل يقف داخل الغرفة وهو غا�ضب بعد 
فكثير منا تحب�ضه الحياة بقيودها، ولعله تحرر من ج�ضده اأو ُمّر روحه، اأو 
من ظالم اأفكاره. كان يرتدي �ضيًئا اأعلى راأ�ضه )كالكاب�ضون( ليخفيها. 
ظل �ضامًتا لوقت طويل، ليك�ضر عداد الوقت الدقيقة الأولى، والمباراة 
اأنه على الهواء ولي�س ت�ضجياًل،  لتزال في خلفيته، وكاأنه يريد التاأكيد 
ليتكلم اأخيًرا ب�ضوت م�ضفر كالإن�ضان الآلي وهو ينظر خلفه اإلى اأحداث 

المباراة وقال:



102

- �ضربة الجزاء دي ظلم.

ثم  المحمول،  الكمبيوتر  ي�ضار  على  ووقف  الخلف  اإلى  الرجل  تحرك 
ال�ضا�ضة  اأعاد  ثم  المفاتيح،  لوحة  على  و�ضغط  تجاهه،  ال�ضا�ضة  حرك 
اإلى مواجهة الكاميرا، لتبث كلماته الثالث: "جاء وقت الح�ضاب". فقد 

كان للرجل ر�ضالة وا�ضحة للعالم.

اقترب مرة اأخرى من ال�ضا�ضة وقال:

- وهنا مفي�س مكان للظلم.

كام مره اتظلمت؟

كام مره محد�س خدلك حقك؟

كام مره كان نف�ضك تحا�ضب الظالم؟

لكل واحد عا�س مظلوم ال�ضفحه دي هي مكانه.

من هنا اأنا بقول للعالم كله:

خال�س..

جيه وقت الح�ضاب.

والذي  الكاميرا،  خلف  كان  جدار  اإلى  وذهب  الت�ضجيل،  الرجل  اأوقف 
كانت المراآة معلقة عليه، وحاول مرة اأخرى اأن يرى فيها نف�ضه، ولكن 
دون جدوى، فلم يكن هناك اأثر له، فاقترب منها اأكثر اإلى اأن اأ�ضبحت 
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محل اأنفا�ضه، لي�ضنع �ضبورة على الزجاج، فرفع كف يده وكتب ب�ضبابته:

الح�ضاب" وقت  "جاء 

***
تابع الماليين من الم�ضاهدين الم�ضهد في ترقب، فقد كان لخا�ضية ال� 
)فيديو ليف( �ضبق على ال� )في�س بوك(، لتزداد الت�ضاوؤلت في ال�ضارع، 
ا على "نبيل" الذي كان في غرفة مكتبه الأنيقة يتابع  وتزيد ال�ضغط اأي�ضً
الأحداث عبر كمبيوتر مكتبه في توتر ملحوظ، ومن خلفه وقف "ه�ضام" 
يتابع معه الأحداث في عجز، بينما كان "ماجد" واقًفا في اآخر الغرفة 

في رهبة وا�ضحة وهو ي�ضع كف يده اليمنى على الي�ضرى من اأمامه.

كانت اإدارة التوثيق والمعلومات قد بداأت في اإدراك اأهمية الحدث واإن 
لم يكن هناك ما يقلق بعد.

- اأنا �ضايف يا "نبيل" با�ضا اإحنا نلحق نوقع ال�ضفحه، ح�ضرتك عارف 
المو�ضوع بياخد وقت واأنا بداأت اأقلق.

قالها "ه�ضام" وهو يبتعد ليجل�س على الكر�ضي المقابل ل� "نبيل" الذي 
اعتدل في جل�ضته ليواجههما.

- غبي يا "ه�ضام".

اأحرج "ه�ضام" من توبيخه اأمام "ماجد"واإن كان يعلم اأن هذا �ضيكون 
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رد قائده، ولكنه كان يريد التاأكد من �ضكوكه، فاأن�ضت اإلى رئي�ضه ليفهم 
ما يدور في عقله.

نقدر  ع�ضان  اإي��ه  ع��اوز  هو  نفهم  لزم  حاجه،  وراه  اأكيد  ده  الراجل   -
نتحرك، اأكيد ده عايز يبتز القاتل، اأو يك�ضفه، م�ضرح الجريمة كان فيه 
اأكتر من كاميرا، اإ�ضمعنى هو ن�ضر اللي فات ب�س؟ المو�ضوع وراه حاجه 

محتاجين نفهمها، والأهم نفهم مين ابن الكلب اللي بي�ضتغلنا!

قالها وهو ينظر اإلى "ماجد"، ثم وقف وتحرك باتجاهه، اإلى اأن و�ضل 
اإليه وو�ضع يده اليمنى اأعلى كتف "ماجد" الأيمن ثم قال:

اإني بحبك، فاأرجوك  "ماجد" اإنت عارفني كوي�س، وعارف  يا  - طبًعا 
ماتخلني�س اأزعل، اإنت عارف اإن زعلي والعياذ باهلل وح�س.

كان "ماجد" يعرف جيًدا مدى �ضلطة "نبيل" وجبروته، فقال:

- يا با�ضا ما اأنا ح�ضرتك معاك من ال�ضبح وماروحت�س في حته اأهو.

- واإيه الم�ضكله؟ ممكن يكون ده ت�ضوير ومت�ضجل.

- يا با�ضا ده كان ذايع المات�س على الهوا.

اأن ما راآه للتو لي�س مفبرًكا، واإن رف�س عقله  "نبيل" يعرف جيًدا  كان 
العتراف بذلك ب�ضهولة.

- طيب يا �ضيدي بالذوق والأدب مين ابن ال�..... اللي طلع في الفيديو؟
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�ضمت "ماجد" لبرهة قبل اأن ي�ضتجيب ل�ضغط "نبيل".

- يا فندم اللي يقدر يعمل كده هو واحد ب�س.

وقف "ه�ضام" واقترب، بينما ترك "نبيل" "ماجد" ووقف اأمامه.

- قولوا عليا مجنون، قولوا عليا اأي حاجه، ب�س الوحيد اللي ممكن يعمل 
كده هو "الوحي" نف�ضه.

�ضكت برهة قبل اأن يتابع والرهبة ال�ضادقة تخترق قواه:

- ولو كان ده هو "الوحي" بجد يبقى ربنا ي�ضتر علينا كلنا في ال�ضاعات 
اللي جايه دي.

***
كانتا  فقد  الظالم،  في  �ضامتتين  اللوحي  الجهاز  اأمام  تزالن  ل  كانتا 
ت�ضعران باأن ما �ضاهدتاه للتو، لم يكن مجرد مادة اإعالمية اأو خدعة، 
نا�ضيتين  اللوحي،  الجهاز  �ضا�ضة  اأم��ام  من  كالأ�ضنام  ثابتتين  فظلتا 
تتداركا الحدث، ظهر �ضوته  اأن  به قبل ذلك، وقبل  ما كانتا تتحدثان 
يتحدث  ال�ضغيرة،  ال�ضا�ضة  على  �ضوته  وظهر  اأخرى،  مرة  الإلكتروني 

بقوة:

- مره تانيه عدنا اإليكم بالكثير من المفاجاآت، دي غرفة الحق والعدل، 
العدالة الإلهية، وزي ما اإنتوا �ضايفين.. اإيه ده؟
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الكاميرا  بتحريك  بداأ  ثم  خلفه،  من  للغاز  اأنبوبتين  اإلى  الرجل  اأ�ضار 
لي�ضورهما عن قرب، بعدما خرج هو من الكادر، ليقول �ضاحًكا:

- اللي ما �ضاف�س فيكم فيلم )�ضو(، هاي�ضوفوا في ال�ضاعات اللي جايه.

انعكا�س  وجهه  على  يظهر  وب��داأ  الكادر،  في  اأخ��رى  مرة  الرجل  دخل 
لما�ضك، ي�ضبه هذا الذي ي�ضتخدمه المخت�ضون لمقاومة الغاز، ليوؤكد 
للنا�س ما هو على و�ضك فعله، ثم اأ�ضار اإلى كر�ضيين كانا قد و�ضعهما 

موؤخًرا اأمام المن�ضدة وقال:

- بكره زي دلوقتي هايبقى في هنا �ضحيتين، لأ م�س �ضحيتين، اتنين 
الحقيقه،  كل  منهم  تعرفوا  لما  هاتحا�ضبوهم  اأو  هاحا�ضبهم،  جناه، 
دلوقتي اأنا ها�ضيبكم ع�ضان اأجهز مكان ال�ضيف الأول اللي كلكم اأكيد 

تعرفوه.

ظهر �ضوت �ضحكه من خلف ما�ضك وجهه وتابع:

هنا  هاينورني  اللي  العظيم  الرجل  �ضوكت"،  "نا�ضف  الأعمال  رجل   -
بكره، اإلى اللقاء قريًبا وماتن�ضو�س اإنه خال�س. "جيه وقت الح�ضاب". 

�ضحك الرجل �ضحكة اأخيرة قبل اأن يقطع الت�ضوير، ليختفي، بينما ل 
تزالن هما في حالة من الرف�س وعدم ا�ضتيعاب لالأحداث! 

- هو فيه اإيه.. اإيه فيلم الرعب ده؟!

قالتها "�ضارة".
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- ما قالك )�ضو(.

- هو اإيه )�ضو( ده يعني؟

- دي اأكبر �ضل�ضلة اأفالم رعب وتعذيب ممكن ت�ضوفيها في حياتك.

- ل حول ول قوة اإل باهلل، هو اإحنا ناق�ضين!

- الم�ضيبه اإنه بيتكلم عن "نا�ضف �ضوكت". اأنا بتهياألي اإن ده الراجل 
اللي جوزي بيتكلم عنه النهارده، ده المفرو�س معاه دلوقتي.

- نهار اأ�ضود! دلوقتي؟!

هو  ليرد  ملحوظة،  لهفة  في  بزوجها  وات�ضلت  "نور" هاتفها  اأخرجت 
ب�ضرعة على عك�ضها تماًما:

- اإنت فين يا "تيتو"؟

- اإيه يا روحي، اأنا مع "نا�ضف" بيه زي ما قولتلك.

في اندها�س و�ضدمة ردت "نور":

- معاه دلوقتي دلوقتي؟!

في اندها�س �ضاأل "تيتو" بعدما ابتعد عن الرجل قلياًل:

- اأيوه يا حبيبتي في اإيه، محتاجه حاجه؟

- اإنت ما�ضوفت�س اللي ح�ضل؟
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- خير في اإيه قلقتيني؟

- يا "تيتو" الراجل ده هايتخطف بكره ال�ضبح، اإنت لزم ت�ضيبه حاًل.

اإلى الأر�س مبت�ضًما، وظل يحرك قدميه  "تيتو" بقلقها، ونظر  ا�ضتمتع 
كالأطفال و�ضاألها:

- اإيه ده، اإيه ده، ده اإحنا رجعنا نقلق زي زمان ولَّ اإيه؟

لكنها اأحرجته وتابعت بجدية:

- والنبي يا �ضيخ اإكبر بقى، بقولك هايتخطف، اإنت م�س �ضايف )الفي�س 
بوك( مقلوب ازاي؟!

- اإحنا بنتكلم في �ضغل، "في�س بوك" اإيه يا �ضيخه اللي بتتكلمي عليه؟

***
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الثالثة عصًرا

من اأمام "ماجد" الذي كان واقًفا في رهبة وخوف، كان "نبيل" يحاول 
الت�ضال برجل الأعمال "نا�ضف �ضوكت"، ولكن دون جدوى، فقد كانت 

اأرقامه كلها مغلقة، فتوجه اإلى"ه�ضام" وقال:

- عايزك تقلب الدنيا على كل اأرقام "نا�ضف �ضوكت" وفي خالل ع�ضر 
دقايق تكون عرفت هو فين.

�ضكت "نبيل" لحظة وهو ينظر اإلى "ه�ضام"، ثم �ضرخ قائاًل:

- اإنت ل�ضه واقف؟ اإتف�ضل ام�ضي من قدامي ال�ضاعه دي.

"نبيل" الذي  ل�  "ماجد" وحيًدا  ليترك  م�ضطرب  "ه�ضام" وهو  خرج 
اقترب منه ونظر اإليه في حدة وقال:

"نا�ضف �ضوكت"  اإنت تعرف  باحترام،  �ضوؤال ها�ضاأله  "ماجد" اآخر   -
منين؟ 

اأع�ضابه  في  التحكم  "ماجد"  ح��اول  النطق،  تفقده  ك��ادت  رهبة  في 
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ليجاوب في تردد:

- يا با�ضا ما ح�ضرتك عارف.

ارتجف "ماجد" وتلعثم قلياًل ثم قال:

- يا با�ضا ما اإحنا اللي ما�ضكين له حملته في النتخابات.

***
بع�س  ياأكل  وه��و  الكمبيوتر  جهاز  على  الأع��م��ال  يتابع  "ماجد"  ك��ان 
المك�ضرات في غرفة "�ضامي"، بينما كان الأخير يتفقد هاتفه من على 

الأريكة:

- بقولك يا "ميجو".

- قول يا كبير ماتتك�ضف�س.

وقف "�ضامي" واتجه ناحيته.

- ادخل على �ضفحة "نا�ضف �ضوكت" كده.

- مين "نا�ضف �ضوكت" ده يا كبير؟

قالها "ماجد" با�ضتهتار وهو يقرم�س ال�ضوداني.

اأعمال كبير ومر�ضح لنتخابات مجل�س ال�ضعب  - يا بني ركز، ده رجل 
اللي جاي.
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معندنا�س  قلنا  م�س  اإحنا  دي؟  بالنا�س  كبير  يا  ب�س  مالنا  واإح��ن��ا   -
�ضيا�ضيين، وملنا�س في ال�ضيا�ضه؟

- اإ�ضمع الكالم هاتلي �ضفحته.

ترك "ماجد" ال�ضوداني، وبداأ في التركيز وبداأ في البحث، اإلى اأن وجد 
ال�ضفحة.

- اإتف�ضل يا كبير، �ضوف كده، هو ده؟

اقترب "�ضامي" من ال�ضا�ضة وقال:

- اأيوه تمام، اإبعتلو بقى اإن اإحنا عايزين نم�ضكله حملته النتخابيه.

دم "ماجد" واأدار كر�ضيه ليواجه "�ضامي": �ضُ

- وهو ازاي واحد زي ده يوافق علينا؟!

ابت�ضم "�ضامي" بثقة وقال:

- هايوافق، اأنا عارف كوي�س اأنا بعمل اإيه.

***
الأح��داث، هّداأ من روعها، ور�ضخ  "نور" لزوجها كافة  بعدما �ضرحت 
حوار  وت�ضجيل  �ضوكت"  "نا�ضف  مكالمة  وهو  اأ�ضعدها،  ال��ذي  للطلب 

�ضحفي م�ضجل معه على التليفون.



ليعطي "تيتو" الهاتف ل� "نا�ضف" الذي طماأنها على �ضحته و�ضالمته 
تماًما، واإن ظل يخفي عنها الكثير، ولكنه اآثر الحفاظ على رباطة جاأ�ضه 
حتى تنتهي لعبة النتخابات، ولكن طمع "نور" في المزيد كان متما�ضًيا 
مع �ضخ�ضيتها، فطلبت اأن تقابله �ضخ�ضيًّا لت�ضيف �ضورة له معها على 
في  �ضقته  عنوان  واأعطاها  لزوجها،  اإكراًما  الرجل  فوافق  التحقيق، 

الزمالك، فاأغلقت "نور" في �ضعادة، وتوجهت بحديثها اإلى"�ضارة":

- ده هايبقى �ضبق اإبن لذينا.

- ربنا يباركلك يارب.

عاودت "نور" الت�ضال باإحدى زميالتها بالجريدة:

- اآلو.. بقولك اإيه، عندي ليكوا �ضبق فظيع.

م�س هات�ضدقي.

هابعتلك حاًل حديث �ضجلته دلوقتي مع "نا�ضف �ضوكت".

واهلل العظيم!

عايزاكي تنزليه دلوقتي حاًل على �ضفحة الجريده على النت.

ما  غير  من  بال�ضوره  اأ�ضجله  دلوقتي  وه��اروح  واهلل،  روح��ي  يا  عارفه 
تقولي.

ب�س عايزه اإ�ضمي ينور كده م�س زي المره اللي فاتت.



113

وع��اودت  الملفات  اإليها  واأر�ضلت  �ضعادة،  في  الت�ضال  "نور"  اأغلقت 
الحديث اإلى"�ضارة":

- معل�س يا �ضاره اأنا لزم اأنزل، ده �ضبق �ضحفي لزم اأروح.

قطع حديثها التيار الكهربائي الذي عاود وغادر �ضريًعا فجاأة كالعادة، 
فظهر الخوف مجدًدا على "�ضارة".

حرام  معاكي  خديني  لوحدي،  ده  القلق  في  هنا  ت�ضبيني  ما  والنبي   -
عليكي.

- حا�ضر، حا�ضر ماتخافي�س.

البيت  ليتركا  م�ض�س،  على  الأم��ر  "نور" وتقبلت  اأحرجت  ا�ضتياء  في 
ا، فقد نزل "�ضريف" من غرفته دون  بظلمته، لتن�ضى "نور" �ضيًئا هامًّ
الهزاز في الظالم الذي لم تحده  خوف، ليجل�س وحيًدا على الكر�ضي 
ف�ضيًئا،  �ضيًئا  يقترب  قطه  م��واء  كان  بينما  بعيد،  من  النوافذ  اإ�ضاءة 
فاأ�ضار اإليه بعينيه ليجل�س على حجره، ليتهام�ضا وهما ي�ضاهدان ر�ضالة 

التلفاز في ا�ضتمتاع، حتى يعاود التيار الكهربائي مرة اأخرى.

***
"نور" الإخبارية الحديث الم�ضجل، كان الرجل  اأذاعت �ضفحة  عندما 
ي�ضاهده في تحدٍّ من داخل غرفة العدل التي كان يذيع منها ت�ضجيالته. 
فهو  المقبلة،  ال�ضاعات  في  �ضيفعله  ما  قرر  لذا  التحديات،  يع�ضق  كان 
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يعرف قدراته الخارقة، يعرف ما ي�ضتطيع اأن يفاجئ به العالم ال�ضعيف، 
: فتوجه اإلى الكمبيوتر ليكتب في تلذذ وتحدٍّ

"نا�ضف �ضوكت" �ضيكون �ضيفي في خالل  "لقد قبلت التحدي. ال�ضيد 
ال�ضتين دقيقة المقبلة".

الكمبيوتر  اأغلق  ثم  لب�ضر،  لي�ضت  وثقة  ب�ضخرية  �ضفحته  على  كتبها   
اإلى  متجًها  وخرج  ظالمها  في  الغرفة  وترك  هاتفه،  واأخرج  المحمول 

�ضقة الزمالك، ليظل �ضوت مواء القط يعلو ويرتفع.

***
ب�ضحبة  وهي  عليه  الرد  ت�ضتطع  لم  "نور" التي  ب�  "نبيل" يت�ضل  ظل 
"نور" للعقار  اإلى عنوان �ضقة الزمالك، فنظرت  "�ضارة"، حتى و�ضلتا 
من  العمارة  كانت  جيًدا.  المكان  ه��ذا  تعرف  فهي  غريبة،  رهبة  في 
كال�ضيكيات الحي بجوار برج اأم كلثوم. لم يكن هناك حار�س، بل كان 
يوجد )اإنتركوم( ولكنهما لم يجدا ا�ضم "نا�ضف �ضوكت"، رغم اأنه رجل 
اأعمال معروف، فاأخرجت "نور" هاتفها لتت�ضل ب� "تيتو" الذي فاجاأها 
بفتح باب العمارة من اأمامهما في توتر ملحوظ زاد من فزعها اإلى حد 

ما!

- في اإيه يا "تيتو"؟!

قالت "نور".
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- ول حاجة.

�ضكت لحظة، ثم وجه كالمه اإلى"�ضارة":

- اإتف�ضلي يا "�ضارة" هانم �ضقة اأ�ضتاذ "نا�ضف" تالت دور، �ضقه اأربعة.

كان وقع رقم ال�ضقة وتو�ضيفها مختلًفا على "نور"، بينما اقترب "تيتو" 
منها لتفهم"�ضارة" اأنها غير مرحب بها في هذه اللحظة.

"تيتو"  يا  اإذنك  راحتك، عن  فوق، خدي  "نور" ها�ضتناكي  يا  - طيب 
معل�س اآ�ضفة على الإزعاج.

- اإطالًقا يا فندم، اأنا ب�س هاظبط حاجه مع "نور" ثواني وهام�ضي م�س 
هاناأخر ح�ضرتك.

بينما توجه  اإخفاءهما،  ت�ضتطع  لم  "�ضارة" في غيرة وغ�ضب  تركتهما 
هو معاتًبا "نور":

- فين "�ضريف" يا "نور"؟

دمت "نور" وو�ضعت يديها على �ضفتيها، وقالت في ندم م�ضطنع: �ضُ

- معل�س يا حبيبي اأنا اآ�ضفه.

ثم و�ضعت كلتا يديها حول رقبته وتابعت:

قلقت  اأنا  اأ�ضل  ازاي  ح�ضل  عارفه  م�س  واهلل  اأنا  لينا،  يخليك  ربنا   -
عليك ون�ضيت نف�ضي، معل�س روحله البيت واأنا ثواني وهاكون عندك.



كان دائم ع�ضقها، وكان يعي�س على هذا الفتات، فابت�ضم وقال:

المهم  ب�س  لماما،  وه��اودي��ه  عليه  هاطير  اأن��ا  روح��ي،  يا  ك  يهمِّ ول   -
ماتتاأخري�س عليا.

غمز لها بعينه ثم قبل يديها، بينما قبلته هي في لحيته قائلة: 

- م�س هاتاأخر، ب�س اإنت جهز نف�ضك للمعركه.

- ما بال�س اإنتي، ما اإنتي امبارح كنتي بتموتي.

�ضحكت وهي تتركه ليذهب، قبل اأن تنظر اإلى العقار نظرة ندم لتنادي 
عليه:

- طاهر.

ا�ضتدار "تيتو".

- اإنت بجد طاهر؟

ابت�ضم لها وهو يقول:

- واإنتي بجد نور؟

ابت�ضمت له "نور" وتركته، ودقات قلبها تت�ضاعد وهي ت�ضعد اإلى هذا 
العقار الذي تعرفه جيًدا. �ضعدت في ترقب وخوف وهي تح�ضب ما يمكن 
اأن تفعله اإن كان حد�ضها �ضحيًحا. توجهت اإلى الدور الثالث، لتجد �ضقة 
ا! لم تكن ت�ضدق المكان الذي دفعتها  اأربعة مفتوحة. كانت منقب�ضة جدًّ
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فنادتها  "�ضارة" بالداخل،  لتلمح  فاقتربت  اأخرى،  مرة  اإليه  الظروف 
ولكن  بعينيها،  عنه  تبحث  وهي  تحفظ  في  "نور"  لتدخل  "�ضارة"، 

ف�ضاألتها: وحيدة  "�ضارة" كانت 

- هو فين؟

قالت "�ضارة" في �ضعادة طفولية:

- فتحلي ودخل، ب�س ده با�ضا بجد يا "نور"، بيلمع كده.

- يا بنتي ارحمي، ما اإنتي جوزك بيلمع بر�ضه.

لم تبت�ضم "�ضارة" وتذكرت م�ضيبتها:

- ب�س ماتقولي�س جوزك.

قالتها بانك�ضار، جعل ال�ضمت يخيم على المكان، اإلى اأن ك�ضره �ضوت 
جر�س هاتف "نور" المحمول. كان "نبيل" قد علم باأنها قد ا�ضتطاعت 
الو�ضول اإلى "نا�ضف �ضوكت"، في حين عجز هو وم�ضاعدوه في ذلك، 
"�ضارة" لترد على الهاتف  "نور" من ال�ضقة بعدما ا�ضتاأذنت  فخرجت 

ب�ضوت منخف�س، حتى ل تجرحها:

- اآلو.

- اآلو اإيه يا �ضيخه، اإنتي فين؟

في ع�ضبية ملحوظة ردت "نور":
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- في اإيه يا "نبيل" ماتتكلم كوي�س.

- "نور" مات�ضتهبلي�س عليا، اإحنا في مركب واحده، "الوحي" هايخطف 
فين؟ اإنتي  �ضوكت" دلوقتي.  "نا�ضف 

- اأنا معاه فعاًل في �ضقة الزمالك، ب�س اأنا مكنت�س اأعرف اإنها بتاعته.

- �ضقة الزمالك؟!

- اأيوه يا "نبيل" �ضقة الزمالك، ما اإنت عارفها، هان�ضتهبل؟!

وهابقى  دقايق  ع�ضر  من  اأق��ل  اأن��ا  مكانك،  من  ماتتحركي�س  "نور"   -
عندك.

لتقع  الداخل  اإلى  اتجهت  ثم  "نور" اأكثر،  لتتوتر  "نبيل" الخط  اأغلق 
عيناها على "�ضارة" التي غفلت عنها، فتذكرت اأن عليها اإخبار "نبيل" 
بوجود زوجته، فعاودت الت�ضال به، لكن دون جدوى، فقد ظل هاتفه 
"�ضارة" التي كانت تقتل  اإلى  م�ضغوًل، فلم تعرف ماذا تفعل! فتوجهت 
لل�ضهرات،  مكان  اأو  )جر�ضونيره(،  ب�  اأ�ضبه  كان  فقد  بعينيها،  المكان 
فقد كان هناك "بار" يحتوي على كل اأنواع الخمور والمّزات الممكنة، 

فقاطعت "نور" نظراتها قائلة:

- "�ضارة" بقولك اإيه.

ا في اإحراج ثم تابعت: نظرت "نور" اأر�ضً

- اأنا الجريده كلمتني وقالولي اإن الداخليه جايه.
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لم تكترث "�ضارة" وابت�ضمت قائلة:

- طيب في اإيه يعني، مح�ض�ضاني اإنهم هايم�ضكوني ليه؟

�ضكتت "نور"، ففهمت "�ضارة" ووقفت.

- هو جاي؟

"نور"  فحاولت  "�ضارة" غا�ضبة،  فخرجت  بنعم،  "نور" راأ�ضها  هزت 
اإم�ضاكها من يدها قائلة:

- طيب خدي مفاتيح عربيتي وروحي اأي حته واأنا هاخل�س واأجيلك.

توقفت "�ضارة" وا�ضتدارت لتواجه "نور" وقالت:

- ماتخافي�س يا "نور" اأنا م�س زعالنه منك.

�ضكتت لحظة ونظرت خارج نافذة بعيدة، وتابعت:

- اأنا زعالنه من الزمن.

م�ضحت دمعة خانتها لتنهي حديثها.

- معل�س يا "نور" اأنا محتاجه اأتم�ضى لوحدي �ضويه، هاكلمك بعد �ضويه.

ا اأنها كانت تتمنى اأن  لم ت�ضتطع "نور" ال�ضغط على "�ضارة"، خ�ضو�ضً
تكون معه وحيدة، وقد كان.

***



التي و�ضعها  للخطة  اإعجاب  اإليه في  له محيًيا، وهو ينظر  القط  وقف 
اإلى هنا و�ضط اأعين الجميع، فلقد كان ذكيًّا. كان  حتى ياأتي ب�ضحيته 
مختلًفا وكان يعرف. كان ينتظر اللحظة التي يطلق فيها �ضراحه، وقد 

كان، فلقد اأطلق �ضراح حبي�ضه لينتقم، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
الأحداث  يتابع  وهو  الأموال  بحقيبة  البنك  ال�ضيد" اإلى  "�ضالح  توجه 
ينتظر  الآن  فهو  تق�ضدها،  كانت  التي  العالمة  فهم  فلقد  �ضغف،  في 
هو  ليبداأ  الجتماعي،  التوا�ضل  �ضفحات  �ضوكت" على  "نا�ضف  ظهور 
لينظر  "�ضالح" البنك  و�ضل  التفاق،  المحددة ح�ضب  المبالغ  باإيداع 
اإلى �ضاعته التي كانت ت�ضير اإلى تمام الرابعة ح�ضب التفاق ليجل�س في 

�ضالة ال�ضتقبال ويخرج هاتفه منتظًرا الإ�ضارة في ترقب.

***
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الرابعة عصًرا

وهو  جيًدا  يعرفها  كان  �ضوكت" التي  "نا�ضف  �ضقة  "نبيل" اإلى  و�ضل 
متحفز، بينما ات�ضل به "ه�ضام" مرة اأخرى:

- يا "نبيل" بيه لزم نبعت حد مع ح�ضرتك، ماينفع�س كده.

بغ�ضب �ضرخ "نبيل" وهو ي�ضعد ال�ضلم:

اأّمنت  اإني  اأنا �ضغير! قلتلك  الرائد، هو  - ما تحترم نف�ضك يا ح�ضرة 
خال�س. يبقى  �ضوكت"،  "نا�ضف 

"نور" هائمة  ليجد  المفتوحة،  ال�ضقة  اإلى  وتوجه  "نبيل" الخط  اأغلق 
وحيدة ف�ضاألها:

- هو فين؟

كانت "نور" �ضاردة في عالم اآخر! فكرر �ضوؤاله:

- "نوررر"!! "نا�ضف �ضوكت" فين؟
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 انتبهت "نور" وهي متوترة:

- جوا، دخل جوا.

حرمة  ويغت�ضب  �ضالحه  "نبيل"  ليخرج  اأخ��رى،  مرة  و�ضردت  قالتها 
المكان كعادته، ويتوجه اإلى الداخل... وليته ما فعل!

***
على  الكافتيريات  اإحدى  في  "�ضارة" تجل�س  كانت  عقارين،  بعد  على 
اإليه  ال�ضاحر، ت�ضكو  النيل  اإلى  واألم. كانت تنظر  الكورني�س، في وحدة 
تتعدى  ل  يدها،  حقيبة  من  �ضغير  كمبيوتر  جهاز  اأخرجت  ثم  اآلمها، 
التوا�ضل  �ضفحات  على  الأخبار  تتابع  وب��داأت  اإن�ضات،  الع�ضر  �ضا�ضته 

الجتماعي لتتذكر ما فعله بها "نبيل" في بداية زواجهما.

***
تثبيتها،  مديرها  رف�س  بعدما  تبكي  وهي  عملها  "�ضارة" من  خرجت 
ت�ضتخدم طرًقا  اأنها  كما  �ضدف،  اأو  وليدة حظ  نتائجها  باأن  متحجًجا 
زوجها  "�ضارة" اإلى  لتعود  ال�ضركة،  تقلل من م�ضداقية  م�ضروعة  غير 
تك�ضر  حتى  اأمامه،  ذاتها  اإثبات  اإل��ى  تحتاج  كانت  فقد  الأم��ل،  بخيبة 

ال�ضورة التي ير�ضمها لها دائًما.

عادت "�ضارة" ودخلت البيت دون اأن تتحدث بكلمة، بينما كان "نبيل" 
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فخلعت  مبكًرا،  تواجده  على  معتادة  تكن  لم  التلفاز،  ي�ضاهد  جال�ًضا 
معطفها واتجهت اإلى المطبخ المفتوح لتح�ضر الغداء.

- حبيبي، م�س تقول اإنك هنا؟ حاًل اأح�ضرلك الأكل.

بعدما  خلفها  من  و�ضمها  اإليها  واتجه  ووق��ف،  التلفاز  "نبيل"  اأغلق 
الكاونتر، �ضمها بحنان لم  اإلى  اأخرجت الطعام من الثالجة وتوجهت 
التغير  "نبيل" في  تاأخرا في الإنجاب، بداأ  تعهده منه موؤخًرا، فبعدما 
له اهلل العديد منهم،  ن�ضبيًّا، فقد كان يع�ضق الأطفال، وكان يتمنى اأن ينوِّ
م�ضتقبل  عن  التحدث  "نبيل" دائم  كان  اإخ��وة.  بدون  وحيًدا  كان  فقد 
اأولده، كان يتخيل عائلته الكبيرة، وكان يحب زوجته ويتمنى اأن تكون 
اأم اأولده، ولكن لم تاأِت الرياح بما ت�ضتهي ال�ضفن! فمرت اأكثر من ثالث 

�ضنوات دون اأية نتيجة اإيجابية، رغم �ضالمة كليهما.

- وح�ضتيني يا حبيبتي.

قالها "نبيل" بدفء، لم�س به قلبها، فا�ضت�ضلمت له، وا�ضتدارت لت�ضمه.

- حبيبي اأنا محتاجلك اأوي.

لكي  لها  تو�ضط  العمل، فقد كان هو من  اأنها قد ُطردت من  يعلم  كان 
المحدود،  ذكائها  و�ضقف  كفاءتها  بقلة  موؤمًنا  كان  فقد  عليه،  تح�ضل 
ولكنه لم يتخيل اأبًدا اأنها قد ت�ضتخدم طرًقا غير م�ضروعة لتثبت العك�س 

وتنجح.
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- عارف يا حبيبتي، عارف كل حاجه.

- عارف اإيه؟

قالتها وهي تبتعد عنه، ف�ضمها وتابع:

- عارف يا حبيبتي اإنهم رفدوكي.

مرة اأخرى بداأت في الرف�س، وتركته لتكمل حوارها من بعيد:

اأنا  الخ�ضران،  هما  خبرتي،  ماي�ضتاهلو�س  اأ�ضاًل  هما  اإيه؟!  رفدوني   -
اللي لقيت عر�س اأح�ضن من �ضركه تانيه، اأنا كده كده كنت عايزه اأم�ضي.

رف�س "نبيل" كبرياءها وتابع:

�ضدقت  ما  اإني  عارفه  اإنتي  ا،  ج��دًّ اأحرجتيني  اإنتي  "�ضارة" فوقي،   -
اأي حاجه، لكن  يا �ضيتي كان ممكن تعملي  اأتو�ضطلك في حته،  عرفت 
ماتكدبي�س على الراجل وتعملي �ضغل )اأندر جراوند( بال�ضكل ده، اإنتي 
كان  عليه  بتعدي  اللي  الكر�ضي  بتعملي�س حاجه زي  ما  قعدتي  كنتي  لو 

خالكي وجاملني.

ا واأو�ضحت له الحقيقة: رف�ضت غروره اأي�ضً

�ضهر  بقاله  ده  حاجه،  ول  ح�ضاب  عاملك  م�س  اأ�ضاًل  ده  �ضاحبك   -
اللي  العيل  جه  ما  �ضاعة  من  التارجت،  محققت�س  لو  بالرفد  بيهددني 
ا�ضمه "وحيد"، وده لو عاملك ن�س الح�ضاب اللي اإنت عاملهولو مكن�س 
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حاول يذلني كده، هو اأكيد بيعمل فيا كده ع�ضان مت�ضايق منك اإنت، اأنا 
مق�ضرت�س.

ا و�ضرخ: تع�ضب "نبيل" جدًّ

اإنتي اتجننتي؟! مقاوحه وخال�س،  يا بنتي؟  اإيه  اإيه ولَّ في  اإنتي في   -
اإنتي م�س بتاعت �ضغل، كفايه بقى تهزيء فينا اهلل يخليكي واقعدي في 

البيت.

- حرام عليك اأنا م�س فا�ضله، اأنا ب�س م�س بعرف اأ�ضتغل عند حد.

- اآه طبًعا، اإنتي اللي زيك لزم يبقى رئي�س جمهوريه.

قالها ودخل اإلى غرفة نومه بعدما خطف نظرة لغرفة اأولده الخاوية في 
ح�ضرة وهوان!

لتغيير  تفعله  اأن  يمكن  عما  تبحث  المطبخ  في  وحيدة  هي  ظلت  بينما 
ال�ضورة التي ر�ضمها لها الجميع.

ظلت "�ضارة" �ضاعات تحاول اإيجاد الفكرة التي يمكن اأن تك�ضب بها ثقة 
"نبيل" واحترام الجميع، حتى وجدتها وهي تت�ضفح �ضفحات المو�ضة 
والمالب�س على الإنترنت من هاتفها، فلقد كانت "�ضارة" معروفة بذوقها 
الرفيع منذ اأن كانت في الجامعة، فح�ضمت اأمرها ودخلت اإلى "نبيل" 

على ا�ضتحياء، بغرفة نومهما.

- حبيبي، ماتزعل�س مني، اأنا عارفه اإني غلطت.
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لم ي�ضدق "نبيل" اأذنيه! فالتفت اإليها:

- بجد يا حبيبتي، يعني خال�س هاتعدي في البيت؟

- اآه.

- يا حبيبتي.. واأنا ليكي عليا اأعملك كل اللي اإنتي عايزاه. 

- بجد؟

- اآه واهلل.

- طيب اأنا عايزه اأ�ضافر.

كان "نبيل" م�ضتلقًيا على ال�ضرير، فنه�س بعدما فقد �ضبره.

- م�س فاهم!

- اأنا هاعمل )اأوبن داي(.

- )اأوبن داي(؟!

لم يفهم "نبيل" معنى كالم زوجته، فتابعت هي تو�ضيحها:

- اأيوه )اأوبن داي( يعني اأ�ضافر اأجيب لب�س من بره واأرجع اأبيعه للنا�س 
هنا، اأنا اأعرف واحده بتك�ضب دهب من المو�ضوع ده.

لم يتحمل "نبيل" هذا الهراء.

- يعني اإنتي عايزه ت�ضافري وتاخدي فلو�س تجيبي لب�س، وبعدين تيجي 
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تدللي عليه هنا في بيتي؟! يعني بيت المقدم " نبيل" يبقى محل هدوم!

ت�ضتطيع  ثقافته  اأو  م�ضتواه  يكن  فلم  "�ضارة"،  فكرة  "نبيل"  رف�س 
اأن  ا�ضتطاعت  ولكنها  والمجازفة،  ال�ضتهتار  هذا  مثل  في  م�ضاعدتها 
ت�ضتعطف قلب اأمها لتتدخل في اإقناع زوجها، بعد اأن تكفلت بم�ضاعدة 
ت�ضافر  اأن  ا�ضطرت  اأنها  حتى  والم�ضتريات،  ال�ضفر  تكاليف  في  ابنتها 
معها ليتقبل "نبيل" هذا الأمر في بدايته؛ لتنجح "�ضارة" في اأول �ضيء 
الالتي  �ضديقاتها  من  تتملكها  الغيرة  ظلت  واإن  العملية  حياتها  في 

ي�ضمحن لهن اأزواجهن بالعمل.

***
ي�ضاورها،  القلق  فبداأ  الداخل،  في  غاب  "نبيل" قد  "نور" اأن  �ضعرت 
فنادته من الخارج، ولكنه لم يجب، فغلبها الف�ضول؛ لتبداأ في الت�ضلل 
على  تحتوي  �ضغيرة،  طرقة  هناك  كانت  حيث  حذر،  في  الداخل  اإلى 
اأربعة اأبواب. كان من بينها بابان مفتوحان لحمام ومطبخ، ا�ضتطاعت 
البابان  كان  بينما  الدخول،  اإل��ى  حاجة  دون  بنظرها،  تتفقدهما  اأن 
منه  فاقتربت  خافتة،  اإ�ضاءة  اأحدهما  خلف  وظهر  مواربين،  الآخ��ران 
وهي  تالحظ  اأن  دون  قلياًل  النفتاح  في  هو  ليبداأ  خلفها  الآخ��ر  تاركة 
تنادي "نبيل" الذي لم يجب. اقتربت اأكثر لت�ضبح على بعد خطوة من 
ا يخرج من  الباب، حتى �ضمعت مواء قط من خلفها، فالتفتت لتجد قطًّ
ا اأحدثه غلق باب  الغرفة �ضريًعا قبل اأن يهرب خارًجا لت�ضمع �ضوًتا مدويًّ
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قد  اأنه  لتتاأكد  ب�ضرعة  فالتفتت  �ضويًّا،  خلفها  كان  الذي  والباب  ال�ضقة 
اأغلق هو والإ�ضاءة الداخلية معه، لتقرر "نور" الخروج من هذا المكان 
المريب، فتلتف مرة اأخرى معطية باب الغرفة ظهرها، الذي ُفتح من 
ا�ضتعادة  تحاول  اأن  قبل  للحظات،  مكانها  في  "نور"  لتت�ضمر  خلفها، 
رباطة جاأ�ضها وتلتف مرة اأخيرة، لتلتقط اأنفا�ضها عندما تجد "نبيل" 
اأخرى عندما  الخوف مرة  اإليها  ي�ضل  اأن  قبل  الغرفة،  باب  يقف على 
�ضاهدت وجه "نبيل" المتجهم، فخطفت نظرة داخل الغرفة من خلفه، 
"نبيل" واتجهت  بل دفعت  الوقوف،  ت�ضتطع  فلم  كانت مظلمة،  ولكنها 
ُكتبت  ر�ضالة  اإل من  النوم خاوية  كانت غرفة  الداخل في ف�ضول.  اإلى 
جملة  الظالم،  في  وا�ضحة  الر�ضالة  كانت  م�ضع.  بخط  الحائط  على 
"نور" واأ�ضعلت  من ثالث كلمات قد حفظوها عن ظهر قلب، فانفعلت 
الأنوار حتى اختفت الر�ضالة، لتظل هي �ضاردة في هذه الغرفة الخاوية 
اإل من �ضرير ودولب وجهاز تليفزيون! كانت "نور" تعرف الغرفة جيًدا، 
واإن لم تكن تتمنى اأن تزورها مرة اأخرى، فدمعت عيناها، بينما ازداد 
"جاء وقت  لهما:  وا�ضحة  الر�ضالة  لتظهر  التيار،  بانقطاع  �ضوًءا  الأمر 

الح�ضاب".

دقائق من عدم التزان مرت عليهما وهما عاجزان عن الكالم، اإلى اأن 
ات�ضل "ه�ضام" برئي�ضه في �ضماتة:

- يا ترى لقيت "نا�ضف �ضوكت" يا با�ضا؟
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لم يرد "نبيل" من �ضدة اإحراجه، ليتابع "ه�ضام":

- عارف يا فندم اإنك مالقيتو�س، اأ�ضله منور على ال�ضا�ضه قدامي هنا.

***
جل�س الرجل م�ضتمتًعا بالنظر اإلى �ضحيته الأولى المكبلة على الكر�ضي 
الأول. كان هو رجل الأعمال "نا�ضف �ضوكت"، ب�ضلعته وب�ضرته البي�ضاء. 
كانت يداه مكبلتين خلف ظهر كر�ضيه، وكان الرجل الآخر يخاطبه من 

خلف الكمبيوتر وكاميرته ب�ضوته الإلكتروني:

على  ن�ضوفك  لزم  الحقايق،  كل  تعري  لزم  وا�ضحه،  اللعبه  قوانين   -
�ضويه  غاز  تتنف�س  ها�ضيبك  اأن��ا  للكذب،  مجال  هنا  مفي�س  حقيقتك، 

ع�ضان تفهمني اأكتر وبعدين نتكلم.

لم يفهم "نا�ضف" اأنه يتم ت�ضويره، بل ظن اأن الرجل يعاني ا�ضطراًبا 
ما منذ جل�ضتهم الأخيرة التي مر عليها اأكثر من عام كامل، فلقد كانوا 

ثالثة وهو رابعهم.

- ما اإنت عارف كل حاجه، يا....

ليظل  هويته،  ع��ن  "نا�ضف"  يك�ضف  اأن  قبل  الت�ضوير  ال��رج��ل  قطع 
الم�ضاهدون في ا�ضطراب من هول ما �ضاهدوه للتو، و�ضط ت�ضاوؤلت اإذا 

ما كان هذا �ضمن برنامجه النتخابي اأم �ضيء اآخر؟!

***
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بينما جاءه  يختنق،  �ضوكت" وهو  "نا�ضف  "ه�ضام" ظهر  �ضا�ضات  من 
والذي  بالداخلية،  رفيعة  رتبة  وهو  وهبة"  "محمود  اللواء  من  اإ�ضعار 
ا من ت�ضرفات "نبيل" الذي اأخر اإجراءاتهم كثيًرا في  كان م�ضتاًء جدًّ

ال�ضاعات الأخيرة ب�ضورة غير مفهومة.

توجه "ه�ضام" اإلى قائد قائده ب�ضرعة، ليدخل مكتبه ال�ضا�ضع في رهبة. 
وقف "ه�ضام" في انتظار اأوامر رئي�ضه الذي اأ�ضار اإليه بالجلو�س. اأ�ضعل 
التلفاز الذي كان بجواره،  واأغلق  "محمود" �ضيجارة بولعته الذهبية، 
الخم�ضينيات،  في  البنية،  "محمود" �ضخم  كان  حديثه.  يبداأ  اأن  قبل 

اأ�ضمر الب�ضرة، ذا �ضعر اأبي�س ثقيل، يعطيه الهيبة والوقار.

- "ه�ضام"، اأنا م�س عاجبني اللي بيح�ضل خال�س، اأمن الدولة اإتدخل 
والختراق الإلكتروني هايوقع �ضفحة "الوحي" في ال�ضاعات اللي جايه، 

اأنا م�س مب�ضوط من اإدارتكم للمو�ضوع.

- يا فندم اأنا عبد الماأمور.

- ما هو ده اإللي اأنا عايزك فيه.

- خير يا فندم؟

- ملك�س دعوه بالماأمور، اإنت في الق�ضيه دي اأوامرك مني اأنا �ضخ�ضيًّا.

في �ضعور بالر�ضا رد "ه�ضام":
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- ده �ضرف ليا يا با�ضا.

لم يهتم "محمود" بالمجامالت، وقاطع "ه�ضام" في جدية:

- اأول حاجه عايزك تركز فيها في ال�ضاعات القليله اللي جايه.

�ضكت واأخرج من �ضدره دخان �ضيجارته وتابع:

- اأنا عايزك تركز كل مهارتك اإنك تعرف المكان اللي بيبث الت�ضجيالت 
دي.

- طيب يا فندم ما اإحنا فعاًل �ضغالين عليها، ب�س مالحقنا�س ل�ضه نو�ضل 
لحاجه.

في حزم وغ�ضب اأو�ضح "محمود":

- يا "ه�ضام" ركز معايا اهلل ير�ضى عنك، اأول ما تعرف، ولزم هاتعرف، 
تيجي تبلغني اأنا، اأنا وب�س.. مفهوم؟

- مفهوم يا فندم.

"نا�ضف  ليجد  ال�ضباط،  غرفة  اإلى  واتجه  �ضعادة  في  "ه�ضام"  خرج 
بالكالم لأحد  التحدث، فتوجه  ال�ضا�ضات يرف�س  �ضوكت" ما زال على 
ال�ضباط الذين يثق بهم، ليبلغه باأهمية معرفة مكان البث، قبل اأن تغلق 
اأمن الدولة ال�ضفحة، بعدما ظهر فيها �ضخ�س �ضيا�ضي بارز، هذا بينما 

كان "نبيل" يت�ضل ب� "ه�ضام" ليتاأكد من معلومة هامة.
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- "ه�ضام" خلي الزفت اللي اإ�ضمه "ماجد" عندك وخليه ي�ضتناني في 
اأو�ضة مكتبي.

- حا�ضر يا با�ضا، ب�س هو م�ضي، اإحنا اأ�ضاًل معنا�س اأمر بالقب�س عليه.

الهلفوت ده؟  اأم�ضك  الكالم ده ع�ضان  اأنا محتاج  يا حبيبي! هو  نعم   -
يترزع  وتخليه  تيجبهولي  تنزل  ماتع�ضبني�س،  "ه�ضام"  يا  اإيه  بقولك 
عندك ي�ضتناني، زي الألف لغاية لما اأو�ضل، �ضاعه والقيه مرزوع عندك.

في غ�ضب ان�ضاع "ه�ضام" لأوامر قائده.

- حا�ضر يا با�ضا، ح�ضرتك جاي دلوقتي؟

ال�ضرعيين  الأطباء  من  حد  تكلملي  وعايزك  الم�ضرحه  رايح  اأنا  لأ،   -
تخليه ي�ضتناني دلوقتي.

في ا�ضتياء كرر "ه�ضام":

- يا با�ضا ما ح�ضرتك عارف النظام، م�س هاعرف اأظبط لح�ضرتك 
الكالم ده ول هاعرف اأجيبلك ت�ضريح.

- خال�س يا اأخي، اإنت زي قلتك، اأنا هاخلي "محمود" با�ضا يت�ضرف. 
�ضالم.

قالها "نبيل" وهو يقود �ضيارته وبجواره "نور"، فقد كان يفكر في �ضيء 
"نبيل" ماهًرا في مجاله. كان يعرف  جنوني وغير منطقي، فقد كان 
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كل من يعمل في هذا المجال الإلكتروني و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي، 
لذا كان يعلم مهارة "الوحي" ومختلف ال�ضفحات التي يمتلكها، وكيف 
"الوحي" �ضفحات  امتلك  فقد  العام،  ال��راأي  في  بها  التحكم  ي�ضتطيع 
الجن�س، والدين، الم�ضلم منها والم�ضيحي، حتى الم�ضاهير، لم ي�ضلموا 

�ضره.

هذا بينما ظل "ه�ضام" �ضارد الذهن، ل يعلم ما تخبئه ال�ضاعات القليلة 
"الوحي"  ق��رارات  توابع  من  كان  هذا  كل  اأن  يعلم  كان  واإن  القادمة، 
الطائ�ضة، خا�ضة مع دخوله لعبة ال�ضيا�ضة واإن كان قد اتفق معه �ضلًفا 

اأن ال�ضيا�ضة خط اأحمر.

***
- خط اأحمر يا "�ضامي".

الداخلية  "�ضامي"  مكتب  غ��رف��ة  ف��ي  يجل�س  وه��و  "ه�ضام"  قالها 
قد  "�ضامي"  كان  التي  الأريكة  على  ا  �ضوًيّ يجل�ضا  كانا  بالمهند�ضين، 
اأخذها معه من بيت عمه، عندما انتقل اإلى هنا، كان يتفاءل بها، فقد 
كانت بدايته معها تحوي الكثير من الذكريات، كانت اريكته و�ضريره، 
كان ي�ضعر انها بيته، كما كانت تحتوي على خزانة داخلية، وكان يخبئ 
ا، فلقد كانت رفيقته في  بها الكثير، كما كانت هي تخبئ له الكثير اي�ضً
النهاية، كان "�ضامي" يح�ضي رزمة من الدولرات، بينما كانت قططه 
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الأربعة تجل�س على الأر�س بجوارة.

- يا با�ضا ما اأنا عارف، اأنا مالي�س دعوه بال�ضيا�ضه من زمان، اإحنا زي 
الفل كده والحمد هلل.

ل�  واأعطاها  اأبي�س  الدولرات في مظروف  "�ضامي" العد، وو�ضع  اأنهى 
"ه�ضام".

- اأربعة تالف دولر يا با�ضا.

- دول بتوع نوفمبر؟

- اأيوه يا كبير، ل�ضه دي�ضمبر مخل�ض�س.

الوقت  في  ووق��ف،  بدلته  جاكيت  جيب  في  المظروف  "ه�ضام"  و�ضع 
الذي اأ�ضيئت فيه �ضا�ضة الكمبيوتر الكبيرة ببع�س الإ�ضعارات، فخطف 
الموهوب  الفنان  ل�ضفحة  الإ�ضعارات  وكانت  ف�ضول،  نظرة  "ه�ضام" 

ف�ضول: في  "ه�ضام" و�ضاأل  فتعجب  اإمام"،  "م�ضطفى 

- هي �ضفحة "م�ضطفى اإمام" بتاعتك اإنت بر�ضه؟

�ضحك "�ضامي" ووقف وذهب ليح�ضر لوحة المفاتيح الال�ضلكية.

مكن�س  غلبان،  هو  ب�س  كوي�س،  �ضغل  عامل  حلو،  الواد  اأ�ضل  با�ضا  يا   -
عارف اللي فيها.

- اإيه كان معتر�س؟
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قالها "ه�ضام" بينما كان "�ضامي" من�ضغاًل بالرد على ر�ضائل المعجبات 
�ضبابية  مجلة  يقراأ  اإمام"  "م�ضطفى  ان  اأعلن  ثم  التو�ضية،  وطلبات 
جديدة، ليجد ال�ضباب يتهافت على �ضفحة تلك المجلة المغمورة، في 

متابعة عمياء.

باإ�ضمه  موثقه  �ضفحه  عنده  يبقى  يطول  هو  با�ضا،  يا  فاهم  مكن�س   -
وعليها اأربعه مليون )فان(؟

بداأ "�ضامي" يت�ضفح ردود فعل ما كتبه عن المجلة الجديدة.

- وعملت معاه اإيه؟

اأو  دولر،  بع�ضرتالف  ي�ضتريها  يا  النظام،  على  قلتله  با�ضا،  يا  اأب��ًدا   -
ي�ضبنا نكمل الم�ضلحه وهو يبقى في ال�ضوره.

- �ضيف �ضرف يعني؟

�ضحك "�ضامي" والتفت اإلى "ه�ضام":

- اإ�ضمالَّه على مقامك.

"ه�ضام" نظرة غ�ضب ولوم،  "�ضامي" في ا�ضخفاف، ليينظر له  قالها 
ليتراجع "�ضامي" قائاًل.

- ق�ضدي على مقام ح�ضرتك.

- طيب ولو مر�ضي�س؟
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المجلة  تلك  �ضفحة  ار�ضلتها  ر�ضالة  من  تحقق  "�ضامي"  يرد  ان  قبل 
المغموره، لت�ضكره ثم تاأكد من تحويلها 200 دولر اإليه، ليبت�ضم موا�ضاًل 

حديثه.

- واهلل لو موافق�س يا فندم، هاغير اإ�ضم ال�ضفحه واأخليها، لموؤاخذه 
"ميكي".  على  يدوروا  بقى  وخليهم  ميكي"،  بيكي  "ال�ضيكي 

قالها و�ضحك، بينما ظل يتراق�س في �ضعادة وهو يتابع:

"ال�ضيكي بيكي ميكي، ال�ضيكي بيكي ميكي، يا �ضالم" ليتركه "ه�ضام" 
التي  ال�ضقفية  الكاميرا  ه��ذه  يالحظ  اأن  دون  همه،  نا�ضيًّا  مبت�ضًما، 

كانت تر�ضد وتدون كل هذه الأحداث.

***
"نبيل" في  "ماجد" اإلى  لُيح�ضر  الداخلية  وزارة  "ه�ضام" من  خرج 

ا�ضطراب �ضديد، فال يعرف ما �ضيكون لهذا الموقف من توابع!

***
اتجه "خالد ال�ضيمي" اإلى "�ضالح ال�ضيد" الذي كان ل يزال جال�ًضا في 

�ضالة النتظار.

- م�ضاء الخير ح�ضرة النايب.

ظل "�ضالح" ينظر للرجل في تعجب!
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- اأنا "خالد ال�ضيمي" يا فندم.

تعرف "�ضالح" على ال�ضم ح�ضب التفاق، ليتابع "خالد":

- اإتف�ضل يا فندم في مكتبي دقايق وكل حاجه هاتبقى جاهزه.

علوي.  بانورامي  بطابق  ال�ضغيرة،  "خالد"  غرفة  اإلى  كالهما  توجه 
"�ضالح" يراقب منه ال�ضالة الرئي�ضية للبنك، هروًبا من نظرات  ظل 

قال: "خالد" الذي 

اإنك جاي بنف�ضك كنت في غاية  "محمد" قالي  اأ�ضتاذ  اأنا لما  - واهلل 
ال�ضعادة، وقلت اأ�ضاعد ح�ضرة النايب بنف�ضي.

- "محمد" مين؟!

قبل اأن يجيب "خالد" قاطع حديثهما طرق رجل للباب، فاأذن له "خالد" 
بالدخول، ليتوجه الرجل اإلى "�ضالح" بال�ضوؤال:

- ت�ضرب اإيه يا با�ضا؟

- ول حاجه.

قالها "�ضالح" بحزم، لي�ضرف "خالد" الرجل.

- معل�س يا ريت نخل�س الإجراءات ب�ضرعة.

- يا فندم ح�ضرتك م�س هاتاخد معانا ع�ضر دقايق، واهلل اإحنا �ضعداء 
اإن ح�ضرتك هاتبقى عميل عندنا.
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- لأ، اأنا م�س جاي اأودع لح�ضابي.

- اأنا فاهم فاهم، ماتقلق�س خال�س، دقايق وكل حاجه هاتكون جاهزه.

- هو ح�ضرتك معاك الأ�ضماء اللي هانودع لها؟

- اآه يا فندم دقايق وكله هايكون جاهز قبل ما �ضاعتك تيجي خم�ضه.

***
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الخامسة مساء

داخلي  فناء  في  ال�ضيارة  ركنا  الم�ضرحة.  اإل��ى  و"نور"  "نبيل"  و�ضل 
هناك  كان  الحديدية،  الفناء  بوابة  خلف  من  بينما  للر�ضف،  يفتقد 
قطيع من القطط ترمقهما بنظرات قاتلة، خا�ضة هذا القط ذو العينين 
اأنيابه في ا�ضتياء. توجها �ضريًعا اإلى  ال�ضفراوين الذي كان يك�ضر عن 
الداخل، فلم تكن "نور" معتادة على هذه الأماكن، كما كان "نبيل" قد 
ن�ضي هو الآخر مثل هذه الأمور منذ فترة، دخال بينما ا�ضطفت القطط 
من  خيط  اآخر  هرب  بعدما  الليل  اأح��داث  لتت�ضيد  ال�ضور  عمدان  اأعلى 

�ضوء النهار لتراقب الم�ضرح في مواء مخيف.

من الداخل، عبرا منطقة ال�ضتعالمات بعدما كان "محمود وهبة" قد 
ان�ضاع ل�ضغط "نبيل" في ا�ضتخدام نفوذه ليتو�ضط له عند اأحد الأطباء 
ال�ضرعيين بالدخول، فتوجها بعد ذلك لينتظراه في رواق داخلي طويل 
يف�ضل بينهما وبين الثالجة. فم�ضح "نبيل" الرواق بعينيه فلفت نظره 
"نبيل"  ي�ضتطع  لم  ال���رواق،  اآخ��ر  في  يقف  ك��ان  ال��ذي  ال�ضخ�س  ذل��ك 
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ي�ضبة  ال�ضعر،  كثيف  نحيًفا  ال�ضخ�س  ذلك  كان  حيث  عينيه،  ت�ضديق 
"�ضامي" تماًما، لم ي�ضتطع "نبيل" التاأكد مما يراه، فبداأ يهرول ناحيته، 
به، من  لتلحق  ت�ضرع في خطواتها  بداأت  قد  والتي  "نور" خلفه،  تارًكا 
اآخر الرواق  اإلى  "نبيل"  متجًها  بعيد بداأ ال�ضاب في الفرار من عيون 
الذي ل ينتهي، كان يرتدي معطًفا اأبي�س يغطي به دماء مالب�ضه، حافي 
القدمين، يحاول جاًهدا اأن ي�ضرع في خطاه، غير اأن الم�ضافة بينه وبين 
"نبيل" كانت تقل �ضيًئا ف�ضيًئا، اإلى اأن عبر الرجل اأحد الأبواب، فاأ�ضرع 
"نور" التي خلعت حذاءها  بعده  ومن  اآثره،  يفقد  "نبيل" اأكثر حتى ل 

لتواكب �ضرعة "نبيل" بقدميها الحافيتين.

لحظات مرت على "نبيل" كال�ضاعات حتى و�ضل اإلى هذا الباب الغام�س 
وعبره، ليجد نف�ضه في ممر اآخر واإن كان اأق�ضر كثيًرا، ل يتعدى الأربعة 
اأمتار، كان هناك باب من �ضلفتين في مقابله، بينما كان هناك باب اآخر 
في منت�ضف الممر من ناحية اليمين، تقدم "نبيل" ببطء بعدما اأُغلق 
ا، ليلتفت اإلى �ضوته في توتر،  قبل اأن يعاود "نبيل"  الباب خلفه تلقائًيّ
الممر،  منت�ضف  في  ا  اأر�ضً مو�ضوًعا  ما  �ضيًئا  ليالحظ  اأمامه،  النظر 
ليقترب منه في حذر، ليجده "نبيل" المعطف الأبي�س الملطخ بالدماء، 
و�ضط نظرات ال�ضك والف�ضول اقترب منه "نبيل" اأكثر ليتفقده، ولكن 
المعطف الم�ضكون كان يتحرك هو الآخر، بداأ "نبيل" في �ضماع دقات 
قلبه الم�ضطرب، وبينما هو يقترب اأكثر من المعطف و�ضاكنه، داهماه 
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هما في تحد بالقتراب اإليه، لم ت�ضعف "نبيل" رباطة جاأ�ضة بل خانته، 
المعطف  ي�ضتطع رفع نظره عن دماء  لم  واإن  ليتقهقر خلًفا في رهبة، 
فقد  وكراهية،  ببغ�س  اإليه  ينظر  الآخر  �ضاكنه هو  كان  الم�ضكون، كما 
كان يريد اأن يهاجمه في اللحظة المنا�ضبة، اإل اأن "نور" كانت قد فتحت 
القط  هذا  ليجد  المنا�ضب،  الوقت  "نبيل" في  خلف  كان  الذي  الباب 
الدماء،  مع  وحيدين  ليتركهما  للفرار  �ضبياًل  المعطف  �ضاكن  الأ�ضود 
"نبيل" على  "نور" من حركة ال�ضيطان ال�ضريعة، بينما جثى  انتف�ضت 
في  الآخرين  البابين  اإلى  ينظر  وهو  ال�ضغير،  المعطف  ليتفقد  ركبتيه 
يرحب  دكتور  له،  المقابل  الباب  حيرة، تخل�س منها عندما خرج من 

بقدومه.

- "نبيل" بيه؟

قالها الرجل ليريح قلب "نبيل" الخائف.

- اأيوه يا دكتور اأنا.

- اأهاًل يا فندم. اأنا اللواء "محمود" فهمني كل حاجه، اإتف�ضل معايا.

لحظ الرجل وجود "نور" في اندها�س، ليطمئنه "نبيل":

- "نور �ضالم" �ضحفيه.

غ�ضب الرجل وقال:
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- يا فندم ح�ضرتك موجود هنا ب�ضفه غير ر�ضميه، وده ع�ضان �ضيادة 
اللواء "محمود" �ضديقي.

دي،  الثقه  مقدرين  اإحنا  ح�ضرتك،  ماتخف�س  فندم،  يا  فاهمين   -
و�ضدقني اإحنا قدها.

لم يقتنع الرجل بكالم "نبيل"، ولكنه وافق عندما اأم�ضكت "نور" بيديه 
في دفء قائلة:

ا، محتاجاك تثق فيا. - اأرجوك يا دكتور اأنا محتاجاك جدًّ

اإتف�ضلوا  دي،  الثقه  ت�ضتاهلي  اإنك  متاأكد  اأنا  م�ضكله،  مفي�س  طيب   -
معايا.

فتح الرجل الباب با�ضتخدام كارت رقمي ليدخل ثالثتهم. كانت غرفة 
ت�ضل درجة حرارتها اإلى ال�ضفر، تو�ضع فيها الجثث حديثة الو�ضول؛ 
ليقوم الأطباء بفح�ضها الفح�س المبدئي، قبل اأن تتوجه كل جثة اإلى 
اأبرد. كانت الغرفة كئيبة،  ثالجة منف�ضلة على حدة في درجة حرارة 
تدل على فحواها، فلقد كانت تحتوي على الكثير من الأ�ضرة المتحركة، 
اأكيا�س  في  عليها  مو�ضوعة  جثث  باأربع  م�ضغولة  منها  اأربعة  وكانت 
بال�ضتيكية داكنة اللون، وكل منها ملحق بها ورقة �ضغيرة مكتوب عليها 
م�ضاعديه  اأحد  اإلى  الدكتور  توجه  الو�ضول.  و�ضاعة  والبيانات  الرقم 

قائاًل:
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- رقم اأربعه يا بني.

- هو ح�ضرتك اإتاأكدت من الوفاه؟

قالها "نبيل" بينما �ضحك الدكتور �ضاخًرا.

- اأمال حطنهم هنا ليه يا "نبيل" بيه؟ اإحنا في تالجه.

- وال�ضبب اإيه؟

قالتها "نور" في دلل م�ضطنع.

- عيار ناري وجاري فح�ضه.  

قالها الدكتور بينما كان م�ضاعده قد توجه لل�ضحية رقم اأربعة ليك�ضفها 
ل� "نبيل" ليطمئن قلبه، وفي لحظات من الترقب، اأزاح م�ضاعد الدكتور 
اقترب  المن�ضود.  الرقم  يحمل  الذي  البال�ضتيكي  الغطاء  عن  ال�ضتار 
"نبيل" ولم�س هذا الج�ضد البارد بدرجة الثلج، وتابع رفع غطاء الراأ�س، 

لُي�ضدم "نبيل" قبل اأن يتكلم:

- ده م�س "الوحي"!

اقتربت  التي  "نور"  على  ا  خ�ضو�ضً كال�ضاعقة،  "نبيل"  كلمة  ج��اءت 
م�ضطرة.

- اأيوه، دي م�س جثة "�ضامي".

في لحظة من التوتر مرت على الدكتور وم�ضاعده، توجها فيها اإلى جهاز 
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كمبيوتر في اآخر الغرفة، وبداآ في متابعة الكثير من البيانات، بينما كان 
"نور" قائاًل: ل�  "نبيل" يهم�س 

- اأنا كنت متاأكد اإنه بيتلعب بينا.

- ب�س هو مين يعني اللي بيلعب بينا كده؟

�ضاألت "نور"، بينما توجه "نبيل" بنظره اإلى الدكتور، ليزيد من توتره.

- ده اللي هانعرفه دلوقتي.

بينما  الغ�ضب،  من  لحظة  في  الدكتور  من  يقترب  وهو  "نبيل"  قالها 
ا�ضتمر الدكتور في اإدخال البيانات والك�ضف عن اأخرى.

مدخل  اأن��ا  �ضويه،  لخبطه  عندنا  اإحنا  فندم  يا  معل�س  بيه!  "نبيل"   -
ح�ضرتك ب�س ع�ضان مكالمة اللواء "محمود"، ب�س ح�ضرتك لزم تم�ضي 

دلوقتي.

في غ�ضب �ضرخ "نبيل":

- اأم�ضي اإيه؟ اأنا م�س ما�ضي غير لما اأ�ضوف الجثه.

يكترث  "نبيل" لم  ولكن  فيه م�ضاعدة،  يطلب  زر  الدكتور على   �ضغط 
ورفع �ضالحه عليه.

- يا دكتور، اأنا مجنون، فين اأم الجثه؟

كان الدكتور عاجًزا دون تواجد اأفراد الأمن، فتابع محاوًل ك�ضب بع�س 
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الوقت، حتى هداأ اأخيًرا قائاًل:

اتلخبطت  ب�س  اأنا  التانية،  الثالجة  تقريًبا في  ب�س  يا فندم  - موجودة 
ا�ضل احنا كان عندنا �ضغل كتير النهاردة.

- طيب هي فين دي؟

قالها "نبيل" بينما انقطع التيار الكهربائي فجاأة، ليخيم الظالم لأكثر 
من ثالثين ثانية من ال�ضمت، على اأربعة من الأحياء واأربعة من الموتى، 
المكان  في  ويجولوا  لي�ضولوا  اللحظات،  تلك  الأربعة  ه��وؤلء  لي�ضتغل 
كا�ضرين قيود حب�ضهم، قبل اأن يبداأ الُمولد في العمل، لي�ضتعيدهم مرة 
ال�ضتثنائية  الحمراء  الإ�ضاءة  من  القليل  معيًدا  محب�ضهم  اإلى  اأخرى 
للمكان، ليجد "نبيل" الدكتور عند الباب في محاولة فا�ضلة منه للهرب، 

فتابع "نبيل" توجيه �ضالحه اإليه قائاًل:

- بقولك اإيه ماتجربني�س، هي فين؟

- الباب التاني، اإتف�ضل معايا.

قالها الدكتور متوجًها معهما اإلى الغرفة المجاورة التي كان بابها مازال 
يتحرك، وكاأن هناك من دخل للتو، تقدمهما الدكتور ودخل الغرفة ومن 
المخيفة  الإ�ضاءة  هذه  ظل  في  توتر   "نبيل" و"نور" في  تابعاه  خلفه 
الغطاء  ليك�ضف  �ضبقه،  قد  كان  الذي  لم�ضاعده  الدكتور  اأ�ضار  للمكان، 
المرقم باأربعة واربعين، فك�ضفها الرجل، لي�ضع "نبيل" �ضالحه جانًبا ، 
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ويك�ضف باقي الغطاء، ليجد نف�ضه اأمام جثة "�ضامي" بالفعل، اختل�ضت 
اأربعة  فيها  دخل  التي  اللحظة  في  تاأكيد،  نظرة  الأخرى  هي  "نور" 
اأفراد من الأمن، لي�ضير اإليهم الدكتور با�ضطحاب"نبيل" اإلى الخارج 
"�ضامي"  ج�ضد  ليالم�س  الغطاء،  اإغ��الق  الدكتور  م�ضاعد  اأع��اد  بينما 
يد "نبيل" التي �ضعر بدفئها، فاأم�ضك "نبيل" يد الم�ضاعد ليمنعه من 
اإغالق الغطاء، ليتفح�ضه عن قرب، قبل اأن يتدخل رجال الأمن الأربعة 
بتقييد "نبيل" لتخونه طلقة طائ�ضة من �ضالحه كادت اأن ت�ضيب اأحد 
موظفي الأمن، لت�ضود لحظة من الترقب والرهبة، حتى اطماأن الجميع 
على �ضالمتهم، لي�ضتعيد "نبيل" اأنفا�ضه، ويهداأ م�ضت�ضلًما لرجال الأمن 
الذين طردوه خارًجا، بينما حاولت "نور" بخفة رفع الغطاء مرة اأخرى، 
عليه  مرت  فلقد  الم�ضو�س،  حد�ضه  و�ضدق  "نبيل"  �ضكوك  من  لتتاأكد 
�ضاعات ثقيلة لم يذق فيها طعم النوم، ولكن يد الدكتور الباردة منعتها، 

بعدما تحرر من مفعول �ضحرها.

- اأنا اآ�ضف، الزياره انتهت.

بينما ظل حرا�س  الخارجي،  الفناء  في  "نبيل" و"نور" نف�ضيهما  وجد 
ال�ضور الأربعة والأربعون يرمقونهما في ارتياح، لينظر "نبيل" اإلى هذه 
التماثيل الحية بانك�ضار، ليهرب من هذا المكان الميت حاماًل المزيد 

من ال�ضكوك!

***
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و�ضل "ه�ضام" اإلى بيت "ماجد"، وبداأ في طرق الباب بع�ضبية، لي�ضرع 
الأخير بالفتح.

- "ه�ضام" بيه؟!

اإلى  دخل  حتى  التفتي�س،  في  وبداأ  بنظراته،  "ه�ضام" البيت  اغت�ضب 
غرفة نومه، ليجد اأن "ماجد" كان يح�ضر اأغرا�ضه للهرب، فاتجه اإليه 

وبع�ضبية اأم�ضكه من قمي�ضه.

- اإنت عايز تهرب ليه يال؟

في خوف قال "ماجد":

- اأنا هاروح لبويا يا با�ضا، اأهلي بر�ضه اأْولى بيا في الظروف دي.

- اأهلك بر�ضه، هو اإنت تعرف حاجه عنهم اأ�ضاًل؟

بدمعة �ضادقة لم�س بها "ماجد" قلب "ه�ضام":

- هو اأنا لو ما افتكرتهم�س دلوقتي، هافتكرهم اإمتى ب�س يا با�ضا؟ هو 
اأنا عارف اإنتوا هاتعملوا فيا اإيه؟ اأهو على الأقل يعرفوا اإذا كنت ميت 
ولَّ حي، بدل ما ابقى زي قطط ال�ضوارع بيدا�س عليها وما يالقو�س حد 

حتى يدفنهم.

ا يبكي خوًفا مما �ضيالقيه في  ترك "ه�ضام" "ماجد" الذي جل�س اأر�ضً
�ضاعاته القادمة، ليندم على هذا الطريق ال�ضهل الذي خطاه مع �ضديقه 
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الذي تخلى عنه وتركه وحيًدا بين اأنياب النمور التي ل ترحم، دون اأن 
المخ قد  والع�ضالت"، وكان  "المخ  كانا  فلقد  للهروب،  يعطيه مخرًجا 
ذهب؛ لتترك الع�ضالت حائرة دون نفع! انحنى "ه�ضام" على "ماجد" 

وقال:

- اأنا ها�ضدقك يا "ماجد" وها�ضاعدك كمان.

م�ضح "ماجد" دموعه، ونظر اإلى "ه�ضام" في �ضعادة.

ما  ل�ضه  يكون  ويمكن  بيتحرك  "الوحي" ل�ضه  اإن  طبًعا  ع��ارف  اإن��ت   -
مات�س، واأنا ها�ضدق اإنك ماتعرف�س حاجه، ب�س ب�ضرط واحد.

قالها في جدية زادت من رهبة "ماجد" قبل اأن يتابع:

- اإنت لزم تعرفلي هو فين.

لم يكن "ماجد" يعلم اإذا كان ما ي�ضمعه في �ضالحه اأم ل، ولكنه كان 
يفتقر اإلى الختيارات، فاأوماأ براأ�ضه مطيًعا.

- واأنا ليك عليا اأو�ضلك بنف�ضي لأهلك.

- ربنا يكرمك يا با�ضا.

هاحميك  اأن��ا  ماتخف�س  ب�س  معايا،  هاتيجي  اإن��ت   ، ي��الَّ دلوقتي  ب�س   -
بنف�ضي.

ا تاركين  وعده "ه�ضام" بوعد كان �ضعًبا اأن يفي به، قبل اأن يخرجا �ضويًّ
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حقيبة حياة "ماجد" مفتوحة على م�ضراعيها!

***
كانت الأخبار تتطاير في ال�ضارع الم�ضري، رغم �ضرعة الأحداث و�ضيق 
ثم  ومن  الم�ضاهير،  �ضفحات  على  التعليقات  لنت�ضار  نظًرا  الوقت؛ 
القنوات الإخبارية التي انجرفت في الأحداث بعد خطف رجل الأعمال 
"نا�ضف �ضوكت"، ولكن ال�ضبب الحقيقي لنت�ضار �ضفحة "الوحي" كان 
مالم�ضته الجانب الحبي�س في المجتمع، فعر�س ال�ضفحة كُمخل�س من 
الظلم والقهر، ا�ضتفزت م�ضاعر الكثيرين، فلقد انهالت اآلف الر�ضائل 
على "الوحي"، من بين مقهور اأو �ضاحب مظلمة، طالبين منه الق�ضا�س 
تكن  لم  ال�ضارع!  يعي�ضه  الذي  ال�ضغط  "الوحي" كم  اكت�ضف  وقد  لهم، 
ال�ضكاوى �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية، بل اأغلبها اجتماعية لأق�ضى الحدود. 
كم من الر�ضائل المر�ضلة من زوجات ُيرْدن التحرر من حب�س اأزواجهن، 
ليتيقن  �ضركائهم!  اأو  اأعمالهم  اأرب��اب  من  المظلومين  الرجال  من  اأو 
الأ�ضرة،  من  البيت،  من  يبداأ  اأن  يجب  المجتمع  اإ�ضالح  "الوحي" اأن 
ا الدواء، فلكي ننه�س بمجتمعنا يجب علينا  �ضبب الداء دائًما، وهي اأي�ضً
منذ  الدين  اأو  العدل  يلم�ضها  لم  التي  ال�ضغيرة  الأ�ضرة  بهذه  النهو�س 
المنتظر  المهدي  اأو  المخل�س  اأ�ضبح  قد  "الوحي"  كان  كثيرة.  عقود 
ينتظر  منا  فكل  حب�ضهم،  من  يخل�ضهم  اأن  في  الجمهور  ياأمل  ال��ذي 
وكانت  فكرة،  بات  قد  "الوحي"  كان  اأ�ضره.  ويحرر  قيوده،  يفك  من 
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ا وقت  الكلمات الثالث هي حديث المجتمع الذي انتبه، اأنه قد جاء حقًّ
الح�ضاب. فعندما قراأ "الوحي" هذه الر�ضائل، كتب �ضيًئا على ال�ضفحة 
لجمهوره، الذي كان قد ارتبط به عاطفيًّا وبداأ يت�ضاءل اإن كان قد ُقتل 

فعاًل اأم ل! �ضمت برهة قبل اأن يكتب �ضيًئا على �ضفحته:

"جمهوري العزيز.. ر�ضائلكم ت�ضلني، اأقروؤها جميًعا، الوحي لم يمت، 
بل ُولد للتو، الأفكار ل تموت، اطمئنوا فقد جاء وقت الح�ضاب".

***
�ضاهد الرجل رد فعل الجمهور قبل اأن يتجه اإلى �ضحيته، الأولى، الذي 
والنك�ضار.  الختناق  عليه  فلقد ظهر  للكالم،  اأخيًرا  ا�ضتجاب  قد  كان 
�ضغل الرجل الكاميرا دون اأن يالحظ "نا�ضف" لي�ضمع الجمهور الذي 
لفهم  ت�ضوق  في  "نا�ضف"  اعترافات  لي��ف(  )الفيديو  ي�ضاهد  ك��ان 

الأحداث، فبداأ "�ضوكت" اأخيًرا في الكالم.

اأنا اأول مره عرفت "الوحي" كان من تالت اأ�ضهر، قبل النتخابات،   -
وهو بعتلي اإنه عايز يم�ضكلي الحملة الإعالنية لل�ضفحه، ب�س اأنا طبًعا 

رف�ضت، ب�س هو اأرغمني اإني اأوافق.

اوُم�ضين. قالها وهو منك�ضر، فما هو ب�ضدد العتراف به موؤلم حقًّ

***
- م�س قلتلك يا كبير اإنه م�س هايوافق.
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فقال  الهدوء،  بمنتهى  الرد  ا�ضتقبل  الذي  "�ضامي"  ل�  "ماجد"  قالها 
"ماجد" عن  فتخلى  الحوار،  هو  ليتابع  المجال  له  يترك  اأن  ل�ضديقه 

كر�ضيه، ليكتب "�ضامي" بثقة:

التوجه  منك  اأرجو  الآن،  تجيبيني  من  اأنك  اأعتقد  ماجي..  "�ضديقتي 
ل"نا�ضف" بك �ضخ�ضيًّا، لتعلميه اأني قادم لزيارته في �ضقة الزمالك 

في الرابعة ع�ضًرا. برجاء عدم التاأخر، فللوحي جدول مزدحم".

"�ضوكت" التي  "ماجي" �ضكرتيرة  على  كال�ضاعقة  الر�ضالة  وقع  جاء 
كانت ت�ضتقبل الر�ضائل من مكتب "�ضوكت"، فكيف علم المتحدث باأنها 
فتوجهت  الر�ضالة،  باأهمية  "ماجي"  �ضعرت  الآن!  عليه  ترد  من  هي 
فوًرا اإلى مديرها الذي كان يجتمع مع موظفيه في غرفة الجتماعات، 
اإلى  وتوجهت  الح�ضور،  اندها�س  و�ضط  الجتماع  "ماجي"  فقاطعت 
على  ظهر  جاءها.  بما  اأذن��ه  في  لتهم�س  بجواره  وانحنت  "�ضوكت" 
"�ضوكت" الرهبة فوقف وطلب من ال�ضادة الح�ضور الن�ضراف، ليقف 

وحيًدا بجوار "ماجي":

- مين الولد ده؟

- معرف�س يا فندم.

- هو في حد غيرك يعرف �ضقة الزمالك؟

- لأ طبًعا.
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في غ�ضب اأجابت، قبل اأن ترت�ضم عالمات التعجب على مالمحها.

- اإنت بت�ضك فيا؟

ب�ضرعة تراجع "نا�ضف" فلقد كان يعرف اأن هذه هي نقطة �ضعفها. 

- لأ اأبًدا، طيب اإكتبي اللي هاقولك عليه بالن�س.

- حا�ضر.

توجهت "ماجي" اإلى مكتبها في جدية وخوف وكتبت:

"عزيزي الوحي.. �ضكًرا لهتمامك، �ضنكون في انتظارك في الميعاد".

رد "�ضامي" بابت�ضامة واأنهى الحديث، ثم توجه اإلى "ماجد" الذي كان 
م�ضغوًل بمتابعة اأعمالهم من هاتفه، فجذب "�ضامي" انتباهه قائاًل:

- خال�س يا �ضيدي هاروح ا�ضتلم العربون النهارده.

دم "ماجد" مت�ضائاًل: �ضُ

- ازاي يعني؟!

ترك "�ضامي" الكمبيوتر واقترب من �ضديقه الذي كان يجهل حقيقته 
وابت�ضم.

- "ماجد"، اأنا "الوحي" مفي�س حاجة معرفها�س، اأنا اأقدر اأعرف كل 
حاجه عن كل النا�س، ممكن حتى اأقرا اأفكارهم.
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اأن  قبل  "�ضامي" القاتلة!  نظرات  ِحدة  من  بنطاله  "ماجد" ُيبلل  كاد 
يتوجه بتلك النظرات اإلى قططه الأربع التي كانت بداأت تلتف حوله، في 
موقف زاد من �ضكوك "ماجد"، حتى غا�س "�ضامي" بنظره داخل عيون 

هذا القط الكبير، الذي كان يبت�ضم له في ر�ضا.

***
اإلكتروني مخيف،  "محمود وهبة" من �ضوت  اإلى  وردت مكالمة غريبة 
في  مبلغ �ضخم  �ضوكت" باإيداع  "نا�ضف  بقيام  غريبة،  معلومة  تعطيه 
مما  "محمود" م�ضتًتا  ليظل  اليوم؛  هذا  "نبيل" �ضباح  العقيد  ح�ضاب 
ال�ضاعات  في  حليفه  ال�ضك  ظل  واإن  عدمه،  من  �ضدقه  يجهل  ي�ضمعه، 

القادمة!

***



154



155

السادسة مساًء

كان اللواء "محمود" قد اأنهى متابعته لالأحداث، ثم بداأ بتوبيخ "نبيل" 
الذي قد عاد اأخيًرا بعدما اأو�ضل "نور" اإلى �ضيارتها في الزمالك.

- اإنت عارف اللي اإنت بتقوله ده معناه اإيه؟ دي م�ضيبه، لو "الوحي" 
ل�ضه عاي�س ده معناه حاجه واحده ب�س.

�ضكت لحظة ليبتلع ريقه، ثم اأكمل:

كبير  اأو  النيابه  في  لحد  اأرج��ع  لزم  اأن��ا  بينا،  بيتلعب  كلنا  اإحنا  اإن   -
الأطباء ال�ضرعيين، اأما اإنت يا "نبيل" فكفايه عليك كده.

- طيب يا "محمود" با�ضا لو �ضمحت اإديني فر�ضه اأخيره اأكمل تحقيق 
مع "ماجد"، هو زمانه على و�ضول مع "ه�ضام". اأرجوك يا فندم.

ا، ف�ضمح  لم يكن من طبع "نبيل" ال�ضتعطاف م�ضبًقا، ولكنه كان م�ضطرًّ
ويتوا�ضل هو مع  لي�ضرفه  الأخيرة،  الفر�ضة  "نبيل" بهذه  "محمود" ل� 

النيابة، ليتحقق من حقيقة مقتل "�ضامي" من عدمه.

***
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اللعبة  قواعد  على  موؤكًدا  الثانية،  ال�ضحية  اإلى  الحديث  الرجل  وجه 
جيًدا.

نف�ضك  تعري  منك  مطلوب  ليه،  هنا  اإن��ت  كوي�س  ع��ارف  اإن��ت  طبًعا   -
تماًما، لزم تقول كل الحقايق، يمكن نعرف نفيدك، اإنت �ضوفت الحوار 

الأولني، يا ريت تقدم حاجه اأح�ضن منه.

كانت ال�ضحية الثانية لرجل �ضعيف البنية، تبدو عليه الطيبة والمالئكية 
الب�ضرة  ناعم  فهو  بمظهره،  حتى  ال��رج��ال،  يفتقرها  ما  ع��ادة  التي 
النظر  الن�ضاء، �ضعيف  اأ�ضبه بق�ضات  والخدين، ذو �ضعر ذهبي طويل 
وال�ضخ�ضية. كان متوتًرا واإن ظهر عليه ال�ضت�ضالم، فهو يعرف قوانين 
ا، فلم يحتج اإلى  اللعبة تماًما، بل وقد �ضاهد اعترافات "نا�ضف" اأي�ضً
اأي مجهود في الحديث، بل كان اأ�ضهل كثيًرا، فقد كان نادًما على لقائه 
ا، وقد اأراد الجميع اأن يعرف اأنه  ا منه اأي�ضً ب� "نا�ضف"، كما كان م�ضمئزًّ
انتهت  والتي  اأن يق�س حكايته كاملة،  ولذا قرر  "نا�ضف"،  ب�ضوء  لي�س 

بلقائه ل� "نا�ضف" ها هنا.

- اإبداأ، اإبداأ من الأول.

- حا�ضر.

من داخل محب�ضه رد برهبة وا�ضحة:

والبور�ضة،  ال�ضندات  ق�ضم  بنك،  في  موظف  "محمد"  اأنا  حا�ضر،   -
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حياتي عاديه، اأو يمكن اأكتر من عاديه.

ولكنه �ضكت لحظة ليتذكر �ضيًئا ما ثم تابع:

- اأو يمكن اأنا كنت فاهم كده!

***
من داخل البنك، كان "محمد" يقنع اأحد عمالئه ب�ضراء بع�س ال�ضندات 

الأجنبية، التي تخ�س �ضركة اأوروبية.

باأق�ضى  اأ�ضاعد ح�ضرتك  بتاعك وعايز  الإيجنت  اأنا  - ب�س ح�ضرتك 
نفع.

رف�س الرجل عر�س "محمد" مدعًيا اأنه قد خ�ضر الكثير في البور�ضة 
م�ضبًقا.

- والنبي يا "محمد" كفايه بور�ضه، اأنا خ�ضرت فيها فوق الأربعة مليون 
جنيه قبل كده.

البور�ضة،  اأ�ضهم  عن  خال�س  مختلفه  حاجه  دي  ال�ضندات  فندم  يا   -
ب�س  فلو�ضك  اأ�ضل  بتاخد  كده  وبعد  مثاًل  ل�ضنه  بت�ضتريها  دي ح�ضرتك 
اإن مك�ضبها  ده غير  البور�ضه،  اأرباحها، فمفي�س )ري�ضك( زي  بتك�ضب 

ممكن يو�ضل ل� 500 في ال� 100 اأو اأكتر. واهلل ح�ضلت كتير.

- طيب هاذاكر المو�ضوع وهاقولك اإنت ممكن ت�ضتري باإ�ضمي اإيه.
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ال�ضندات  بي�ضتري  اللي  هو  البنك  بالك،  ب�س خلي  فندم،  يا  - حا�ضر 
باإ�ضمه، لأنها مابتتعر�ض�س على اأفراد، والبنك بعد كده هو اللي بيوزع 

الأرباح على عمالوؤه ح�ضب ن�ضبة �ضراهم لل�ضندات دي.

�ضحك الرجل وعلق قبل اأن ين�ضرف:  

وتورثوها  تموتوني  اأوفرلكم  جامد  ك�ضبت  بتاعتي  ال�ضندات  لو  يعني   -
انتم.

�ضحك "محمد" وعلق اأخيًرا:

- بعد ال�ضر عليك يا فندم. اأنا في انتظار رد ح�ضرتك.

الذي  ال�ضيناريو  بخياله  لير�ضم  الرجل  في كالم  "محمد" قلياًل  �ضرح 
قاله الرجل للتو، وقبل اأن يتو�ضل لفكرة، جاءه تليفون غير متوقع:

- م�ضاء الخير اأ�ضتاذ "محمد".

- اأهاًل يا فندم مين معايا؟

- اأنا الدكتور "علي ال�ضناوي"، ممكن اآخد من وقتك دقيقه؟

كان رقم الدكتور "علي" مميًزا، يعطي انطباًعا بمدى اأهميته وجديته. 
فتقبل  العمل؛  في  ن�ضيحة  منه  يريد  الرجل  يكون  اأن  "محمد"  توقع 

المكالمة بحما�س.

- اإتف�ضل يا فندم تحت اأمر ح�ضرتك.
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كانت  الر�ضيد".  "هارون  ب�ضارع  عيادته  غرفة  في  "علي" يجل�س  كان 
غرفته غنية، مريحة لالأع�ضاب، بها )�ضازلونج( يميز طبيعة عمله.

اأنا يا فندم دكتور اأمرا�س نف�ضيه وع�ضبيه، وكنت محتاج ح�ضرتك   -
ت�ضرفني في عيادتي، بخ�ضو�س مو�ضوع يهمك.

لم يفهم "محمد" المطلوب، فرد باندها�س:

اإني  متخيل  ح�ضرتك  مخلي  اللي  اإيه  عارف  م�س  اأنا  فندم  يا  واهلل   -
ممكن اأجيلك، اأو ممكن يهمني اأو يخ�ضني عند ح�ضرتك؟!

وقف الدكتور "علي" وتحرك ناحية �ضباك، يحوي منظًرا لفناء مدر�ضة 
الن�ضر، واأكمل:

ح لح�ضرتك، ب�س اأتمنى اإن ح�ضرتك تهتم ب�ضرية المو�ضوع،  - اأنا هو�ضَّ
على الأقل لغاية لما نتقابل.

اإلى  متوجًها  الو�ضع، فخرج من مكتبه،  باأهمية  "محمد" بال�ضعور  بداأ 
الخارج، وهو ي�ضمع كلمات الدكتور القاتلة.

- ح�ضرتك يا فندم المو�ضوع يخ�س المدام عندك، هي بتتعالج عندي 
تبقى في  اإن لزم ح�ضرتك  اأنا حا�ضيت  ب�س  تامه،  �ضريه  فتره في  من 

ال�ضوره.

من خارج البنك، لم يدرك "محمد" ماذا يفعل! فلم يكن يتخيل اإطالًقا 
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اأنهما  والأه��م  ا،  ج��دًّ عاقلة  فهي  ا�ضطراب،  اأي  تعاني  زوجته  تكون  اأن 
ا، فبداأ يم�ضك في خ�ضال �ضعره الذهبية في توتر وتابع: �ضعيدان جدًّ

- ح�ضرتك متاأكد اإنك تق�ضد مراتي اأنا؟! اأكيد ممكن يكون في ت�ضابه 
في الأ�ضماء.

- م�س اأ�ضتاذ "محمد اأحمد عبد الفتاح" من بنك "�ضي اإن بي"؟

اأو بوجود خدعة ما، ف�ضعر  اإنكار رهيبة،  "محمد" و�ضعر بحالة  �ضكت 
فاأو�ضح: وتوقعه،  فعله  "علي" برد 

من  اأكتر  هاياخد  م�س  بيك  لقائي  "محمد" اأنا  اأ�ضتاذ  يا  ح�ضرتك   -
ا في  دقايق معدوده ممكن ننقذ بيها بيت واأ�ضره من الخراب، خ�ضو�ضً
الإنترنت  اأو  بوك(  )الفي�س  تدخل على  اأطفال، ح�ضرتك ممكن  وجود 
عموًما وتعمل )�ضير�س( عليا، هاتعرف اأنا مين ب�ضهوله، تقدر ت�ضرفني 

اأي وقت، هتالقي عيادتي مفتوحالك.

ب�س رجاء �ضخ�ضي، لو ح�ضرتك م�س هاتيجي يا ريت ماتواجه�س مراتك 
بالمكالمه دي، ع�ضان اأنا م�س عارف �ضاعتها ممكن يح�ضل اإيه!

اأغلق الدكتور "علي" مكالمته مع "محمد" تارًكا اإياه في حالة يرثى لها! 
"محمد" م�ضدوًما  جل�س  �ضمت.  في  مكتبه  اإلى  ويتجه  البنك  ليدخل 
الدكتور،  ا�ضم  عن  ليبحث  فيدخل  الكمبيوتر،  جهاز  اأمام  نف�ضه  ليجد 
كثيرة،  تليفزيونية  ول��ق��اءات  ن��دوات  و�ضاحب  م�ضهوًرا  رج��اًل  ليجده 
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فا�ضتبعد اأن يكون �ضحية ن�ضب، فبداأ في ت�ضديق الأمر على ا�ضتحياء، 
ولكن  زوجته،  وطلب  هاتفه  واأخ��رج  ف�ضوله،  في  التحكم  ي�ضتطع  فلم 
  " "علي الدكتور  واأخرج عنوان عيادة  فنفد �ضبره،  مغلًقا،  كان  هاتفها 

من على الإنترنت، وترك عمله وذهب اإليه ليقف على الحقيقة.

***
اأ�ضمر  القامة،  الطباع، طويل  الهيئة، طيب  "علي" مريح  الدكتور  كان 
الب�ضرة، ب�ضارب اأبي�س كثيف، ويمتلك عينين خ�ضراوين ثاقبتي النظرة 
من خلف نظارته الذهبية، وعلى عك�س �ضنه، كان يرتدي مالب�س �ضبابية 
�ضمت  "محمد" في  يجل�س  كان  مكتبه  اأم��ام  ومن  ما،  نوًعا  وع�ضرية 
متاأماًل بعينه المكان، فلم يكن يتوقع اأبًدا اأن يزور طبيًبا نف�ضيًّا من قبل!

ا يا "محمد" بيه على تح�ضرك وتفهمك للموقف، وده  اأنا �ضعيد جدًّ  -
اللي خالني اأت�ضل بح�ضرتك، اأنا عارف ح�ضرتك كوي�س وكنت متوقع 

ا�ضتجابتك.

اأخرج الدكتور "علي" �ضيجارة وا�ضعلها ثم قدم ل"محمد" واحدة الذي 
رف�س، فلم يكن مدخًنا.

- اأنا م�س عايزك تتوتر خال�س، اأنا هنا ع�ضان اأ�ضاعدكم.

لم يهدئ كالم الطبيب من روع "محمد"، بل زاد من واقعية الموقف، 
الذي حاول عقله اأن يدرجه تحت بند الأوهام اأو الأحالم!
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- يا دكتور اأرجوك، بدون مقدمات طمني في اإيه؟

- حا�ضر يا فندم، اأنا مدرك �ضعوبة الموقف على ح�ضرتك، ب�س �ضاعات 
المقدمات دي بتكون مهمه. اأوًل المدام عارفه اإن اأنا هاكلمك، مع اإنها 

كانت متحفظه �ضويه، ب�س هي حقيقي بتثق فيا.

ابت�ضم الدكتور ليخفف من توتر اللقاء وتابع:

- اأ�ضلي اأنا راجل عجوز، وفي �ضن المرحوم والدها، وح�ضرتك عارف 
ال�ضتات بت�ضدق الرجاله ال�ضايبه.

ف�ضل الدكتور "علي" في فك توتر "محمد"، فتابع في و�ضوح:

- "محمد" بيه، مراتك مري�ضه عندي بقالها �ضت �ضهور، وهي بت�ضتكي 
منك.... نف�ضيًّا.

بالإنكار  ال�ضعور  "محمد" كال�ضاعقة، هذا  الدكتور على  وقعت كلمات 
متخلًيا  اأع�ضائه،  لباقي  ال�ضت�ضالم  اإ�ضارة  يعطي  العقل  يجعل  ال��ذي 
الموت.  حتى  اأو  ال�ضلل،  اأو  للمر�س  م�ضت�ضلًما  القيادة،  في  دوره  عن 
اأبيه،  ودعم  اأمه  لح�ضن  باحتياج  المرء  فيها  ي�ضعر  التي  اللحظة  تلك 
ليتذكر اأن اهلل قد �ضلبه اإياه منذ دهر. حاول عقله اإعطاء فر�ضة اأخيرة 

للمقاومة، فتحرك ل�ضانه في �ضعوبة ليت�ضاءل مرة اأخيرة:

- ح�ضرتك بتقول اإيه؟!
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- "محمد" بك، اأنا عارف اإن وقع الكالم ممكن يحرج ح�ضرتك، ب�س 
عل�ضان  م�س  ده  وبالمنا�ضبه،  اأ�ضاعدك،  اإني  هو  همي  كل  اأنا  �ضدقني، 

مراتك مري�ضه عندي، لأ، ده ع�ضان ح�ضرتك ت�ضتحق حياة اأف�ضل.

***
المنتخب  تتابع  كانت  لو  كما  الأح���داث،  تطور  تتابع  الجماهير  كانت 
قاموا  قد  الكافتيريات  بع�س  فكانت  الأفريقية  البطولة  نهائيات  في 
الجماهير  تلك  بين  ومن  التلفاز،  �ضا�ضات  اإلى  حوا�ضيباتهم  بتو�ضيل 
كانتا "�ضارة" و"نور" تتابعان الأحداث من اأمام �ضا�ضة تلفاز كبيرة في 
كافتيريا الزمالك، بعدما ذهبت "نور" اإلى "�ضارة" ح�ضب اتفاقها مع 

ذلك.  من  اأكثر  الأخيرة  تتهور  ل  "نبيل" حتى 

- المو�ضوع كده �ضكله هايطول، اأنا عايزة في�ضار؟

�ضحكت "نور" واأجابت:

البيت،  على  معايا  وترجعي  كالمي  ت�ضمعي  لو  اإنتي  ما  �ضيخة،  يا   -
هاعملك كل اإللي اإنتي عايزاه، بدل المرمطة دي.

- بقولك اإيه اأنا متعودة اأقعد هنا بال�ضاعات،ول كاأني في بيتنا، كل اإللي 
اإنتي محتاجاه موجود، ول كهرباء تقطع ول نيلة.

اأغير  اأ�ضيبك  اأبقى  ب�س  ممكن  اأنا  حلوة،  هنا  القعدة  ال�ضراحة  هي   -
هدومي واأرجع.
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نظرت "�ضارة" اإلى قمي�س "نور" الذي كانت تربطه من ال�ضباح.

- يا �ضيتي �ضكلك كده حلو، هو م�س ده القمي�س اإللي اإنتي ا�ضتريتيه من 
عندي.

- مكن�س قمي�س ا�ضتريته منك ده هاتذليني عليه.

- هو اإنتي نفعتيني بغيره من �ضاعة ما عرفتك اأ�ضاًل؟

رها "�ضارة": �ضحكتا �ضويًّا قبل اأن تذكِّ

-  فاكره اأ�ضاًل اأول يوم اتقابلنا فيه؟

كانت "نور" تحاول ن�ضيانه، بينما اأ�ضرت "�ضارة" على تذكره.

***
كان "تيتو" و"نور" يتجولن في محاولة ل�ضراء بع�س المالب�س لبنهما 
فطلب  ال�ضوق،  في  المتواجد  باأغلب  تر�َس  "نور" لم  ولكن  "�ضريف"، 
على  تطل  التي  الكافيتيريات  اإحدى  في  قلياًل  ال�ضتراحة  "تيتو" منها 
الكورني�س، دخال �ضوّيا لتقع عيناها عليه، كما فعل هو، فقد كان "نبيل" 
ا في الداخل، على اإحدى الطاولت، كانا قد  حاول مراًرا  و"�ضارة" �ضوًيّ
التن�ضل من اللقاء، فهما يعرفان جيًدا قواعد اللعبة، حاول كثيًرا اإنكار 
باأن  الوقت  هذا  في  اكتفيا  فلقد  اآخ��ر،  �ضريك  فلكليهما  م�ضاعرهما، 
ا وع�ضًقا مخفًيا واألًما من�ضًيّا، ولكن مع اقترابهما من  يعي�ضا حًبا عذرًيّ
ا، ولي�ضا مالئكة،  ا لم يعرفا المقاومة فكالهما كان اإن�ضًيّ بع�ضهما ج�ضدًيّ
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لم  تتقارب كالمغناطي�س، لم يفهما،  التي  ي�ضتطيًعا منع خطواتهما  لم 
حاول،  قاوما،  لها،  واحترامهما  للقوانين  اإدراكهما  رغم  هذا  يفعال 

وف�ضال وباقتدار، واإن كانت دائًما هي �ضاحبة المبادرة.

بابت�ضامة توجهت "نور" اإلى "نبيل" نا�ضية "تيتو" خلفها.

- اأنا م�س م�ضدقة نف�ضي، �ضيادة القائد "نبيل" عا�س من �ضافك.

اإخفاء  ي�ضتطيع  اأن  دون  اإليها،  ينظر  وهو  بالفعل  واقًفا  "نبيل"  كان 
�ضعادته.

- اأنا اللي م�س م�ضدق نف�ضي واهلل، ازيك يا "نور".

"نبيل"  فقدم  �ضريكيهما،  وجود  تذكرا  اأعينهما  لقاء  من  لحظات  بعد 
زوجته اإليها.

- اأحب اأعرفك بن�ضي الحلو، "�ضارة" مراتي واأ�ضتاذة اأزياء.

- اأهاًل "نور".

ا. قالتها "�ضارة" في ِغيرة وا�ضحة، فقدمت "نور" زوجها اأي�ضً

- اأهال يا فندم فر�ضة �ضعيدة، اأنا "نور" �ضحفية في اليوم الرابع، ودة 
اإن" لالإعالنات. "ميديا  �ضركة  و�ضاحب  الوح�س  "تيتو" ن�ضي 

- اأهال يا فندم.

قالها "تيتو" ُمحييا "نبيل".
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- عقيد "نبيل م�ضطفى"، اهال يا فندم، يا ريت تقبلوا �ضيافتي.

)تيك  حاجة  هانخطف  احنا  راحتكوا،  على  خليكوا  فندم  يا  معل�س   -
اواي( ونم�ضي علطو..

قاطعت "نور" زوجها موافقة على ال�ضت�ضافة ُمحرجًة زوجها.

- مفي�س م�ضكلة، ممكن نقعد معاكو �ضوية، لو م�س هن�ضايق المدام.

- ل اأبًدا يا حبيبتي، اتف�ضلوا، نورونا.

اأن�ضاهما  عالم  اآخر،  عالم  في  الثنان  هما  كانا  اأربعتهم،بينما  جل�س 
واقعهما الأليم، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

- ح�ضرتك فين يا مدام "نور"؟

كانت "نور" �ضاردة حتى انتبهت اإلى �ضوؤاله فاجابت. 

- اأنا موجودة واهلل يا فندم، ييجي ب�س اأي تحقيق �ضقع كدة وهاتالقيني 
عند ح�ضرتك.

توجهت "نور" بحديثها اإلى "�ضارة".

- اأ�ضل يا "�ضارة" هانم، اأنا م�س باظهر لجوزك غير لما اأكون عايزة 
منه م�ضلحة.

ثم  تزعجها،  لت��زال  والغيرة  م�ضطنعة،  ابت�ضامة  "�ضارة"  ابت�ضمت 
توجهت بالحديث ل"تيتو" الذي بدا عليه ال�ضرود.
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- اأنا على فكرة يا فندم كنت �ضغالة في الت�ضويق بر�ضة ب�س "نبيل" بقى 
زهق واأعدني في البيت.

في  اأعدتك  اإللي  بر�ضة  اأنا  المو�ضوع،  نف�س  تاني  "�ضارة"،  يا  تاني   -
البيت.

قالها "نبيل" في ا�ضتياء، فتحدث "تيتو" ليقلل من حدة الحوار.

اقفل  "نور" نف�ضها  اأ�ضاًل  اأنا  عملتيها،  حاجة  اأح�ضن  فندم  يا  واهلل   -
ال�ضركة وابقى موظف.

�ضحكوا جميًعا بينما قالت "نور" مدافعة.

- واهلل اأح�ضن يا �ضيخ بدل الهم والخ�ضاير، اأنا ال�ضراحة باكره ال�ضغل 
الخا�س، اأحلى حاجة الواحد يكون �ضغال في حاجة م�ضمونة وثابتة، ول 

ح�ضرتك راأيك اإيه يا "نبيل" بيه؟

اإلى  ا�ضطر  واإن  بها،  ا�ضتمتع  قالتها في مغازلة مخفية ل"نبيل" الذي 
الدعاء بالعك�س.

- واهلل يا مدام "نور"، اأنا موظف وب�ضتكي بر�ضه، محد�س عاجبه حاله.

الكالم  عن  اأربعتهم  لي�ضكت  معنى،  ذات  نظرة  اإليها  ينظر  وهو  قالها 
دهًرا.

***
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من داخل غرفة "نبيل"، ظل يعاود الت�ضال ب� "ه�ضام" في توتر، بينما 
كان ياأكل وجبة �ضريعة، فلم يكن قد تناول �ضيًئا منذ ال�ضباح و�ضط هذه 

الأحداث المتالحقة.

- اآلووو.

- اأيوه يا با�ضا.

- يا عم "ه�ضام" واهلل اإنت اللي با�ضا، فين الزفت "ماجد"؟

اأنا ب�س كنت بخطف لقمه وداخل على ح�ضرتك  اأهو يا با�ضا،  - معايا 
علطول.

- يا �ضيدي وهو ده وقته، يالَّ اإنجز.

�ضريعة،  قيلولة  اإل��ى  ليهرب  المكتب  على  راأ�ضه  و�ضند  "نبيل"  قالها 
ليرى فيها ما كان يحاول الهروب منه طوال يومه، فمن داخل محكمة 
�ضا�ضعة ووا�ضعة، و�ضع الدنيا، وقف "نبيل" فيها �ضئياًل حبي�ًضا في قف�س 
التهام، عاري الج�ضد كما ولدته اأمه، بينما كانت �ضريكته في الجريمة 
تعاتبه  وه��ي  الح�ضاب،  في  دوره��ا  تنتظر  بجواره  الأخ��رى  هي  عارية 
اآلم جرح مخالب نظراتها  ي�ضتطع تحمل  لم  الأمور،  اإليه  اآلت  على ما 
كانوا  فلقد  الح�ضور  نظرات  ا�ضتهلكته  الذي  اله�س،  جلده  نه�ضت  التي 
ا�ضتمتاع،  في  محاكمته  ي�ضاهدون  وهم  لحمه  في  ينه�ضون  بالماليين، 
الدفاع  فحاول  منها،  ال�ضادق  ويكذبون  المغلوطة،  الحقائق  ي�ضدقون 
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ل�ضانه  اإلى  اأن ير�ضل  عن نف�ضه، ولكنه كان عاجًزا عن النطق، فحاول 
من  لُيحرم  المعدوم،  فمه  حبي�س  ك��ان  ل�ضانه  ولكن  ال��دف��اع،  مذكرة 
وعجزه،  ذهوله  و�ضط  فعلت  بما  بالعتراف  يداه  نطقت  بينما  النطق، 
اأما الم�ضت�ضارين فلقد كانوا ثالثة، يتو�ضطهم رجل اأ�ضمر طويل بنظارة 
ذهبية في زي طبيب، بينما عن يمينه وي�ضاره كانا م�ضاعديه مختفيان 
اأع�ضاء  باقي  اأقر  بجريمتها،  تعترف  يداه  مازالت  وبينما  الظالم،  في 
يتحرر  حتى  جميًعا  بترهم  "نبيل"  ليحاول  يفعلون،  كانوا  بما  ج�ضده 
من خطاياه، وقبل اأن يذوب في عذابه، ظهر له محام، حافي القدمين 
تقدم  الأبي�س،  تت�ضاقط من قمي�ضه  والدماء  الم�ضت�ضارين  اقترب من 
في حركة ر�ضيقة ب�ضعره الكثيف، كان يم�ضك بو�ضادة الخيانة، محاوًل 
اإظهار الحقيقة الموؤلمة وهو ي�ضير اإلى اأحد الم�ضت�ضارين، ليقف ثالثتهم 
، لتختلط وجوهم باإ�ضاءة المحكمة ال�ضماوية، وتنك�ضف، لينتبه  في تحدٍّ
خاطًفا  لحكمهم،  لي�ضت�ضلم  جميًعا،  يعرفهم  فهو  جيًدا  "نبيل" اإليهم 
ركبتيه  على  يجثو  اأن  قبل  �ضماله،  عن  الخبيث  الخيانة  لرحم  نظرة 
معطًيّا رقبته لمنفذ الإعدام مغم�س العينين، ينتظر ا�ضتئناف حكم ربه 

في ر�ضا، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
و�ضلت "ماجي" اإلى بيت ال�ضيخ "يو�ضف" قبل الميعاد بدقائق، ليرحب 

بها، ومعه "�ضالح ال�ضيد" بحرارة.
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- فعاًل و�ضها منور يا اأخ "�ضالح".

- م�س قولتلك يا �ضيخ "يو�ضف" و�ضها �ضمح.

ا، اإنتوا ب�س اللي عينكيوا حلوه واهلل. - مت�ضكره جدًّ

قالتها "ماجي" قبل اأن تجل�س في �ضيافتهما.

- يا ترى ال�ضيك بتاعي جاهز؟

- وح�ضرتك م�ضتعجله كده ليه؟ اإحنا قدمنا ال�ضبت زي ما طلبتي.

- يعني اإيه؟

- يعني اإحنا ل�ضه ما �ضوفنا�س حاجه.

- اأمال البلد كلها مقلوبه على اإيه؟

- اأيوه ب�س اإحنا ل�ضه ما�ضوفنا�س حاجه.

- هات�ضوف ماتخاف�س.

- طيب، خال�س هاتلنا الفيديو.

- قلتلك ن�س الليل.

- طيب يبقى ندفع ن�س الليل.

- ب�س ده مكن�س اتفاقنا.

قالتها "ماجي" ووقفت منفعلة.
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- يا جماعه �ضلوا على النبي.

قالها ال�ضيخ "يو�ضف" ليح�ضم الجدال.

اإنتي  حاجه،  كل  قبل  نك�ضبك  يهمنا  اإحنا  م�ضتاهله،  م�س  الموا�ضيع   -
اقعدي معانا �ضويه وهاتقومي من هنا مر�ضيه، اقعدي ب�س و�ضلي على 

النبي.

جل�ضت "ماجي" لت�ضمع اإلى هم�س ال�ضيطان الذي كان يرمقهم من بعيٍد 
في �ضعادة ور�ضا.

***
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السابعة مساء

الحديث،  عن  فتوقفتا  و"�ضارة"،  "نور"  ذكريات  "الوحي"  بث  قاطع 
الأح��داث،  خيوط  لربط  محاولة  في  منتبهتين  ال�ضا�ضة  اأم��ام  ووقفتا 
بينما كانت ال�ضحية الأولى "نا�ضف �ضوكت" قد ظهر مرة اأخرى ليتابع 

الحديث:

ا لقيته يعرف �ضقة الزمالك. - كان لزم اأوافق اأقابله لمَّ

- اإ�ضمعنى؟

�ضكت "نا�ضف" لحظة ليتذكر حادًثا مر عليه في �ضغره.

اأبوه  وكان  اإخوة،  بدون  وحيًدا  عمره،  من  الخام�ضة  "نا�ضف" في  كان 
ليظهر جانبه  عليهن،  لل�ضيطرة  ا  محبًّ كان  كما  للن�ضاء،  ا  محبًّ مزواًجا 

الذكوري، حتى اإنه كان يجمع بين زوجاته الثالث في فيال واحدة.

كان اأبوه اإقطاعيًّا، غنيًّا وذا �ضلطة وا�ضعة. كان كثير ال�ضفر والترحال، 
فكان يزور القاهرة اأياًما قليلة، اأما "نا�ضف" فكان يحب والده، ويت�ضوق 
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لروؤيته، ولذلك كان ينتظر مجيئه في �ضعادة بالغة، حتى يحتمي به من 
زوجات اأبيه وق�ضوتهن، في ظل عجز اأمه ال�ضلبية، والتي ك�ضرها جبروت 

زوجها، وجمعه بينها وبين نزواته في نف�س المنزل!

كان "نا�ضف" ينتقل اإلى غرفة والده عندما ياأتي اإلى المنزل لينام اإلى 
ويف�ضله  الوحيد  ابنه  يع�ضق  فكان  الأب  اأما  اأبيه،  جواره محتمًيّا بظهر 
على جميع زوجاته، ولكنه لم يكن يعي اأن "نا�ضف" لم يعد ر�ضيًعا كما 

كان.

الذي  "نا�ضف"،  لوجود  اهتمام  ياأتي زوجاته في غرفته دون  اأبوه  كان 
اإلي ن�ضوته كل يوم مع  اأباه في �ضمت، لي�ضاهده وهو ي�ضل  كان يراقب 
عي النوم، اإ�ضباًعا لتطفل الطفل  اإحدى زوجاته، وهو كان "نا�ضف" يدَّ

ال�ضغير الذي يريد اأن يعرف كل �ضيء.

بجبروته  ليقهرها  له،  الراف�ضه  اأمه  يجامع  اأبوه  كان  اليوم  ذلك  وفي 
وقوته في م�ضهد �ضرخت فيه اأمه من الآلم بينما تابع الأب اغت�ضابها، 
غير مبال ل�ضرخاتها التي اأيقظت "نا�ضف" ليكت�ضف الأب مراقبة ابنه، 
لأفعاله فيطرده الأب ويحرمه من التواجد بعد ذلك في غرفته، كما ظل 
فترة طويلة من الوقت، يقتله بنظراته المعاتبة لت�ضرفاته دون اأن يلقي 
اللوم على نف�ضه بعدما ترك العنان لخيال ابنه، الذي لم ين�س قط، بل 
ظل يتذكر الأب وعنفوانه مع اآهات زوجاته الثالث الالئي كّن ي�ضتمتعن 

بقوة الأب وخبراته.
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محفورة  كانت  ولكنها  كثيًرا،  المواقف  هذه  ن�ضيان  "نا�ضف"  ح��اول 
�ضيكون  ما  يجهل  "محمد"  مع  حبي�س  وهو  الآن  ليتذكرها  ذهنه،  في 
م�ضيرهما في ال�ضاعات المقبلة، فتنهد "نا�ضف" ونظر اإلى "محمد" 
ليتذكر اأول لقاء بينهما، كان هذا عندما قرر الذهاب اإلى الدكتور "علي 

ال�ضناوي" محاوًل اإيجاد عالج لدائه.

***
الذي كان يق�س عليه  اإلى مري�ضه  ي�ضتمع  "علي" جال�ًضا  الدكتور  كان 
م�ضكلته الزوجية، فلقد كان "نا�ضف" ينفر منها دائًما، لم يكن ي�ضتمتع 
مراًرا  اأب��ًدا، حاول  مواجهتها  ي�ضتطع  ولم  الإط��الق،  على  ا  معها جن�ضًيّ
ي�ضعر  كان  التي  الن�ضوة  تلك  ج��دوى،  دون  اأبيه  متعة  يجد  اأن  وتكراًرا 
طوفانه،  من  تهدئ  التي  الرع�ضة  تلك  المغم�ضة،  اأبيه  اأعين  في  بها 
مع  يخلطها  كان  التي  الهادئة،  الأنفا�س  هذه  من  اإل  بعدها  لي�ضتكين 
و�ضادات  يحت�ضن  كن  الالئي  �ضريكاته  خلفه،  تارًكا  �ضجائره،  دخ��ان 
كان  الذي  الآلم  ن�ضوة  في  ليُذبن  ب�ضفاههن،  عليها  وي�ضممن  ال�ضرير، 
وعقولهن  اأج�ضادهن  تعرية  من  ليزدن  ال�ضرعية،  احتياجاتهن  ي�ضبع 
اأكثر، برق�ضات وتنازلت لعله يتابع ما بداأه قبل اأن ينتظرن اأياًما بعيدة 

حتى ُيعاودهن مرة اأخرى.

فهم "علي" ما كان ي�ضير اإليه "نا�ضف" لي�ضاأله:

اأوي  قليلين  وجراأتك،  �ضجاعتك  "نا�ضف" اأقدر  اأ�ضتاذ  يا  اإ�ضمحلي   -
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اللي ممكن يواجهوا حتى نف�ضهم بمر�ضهم، حقيقي دي اأهم خطوه في 
العالج، المهم ع�ضان اأقدر اأ�ضاعدك، اإنت لزم تقولي كل حاجه ممكن 

تكون اأثرت في تكوينك النف�ضي.

- ما اأنا حكيت لح�ضرتك على اللي ح�ضلي واأنا �ضغير.

- يعني ح�ضرتك مفي�س حاجه تانيه قابلتها واإنت �ضغير ممكن ت�ضاعدني 
بيها؟

ظهر على "نا�ضف" النك�ضار والذل، لي�ضغط الدكتور "علي" اأكثر في 
كالمه:

- اأ�ضتاذ "نا�ضف" ح�ضرتك عارف اإنت هنا ليه؟ ع�ضان اأ�ضاعدك، وده 
محتاج �ضفافيه اأكتر، يا ترى في اأي واقعه معينه ح�ضلت لح�ضرتك غير 

وجودك في غرفة والدك، ممكن تواجهني بيها؟

ا من المواجهة، وتذكر ما جاء ل�ضببه  دمعت عينا "نا�ضف" فلم يجد مفرًّ
في الأ�ضل، فهو يبحث عن الترياق، مهما كان الثمن، ليتذكر "نا�ضف" 

ما حاول اأن ين�ضاه مراًرا.

***
اإل درو�س  "نا�ضف" يتابع كل درو�ضه جيًدا  الرابعة ع�ضر كان  في �ضن 
اأ�ضتاذ  م�ضاعدة من  يتخذ  كان  ولذا  ي�ضتهويها،  يكن  فلم  العربية  اللغة 
"ح�ضن" الذي كان يعطي مجموعات من الطلبة درو�س تقوية في بيته 
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الأربعة  المجموعة  طلبة  اأحد  "نا�ضف"  وكان  الجمعة،  يوم  اأ�ضبوعيًّا 
والد  كثيًرا  ي�ضبه  "ح�ضن"  اأ�ضتاذ  كان  الح�ضور،  على  داوم��وا  الذين 
"نا�ضف" الذي توفى قريًبا، كما كان يحنو عليه منذ ذلك الوقت، فلقد 
ك�ضر الُيتم ظهر "نا�ضف"، الذي كان وحيًدا بين جدران الحياة بدون 
اأخوة، ليظل حبي�س اأمه التي لم يكن لها حول ول قوة، حتى اإنها لم تكن 
فُمهملة هي  الدرا�ضية،  مواعيده  اأو حتى  ابنها  دائًما لحتياجات  تنتبه 
بعد  اثنين  اأو  �ضاعة  تتركه  التاأخر،  دائمة  كانت  لذا  الجناح،  مك�ضورة 
مواعيد درا�ضته ودرو�ضه، كما كانت راف�ضة ا�ضتخدامه للتاك�ضي كو�ضيلة 

للموا�ضالت و�ضط �ضخرية اأ�ضدقائه، واأبناء �ضنه.

لم ي�ضتك "نا�ضف" اأبًدا عندما كانت تن�ضاه اأمه بال�ضاعات عند اأ�ضتاذ 
ا  نف�ضًيّ اأكثر  ليرتبط  التالية،  المجموعة  "نا�ضف" مع  "ح�ضن" ليتابع 

باأ�ضتاذ "ح�ضن"، لي�ضعر بالقوة التي �ضلبتها منه الظروف.

اأخرى،  در�ضه مجموعة  بعد  يكن هناك  لم  الذي  اليوم  حتى جاء هذا 
ي�ضتحق  يكن  لم  والذي  المحبوب،  مدر�ضه  اإلى  بنظراته  يقترب  ليظل 
لقبه، لي�ضتغل ج�ضد ال�ضعيف في نزوة، اأراح فيها ن�ضوته المكبوته، ن�ضوة 
الغة  اأ�ضيًرا لدر�س  اأ�ضبح  الذي  "نا�ضف" ال�ضغير،  راح �ضحيتها عقل 
اأبيه  اأهات زوجات  واأحا�ضي�ضه و�ضط  لتت�ضوه رجولته  ا،  اأ�ضبوعيًّ العربية 

التي ظلت تحا�ضر �ضمعه.

***
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عليه  ليق�س  "نا�ضف"،  خ��رج  بعدما  الدكتور  غرفة  "محمد"  دخ��ل 
الدكتور "علي" ما تدعيه زوجته و�ضكواها النف�ضية من �ضعفه و�ضلبيته.

- يا دكتور اأنا حا�ضه اإني م�س متجوزه راجل، اأنا نف�ضي مره حتى ي�ضتمني 
اأو يلط�ضني بالألم.

قاطع الدكتور "علي" حديث زوجة "محمد" بح�ضم:

- ل اأعذريني يا فندم، الراجل ال�ضعيف ب�س هو اللي يمد اإيده اأو ل�ضانه 
على مراته، اإحنا كده بنخرج من المو�ضوع.

- يا دكتور ماتم�ضكلي�س على الحرف، اأنا نف�ضي ب�س اأح�س اإني �ضت واإني 
البيت  فلو�س  اأول  اأطمن معاه، م�س كل حاجه عليا، من  راجل  متجوزه 

لغاية ال�ضغل، طيب ا�ضتنى يا دكتور اأنا هاحكيلك.

***
اآلة  ومعه  الطعام  من�ضدة  على  يجل�س  ك��ان  "محمد"  بيت  داخ��ل  من 

حا�ضبة، يح�ضب التزاماتهم ال�ضهرية.

- يا حبيبتي اإحنا عندنا عجز جامد.

- ع�ضان طلبات البيبي يا محمد.

في ا�ضتهتار رد "محمد":

- طيب اأنا كده م�س هاقدر اأدفع ق�ضط العربيه.
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- يعني اإيه؟ اإت�ضرف.

- اأت�ضرف ازاي، اأ�ضرق يعني؟ ما انتي عارفه، �ضغلي على اأده، بقولك 
اإيه خدي فلو�س من عندك وحطيهم على الح�ضاب.

في ثورة ردت:

- حرام عليك يا اأخي، اأنا بقى �ضكلي زفت قدام عيلتي ونف�ضي والنا�س 
كلها، فين باقي الفلو�س اللي كانت معاك؟

في ابت�ضامة م�ضتفزة رد "محمد":

- ما اإنتي عارفه.

- بذمتك ده رد راجل محترم؟ نف�ضي يا �ضيخ األقيك نافع في حاجه، 
ده حتى ال�ضغاله اللي جايبنها اأنا اللي بدفع مرتبها، مابيف�ضل�س حاجه 
اأجيب بيها �ضباع )روج( حتى، ب�ضتغل تمن �ضاعات في اليوم، وبجيب اأد 
اللي بتدخله اإنت في �ضهرين، نف�ضي اأفهم مين فينا ال�ضت ومين الراجل!

في منتهى البرود رد "محمد" في دفاع:

حاجة  ون�ضتري  نبيعه  كدة  قبل  وقولتلك  علينا،  كبير  ده  البيت  اأوًل،   -
�ضغيرة على ادنا، بدل النزاهة اإللي ملها�س لزمة دي.

- عايزني ابيع البيت اإللي ورثته عن اهلي يا "محمد".

- خال�س يا �ضتي اإنتي حرة، بالن�ضبة لمو�ضوع ال�ضغاله، اأنا قولتلك اإني 
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واخد على الحاجات دي، واإننا م�س محتاجين �ضغاله.

- يعني اإيه، هاتكن�س وتم�ضح؟

رد "محمد" ب�ضوت منخف�س:

- م�س عيب، المهم اإنتي ترتاحي يا حبيبة قلبي، اأنا بحبك اأوي بجد، 
وم�س عايز اأزعلك.

قالها وهو يقترب اإليها بود، ولكنها نفرت منه.

- يا اإبني اإنت راجل، عارف يعني اإيه راجل!

- طيب واإيه الم�ضكله؟ اإنا راجل على الدنيا كلها، لكن عليكي اإنتي لأ.

في �ضراخ قالت وهي تتجه اإلى الداخل:

- لأ، لأ يا "محمد" اأنا محتاجاك راجل معايا اأنا، اإفهم بقى يا اأخي. 

في عودة لحديث "محمد" والدكتور "علي" اعتر�س "محمد" قائاًل:

- الفقر م�س عيب يا دكتور، اأنا م�س ذنبي اإن اإمكانياتي محدوده واإن هي 
ربنا كرمها في �ضغلها واأنا لأ.

- ل يا "محمد" بيه اإ�ضمحلي، اأنا م�ضكلتي م�س في الفلو�س خال�س.

قاطع "محمد" الدكتور "علي" مرة اأخرى قائاًل:

- طيب هي ماقالتلك�س فلو�س ال�ضهر ده راحت فين؟
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في اإيماءة من الدكتور بالنفي، فاجاأه "محمد" قائاًل:

- في اأن�ضيال دهب جيبتهولها بمنا�ضبة عيد جوازنا.

قالها "محمد" ودمع بح�ضا�ضية يفتقرها اأغلب الرجال، لي�ضعر الدكتور 
باأن هناك الكثير من جانب "محمد" ل يزال يجهله!

اللي  الأ�ضبوع  ونتقابل  دلوقتي  "محمد" روح  يا  كبير  اإنت مو�ضوعك   -
جاي، ب�س زي ما قولتلك خليك بعيد عنها.

في انك�ضار رد "محمد":

- ب�س اأنا بيتي واح�ضني اأوي يا دكتور.... وهي كمان وح�ضتني.

في ود ربت الدكتور على كتف "محمد" قائاًل:

- معل�س يا "محمد" قريب اأوي، قريب اأوي كله هايبقى كوي�س اإن �ضاء 
اهدي  اأن��ا  لما  لغاية  دول  اليومين  والدتك  عند  خليك  ب�س  اإن��ت  اهلل، 

مراتك خال�س.

قالها ثم نظر في عين "محمد" نظرة قوية يفتقدها، وتابع:

- اإنت م�س بتثق فيا ولَّ اإيه؟

كان "محمد" بالفعل يثق بدكتوره، الذي هو بالأ�ضل دكتور زوجته، فقد 
كان يجد فيه حكمة الأب الذي يفتقده حالًيا اأكثر من ذي قبل.
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- ربنا يعلم يا دكتور واهلل اأنا معندي�س غيرك دلوقتي، ب�س باهلل عليك 
ما تئذيني اأبًدا.

خال�ضه  يده  في  اأن  ظن  الذي  للدكتور  ا�ضتعطاف  "محمد" في  قالها 
واإقناع زوجته بحبه لها، ثم خرج.

***
"�ضارة"  "الوحي" الأخير، �ضعرت  "نور" و"�ضارة" بث  بعدما �ضاهدت 
ات�ضالت  تالحقها  كانت  التي  "نور"  من  غيرتها  ولتزيد  بوحدتها، 
لتركها  يكترث  لم  الذي  زوجها  تواجد  من  غياب  في  "تيتو" المتكررة 

بيت الزوجية على عك�س عادتها.

- �ضبحان اهلل، كل م�ضاكل الدنيا دايًما اأ�ضلها البيت.

�ضحكت "نور" وردت.

- عندك حق، زي المعده كده، اأ�ضل الداء.

�ضحكت "�ضارة" وعقبت:

النهارده  اليوم  لح�ضن  مهدئه،  حاجه  اأي  معاكي�س  الدواء،  بمنا�ضبة   -
عاللي ال�ضغط وكل حاجه.

- طبًعا يا حبيبتي، وهو اأنا اأقدر اأعي�س من غيره؟ ا�ضتني.

"�ضارة" التي  اإلى  واأعطته  لمهدئ،  علبة  حقيبتها  "نور" من  اأخرجت 
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كانت ُمتعجبة لما قد تحتاج "نور" اإلى مهدئات، فلي�س لديها اأية م�ضاكل 
ُتذكر، فلديها المال والولد والزوج المحب المخل�س!

- طيب تيجي نروح نتغدى ونرجع تاني،اأنا م�س بحب اأكل الكافتيريات.

- طيب واإللي بيح�ضل؟

- اإنتي �ضدقتي اإننا بتفرج على التليفزيون بجد، اأنا معايا )تابلت(.

- ب�س نرجع تاني هنا.

- هانرجع.

***
- اأظن م�س محتاجين اأكتر من كده ع�ضان اآخد فلو�ضي.

قالتها "ماجي" في ثقة، ت�ضتر بها ندمها على ما اآلت اإليه الأمور، فلقد 
الجميع، بعدما وثق فيها  اأمام  نف�ضه  يك�ضر  "نا�ضف" وهو  للتو  �ضهدت 
وائتمنها على جميع اأ�ضراره. كانت نادمة، فبرغم جميع خطاياها، اإل 

اأنه كان هناك ب�ضي�س من النور ما زال يحاول اإيجاد ثغرة اإلى قلبها.

- واهلل اإنتي م�س خ�ضاره فيكي حاجه.

قالها ال�ضيخ "يو�ضف" وهو يحرر ال�ضيك بابت�ضامة منت�ضر.

- اإتف�ضلي يا �ضيتي ال�ضيك بتاعك.
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انتبهت "ماجي" التي كانت �ضاردة، لتاأخذ ال�ضيك وتقف.

- لأ اإ�ضتني رايحه فين؟

اأن  "�ضالح" الذي كان قد فهم  "يو�ضف" و�ضط اندها�س  قالها ال�ضيخ 
الم�ضلحة كانت قد تمت!

- خير يا �ضيخ "يو�ضف"؟

- كل خير، اقعدي ب�س. 

دون  "يو�ضف"  ال�ضيخ  ليتابع  مترقبة،  ظلت  بل  "ماجي"،  تجل�س  لم 
ا�ضتحياء:

- اأنا عايز اأعرف اإيه اللي هايح�ضل في ن�س الليل بالظبط؟

- ما قولتلك الفيديو  هايتذاع.

- اأيوه وبعدين؟

- ول بعدين ول قبلين.

- ب�س اإحنا عايزين اأكتر من كده.

- يعني اإيه؟

- م�س اإنتوا م�ضمينها المحكمه الإلهيه؟

- تق�ضد اإيه؟
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- اأق�ضد اإنكم لزم تطبقوها فعاًل.

يلوثون  فِلَم  "يو�ضف".  ال�ضيخ  اإليه  يرمي  ما  يفهم  "�ضالح"  يكن  لم 
اأكثر  تعجب  وقد  حاجة؟!  دون  غايتهم  اإلى  �ضي�ضلون  طالما  اأياديهم 

عندما �ضمع ما يقدمه ال�ضيخ "يو�ضف" من اإغراءات:

- واأنا هادفع خم�ضه مليون جنيه ع�ضان العداله تتطبق.

"ماجي" ال�ضمود عندما �ضمعت الرقم، لتجل�س في �ضمت  لم ت�ضتطع 
وهي تخرج هاتفها لتر�ضل اإلى ع�ضيقها بر�ضالة ن�ضية، بينما ظل القط 

يراقب �ضيطانها في �ضعادة بالغة.

***
ظل القط يراقب "نبيل" في مكتبه، ليترك الأخير هاتفه في حيرة من 
اأمره، قبل اأن يطرق "ه�ضام" الباب وهو ي�ضطحب "ماجد"، لي�ضتريح 

�ضاعته. اإلى  وينظر  "نبيل" اأخيًرا 

- ما ل�ضه بدري ال�ضاعه بقت تمانيه.

***
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الثامنة مساء

من داخل غرفته، كان "نبيل" يتابع تحقيقه مع "ماجد" الذي كان قد 
بداأ يثور بعدما �ضعر بدعم "ه�ضام" ن�ضبيًّا.

- با�ضا اأنا عايز اأعرف اأنا هنا ليه بالظبط؟

اإم�ضي، ب�س تقول  "ماجد".. بال�س الطريقه دي معايا، عايز تم�ضي   -
على �ضغلك بعد كدة يا رحمان يا رحيم.

ظهر على "ماجد" التوتر، حتى اأن "نبيل" قد �ضعر اأن تهديده لن يفيد، 
فبداأ يتكلم بحدة اأقل:

- يابني اأنا خايف عليك، اإنت عارف اإن اأكتر واحد ليه م�ضلحه في موت 
اإنت. "الوحي" هو 

في اعترا�س وا�ضح، دافع "ماجد" عن نف�ضه.

- ليه يا با�ضا ده كان �ضاحبي؟ ده اأنا لحم اكتافي من خيره.
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- لحم اكتافك اإيه يا "ماجد"، اإحنا هان�ضتهبل؟ ما انا عارف كل حاجه، 
اإنت غلبان، يادوب بتاخد حبة فكه، غير ب�س يمكن هو ال�ضيط.

- ما ح�ضرتك عارف يا فندم ال�ضيط ول الغنى.

و�ضع "نبيل" يده على كتف "ماجد" وتحرك به ناحية الكر�ضي، واأ�ضار 
اإليه ليجل�س.

- ما اأنا عارف يا �ضاحبي.

قالها وجل�س اأمامه في مودة م�ضطنعة.

- اأنا عارف يا "ماجد"، ب�س هي الحكومه ماتعرف�س، تعرف ب�س اإن اإنت 
الوحيد اإللي هات�ضتفيد لما تبقى مكا�ضب "الوحي" كلها في جيبك، انت 
عارف ان �ضفحات "الوحي" دي انت اللي هتورثها كلها، ودي يا حبيبي 

ت�ضوى ماليين.

ظهر التوتر اأكثر على "ماجد"، بينما تابع "نبيل":

- لكن اأنا حا�ض�س اإن "الوحي" ما مات�س، واإن اإنت حرام تتبهدل لغاية 
لما نثبت ده.

�ضرد "ماجد" قلياًل، متذكًرا كالم "ه�ضام"، ثم قال مفاجًئا "نبيل":

- �ضح.

- اأفندم؟!!
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قالها "نبيل" وهو يقترب من "ماجد".

اللي  اإنتوا  ب�س  "الوحي"،  اأكاونت  من  بتح�ضل  حاجه  كل  �ضايف  اأنا   -
قلتولي اإنه مات.

- اإن�ضى.

ب�ضوت مرتفع قالها "نبيل".

- طيب لو كده ت�ضمحلي اأوري ح�ضرتك حاجه؟

"نبيل" لحظة وهو  اإلى جهاز الكمبيوتر، فتوقف  "ماجد" واأ�ضار  قالها 
يرمق "ماجد".

- اأنا هاثبت لح�ضرتك.

كلمته  ليدخل  الكمبيوتر  اإلى  فتوجه  معلومة،  لأي  يحتاج  "نبيل"  كان 
ال�ضرية "رقيا"، ليتذكر �ضيًئا ما.

***
كان "نبيل" مع "�ضارة" يق�ضيان �ضهر الع�ضل في اأ�ضوان، كانا متحابين، 
النيل، من مركب يقودها  الأي��ام، كانا في و�ضط  لم يختبرا بعد ق�ضوة 

عجوز اأ�ضمر الب�ضرة، اأبي�س القلب وال�ضحكة.

- نف�ضك في اإيه يا "نبيل"؟

قالتها "�ضارة" من بين اأح�ضانه تحت اأ�ضعة ال�ضم�س الدافئة.



190

- نف�ضي اأجيب اأربع عيال.

- اإيه، متجوز بقره؟!

�ضحك "نبيل" من قلبه واأو�ضح:

- اأ�ضلي طول عمري نف�ضي يبقى عندي اخوات.

- يا حبيبي، طيب ما اأنا طول عمري زي اأختك.

غمز لها وعلق:

- نعم يا ختي!

ف�ضحكت في ك�ضوف.

- "نبيييل"!

اأنا طول عمري عيني عليكي واإنتي في بيت عمي،  "نبيل"؟  اإيه اللي   -
وعارف اإنك بتاعتي وهاتبقي مراتي، ع�ضان كده عملتك على اإيدي.

- يا حبيبي، طيب خال�س اأنا وافقت بعد الكلمتين الحلوين دول، ب�س 
هان�ضميهم اإيه؟

نظر "نبيل" اإلى معبد كانت معالمه بداأت تت�ضح من بعيد.

- اأنا بحب الأ�ضماء اللي اأ�ضلها فرعوني. اإيه راأيك في "رقيا".

- ده قديم اأوي.
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- ب�س حلو.

- طيب والتاني؟

- "رومانا" والتالته "اأناليا".

- يا "نبيل" دي اأ�ضماء غريبه اأوي، وبعدين كلهم بنات. اإيه هو اأنا م�س 
كفايه عليك؟

"اآثر" في الآخر، يبقى واد لوحده كده  - ل يا حبيبتي، خال�س نجيب 
ع�ضان يبقى ديك البرابر.

نظرت "�ضارة" في عيني "نبيل" ودمعت قائلة:

- "نبيل".

- عيون "نبيل".

- هو اأنا لو مخلفت�س منك هات�ضيني؟

- اأنا!!

قالها "نبيل" في ده�ضة، مطمئًنا اإياها بوعد اأثقل ظهره وجهل حجمه، 
فاإن ال�ضنين تغير النفو�س، ودوام الحال من المحال.

***
- يا با�ضااا.
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قالها "ماجد" من خلف "نبيل" ال�ضارد وهو يراقبه بدقة، لينتبه الأخير 
ويقف معطًيا المجال ل� "ماجد".

- اآه، معل�س، اإتف�ضل وريني.

"نبيل"  ل�  ليك�ضف  بوك(،  )الفي�س  على  "ماجد" واأدخل ح�ضابه  جل�س 
الأحداث  كل  اأن  ويجد  الت�ضفح،  "نبيل" في  ليبداأ  ال�ضفحات،  اأ�ضرار 
ال�ضابقة، من �ضنع ح�ضاب )بيزن�س( با�ضم "الوحي" بالفعل، واأن وجود 
الح�ضابات على ال�ضفحة يعطي فقط �ضاحب هذا  النوع من  مثل هذا 
من  اأكثر  اإ�ضافة  الح�ضاب  هذا  مالك  ي�ضتطيع  كما  ملكيتها،  الح�ضاب 
م�ضتخدم داخل نف�س الح�ضاب )البيزن�س( واإن لم يكن "ماجد" واحًدا 
ا اأقرب اإلى المنطق، فلم يكن "�ضامي"  منهم، لتظل احتمالية وجوده حيًّ

يثق باأحد.

اإذن دخول  "الوحي" اإداني  اأنا عمر ما  يا با�ضا، الح�ضاب ده  - �ضايف 
عليه.

- اإ�ضمعنى؟

- ع�ضان الح�ضاب ده هو ملكية ال�ضفحه.

- طيب هو كان ممكن يدخلك على نف�س الح�ضاب من تحته؟

- يا با�ضا "الوحي" عمره ما اإدى الثقه دي لحد.

- طيب هي م�س غريبه دي بر�ضه اإنه ما يدلك�س اإنت الثقه دي بعد كل 
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ال�ضنين دي؟

قالها "نبيل" رغم اقتناعه بكالم "ماجد".

- واهلل يا فندم زي ما قولتلك هو طول عمره غريب، ب�س اإن �ضاء اهلل 
هايطلع عاي�س.

 خرج "ماجد" من ح�ضابه ال�ضخ�ضي، وترك الكمبيوتر واأغلقه، ووقف 
الكمبيوتر،  اإغ��الق  من  ليتاأكد  جل�س  "نبيل" الذي  مكتب  اأم��ام  مكانه 

ليتابع التحقيق الذي قاطعه "ه�ضام".

- "نبيل" بيه.

- اأفندم يا "ه�ضام"؟

- "محمود" با�ضا عايزاك.

في انزعاج تقبل "نبيل" الدعوة، وتركهما وذهب وهو يح�ضب خطواته 
التي قادته في ثواٍن معدودة اإلى مكتب "محمود وهبة" الذي كان منفعاًل 

في مكتبه، ينتظره لي�ضب عليه جام غ�ضبه.

- بقى يا راجل يا محترم، ترفع �ضالحك على دكتور طب �ضرعي، وكمان 
اآدم؟! ده لو كان حد ح�ضله  اإنت فاكر نف�ضك فين يا بني  ت�ضرب نار، 

حاجه، كنا كلنا روحنا في داهيه.

- ما هو يا فندم اأنا قلتلك اإن "الوحي" ما مت�س واإني كنت بح...
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بقوة قاطعه "محمود":

- مات ول مامت�س، اإنت هات�ضرح اإيه يا محترم؟ اإنت وا�ضح اإنك م�س 
قادر تفهم اللي اإنت عملته، اإنت بتلعب باإ�ضمي..."نبيل"...اأنا اآ�ضف...

اإنت مو...

بينما كان "محمود" يبلغ "نبيل" بقراره، قاطعه "ه�ضام" الذي دخل في 
توتر وا�ضح وخبر مهيب:

- اأنا اآ�ضف يا "محمود" با�ضا.

تعجب "محمود وهبة" من تدخل "ه�ضام" بهذه الطريقة ودون ا�ضتئذان!

- خير يا "ه�ضام"؟

�ضكت "ه�ضام" ونظر اإلى "نبيل" بغ�ضب وتابع: 

- با�ضا ح�ضل )�ضير( لبث "الوحي".

- طيب واإيه الجديد؟

- يا فندم البث المره دي ح�ضل.

�ضكت "ه�ضام" لحظة وهو ينظر نظرة قاتلة اإلى "نبيل".

-  ح�ضل من �ضفحه من �ضفحاتنا.

وقف "محمود" منتبًها، ليتابع "ه�ضام" ر�ضا�ضه:
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- �ضفحه من �ضفحات الداخليه يا فندم.

المكتب،  من  خارًجا  هرول  قد  كان  "نبيل" الذي  "محمود" اإلى  نظر 
بينما �ضرخ "محمود" بقراره:

- "نبيل" اإنت موقوف، ملك�س دعوه.

حاول "ه�ضام" منع "نبيل" من الخروج، ولكنه لم يكن يعلم ما يتوجب 
عليه فعله في مثل هذه الظروف، فلم ي�ضرح ل� "محمود" كل �ضيء بعد، 

فاأ�ضرع بالمعلومات كلها ليتلقى التعليمات.

- با�ضا ال�ضير ح�ضل من ح�ضاب....

- �ضكت ليه؟ ما تنطق.

- يا با�ضا ال�ضير ح�ضل من ح�ضاب العقيد "نبيل" نف�ضه.

في ذهول جل�س "محمود" وب�ضوت �ضعيف قال:

- الحقه.

- اأفندم؟!

ب�ضوت اأكثر حزًما توجه اإليه "محمود" قائاًل:

- بقولك الحقه ب�ضرعه وهاتهولي هنا.

- حا�ضر يا با�ضا.
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اإلى مكتبه ليبحث  "نبيل" قد و�ضل  "ه�ضام" ب�ضرعة، بينما كان  خرج 
ا�ضتخدم  عندما  ال�ضرية  كلمته  اكت�ضف  اأن��ه  منه  ظًنا  "ماجد"،  عن 
الع�ضكري  اإلى  بحديثه  فتوجه  اختفى،  قد  "ماجد" كان  ولكن  جهازه، 

الذي كان واقًفا خارج مكتبه.

- فين ماجد؟

- ماجد مين يا با�ضا؟

- الزفت اللي كان هنا.

- اأيوه يا فندم "ه�ضام" با�ضا روَّحه.

- بقف.

انتبه  بينما  وجهه،  على  الم�ضكين  ال�ضرطي  �ضفع  ثم  "نبيل"  قالها 
الرواق، وكان  اآخر  "ه�ضام" الذي ظهر يهرول ناحيته من  "نبيل" اإلى 
يقترب منه م�ضرًعا، فهرب منه "نبيل" تارًكا الع�ضكري �ضريد الذهن، 
"ه�ضام" اإلى  "نبيل" الزحام ليختفي عن الأنظار، لي�ضل  بينما انتهز 

ال�ضرطي وي�ضاأله:

- قالك راح فين؟

- واهلل يا فندم ماخبر�س.

- بقف.
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 قالها "ه�ضام" ثم �ضفع ال�ضرطي الم�ضكين على وجهه، دون اأن يفهم 
�ضيًئا!

ا�ضتمتع "ه�ضام" بفرار "نبيل" الذي كان دائًما يح�ضد تعبه ومجهوده 
ليتذكر ما كان يحدث في �ضماتة.

***
- "ه�ضام" اأنا عايزك تفهم اإحنا بنعمل كده ليه.

قالها "نبيل" وهو جال�س على مكتبه، بينما كان "ه�ضام" جال�ًضا اأمامه 
وهو يحمل ظرًفا �ضغيًرا.

- با�ضا اأنا م�س عايز اأفهم، اأنا ب�س يهمني ر�ضاك عليا.

قالها "ه�ضام" واأعطى الظرف اإلى "نبيل" الذي اأعجبه ر�ضوخ "ه�ضام".

- لأ يا "ه�ضام" اإنت لزم تفهم.

قالها واأخرج بع�س دولرات كانت في الظرف.

- كام دول؟

- دول اأربع تالف دولر بتوع نوفمبر، دي�ضمبر ل�ضه ماخل�ض�س.

- ما�ضي الكالم وده يا �ضيدي الألف بتاعك.

قالها "نبيل" وهو يعطي بع�س الدولرات اإلى "ه�ضام".
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- يا فندم اأنا معملت�س حاجه، ده كله بتوجيهات �ضعادتك.

بندَفع  "ه�ضام"اإحنا  يا  عارف  بيدوقه،  ال�ضم  طباخ  "ه�ضام"  يا  لأ   -
العيال دي فلو�س ليه؟

قالها "نبيل" وتحرك تجاه "ه�ضام" وا�ضتند اإلى المكتب.

- ليه يا با�ضا؟

- ع�ضان يعملولنا ح�ضاب، ع�ضان يحبوا النظام، ع�ضان مايح�ضل�س زي 
قبل كده، ده نوع من اأنواع الحتواء.

اتجه "نبيل" اإلى الكر�ضي المقابل من "ه�ضام" وتابع موؤكًدا كالمه بكلتا 
عينيه:

- التبعيه يا "ه�ضام"، يبقوا وراك مايبقو�س قدامك.

في �ضدق وافق "ه�ضام" �ضيده.

- اأ�ضتاذ يا با�ضا واهلل، اأنا كل يوم بتعلم منك.

ب�س  كبير،  م�ضتقبل  ليك  وهايبقى  "ه�ضام"،  يا  نجيب  تلميذ  واإن��ت   -
المهم تحافظ على ال�ضريه، واأف�ضل اأنا دايًما بعيد عن ال�ضوره.

- يا با�ضا اأنا رقبتي فداك.

- عارف يا "ه�ضام"، عارف، ربنا يديم المعروف.

***
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ورقة  على  تعليقاته،  يدون  كان  الذي  للدكتور  حديثه  "نا�ضف"  اأكمل 
اأربعة  رق��م  عليه  كتب  )دو�ضيه(  داخ��ل  من  مري�ضه،  تخ�س  بي�ضاء 

واأربعين.

- طيب يا "نا�ضف"، كملي عملت اإيه بعد كده؟

- ا�ضتريت �ضقة الزمالك.

قالها "نا�ضف" ليتذكر ماأ�ضاته.

***
من داخل �ضقة الزمالك، كان "نا�ضف" يجل�س ومعه "ماجي" التي كانت 
تتمايل  القدمين،  حافية  �ضاخنة،  مالب�س  مرتدية  وتراق�ضه  تداعبه، 
"نا�ضف" ي�ضعر  كان  بينما  تملك،  ما  لتعر�س كل  الرخي�س،  بج�ضدها 

بالملل، فاقتربت منه، وهم�ضت باأذنه مطمئنة اإياه بمفاجاأة اأثارته. 

- بجد؟!

- اأنا عمري وعدتك بحاجه وخلفت بيها؟ ادخل ا�ضتنى جوا.

وحيدة  هي  لتقف  لوعدها،  منت�ضًيا  هو  ليدخل  له،  تغمز  وهي  قالتها 
كاأ�ًضا  لنف�ضها  �ضكبت  ثم  البار،  اأم��ام  من  حذاءها  فانتعلت  بال�ضالة، 
�ضمعت  هاتفها،  تخرج  اأن  وقبل  �ضاعتها،  اإل��ى  نظرت  ث��م  و�ضربته، 
اإلى الباب لتفتحه، لتجد رجاًل مريًبا كانت تعرفه،  الجر�س، فتوجهت 



200

ثم  النقود،  بع�س  وتعطيه  به  اأن ترحب  قبل  "ماجي" باإدخاله،  لت�ضرع 
عاري  الداخل  في  م�ضتلقًيا  كان  "نا�ضف" الذي  غرفة  اإلى  له  اأ�ضارت 
الج�ضد، ليدخل الرجل لينهي عمله في �ضمت، بينما توجهت "ماجي" 

مرة اأخرى اإلى ال�ضالة، لتجل�س ت�ضاهد التلفاز في برود.

***
من غرفة العدل اأنهى "نا�ضف" حديثه وهو ي�ضعر بالعار، وقبل اأن يبداأ 

قليلة. اأيام  منذ  له  حدث  فيما  �ضرد  الحديث،  في  "محمد" دوره 

فقد كان "خالد ال�ضيمي" وهو اأحد مديري "محمد" ومن �ضناع القرار 
قلق،  في  "محمد"  اإليه  فذهب  اأخ��رى،  م��رة  ا�ضتدعاه  قد  البنك  في 

ليجال�ضه في غرفته ال�ضغيرة بالطابق البانورامي العلوي.

- اأهاًل اأهاًل يا "محمد".

مد "محمد" يده وحّيا "خالد" في قلق، وجل�س اأمامه. لم يطل الرجل 
الحديث، وكان جريًئا، فلم تكن المرة الأولى التي يعر�س فيها مثل هذا 

العر�س على "محمد"، واإن كان الإغراء هذه المرة اأقوى بكثير.

- اأهاًل يا فندم خير؟

- ماتقلق�س هو خير.

- �ضوقتني يا فندم.
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�ضلب  في  ليدخل  "محمد"  اإلى  المقابل  للكر�ضي  وانتقل  الرجل  وقف 
المو�ضوع.

- "محمد" اأنا عارفك بقالي اأد اإيه؟

في اندها�س رد "محمد":

- �ضنتين يا فندم تقريًبا!

- طيب اأنا هاكلمك بو�ضوح.

- اإتف�ضل.

- اأنا عارف احتياجاتك وظروفك وم�ضاكل بيتك.

- واأكيد تعرف كمان نزاهتي.

قالها "محمد" لي�ضد مقدمة "خالد" بو�ضوح.

- اأنا عارف، وعارف اإنك طيب وبتحكي معانا كلنا.

- ربنا يخليك يا فندم، ما اإنتوا عيلتي.

-  ما ع�ضان كده اأنا جايبلك فر�ضه، متجي�س في العمر اإل مره واحده...
اأو ممكن ماتجي�س خال�س.

رف�ضه  رغم  "خالد"  اإليه  يرمي  ما  لمعرفة  "محمد"  ف�ضول  انجذب 
مراًرا لأي عمل خارج، ورف�ضه لمئات الألوف من الجنيهات.
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- ح�ضرتك �ضوقتني يا فندم.

- فاكر العميل اللي اإنت اأقنعته ي�ضتري �ضندات )الكيو �ضيفن(؟

- اأيوه يا فندم، دي ما�ضاء اهلل ك�ضبت خم�ضين �ضعف.

وخم�ضين  ميه  حوالي  بقوا  جنيه  مليون  التالتة  يعني  كده،  بالظبط   -
مليون جنيه.

في فخر اأجاب "محمد":

- الحمد هلل.

�ضكت "خالد" برهة واأ�ضعل �ضيجاًرا كان معه، وقدم اإليه اآخر، غير اأنه 
رف�س، فهو لم يكن مدخًنا.

- عارف يا "محمد" العميل ده فين؟

- هو كان في لندن بيتعالج يا فندم.

- بالظبط كده، ب�س ربنا ما اأرادلو�س النجاه.

"محمد" حديث الرجل له قديًما، وكاأنه كان ي�ضعر بذلك، وبداأ  تذكر 
يفهم ما كان يرمي اإليه "خالد" في الحديث.

***
اأ�ضبح  قد  اأنه  يفهم  كان  ولكنه  يتجه،  اأين  اإلى  "نبيل" يعرف  يكن  لم 
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هارًبا! فقد كان يعرف جيًدا ما فعله في ال�ضاعات الما�ضية عندما ذهب 
اإلى "�ضامي" بالأم�س. كان "نبيل" مرهًقا م�ضو�ًضا ل يعي ما يفعل، فلم 
العقيد  بات هذا  فقد  بالألم،  ي�ضعر  كان  كما  �ضاعات طويلة،  منذ  ينم 
مطارًدا بعدما كان هو الحق والعدل، ف�ضعر فجاأة باحتياجه اإلى "�ضارة" 

فات�ضل بها وهو مقهور:

- اآلو.

كانت "�ضارة" تتناول الغداء مع "نور" في اأحد مطاعم الدقي، فوقفت 
وابتعدت عنها لتجيب.

- اأيوه!.

- وح�ضتيني.

لم ت�ضدق "�ضارة" ما ت�ضمعه! ولكنها ا�ضتمتعت به.

- خير يا "نبيل" في اإيه؟!

- ول حاجه، اأنا ب�س عايزك ت�ضامحيني.

- على اإيه ولَّ اإيه يا "نبيل"؟

قالتها "�ضارة" وهي منده�ضة مما ت�ضمعه!

- على كل حاجه يا "�ضارة".

قالها "نبيل" وهو يحاول اإيجاد مخرج لما هو فيه، ليتذكر اأن �ضالته في 
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الكابو�س،  "نبيل" من هذا  لي�ضتيقظ  يمت،  لم  فلعله  "الوحي"،  اإيجاد 
ولكن كيف يكون "الوحي" حيًّا؟ هل يمكن اأن تكون يداه قد اأخطاأت؟! 
كان "نبيل" يتمنى ذلك، كان يتمنى اأن يتاأجل الح�ضاب ولو ليوم واحد، 
حتى ي�ضتطيع اإ�ضالح الكثير، فلقد كان يحتاج اإلى الوقت ليعطي "�ضارة" 
ما كانت ت�ضتحق من حب ومودة، فدائًما ما يندم المرء على ما لم يفعل، 

اأكثر من ندمه على اأفعاله في الحياة!

- كل حاجه!

قالها "نبيل" واأنهى ات�ضاله لتعود اإلى طاولتها �ضاردة، وهي تنظر اإلى 
"نور" وهي تفكر فيما تفعله! هل تكمل في عنادها، اأم تعود اإلى المنزل 

وتنهي هذه الحرب؟

- في اإيه يا "�ضارة"؟

- ول حاجه ده "نبيل" بينكد عليا كالعاده.

***
الدكتور  كان  بينما  حياته،  تفا�ضيل  الدكتور  على  "محمد" يق�س  ظل 
يدون مالحظاته في ملفه بدو�ضيه اأربعة واأربعين. كان "محمد" ي�ضرح 

له ما اأدانته به زوجته مرة اأخرى من �ضلبيته في العمل.

- بعد ما ا�ضتغلت في البنك ع�ضان اأر�ضي مراتي، اإتعر�س عليا اأكتر من 
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مره اأبيع �ضميري.

- ازاي؟

- اأنا ما�ضك ق�ضم ال�ضندات.

- بور�ضه يعني؟

- اأيوه يا فندم ب�س ال�ضندات غير الأ�ضهم، ها�ضرحهالك بب�ضاطه.

كان الدكتور "علي" م�ضتمتًعا بالمعلومات التي ظل "محمد" يق�ضها.

- ال�ضندات دي الزباين بت�ضتريها عن طريق البنك، اأو �ضركات معينه 
للبور�ضه، م�س مفتوحه لالأفراد.

- وبعدين؟

للزباين  المكا�ضب  باإ�ضمه، وبيوزع  ال�ضندات  بي�ضتري  اللي  البنك هو   -
ح�ضب كل واحد متعاقد مع البنك في �ضراء اإيه.

- طيب واإنت في اإيدك تعمل اإيه؟

- لوحدي ول حاجه.

�ضكت "محمد" لحظة قبل اأن يتابع:

-  ب�س لو معايا حد من اأ�ضحاب القرار، ممكن يح�ضل تالعب �ضويه.

- ازاي؟
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كان الدكتور "علي" مت�ضوًقا لمعرفة الحيلة.

- يعني لو ح�ضرتك ا�ضتريت �ضند ك�ضب ع�ضرين في الميه، واأنا ا�ضتريت 
يح�ضل  المعقده  الإج���راءات  ببع�س  ممكن  الميه،  في   50 ك�ضب  �ضند 

تالعب.

- ب�س ازاي العميل ما يخد�س باله؟

- في �ضاعات نا�س مابتبقا�س فاهمه.

- يعني لو العميل �ضاحي م�ضتحيل يح�ضل حاجه؟

- بالظبط كده.

ابت�ضم "محمد" وقال كلمة اأخيرة:

- لو �ضاحي.

***
بينما  واإي��اًب��ا،  ذه��اًب��ا  الكورني�س  تجوب  وه��ي  ���ض��اردة  "ماجي"  ظلت 
كان  فقد  وتقاومه،  يرمقها  فظل  كظلها،  جوارها  اإلى  القط  هذا  كان 
"نا�ضف" رب عملها، واإن كانت تعلم اأنها خانته، ولكنها كانت م�ضطرة. 
على  ا  ردًّ كانت  الخيانة  تلك  اأن  خا�ضة  معدومة،  �ضبه  خياراتها  كانت 
اإهانته لها في �ضاعات ال�ضباح الأولى، اأما الآن فهي تحاول الخروج من 
حب�ضها، ولكنهم كانوا قد اأغروها بخم�ضة ماليين من الجنيهات، ثروة 
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ال�ضيك  رها بهذا  اإلى هذا القط الذي ظل يذكِّ المقاي�س، فنظرت  بكل 
بحقيبة يدها، لتخرجه وتمعن النظر اإليه، في نظرات من النهم يملوؤها 

الطمع، قبل اأن تخرج هاتفها وتت�ضل بع�ضيقها.

***
الإره��اق  زاده  فلقد  الهاتف،  مكالمة  اأغلق  بعدما  �ضارًدا  "نبيل"  ظل 
يحاول  ظل  اأف��ك��اره،  وحي  انتظار  في  متوقًفا  ب�ضيارته  كان  ت�ضوي�ًضا. 
اإيجاد المكان الذي يمكن "للوحي" ن�ضر كل األعيبه منه -اإن كان مازال 
حيًّا- ليهبط عليه "الوحي" بما ن�ضيه، منزل "�ضامي" القديم، اأو عمه، 
"ماجد" كان قد كتب له العنوان، فبحث في جيب قمي�ضه  اأن  ليتذكر 
"نبيل"  عن الورقة في لهفة، ليجدها اأخيًرا في جيب بنطاله، ليبت�ضم 
هذا  انتباهه  ليلفت  المذكور،  العنوان  اإلى  ويتوجه  اأمل،  ببريق  وي�ضعر 
القط الذي اأ�ضار له اإلى �ضيء اأخير، فلقد كان مكتوًبا في اأعلى الورقة 
ا�ضم "وحيد القط"، فنظر "نبيل" نظرة اأخيرة اإلى هذا القط الغريب 
الذي اعتلى مقدمة �ضيارته وهو ي�ضرخ فيه في تحدٍّ من خارج الزجاج، 
ليرتبك "نبيل" وي�ضرع بت�ضغيل ال�ضيارة مم�ضًكا الورقة ب�ضماله، ليغطي 
اأ�ضبعه الكثير من الحروف، عدا الحروف الثالثة الأولى ل�ضم "وحيد" 

المكتوب، فتعجب "نبيل" وهو يقراأ ال�ضم المكتوب بو�ضوح "وحي"!

***
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التاسعة مساء

- خم�ضه مليون جنيه يا �ضيخ "يو�ضف"؟!

- ولو طلبت ع�ضرة مليون هاندفعملها.

قالها ال�ضيخ "يو�ضف" وهو يقف من داخل منزله المظلم.

- طب ليه يا �ضيخنا؟ ما اإحنا كده نقدر نقول لنف�ضنا مبروك، ده الراجل 
ماطلع�س راجل يا �ضيدنا، ليه بقى الدم؟!

�ضحك ال�ضيخ "يو�ضف" واقترب من "�ضالح" الجال�س على اأحد كرا�ضي 
ال�ضالون.

- هايف�ضل تفكيرك �ضيق وقلبك خفيف يا "�ضالح" يا اخويا.

- طيب فطمني يا كبير.

من  القاهرة  اإل��ى  لينظر  النوافذ  اإح��دى  من  "يو�ضف"  ال�ضيخ  اقترب 
طابقه العلوي كا�ضفة �ضحرها، ليقول:
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اإن  عارفه  كلها  والبلد  واأن��ا  واإن��ت  "�ضالح"  يا  �ضيا�ضه  بنلعب  اإحنا   -
ال�ضيا�ضه ملها�س دين، ال�ضيا�ضه ليها نظام، وطول ما هايبقى في نظام، 
لزم هايتخلق تنظيم، النظام والتنظيم دايًما هايبقوا بيحاربوا بع�س 
لغاية يوم الدين، ودايًما هايف�ضل النظام بيجمع معلوماته من ال�ضارع، 
نف�ضه،  النظام  جوا  من  معلوماته  بي�ضتمد  التنظيم  هايف�ضل  ودايًما 
ع�ضان يهز �ضورة النظام مره تانيه قدام ال�ضارع، واإحنا م�س هنالقي 

فر�ضه اأح�ضن من كده نهز بيها الثقه في النظام.

وقف "�ضالح" محيًيا قائده:

- واهلل يا �ضيخنا بنتعلم منك دايًما.

في �ضرود تابع ال�ضيخ "يو�ضف":

- كا�س وداير يا �ضاحبي، كا�س وداير.

***
توجه "نبيل" اإلى بيت عم "�ضامي" بعد اأن حل الليل، ليقف هو خارج 
المنزل في تردد، فلم يرد "نبيل" عمل بلبلة، لذا قرر الت�ضلل اإلى الداخل 
واإن لم يكن في حاجة اإلى ذلك، فلقد لحظ اأن باب الحديقة لم يكن 
مو�ضًدا باإحكام، فراقب "نبيل" ال�ضارع الهادئ ثم ركل الباب بقدمه، 
لُيفتح على م�ضراعيه. راقب "نبيل" ال�ضارع مرة اأخرى قبل اأن يت�ضلل 

اإلى الداخل في خفة مغلًقا الباب خلفه.
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من  موجهة  �ضغيرة  ك�ضافات  من  اإل  ُم�ضغلة،  الحديقة  اإ�ضاءة  تكن  لم 
تترقب  مح�ضنة،  قلعة  اأنها  انطباًعا  معطية  "�ضامي"  غرفة  اأعلى 
قدوم العدو. اقترب "نبيل" اأكثر ليجد قبيلة من القطط تحيط بغرفة 
"�ضامي" فلم ي�ضتطع اإخفاء رهبته واأخرج �ضالحه، فلقد قتله الإرهاق 
م�ضبًقا. من بعيد �ضاهد "نبيل" اأربع قطط �ضخمة تعتلي �ضطح الغرفة، 
الجي�س  كقادة  ال�ضراخ،  في  جميًعا  ب��داأت  خطواته،  ر�ضدت  وعندما 
الذين يقومون بت�ضجيع جنودهم، وبث الرعب في نفو�س اأعدائهم، وقد 
نجحوا في ذلك، فلقد زرعوا الرعب في قلب "نبيل" ال�ضعيف قبل اأن 
ُتغلق الك�ضافات جميًعا فجاأة، لتترك الخيال اإلى "نبيل"، الذي قد بات 
فري�ضة �ضهلة لأ�ضحاب مملكة الليل. مع اقتراب تلك العيون من "نبيل" 
فقد ال�ضيطرة على اأع�ضابه، وبداأ في اإطالق النار بع�ضوائية، لُيفتح باب 
الغرفة فجاأة، كا�ضًفا عن ظل اأ�ضود ل�ضخ�س ما يظهر من داخل اإ�ضاءة 
الغرفة الحمراء، ليوجه "نبيل" �ضالحه اإليه وهو يهرول ناحيته، ليرفع 

الظل كلتا يديه اإلى ال�ضماء، لترت�ضم ابت�ضامة ن�ضر على وجه "نبيل". 

***
- طيب واإنت عملت اإيه يا "محمد"؟

قالها الدكتور "علي" وهو يدون مالحظاته.

ال�ضندات  يكتب  البنك  اإن  اأ�ضمح  اإيه  يعني  دكتور،  يا  طبًعا  رف�ضت   -
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باإ�ضمه، ويحول المك�ضب ليه، ونرجع اأ�ضل الفلو�س ب�س للعميل؟

- طيب وليه لأ؟

مك�ضب  حبه  وزي��اده  الفلو�س  اأ�ضل  نرجع  �ضرقه،  تبقى  دي  فندم  يا   -
وناخد اإحنا الباقي.

- طيب وهو كان في حد غيرك والعميل يعرف؟

- لأ.

- طيب هو البنك كان هايعمل اإيه بالظبط؟

في �ضعادة بطولية ب�ضط "محمد" ظهره على الكر�ضي وتابع:

وي�ضتروا  البنك،  باإ�ضم  ال�ضندات  ويكتبوا  الفلو�س،  هايودعوا  كانوا   -
للعميل �ضندات تانيه ك�ضبت ع�ضره في الميه ب�س.

- طيب اإنت ما �ضكت�س يا "محمد" اإن ممكن يكون مديرك هو اللي كان 
هايودع الفلو�س ليه هو م�س للبنك؟

توقف "محمد" برهة ليتابع:

- وهو الراجل ده كان هايجيب المبالغ دي منين يعني؟ خالد ده موظف 
بر�ضه.

- طيب وبعدين؟
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تنهد "محمد" وقال:

- كل مره برف�س بتوقف فتره عن العمل.

قالها ودمعت عيناه قبل اأن يتابع:

- اأنا تعبت يا دكتور، كل النا�س عايزاني اأنا اأعمل كل حاجه، كل النا�س 
مظلوم  مظلوم،  اأن��ا  ال�ضطهاد،  من  تعبت  اأن��ا  وبتلومني،  مني  بتزعل 
في البيت وفي ال�ضغل وفي الأ�ضحاب، حتى اأبويا ظلمني ومات قبل ما 

يوقفني على رجلي.

تدوين  تابع  ثم  نظارته،  اأعلى  "محمد" من  "علي" اإلى  الدكتور  نظر 
مالحظاته في �ضمت.

***
يكن  لم  اإليه.  �ضالحه  يوجه  يزال  ل  وهو  اأكثر  اقترب  "نبيل" قد  كان 
الوراء  اإلى  خطوتين  الظل  �ضاحب  تراجع  حتى  بعد،  يميزه  "نبيل" 
ليك�ضف النور مالمح وجهه، لينتبه اإليه "نبيل"، فقد كان يعرفه بالفعل. 
كان  بينما  مالمحه،  من  ليتاأكد  ال��داخ��ل،  اإل��ى  خطواته  "نبيل"  تابع 

�ضاحب الظل ما زال واقًفا رافع اليدين.

- خير يا با�ضا وح�ضتك؟!

***
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اأخيًرا تكلم الدكتور "علي" �ضارًحا ل� "محمد" م�ضكلته في �ضطور كتبها 
له في ورقة بي�ضاء.

اإنت عاي�س في جنينه،  بتم�ضي�س كده،  الدنيا ما  "محمد"،  يا  - �ضوف 
جنينه ليها �ضور، اإنت م�س �ضايف اللي برا ال�ضور ده، م�س عارف اإن في 
حراميه ون�ضابين كتير، الم�ضكله م�س في مراتك يا "محمد"، الم�ضكله 

فيك، اإنت اللي لزم تخرج من دور ال�ضحية.

قاطع "محمد" الذي كان منتبًها لكالم الدكتور:

- ال�ضحيه؟!

تنهد الدكتور واأعطى "محمد" الورقة وهو يقراأها له عن ظهر قلب.

ت�ضتمتع  بطل  ال�ضحية،  دور  تلعب  بطل  بال�ضطهاد،  �ضعورك  قلل   -
وقت  حبة  بتمتعك  اللي  بالمخدرات،  دايًما  بو�ضفه  اللي  ال�ضعور  بيه، 
يا  ده  ال�ضعور  اأ�ضحاب  ليها،  اأ�ضير  وتخليك  حياتك  تدمر  وبعدين  ب�س 
"محمد"، بيتمتعوا بيه، ع�ضان بي�ضدقوا اإنهم بيلعبوا دور المفعول به، 
ما بيمتلكو�س �ضيء، كل النا�س خانتهم، محد�س راعى ع�ضرتهم، بتح�س 

دايًما اإن الكل مق�ضر تجاهك، وكله واخد من حقك زيادة عن اللزوم.

و�ضل كالم الدكتور اإلى قلب "محمد" الذي ظل يقلبه في راأ�ضه مقتنًعا 
به ن�ضبيًّا.

- طيب واإيه الممتع في كده يا دكتور؟
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- هروب، ع�ضان ت�ضعب عليك نف�ضك، وماتحا�ضبها�س على تق�ضيرها، 
ده غير ا�ضتعطاف النا�س واإنت بت�ضتكي طول النهار من القتل النف�ضي 

اللي اإنت بتتعر�س له.

- طيب واإيه الم�ضكله يا دكتور؟ ده م�س مر�س يعني.

- بالعك�س، ده اإدمان ماتقدر�س تهرب منه، اإنت بتحط الإح�ضا�س ده قبل 
للقهر كده كده،  اإنك هاتتعر�س  اإنت بتقنع نف�ضك  اأي عالقه بتخ�ضها، 

فعمرك ما هاترتاح في عالقه.

- يعني اإيه يا دكتور؟

- يعني اإنت اللي بتدي النا�س ال�ضالح اللي بيقتلوك بيه؛ ع�ضان تف�ضل 
كده  ع�ضان  عندك،  اإدمان  بقى  بيه  ال�ضتمتاع  ال�ضحيه،  بدور  م�ضتمتع 
عمرك ما هاتعي�س �ضعيد ول هاتدخل في عالقات اإن�ضانيه عميقه، دايًما 

حزين على الفراق والوحده.

تنهد الدكتور لحظة واأخذ نف�ًضا عميًقا لي�ضتريح من طول الحوار وتابع:

- "محمد" م�ضاعر ال�ضحية اللي اإنت بتغذي بيها نف�ضك دي بتاكل كل 
هايديك  حد  مفي�س  اإن  اإح�ضا�س  عندك  وهايف�ضل  ج��واك،  حلو  �ضيء 

حاجة حلوة من غير ما ي�ضتغفلك اأو يحاول يك�ضرك.

في ا�ضت�ضالم لحكم الدكتور �ضاأل "محمد":
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- طيب يا دكتور اأعمل اإيه؟ �ضاعدني اأرجوك.

- ع�ضان تعي�س �ضعيد يا "محمد"، لزم تخرج من ال�ضعور ده ب�ضرعه، 
تعمم�س  ما  "محمد"،  يا  اإن�ضج  األمك،  معاه  هايفرق  م�س  ظلمك  اللي 
خبرات األمك حتى لو كانت كلها ب�ضكل واحد، ب�س ع�ضان تقدر تطلع من 

الإدمان ده اأنا اأف�ضل نوع معين من العالج.

�ضعر "محمد" فجاأة بالأمل وا�ضتف�ضر في لهفة:

- اإيه يا دكتور؟

ْيكودراما". - "ال�ضَّ

***
كان ثالثتهم يعترفون ويتكلمون، بينما كان رابعهم يح�ضن الإن�ضات. ظل 
ال�ضيطانية،  بنظراته  يقتلهم  كان  الحبي�س،  عقله  في  يدون مالحظاته 
نظرات القط في الظالم، يرى في العتمة نفو�ضهم. كان ذكيًّا، ولكنهم 
لم يدركوه، ي�ضعرون به دون اأن يالحظوه. قرر اأن يخرج عن �ضمته، بل 

قرر اأن يحررهم من قيودهم، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
تابعت "�ضارة" و"نور" بث "الوحي"، من خالل جهازها اللوحي لُيكمال 
اعترافات "نا�ضف"، الذي كان قد ا�ضُتهلك في ال�ضاعات الأخيرة، واإن 
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ظل يتكلم ويتكلم.

اأي حد، كتير ن�ضحوني ومنهم الدكتور نف�ضه،  - مجل�س ال�ضعب، حلم 
كانت  ال�ضلطة  ب�س  كتير،  وملي�س جمهور  �ضعبة،  كانت  دايرتي  اأنا  ب�س 
اأو  اأن�ضغل  ع�ضان  التجربه  اأخو�س  عايزاني  كانت  النا�س  يمكن  حلم، 

اهتماماتي تتغير، ويبقى عندي م�ضوؤولية اأكبر.

بالفعل كان "نا�ضف" قد بداأ رحلة العالج، بجانب رحلة النتخابات التي 
اأن يواجه  ا، فقد كان يتوجب عليه  ن�ضبة نجاحه فيها �ضئيلة جدًّ كانت 
عمالقين، مر�ضًحا وا�ضًحا للدولة هو "ماهر الجمل" وهو رجل نظيف 
عن  اآخر  ومر�ضًحا  ونظامها،  للدولة  الزائد  ولوؤه  عليه  اأُخ��ذ  واإن  اليد 
المر�ضحين  بع�س  كان هناك  كما  ال�ضيد"،  "�ضالح  وهو  الديني  التيار 
الدولة  اأن مر�ضحي  يعلم  الجميع  كان  لذلك  الهوية،  الآخرين مجهولي 
والدين هما اأ�ضحاب الفر�ضة الأكثر منطقية، فقد كانت حرًبا �ضرو�ًضا 
بين "ماهر" و"�ضالح"، تدخل فيها "نا�ضف" ليكت�ضب ر�ضيًدا وخبرة 
اإيجابية في ظل جهل الكثيرين به، ولكنه كان  اأية نتائج  اأن يتوقع  دون 
يجهل اأن مل�ضقاته التي كانت تو�ضع على العقارات وال�ضوارع �ضتجذبهم 

اإليه، وخا�ضة هي، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
قبل المرحلة النتخابية الأولى، كان "�ضالح ال�ضيد" وال�ضيخ "يو�ضف" 
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المعركة  لخطة  �ضويًّا  يخططان  الم�ضاجد  اأح��د  باأر�ضية  يجل�ضان 
النتخابية بمنتهى الحتراف.

- فرق ت�ضد.

قالها "ال�ضيخ يو�ضف" وهو ي�ضبح بم�ضبحته الف�ضية.

- م�س فاهم يا مولنا.

�ضحك "ال�ضيخ يو�ضف" وتابع:

- طول عمر مخك على قدك يا اأخ "�ضالح".

- يا با�ضا خدامك وبتعلم منك.

في غرور اأو�ضح ال�ضيخ "يو�ضف":

�ضدنا،  كتير  نا�س  في  بقى  لالأ�ضف  ب�س  ال�ضارع،  في  تقل  لينا  اإحنا   -
واأكيد هايتكتلوا ع�ضان منك�ضب�س.

- اأيوه يا �ضيخ "يو�ضف" ده حقيقي.

- ع�ضان كده اإحنا لزم نفك التكتل ده.

- ازاي يا �ضيخنا نورني؟

- اإحنا هانفرق �ضفوفهم، طبًعا اإحنا م�س قلقانين من الجوله الأولى، 
الم�ضكله هاتبقى في الجوله التانيه.
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- م�س فاهم يا �ضيخنا! ما تو�ضح اهلل يكرمك.

في ابت�ضامة �ضر، كان ال�ضيخ "يو�ضف" م�ضتمتًعا بف�ضول "�ضالح".

"ماهر" اللي  النظام،  قلقنا من مر�ضح  اإحنا  �ضاء اهلل،  اإن  - هايكرم 
هاتكون فر�ضته كبيره.

- اأيوه يا كبير، ب�س ربنا قادر عليه.

طينتهم،  من  مر�ضح  الخفاء  في  هاندعم  اإحنا  "�ضالح"،  يا  ق��ادر   -
ونحاول نخليه ياخد من اأ�ضوات مر�ضحهم الأ�ضا�ضي.

- تق�ضد مين؟

- "نا�ضف �ضوكت"، رجل الأعمال.

- ب�س ده فر�ضته قليله اأوي.

هانهاجموا  واإحنا  فلو�س،  معاه  الراجل  قليله،  هانخليها  م�س  اإحنا   -
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  هانخلي  كلها،  والمنطقه  ال�ضارع  ون�ضتفز 

تطلعه بطل.

- طيب وبعد كده يا �ضيخنا؟

الجوله  في  معاك  يبقى  اللي  هو  اإن  ن�ضمن  ب�س  اإحنا  ماتقلق�س،  ل   -
التانيه، وبعدين هانقدر نم�ضحه باأ�ضتيكه.

على  اعتمد  ولكنه  ليحييهما،  الم�ضجد  عبور  القط  ذل��ك  ي�ضتطع  لم 
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نف�ضيهما ال�ضعيفتين، ليظل يراقبهما من بعيد.

***
"�ضامي"  يجال�ضان  و"ماجي"  "نا�ضف"  ك��ان  ال��زم��ال��ك،  �ضقة  م��ن 
و"ماجد". كان اأربعتهم يخططون للحملة النتخابية في الأيام القليلة 

المقبلة.

- ب�س يا فندم، اإحنا م�س هانتدخل في �ضغلكوا خال�س.

قالها "�ضامي" ليبت�ضم "نا�ضف" ب�ضخرية:

- اأمال عايز اإيه، هات�ضجعني ب�س؟

في ثقة، اأكمل "�ضامي":

- با�ضا، ماتتريق�س على �ضغلي ول تقلل منه.

انتبه "نا�ضف" لكالم "�ضامي".

حملتك،  ما�ضكلك  اإن��ي  اتعرف  ولو  الدوله،  في  كتير  نا�س  وراي��ا  اأن��ا   -
هايتخرب بيتي.

- طيب يا �ضيدي اإيه اللي راميك علينا يعني؟

من  ليهدئ  الخمر  من  بكاأ�س  "ماجي"  جاءته  بينما  "نا�ضف"،  قالها 
روعه.
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- اأنا هاخد من ح�ضرتك مليون جنيه.

في غ�ضب وقف "نا�ضف" ثائًرا:

- نعم يا روح خالتك!

"ماجد"  ظل  بينما  "نا�ضف"،  ل�  مواجًها  الآخ��ر  هو  "�ضامي"  وق��ف 
"�ضامي"  من  وغيرته  اإعجابه  زاد  واإن  هنا!  ِلَم جاء  يعرف  ل  منكم�ًضا 
للظروف،  لالأفكار، محرك  قارئ  ولكنه،  ال�ضهور  ببع�س  ي�ضغره  الذي 

ل يردعه رادع.

- هاتدفع لما تك�ضب النتخابات.

قالها "�ضامي" بثقة، لُيهدئ من ع�ضبية "نا�ضف" الذي جل�س قائاًل:

- اإنت م�س قلت ملك�س دعوه بحاجه؟

اأنا ها�ضتغل يومين، يومين ب�س، هانجحك فيهم في الجوله  - يا با�ضا 
الأولى.

قالها "�ضامي" وهو ي�ضير اإلى "ماجي" لتجلب له كاأ�ًضا هو الآخر، فقد 
اأحب الفكرة لتوه، ثم تابع:

لكن في  الأقل،  المرحله دي على  ا�ضتغلت في  اإني  - محد�س هايعرف 
المرحله التانيه، ها�ضتغل معاك في النور.

جلبت "ماجي" كاأ�ًضا اإلى "�ضامي" الذي �ضربها من مرة واحدة؛ لي�ضعر 
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بالنيران في �ضدره، لي�ضعل قلياًل، لت�ضحك "ماجي" و"نا�ضف" �ضويًّا.

المرحله  اأحمر قبل  اأنا م�س هادفع مليم  ب�س  اأنا عاجبني حما�ضك،   -
الأولى.

"�ضامي" عن  "نا�ضف" لي�ضتر �ضعفه؛ فهو ل يدرك ماذا يعرف  قالها 
ال�ضقة غير عنوانها، ولم يكن حًقا يريد مناق�ضة ذلك.

-يا با�ضا بعد ما تاخد الكر�ضي كمان.

في اندها�س اأثار "�ضامي" اإعجاب "نا�ضف".

- طيب ليه؟!

- يا با�ضا اأنا عايز يبقالي �ضهر، وم�س هالقي غيرك اأت�ضند عليه.

في �ضحكة م�ضموعة علق "نا�ضف":

- ل ياروح امك، اإنت عايز �ضهر ومليون جنيه؟

ا�ضترك "�ضامي" و�ضحك "نا�ضف" واأعطاه كفه معلًقا:

- عليا النعمه يا با�ضا، اإنت هاتبقى نايب م�ضخره.

وا�ضل "نا�ضف" ال�ضحك بعدما رفع التكليف واأعطى "�ضامي" الأمان 
و�ضدق ادعاءاته،فلم يكن لديه الخيار.

***
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لم يفهم "نبيل" ما جاء به اإلى هنا، وظل موجًها اإليه ال�ضالح.

- طبًعا وح�ضتني.

- طيب واإيه لزوم ال�ضالح ده يا با�ضا؟

- اإنت اإيه اللي جايبك هنا، وبتعمل اإيه، وعالقتك باللي بيح�ضل ده كله 
اإيه؟

- يا با�ضا اللي جابني هو اللي جابك.

- اإنت هات�ضاحبني يا روح امك؟ اأنا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي.

اأنزل يديه وقال ل� "نبيل" في هدوء:

- طيب يا با�ضا روق ب�س واأنا هاحكيلك كل حاجه.

***
"ه�ضام" الذي  ا، ولكنه كان قلًقا من  "�ضامي" ب�ضيطة جدًّ كانت خطة 
كان قد وعده م�ضبًقا بعدم التدخل في ال�ضيا�ضة، ولكنه كان مجبًرا ولي�س 
اأن  اأقل من 48 �ضاعة، قبل  اأن تنجح خطته في  مخيًرا، لذا كان يجب 

ي�ضطاده "ه�ضام" باأنيابه.

الم�ضاهير  الجمل" مع  "ماهر  المر�ضح  ب�ضهرات  "�ضامي" يعرف  كان 
والراق�ضات، وكان عنده الكثير من المقتطفات التي تثير العامة اإذا ما 
ُو�ضعت في اإطار ا�ضتفزازي، مع اإ�ضافة بع�س الحيل المركبة، ولكنه كان 
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يعرف اأنه اإذا ظهرت هذه الحيل على �ضفحاته �ضيكون محل ت�ضاوؤل، لذا 
انتظر وراقب اأداء حملة "نا�ضف" التي كانت ناجحة اإلى حد كبير مع 
دعم ال�ضيخ "يو�ضف" لها في الخفاء، ليبداأ نجمه في ال�ضعود واإن كان 
لم يزل بعيًدا عن ال�ضباق، وخا�ضة "ماهر الجمل" الرجل الذي دعمه 

الكثير من رموز الدولة الموثوقين.

قبل يومين من النتخابات، ا�ضتطاع "�ضامي" النتهاء من بع�س الحيل 
المركبة على فيديوهات م�ضربة ل� "ماهر الجمل"، ومن ثم اأر�ضلها في 
الخفاء اإلى "�ضالح ال�ضيد" مر�ضح التيار الديني، والذي لم يتهاون في 

ن�ضرها على جميع �ضفحات التيار الديني وتابعيه.

لي�ضبح "ماهر الجمل" حديث ال�ضاعة، قبل اأن يتدخل "�ضامي" ب�ضربته 
الفيديوهات  هذه  على  ال�ضوء  وت�ضليط  بنفوذه  الم�ضاركة  في  القا�ضية 
على �ضفحات الم�ضاهير وغيرها، لتنتهي فر�ضة "ماهر" وتتوجه اأ�ضوات 
موؤيديه اإلى "نا�ضف"، رجل الأعمال الو�ضطي الم�ضتقل ومناه�س التيار 
الديني، ح�ضبما ر�ضمته و�ضائل الإعالم و�ضفحات التوا�ضل الجتماعي، 

بفعل ال�ضيخ "يو�ضف" و"�ضامي".

***
انقلبت موازين الدنيا عندما انتهت المرحلة الأولى لالنتخابات باجتياز 
"ماهر الجمل" وباقي  ال�ضيد" على ح�ضاب  "نا�ضف �ضوكت" و"�ضالح 
اإدارت��ه  اأحرجته  ال��ذي  "نبيل"  على  الت�ضاوؤلت  لتنهال  المر�ضحين، 
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ورجاله كثيًرا.

- اإيه الت�ضيب ده يا ح�ضرة الرائد؟ هما دول العيال اللي اإنت م�ضيطر 
عليهم؟

"نبيل"،  من  ي�ضمعها  التي  الإه��ان��ات  من  ا  ج��دًّ محرًجا  "ه�ضام"  كان 
فحاول الدفاع عن نف�ضه قائاًل:

ال�ضيا�ضه خال�س، ول  العيال دي مالها�س في  اإن  اأنا متاأكد  يا فندم   -
هاتالقيهم فاهمين حاجه.

- طيب يا �ضيدي لو هما م�س فاهمين حاجه، �ضيادتك كنت فين؟

- يا فندم ملحقنا�س، كل حاجه ح�ضلت ب�ضرعه، والإعالم اتدخل بدري 
عنا بدقايق ب�س.

الدقايق دي فرقت كتير، ع�ضان  ب�س  الرائد، دقايق،  يا ح�ضرة  اأيوه   -
ال�ضيد"  "�ضالح  لو  عارف  اإنت  بتهرجوا.  واإنتوا  �ضغلهم  �ضايفين  هما 

ك�ضب الدايره دي معناها اإيه؟ معناها اإن اإحنا مخترقين يا "ه�ضام".

كل  نف�س  في  معنى  ذات  "ه�ضام" نظرة  اإلى  ينظر  "نبيل" وهو  قالها 
منهما، ليدافع "ه�ضام" عن نظافة يده قائاًل:

- م�س هايك�ضب يا فندم، م�س هايك�ضب.

***
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- اإنت هات�ضتعبط يا روح امك!

قالها "ه�ضام" وهو يم�ضك "�ضامي" من قمي�ضه في مكتبه بالمهند�ضين.

لقيت  اأنا  "ماهر" ده مر�ضح يهمكم،  اإن  اأعرف  اأنا مكنت�س  با�ضا  يا   -
�ضفحات  با�ضا  يا  وبعدين  زيهم،  فعملت  عليه،  بتتكلم  كلها  الدنيا 

الفيديوهات. ن�ضروا  اللي  هما  "�ضالح" ده 

هداأ "ه�ضام" وترك "�ضامي" وتابع:

- اأنا هاموت واعرف ابن اللذينا ده جاب الفيديوهات دي منين!

�ضكت "�ضامي" وهو يرمق قططه المبت�ضمة، ثم قال:

- اأكيد حد ابن حرام يا با�ضا، ب�س اأنا هاعو�س ح�ضرتك.

التفت "ه�ضام" اإلى "�ضامي" م�ضتهزًئا.

وراك، وممكن  اللي ح�ضلي من  اتم�ضخرت على  اأنا  اخويا،  يا  ازاي   -
النا�س ت�ضك فيا!

�ضرد "ه�ضام" برهة ثم نظر اإلى "�ضامي" وهو يقول:

- ت�ضدق يا "�ضامي" ي�ضكوا فيا اأنا؟! فيا اأنا يا "�ضامي"؟!

اقترب "�ضامي" من "ه�ضام" واأم�ضك به ليجل�س.

- ما عا�س ول كان اللي يقول عليك كلمه، ب�س يا با�ضا، اأنا عارف اإنهم 
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ممكن يعاتبوا ح�ضرتك ع�ضان ال�ضغل اللي ح�ضل عندنا، واأنا عارف اإن 
الدايره دي مهمه عندكم، فاأنا هاعو�ضك.

نطر "ه�ضام" اإلى "�ضامي" ليو�ضح الأخير:

- هما م�س خايفين من مك�ضب" �ضالح ال�ضيد"؟

- اأيوه طبًعا م�س محتاجه ذكاء.

- م�س هايح�ضل يا با�ضا.

- ازاى؟!

في دهاء تابع "�ضامي":

"نا�ضف �ضوكت" تقدر  اأدخل واأم�ضك حملة  اإني  اأذنتلي  لو  - ح�ضرتك 
تعتبر المو�ضوع خل�س.

- اإحنا قلنا بال�س �ضيا�ضه يا "�ضامي"، ال�ضيا�ضه خط اأحمر.

انك�ضر  اللي  با�ضا، ده ع�ضان ن�ضلح  يا  تبيح المحظورات  ال�ضرورات   -
وارفع را�ضك، واأنا ليك عليا ح�ضرتك ت�ضرف على المو�ضوع بنف�ضك.

�ضكت "ه�ضام" ليح�ضب النتائج.

"نا�ضف"  ياكل  ممكن  ده  �ضهل،  "�ضالح" م�س  اإن  ع��ارف  اإن��ت  ب�س   -
ب�ضنانه.



228

كمان  واأن��ا  معانا  اإن��ت  ما  با�ضا  وي��ا  خلقه،  اأ�ضعف  في  �ضره  يو�ضع   -
هاخدمك.

- ازاي؟

- الفيديوهات اللي "�ضالح" ركبها.

- مالها؟

- هاعرف اأجيب اأ�ضلها، وده هايبقى م�ضمار في نع�س"�ضالح ال�ضيد".

كانت ابت�ضامة "ه�ضام" كافية لموافقته على هذا المنعطف الجديد.

***
تحرج  كانت  التي  "نا�ضف"  اعترافات  ي�ضاهد  وهبة"  "محمود  ظل 
طبيب  �ضديقه  ات�ضال  اأفكاره  حبل  قطع  حتى  ت��ام،  عجز  في  الجميع 

الطب ال�ضرعي.

- اآلو.

- اإزيك يا با�ضا.

- واهلل ل�ضه مك�ضوف من اللي ح�ضل لح�ضرتك ب�ضبب "نبيل" النهارده.

- ول يهمك يا با�ضا، اأنا ب�س الجماعه بلغوني خبر يهمك.

- خير يا دكتورنا؟
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- الك�ضف المبدئي على "�ضامي" خل�س.

- يعني هو مات فعاًل؟

- اآه طبًعا يا با�ضا، مات و�ضبع موت، ب�س م�س دي هي الم�ضكله.

- اأمال اإيه؟

- ب�ضمة ال�ضالح اللي على الفارغ اللي اتلقى في م�ضرح الجريمه.

- ماله يا دكتور؟

"نبيل" عندنا  العقيد  اللي ا�ضرب من �ضالح  الفارغ  - مطابق لب�ضمة 
النهارده.

"محمود" من هول ال�ضدمة وهو ي�ضمع هذه الأخبار! بينما تابع  وقف 
الرجل:

خالني  اللي  هو  "نبيل"  العقيد  ت�ضرفات  في  �ضكي  ال�ضراحه  اأن��ا   -
اأك�ضف على الفارغ.

كان "محمود" ل يزال �ضارًدا، بينما تابع الدكتور الذي كان في الثالجة 
بجانب ج�ضد "�ضامي" المغطى بهذا الغطاء البال�ضتيكي:

- با�ضا، الأخبار دي وديه وم�س ر�ضميه خال�س، ح�ضرتك فاهم طبًعا، 
�ضوف تحب اأعمل اإيه؟
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قالها الطبيب ثم اأغلق الخط، وك�ضف الغطاء عن وجه "�ضامي" مبت�ضًما، 
بينما طلب "محمود وهبة" من "ه�ضام" القدوم اإليه م�ضرًعا، ليظل هو 

يدخن �ضيجاره فى �ضرود! 

***
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العاشرة مساء

- يعني اإيه اإنتوا اللي عملتوا الفيديوهات دي؟

قالها "نبيل" وهو ي�ضوب اإليه ال�ضالح في ع�ضبية اأكثر.

- يا با�ضا اإهدا والنبي ال�ضالح ممكن يطول، ح�ضرتك عارف اإني عبد 
الماأمور واإني مكن�س ليا دور خال�س.

- طيب كمل.. كمل بدل ما ادفنك هنا.

***
ا بين "نا�ضف" و"�ضامي" وم�ضاعديهما،  من �ضقة الزمالك كان اللقاء حارًّ
بعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، ليطيح "نا�ضف" ب� "ماهر 
في  الثانية  المرحلة  في  نف�ضه  وا�ضًعا  ثانًيا،  مركًزا  ويت�ضدر  الجمل" 
ال�ضباق. كانت ثقة "نا�ضف" ب� "�ضامي" قد ك�ضرت كل الحدود، واأ�ضبح 

يعامله معاملة مختلفة دون تكليف.

- با�ضا، "ه�ضام" بيه اللي قلتلك عليه على و�ضول هنا، وزي ما قلتلك 
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اإني معرفتك�س غير من يومين.

�ضاحًكا قال "نا�ضف":

- ماتخاف�س يا "�ضامي"، اأنا بحب �ضغل الجوا�ضي�س ده اأوي.

قالها ب�ضبيانية ملحوظة، قبل اأن ي�ضمعوا جر�س ال�ضقة، لتفتح "ماجي" 
�ضدرها  اإل��ى  ينظر  وظ��ل  توقف  ال��ذي  "ه�ضام"،  بها  اأث��ارت  اأنوثة  في 

الممتلئ وقوامها المم�ضوق، ليغازلها بع�س الوقت قبل اأن يدخل. 

***
من نف�س الم�ضجد مرة اأخرى، كان "�ضالح ال�ضيد" ي�ضتمع اإلى توجيهات 

ال�ضيخ "يو�ضف" في المرحلة الجديدة.

- اأنا م�س عاوزك تتب�ضط يا "�ضالح" ل�ضه الجوله الأخيره.

الجمل"  "ماهر  اإن  اإني معاك، حد كان ي�ضدق  اأنا مب�ضوط  يا كبير   -
بنف�ضه يطلع من الجوله الأولى!

الكر�ضي  على  تبقى  لما  قريب  هاباركلك  اأنا  "�ضالح"،  يا  ل�ضه  ب�س   -
ر�ضمي.

م ال�ضيخ "يو�ضف" من خياله. تنهد "�ضالح" متخياًل م�ضتقبله، ليحجِّ

"�ضالح".  يا  �ضوره  �ضوره،  مجرد  اإنت  "�ضالح"،  يا  ماتن�ضا�س  ب�س   -
فاهم؟
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تذكر "�ضالح" حجمه واأجاب �ضيده:

- يا با�ضا خدام، ورقبتي كمان.

- ع�ضان كده اإحنا بنحبك يا "�ضالح".

- طيب يا كبير اللي جاي هانعمل فيه اإيه؟

- الر�ضول الكريم قال اإيه يا "�ضالح"؟

- عليه اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم. قولي يا كبير.

- قال: "الحرب خدعة" واإحنا في حرب.

"يو�ضف"، الذي �ضرد  اإلى كلمات ال�ضيخ  "�ضالح" واأن�ضت جيًدا  انتبه 
بعيًدا وابت�ضم قائاًل:

- ع�ضان كده اإحنا هانحاربهم بنف�س �ضالحهم.

قالها ب�ضيطانية؛ليبت�ضم له قطه من بعيد موؤيًدا.

***
تعارف "ه�ضام" و"نا�ضف" في جل�ضة ودية، مليئة بالم�ضامرة وال�ضحك، 
مع تمايل ج�ضد "ماجي" اأمامهم و�ضربهم لل�ضجائر المح�ضوة بالكثير، 
"�ضامي" بالغثيان،  �ضعر  حتى  الحدث،  "ماجد" في  بها  �ضارك  والتي 
الكاملة،  ن�ضوتهم  في  اإياهم  تارًكا  المرحا�س،  ا�ضتخدام  منهم  ليطلب 
�ضليمة  خطته  كانت  فقد  خفية،  الأخ��ي��رة  الغرفة  اإل��ى  ويتجه  ليدخل 
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ووا�ضحة منذ البداية، فلقد "جاء وقت الح�ضاب!"

دخل "�ضامي" غرفة نوم "نا�ضف" في خفة، ليجد على ي�ضاره مراآة، بها 
الكثير من البروزات الخ�ضبية، ا�ضتطاع اأن ي�ضع فيها كاميرته الخفية 
�ضغيرة الحجم، التي ا�ضتراها بمئات الدولرات لمثل هذا الحدث، وقبل 
في  اإليه  تنظر  اأمامه،  كانت  ولكنها  ب�ضرعة،  تاأخره خرج  اأن يالحظوا 

�ضك وريبة.

- معل�س! اأنا م�س عارف الحمام اأني باب.

- ما هو قدام عينك، الأعمى ي�ضوفه.

قالتها "ماجي" م�ضيرة اإلى الحمام الذي كان اأمامه، ليدخل هو قبل اأن 
تتجه اإلى المطبخ لتجلب بع�س المزات.

قد  اأن��ه  �ضعر  فلقد  منه،  يت�ضبب  والعرق  الحمام  "�ضامي" اإل��ى  دخل   
تفقد هاتفه.  يبداأ في  اأن  قبل  اأنفا�ضه  ليلتقط  فتوقف  للحظة،  انك�ضف 
�ضبط "�ضامي" بع�س الإعدادات، حتى وجد �ضورة الغرفة وا�ضحة من 
"نا�ضف"  ليجد  متوتًرا،  ثم خرج  ال�ضغير،  الهاتف  �ضا�ضة  على  اأمامه 
تكلم  حتى  مكانه،  في  فت�ضمر  به،  و�ضت  "ماجي" قد  اأن  فظن  اأمامه، 

"نا�ضف":

- اإنت فين يا حبيبي؟ اإنت كوي�س؟

اطماأن "�ضامي" لهدوء "نا�ضف" وتابع:
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- يا با�ضا معل�س تقلت في ال�ضرب.

- طيب محتاج حاجه؟

- ال�ضراحه اآه.

في كرم رد "نا�ضف":

- اإنت توؤمر.

- معل�س عايز )البا�ضورد( بتاعت )النت( هنا.

�ضحك "نا�ضف" في براءة.

- ب�س كده؟ ده اإنتوا الجيل بتاعكوا ده مايقدر�س يقعد دقيقتين من غير 
)نت(، اإتف�ضل يا �ضيدي )البا�ضورد( اأهيه "ماجي2015".

"�ضامي"  اأدخ��ل  فقد  قتله،  �ضالح  "�ضامي"  ليعطي  "نا�ضف"  قالها 
اإعدادات ال�ضبكة في هاتفه واأر�ضلها للكاميرا، ليطمئن من ا�ضتطاعته 

ك�ضف ال�ضورة من الخارج ب�ضهولة.

وبينما كانت "ماجي" تتراق�س وهي ترمي "ه�ضام" باأ�ضهم من الع�ضق 
المع�ضول، اأم�ضك "نا�ضف" به ليتجها �ضويًّا ناحية البار ليح�ضال على 

بع�س الخ�ضو�ضية.

ا وجودك معانا هنا، ب�س اأنا كان "�ضامي"  - "ه�ضام" بيه اأنا مقدر جدًّ
قاللي اإن ح�ضرتك هاتقدر تو�ضلني بحد من رجالة الدولة التقال، دي 
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اإنتخابات اإنت فاهم.

"ه�ضام" والتقليل منه، ولكنه كان  "نا�ضف" اأنه يقوم بتوبيخ  لم يفهم 
على حق، ف� "ه�ضام" كان مجرد رتبة �ضغيرة، ولكنه كان على ات�ضال 

بالكثير.

- طبًعا طبًعا يا فندم، اأنا هاو�ضل ح�ضرتك ب� "نبيل" بيه وهو هايظبط 
لح�ضرتك كل حاجه.

قالها "ه�ضام" وهو ي�ضعر بغيرة من الرجل الذي يلتهم وجباته دائًما، 
ولكنه ا�ضطر اإلى الت�ضال به هاتفيًّا.

- "نبيل" بك.

- ازيك يا "ه�ضام".

"نبيل" بجدية وحزم، فقد كان ما زال غا�ضًبا من تلميذه الذي  قالها 
اأ�ضاء عمله.

- يا با�ضا اإنت ل�ضه زعالن مني ولَّ اإيه؟ طيب ده اأنا حتى كنت بكلمك 
ع�ضان اأ�ضالحك.

- ت�ضالحني ازاي يا اخويا؟

ابتعد "ه�ضام" بالهاتف وتوقف عند النافذة، ثم تكلم ب�ضوت منخف�س:

- با�ضا، اأنا عند "نا�ضف �ضوكت".
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- مين؟!

الدنيا،  "الوحي" يظبطلنا  خليت  اأن��ا  ك��ده،  لح�ضرتك  بقول  ما  زي   -
وقولت اأ�ضيب بقى لح�ضرتك )التات�س( الأخير، حتى قبل ما حد غيرك 

يخ�س في ال�ضورة.

- واهلل برافو عليك يا "ه�ضام"، واهلل وطلعت تلميذي بجد.

- حبيبي يا كبير، تقدر تنورنا دلوقتي؟

- دلوقتي؟!

- يا با�ضا حالوتها في حموتها، خلينا راكبين الم�ضلحة من الأول.

قلهم  دي،  ال�ضي�س  "�ضامي" والعيال  م�ضيلي  اإنت  ب�س  ما�ضي،  طيب   -
الكبير جاي.

- اأوامر يا معالي البا�ضا.

اإلى  والتفت  العنوان،  قائده  اأعطى  بعدما  الحديث  "ه�ضام"  اأنهى 
"�ضامي" قائاًل: اإلى  اتجه  ثم  "نا�ضف" وطماأنه، 

- "�ضامي".

وقف "�ضامي" واقترب من "ه�ضام".

- اأوؤمرني يا كبير.
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- خد الزفت بتاعك ده وام�ضي ب�ضرعه.

- ل يا با�ضا، دي الم�ضلحه بتاعتي.

نظر "ه�ضام" اإلى "�ضامي" نظرة �ضارخة، ثم قال:

- الكبير جاي يا "�ضامي"، الكبير جاي.

�ضكت "�ضامي" ليبتلع ريقه، ثم �ضاأل:

- "نبيل" بيه؟!

- اأيوه يا �ضيدي، وماتخاف�س حقك محفوظ وواجبك و�ضل، و"نبيل" بيه 
بي�ضكرك.

- يالَّ بينا يا "ميجو" لزم نم�ضي.

قالها "�ضامي" وهو ينظر اإلى "ماجد" عندما علم بقدوم "نبيل"، فلم 
يكن يتمنى لقاءه اأبًدا.

***
- اآه يا ولد الكلب!

طال�ضم  فك  ا�ضتطاع  حدث،  ما  فهم  فلقد  ع�ضبية،  "نبيل" في  قالها 
اأغلب الأحداث، فلم ي�ضتطع كتم غيظه، فهو يعرف ما تم ت�ضويره في 
اأطلق ر�ضا�ضة  الذي  ل�ضيطانه،  "نبيل" نف�ضه  الغرفة جيًدا. ترك  هذه 
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غرفة  في  ��ا،  اأر���ضً "ماجد"  ليقع  �ضحيته،  راأ���س  في  ا�ضتقرت  طائ�ضة 
اأحالمه، التي ر�ضم له فيها �ضيطانه كل اأوهامه. ظلت عيناه مفتوحتين 
لي�ضتقبله  ال��خ��ارج،  من  اإليه  ينظر  ال��ذي  القط  ه��ذا  نظرات  ت�ضتقبل 

�ضديقه في عالم جاء فيه وقت الح�ضاب.

***
في غ�ضب هاجم الدكتور"علي" "محمد" على عدم ان�ضياعه لأوامره.

- حرام عليك يا "محمد"، حرام عليك تعبنا ده كله.

في برود ا�ضتفهم "محمد":

- في اإيه يا دكتور؟!

ا  - "محمد"، اأنا م�ضيت معاك م�ضوار كبير في "ال�ضيكودراما" لغاية لمَّ
فعاًل اتغيرت، واأنا اتدخلت وخليتك ترجع البيت لمراتك عل�ضان قلت اإن 

انت فعاًل اتغيرت.

في حالة من ال�ضياع وال�ضجن رد "محمد":

- اأنا م�س عايز اأتغير يا دكتور، اأنا لو اتغيرت نا�س كتير هاتتئذي ب�ضببي.

بنظرة ثاقبة اخترق الدكتور نف�س "محمد".

- "محمد"، اإنت مراتك زمان كانت بت�ضتكي منك نف�ضيًّا من �ضلبيتك، 
واأنا اتعاطفت معاك، ب�س دلوقتي مراتك، بت�ضتكي منك جن�ضيًّا!!
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بحزم اأكد الدكتور "علي" على كالمه.

- "محمد" لما ال�ضت بت�ضتكي من الحاجات دي، ده بيبقى موؤ�ضر خطر، 
ممكن ل قدر اهلل يو�ضلنا لم�ضيبه.

انتبه "محمد" لحديث الدكتور، الذي اأراد اأن يقلل من حدة الحديث.

- بال�س مخك يروح لبعيد، اأ�ضعف الإيمان ممكن تو�ضل للطالق، اللي 
ممكن يك�ضرك في المرحله دي يا "محمد"، اأنا عارف قد اإيه اإنت بتحب 

مراتك.

لم يرد "محمد"، في اإ�ضارة اأكدت للدكتور اأن هناك ما ل يزال يجهله!

- في اإيه يا "محمد"؟ اأنا الدكتور بتاعك ولزم تفهمني في اإيه ع�ضان 
اأعرف اأ�ضاعدك، اأنا يمكن طلبتك النهارده لما مراتك جاتلي واتكلمت 
معايا، كنت بكلمك من وجهة نظر مراتك، اللي هي مري�ضه عندي في 

الأ�ضا�س، لكن اإنت بب�ضاتك دي بتخوفني، في اإيه يا "محمد"؟!

دمعت عينا "محمد" بح�ضا�ضية مفرطة:

- م�س قادر اأخون.

- تخون مراتك؟! مع مين؟!

- لأ، م�س مراتي يا دكتور، اأنا م�س قادر اأخون اللي خطفت قلبي.

�ضكت ليتلقى اأنفا�ضه قبل اأن يتابع:
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- مقدر�س اأخون الإتنين، مقدر�س، اأنا م�س خاين.

في ذهول اأعاد الدكتور ظهره للخلف، ليدخل في عالم جديد.

***
- بحبك.

- باعبدك.

- مكن�س المفرو�س نتقابل.

- اأنا مقابلتك�س، اإنت مالك.

- لأ، اأنا �ضيطان.

�ضحكت هي في نف�ضها، فهي تعرف كاًل منهما.

كانت  طاقتك  بتخترقني،  كانت  بتقولها  كنت  كلمة  كل  اإن��ت  اأب���ًدا،   -
بتو�ضلني بطريقه فظيعة، عايزة اأقعد عمري كله اأ�ضمعك، م�س عايزه 

حتى اأنام.

- اإنتي اللي �ضوفتيني في الوقت اللي النا�س كلها كانت بتعدي جنبي زي 
ال�ضراب، اأول مره األقي حد �ضايفني كده، كنت عريان قدامك، مكنت�س 

عايز اأغطى نف�ضي.

- دي كانت قوانين اللعبه، ب�س اإحنا ك�ضرناها.
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ما  اأنا عمري  اأنا م�س هاخون، ع�ضان  ك�ضرهالنا،  اللي  ال�ضيطان  لأ،   -
كنت خاين.

- اإنت اأعظم اإن�ضان قابلته.

- واإنتي اأول حد اأقابله.

- اأول حد ي�ضوفك.

- اأول حد يلم�ضني.

- اإنت �ضاحر.

- كنت، كنت �ضاحر، كنت م�س موجود.

- اإنت هاتف�ضل علطول موجود.

لم�ضت يده ورفعتها لتقبلها في حنان كان يفتقده، لتاأ�ضره عبًدا لقلبها، 
فلم يعد ي�ضتطيع خيانتها، لم يعد ي�ضعر ب�ضيء غيرها. كان يتمنى الخروج 
من محب�ضه ليتوجه اإليها ب�ضفتيه، كان ي�ضتطيع اأن ي�ضعدها، �ضعادة لم 
تتذوقها من قبل، كان ي�ضتطيع اأن يك�ضف لها كيف يكون الع�ضق كما كان 
يعرفه. ظل يت�ضاءل كيف ا�ضتطاعت هي اإحياء قلبه! كان يتمنى اأن ي�ضبع 
اأحد من قبل. ظال  بها غرائزه، فقد امتلكت قلبه وعقله كما لم يفعل 
يتاأمالن بع�ضهما من خلف الق�ضبان، لم ي�ضتطيعا حتى التالم�س، فلي�س 
لهما الحق، ولن ي�ضتطيعا عبور الق�ضبان، ظال يرمقان مياه الخليج، من 
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لعلهما  اأمواجه،  اأن يغرقهما  اللوؤلوؤ، متمنيين  داخل محب�ضهما بجزيرة 
ُيبعثان �ضويًّا في عالم اآخر، فلقد كانوا ثالثة وهو رابعهم.

***
مع  كانا  بينما  الخبيث،  الع�ضق  نظرات  "ماجي"  ُيبادل  "ه�ضام"  ظل 
لتفتح  الباب  اأن و�ضل وطرق  اإلى  "نبيل"،  انتظار و�ضول  "نا�ضف" في 
"نبيل" هو الآخر الذي وقف على  اأنوثتها كالعادة، مثيرة  "ماجي" في 
الباب في ح�ضرة وا�ضحة على حاله الذي و�ضل اإليه، بينما ظل "ه�ضام" 
يرمقه في غ�ضب، فلن يرحمه اإذا حاول مقا�ضمته هذا الع�ضق الذي لم 
يبداأ بعد. ظل "ه�ضام" بنظراته، وظل "نبيل" يتذكر ليلته الأخيرة في 

ح�ضرة.

فقد كانت "�ضارة" غا�ضبة كعادتها من انتقاد "نبيل" لها وعملها، فهي 
تكون  اأن  المفتر�س  من  كانت  التي  الثانية  الغرفة  في  بال�ضاعات  تظل 
لأولدهما ولكنها اتخذتها �ضومعة لعملها. و�ضعت بها جهاز كمبيوتر، 
الإنترنت  �ضفحات  على  العالمية  الأزي���اء  تتابع  الأي���ام  ط��وال  لتظل 
المختلفة، حتى تعرف وجهتها المقبلة، لتتابع �ضفرها من بلد لأخرى، 
تاركة اإياه وحيًدا حتى تعود بالكثير من المالب�س، لتبداأ في �ضباق بيعها، 
ثم تكمل رحلتها مرة اأخرى في �ضومعتها مختفية عنه، لتقتله الوحدة 
والكبت، حتى نجاحها المادي لم ُير�ِس غروره، بل دفعه لقبول الكثير 
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من الر�ضاوى ليظل هو رجل المنزل و�ضاحب ال�ضيطرة.

- اإنتي م�س هاتيجي تقعدي معايا �ضويه؟

قالها وهو يقف على باب الغرفة في تزمر وا�ضح.

- معل�س يا "نبيل" عندي �ضغل.. محتاج حاجه؟

- اأيوه يا �ضت هانم محتاج، محتاج اأح�س اإني متجوز.

اختل�ضت "�ضارة" نظرة اإليه ل تدل على اهتمامها، وقالت:

- واإنت ناق�ضك اإيه ع�ضان تكون متجوز؟

- ناق�ضني اإيه؟ قولي م�س ناق�ضني اإيه، اإنتي عارفه اآخر مره نمنا �ضوا 
كانت اإمتى؟

اأغلقت "�ضارة" الكمبيوتر ونظرت اإليه قائلة:

- طيب ما تقول كده.

وقفت "�ضارة" لتتو�ضط الغرفة الفارغة، وخلعت حمالت قمي�س للنوم 
عارية،  لت�ضبح  كرامته،  معه  وت�ضقط  ��ا  اأر���ضً لي�ضقط  ترتديه،  كانت 

جميلة، بي�ضاء، ولكن باردة كالجثث، ظلت واقفة تراقبه.

- اإتف�ضل، م�ضتني اإيه؟... اآه افتكرت.

ا فوق قمي�ضها الأ�ضود كقلبها الجريح،  قالتها وجثت على ركبتيها اأر�ضً
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لينظر اإليها بعدما اأ�ضعرته بحيوانيته، ليجد نف�ضه عاجًزا عن ال�ضيطرة 
اإلى  على غ�ضبه وكرامته، لي�ضفعها بيده اليمنى بقوة، ليتمايل وجهها 

ي�ضاره، دون اأن يهتز ج�ضدها، لترجع هي بوجهها اإليه في تحدٍّ قائلة:

- م�س هاتقلع؟

- �ضافله.

قالها وهو ي�ضفعها بي�ضاره، لتعاود هي بالنظر اإليه، ليعاودها بيمينه ثم 
ي�ضاره، اإلى اأن تاألمت يداه عجًزا عن ك�ضر كرامتها وعندها.

***
الذي كان  الحقيقي  بالدعم  "نبيل" �ضعر  "نا�ضف" على  بعدما تعرف 
ينتظره، فلم يكن "نبيل" مجرد �ضابط مرت�ٍس، بل كان موؤ�ض�ضة كاملة، 
بجعبته  دائًما  يظل  كالحاوي،  والكثير،  الكثير  اإل��ى  الولوج  ي�ضتطيع 

المزيد.

معدودة،  دقائق  في  واحدة  كقبيلة  لي�ضبحوا  كالقطط،  يتقاربون  ظلوا 
خطتهم  على  اتفقوا  بعدما  ال�ضياطين،  بين  الأول��ى  ال�ضهرة  لتنتهي 
فيها  يتقابلون  للعمليات،  غرفة  الزمالك  وكر  من  جاعلين  القادمة، 
ن  توؤمِّ كانت  التي  العقار  قطط  اأنظار  تحت  القادمة،  الأي��ام  في  يوميًّا 

اجتماعاتهم في �ضالم.

***
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من  العديد  بعد  ال�ضاحر،  النيل  ه��ذا  اأم��ام  العا�ضقان  تقابل  اأخ��ي��ًرا 
متالعبين  اليوم،  هذا  اأح��داث  بها  ر�ضما  التي  والر�ضائل  الت�ضالت 
بالكثيرين، لير�ضيا �ضياطينهما وي�ضال اإلى غايتهما التي اقت�ضرت على 

المال وال�ضلطة.

- خم�ضه مليون جنيه؟

- اأيوه يا حبيبي، ب�س ده دم.

- ب�س دول خم�ضه مليون جنيه يا حبيبتي.

اإن  الأول  من  اتفاقنا  كان  اإحنا  "ه�ضام"،  يا  اأقتل  مقدر�س  اأنا  ب�س   -
محد�س يتئذي وما يكون�س في دم.

- ومين قال اإن اإنتي هاتقتلي، اإنتي ب�س هاتجيبي الفلو�س.

قالها وهو راكع لهذا القط الأ�ضود الذي اعتلى عر�س الم�ضهد، يراقبهما 
يم�ضي  الذي  العاري  الج�ضد  هذا  اإلى  تنظر  هي  ظلت  بينما  كثب،  عن 
نف�ضه  تطهير  يحاول  بالدماء،  ملطًخا  النيل،  مياه  على  ثابتة  بخطى 
بمياه النهر الخالد، ي�ضت�ضمحه عن خطاياه، بل يحاول اإيجاد الترياق، 
ا لي�س اأكثر، ولم يجد طريًقا �ضحيًحا للعالج. ظل هذا  فلقد كان مري�ضً
الج�ضد الذي ي�ضبه "نا�ضف" يرمقها من بعيد واإن لم يكن يعاتبها، بل 
من�ضغاًلبتطهير  كان  فلقد  هو  اأما  الرخي�س،  ج�ضدها  على  ي�ضفق  كان 
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اعتيادية،  غير  خفة  في  المياه  فوق  يم�ضي  ظل  الخطايا.  من  ج�ضده 
وظل ينظر اإلى عر�س هذا القط في �ضخرية. كان قد تحرر منه، فظلت 
، وظل القط يهددها بن�ضر  "ماجي" ترمق هذا العر�س المزيف في تحدٍّ
ف�ضائحها، لم تكترث، فبداأ بعر�ضها اأمامها، لتنظر اإلى م�ضاهدها وهي 
تبالي، فاقترب منها القط وهو  اأن  "ه�ضام" وغيره، دون  اأح�ضان  بين 
غا�ضب ليذكرها بالعهد، لتجد نف�ضها �ضجينة، في قف�س حديدي مليء 
ا�ضت�ضالمها،  تعلن  اأن  قبل  ولكن  للحظة،  الذعر  لي�ضيبها  بالخطايا، 
الأخر�س  هتافها  اإلى  ا�ضتجاب  الذي  بعيد،  "نا�ضف" من  اإلى  اأ�ضارت 
وابت�ضم لها م�ضيًرا اإليها بالهروب، لتنظر "ماجي" اإلى القف�س، لتجد 
اأمامها  ما  لتجد  وخرجت،  ففتحته  موجوًدا،  كان  لطالما  وا�ضًحا  باًبا 

مجرد قط �ضغير، هرب عندما خرجت خوًفا من الح�ضاب.

- "ماجيييي"..

انتبهت "ماجي" وهي �ضاردة في هذا المركب الخ�ضبي الذي ي�ضبح في 
النيل، لتبت�ضم له قائلة:

- "ه�ضام" اأنا معايا ن�س مليون جنيه، اأنا لغاية هنا دوري خل�س، عايز 
م�ضكلتكوا  اأو  م�ضكلتلك،  دي  تحبني،  عايز  تكرهني،  عايز  تف�ضحني، 

اإنتوا التنين.
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"ه�ضام"  لي�ضعر  �ضاخرة،  بابت�ضامة  اإليهما  تنظر  "ماجي" وهي  قالتها 
ب�ضفعة على وجهه حرمه منها اأبواه، ليظل �ضارًدا مع هذا العر�س الكبير 

م. في تجهُّ

***
اإلى"ماجد" الغارق  ينظر  وهو  منه،  يهرب  كان  ما  "نبيل" يتذكر  ظل 
دائم  اأ�ضبح  بعدما  "نا�ضف" و"ماجي"،  يجال�س  كان  فقد  دمائه،  في 
الزيارات لهما ليح�ضل على المال اأو المتعة. كانوا يلتقون ب�ضفة �ضبه 
"نبيل"  "نبيل" وزوجته، ليجد  يومية، خا�ضة بعد ما زاد الخالف بين 
بوجود  يرحب  يكن  لم  اأن��ه  حتى  النا�س،  عن  بعيًدا  همه  من  م��الًذا 

م�ض�س. على  له  تجاهلهم  تقبل  "ه�ضام" الذي 

"نا�ضف" بتحقيق �ضحفي  "نبيل" �ضديقه  فلقد وعد  اليوم،  اأما هذا   
�ضي�ضيف اإليه الكثير. ظل "نبيل" جال�ًضا مع "نا�ضف" و"ماجي" الذي 
"نبيل" ال�ضيطرة على  كاد يغت�ضبها بعينيه، فهي مثيرة وذكية. حاول 
"نا�ضف" و"ماجي" الذهاب، فقد وقع  اأن ا�ضطر  اإلى  كبته وقد فعل، 
الذي  "نا�ضف"  ليتوتر  بالإ�ضكندرية،  �ضركته  ف��رع  في  م��روع  ح��ادث 
يكمل  ليتركاه  هناك  اإلى  مكتبه  مديرة  مع  "نبيل" وتوجه  من  ا�ضتاأذن 

العمل وحيًدا.

وحيًدا حاول الت�ضال بها مراًرا دون جدوى، اإلى اأن عادت هي اإليه، لم 
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قد  كان  معدودة  دقائق  فبعد  كثيًرا،  �ضعفهما  على  ال�ضيطرة  ي�ضتطيعا 
احتياجها،  منع  ت�ضتطع  لم  ولكنها  كثيًرا،  قاومت  مالب�ضها،  عنها  خلع 
به  معجبة  كانت  فلقد  تفعل،  ما  تعي  تكن  لم  �ضعفها،  ا�ضتغل  ولقد 
ليتالحم  كان،  وقد  الغرق،  و�ضك  على  اأنها  ت�ضعر  كانت  البادية،  منذ 
يتمايالن  ظال  بع�ضهما.  تلتهمان  و�ضفتاهما  ليتراق�ضا  ج�ضداهما، 
اأو�ضلتهما  ال�ضقة حتى  النظيفة، دارت بهما  وهما ي�ضارعان فطرتهما 
اإلى الغرفة الم�ضئومة، لم ي�ضتطيعا احترام حرمة المكان، ظل ي�ضفع 
�ضيطانهما  ا�ضتطاع  لق�ضوته، حتى  اأ�ضيرة  بينما ظلت  منت�ضًيا،  ج�ضمها 
قتل ما تبقى من �ضمير، ليندما بعد لحظات من المتعة على ما اآل اإليه. 
ف�ضترت  المري�س،  عقلها  عراه  قد  ما  لت�ضتر  ال�ضرير  على  هي  جل�ضت 
وجل�س  بنطاله  هو  ارتدى  بينما  بندم،  ال�ضرير  بغطاء  العاري  ج�ضدها 
ليحاول  الليل،  ظ��الم  في  ليختفي  ال�ضباك،  مواجهة  في  كر�ضي  على 
فلي�ضت  فطرته،  اإلى  الرجوع  محاوًل  واإنكاره،  حدث  ما  ن�ضيان  جاهًدا 

الخيانة من الفطرة.

من مكان اآخر كان "الوحي" يتابع الم�ضهد من على �ضا�ضة �ضومعته في 
تعجب، فلم تكن تلك هي الخطة اأبًدا، واإن كان قد ح�ضل للتو على �ضيد 

ثمين، فكتب بقلم اأحمر على ورقة بي�ضاء من اأمامه:

الح�ضاب" وقت  "جاء 

***
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 تابع الواحدة صباًحا

نائمة  زوجته  كانت  بينما  غرفته،  حمام  في  ذقنه  يحلق  "نبيل"  كان 
ال�ضاحن  على  من  يرن  هاتفه  جر�س  وك��ان  كالعادة،  مفتوًحا  والتلفاز 
بالكمودو المجاور لها، لم يكترث وتابع حالقة ذقنه، اإلى اأن ا�ضتيقظت 
الزوجة في غ�ضب واأم�ضكت بالهاتف لتجد رقًما مميًزا يت�ضل، فردت 

ب�ضوت منخف�س وف�ضول:

- اأيوه.

ب�ضوت اإلكتروني رد المت�ضل:

- اأيوه يا "�ضارة" هانم ازيك.

- مين معايا؟

�ضحك المت�ضل وتهكم:

- فين جوزك؟
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- في الحمام.

من داخل غرفته، تابع با�ضتمتاع كان يفتقده كثيًرا.

- طيب لما يطلع خليه يتفرج على الفيديو اللي بعتهوله واأنا هاكلمو تاني.

"نبيل" الذي كان قد و�ضل  فعل  رد  كثيًرا، منتظًرا  اأغلق وهو ي�ضحك 
كلمته  ولكن  بف�ضول،  "نبيل"  هاتف  فتح  حاولت  التي  "�ضارة"  خلف 
"رقيا"، فلم يتجاوب، ولكن الهاتف قد  ال�ضرية عطلتها، فجربت ا�ضم 
تجاوب عندما كتبت "اآثر"، وقبل اأن تفتح الر�ضالة الواردة، كان زوجها 

يدفعها بقوة على ال�ضرير مم�ضًكا هاتفه في غ�ضب:

- هي دي اأخالق ولد الأ�ضول بر�ضه؟

قالها قبل اأن يتجهم، وي�ضعف كبرياوؤه الذي انك�ضر اأمامها وهو ي�ضاأل 
مرتجًفا:

- هو مين اللي ات�ضل؟

- هو فيه اإيه الفيديو ده؟

في توتر فائق، �ضعر "نبيل" اأنها قد �ضاهدت الفيديو قبل اأن ي�ضل هو 
اإليها، فظل متجهًما، اإلى اأن تابعت:

- واحد ات�ضل قال اإنه هايبعتلك فيديو، وهايت�ضل بيك تاني، فيه اإيه 
الفيديو ده؟
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"نبيل" ال�ضعداء وهو يقراأ الر�ضالة الملحقة بالفيديو والمكونة  تنف�س 
من الكلمات الثالث، ثم قال:

- �ضغل.

قالها وارتدى مالب�ضه في لمح الب�ضر واختفى من اأمامها، لم يدِر اإين 
يذهب في هذه ال�ضاعة المتاأخرة! فلم يكن يعي اأية حقيقة، اإل اأنه تم 
ت�ضويره في �ضقة "نا�ضف �ضوكت" بالزمالك، فتوجه اإليها وهو يحاول 
جدوى،  دون  ولكن  به،  ات�ضل  ال��ذي  المميز  بالرقم  الت�ضال  معاودة 

ليذوق مرارة النتظار.

في دقائق قليلة، و�ضل "نبيل" اإلى �ضقة "نا�ضف" وظل يقرع الباب كثيًرا 
حتى فتحت له "ماجي" على ا�ضتحياء، فدفع "نبيل" الباب بقوة، لتقع 

ا. "ماجي" اأر�ضً

- هو فين؟

�ضعرها  من  بها  فاأم�ضك  الفزع،  من  حالة  في  "ماجي" وهي  تجب  لم 
وكرر:

- هو فين الكلب اللي م�ضغلك؟

المكان  حرمة  ليخترق  "نبيل"  فتركها  النطق،  "ماجي"  ت�ضتطع  لم 
كعادته، حتى توجه اإلى هذه الغرفة ذات الإ�ضاءة ال�ضهاري التي تظهر 

من زجاج الباب، فتوجه اإليه في غ�ضب قائاًل:
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- بت�ضجلي يا روح امك؟

فتح "نبيل" الباب ليجد "نا�ضف" بين اأح�ضان رجل عتي عاري الج�ضد، 
من  حالة  "نا�ضف"  تملكت  بينما  راأى،  ما  ه��ول  من  "نبيل"  لي�ضعق 
حريرّي،  ب��روب  ج�ضده  ي�ضتر  وهو  كالن�ضاء  واللطم  والبكاء  ال�ضدمة 

ن�ضائي الطراز ي�ضعب و�ضفه بالرجالي!

وارتدى  الآخر  نف�ضه هو  ب�ضتر  الغرفة  الذي كان معه في  الرجل  اأ�ضرع 
بنطاله وهرب من جانب "نبيل" الذي كان ي�ضعر بالغثيان وهو ينظر اإلى 
بينما  راأ�ضه،  يده على  وا�ضًعا  الغرفة،  في  ا  اأر�ضً "نا�ضف" الذي جل�س 
ظل "نبيل" يبحث عن �ضيء ما داخل الت�ضريحة، حتى عثر على الكاميرا 

المو�ضوعة بها، فاأم�ضكها ونظر اإليه في الأر�س.

- طيب اإنت عيل.... َمَره، ت�ضتاهل، اأنا يت�ضجلي ليه؟

انتبه "نا�ضف" اإلى كلمة ت�ضجيل، ونظر اإلى الكاميرا التي بيد "نبيل".

- ت�ضجيل، ت�ضجيل اإيه؟!

يا ف�ضحتي، يا ف�ضحتي يا ف�ضحتي يا ف�ضحتي!

قالها وهو يلطم على وجهه، بينما رن جر�س هاتف "ماجي" التي كانت 
واقفة في الطرقة، تترقب الموقف في ذهول، فلم تجب؛ نظًرا لخطورة 
هو  "نا�ضف"  هاتف  بداأ  بينما  الرنين،  عن  هاتفها  ليتوقف  الموقف، 
جر�س  اأخيًرا  ليبداأ  خديه،  يلطم  وظل  يكترث  فلم  الرنين،  في  الآخ��ر 
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"نبيل" في الرنين، من نف�س الرقم المميز، فاأجاب "نبيل" على الفور 
ليظهر �ضوت اإلكتروني �ضاخر:

- "واهلل متجمعين عند النبي".

- اإنت مين يا ابن الكلب؟!

"نا�ضف" منه الهاتف متاأ�ضًفا، وو�ضعه  "نبيل" منفعاًل، فخطف  قالها 
على خا�ضية ال�ضماعة الخارجية.

- معل�س �ضامحه، ح�ضرتك مين، وعايز اإيه؟

- "اأيوه يا بطه اأحبك واإنتي موؤدبه، ب�س الواد اإيه هجمه يابا، قطعك، اأنا 
�ضخ�ضيًّا كواحد من الجمهور اتب�ضطت".

في انهيار قال "نا�ضف":

- لأ، اإيدك اأبو�ضها اأ�ضتر عليا، اإنت عايز اإيه؟ اأنا من اإيدك دي لإيدك 
دي.

- "ما اأنا عارف يا حبيبتي".

"نبيل" ل يزال في حالة من  بينما كان  اأن يكمل،  قالها و�ضحك، قبل 
ال�ضدمة، وهو يكلم نف�ضه:

- م�س اأنا اللي يح�ضل فيا كده!

- "والنبي هّدي البا�ضا �ضويه، ع�ضان ن�ضوف �ضغلنا".
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- يا با�ضا اأنا معاك عايز اإيه؟

- "تالته مليون جنيه".

- نعم يا روح امك!

قالها "نبيل" باندفاع وهو يخطف ال�ضماعة من يد "نا�ضف".

- "مالها اأمي ب�س يا با�ضا؟ على الأقل كانت �ضت محترمه، اأنا معندي�س 
وقت اأ�ضيعه، بكره ال�ضبح قبل ال�ضاعه ع�ضره، تودع الفلو�س في ح�ضاب 

هابعتهلكوا دلوقتي، ق�ضموها بقى بينكوا وبين بع�س براحتكوا".

اأغلق "الرجل" الخط ليظال هما في ذهول!

- هانعمل اإيه في الم�ضيبه دي؟

اأنكر "نبيل" الم�ضئولية.

- يا عم مين فينا اللي هايتف�ضح؟ اإنت ممكن تروح تحط الفلو�س، اأنا 
اأنا م�س هنام غير لما اأعرف هو مين واأخل�س منه،  بقى م�س هادفع، 

اللي عمل كده حد كان عايزك اإنت م�س اأنا.

انتبه "نبيل" اإلى �ضيء ما؛ ليطرح ت�ضاوؤًل هاًما على "نا�ضف" ليزيد من 
�ضكوكه التي حاول اأن يخفيها.

-  هو الواد اللي كان هنا ده جاي منين؟

"نبيل" �ضافًعا  اإليها  "ماجي" ليقترب  اإلى  �ضك  "نا�ضف" نظرة  نظر 
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اإياها.

- اإنتي مين اللي م�ضلطك علينا يا بنت الكلب؟

�ضقطت "ماجي" وهي تنظر اإلى "نا�ضف" في ا�ضتعطاف ليحميها منه، 
ولكنه نظر اإليها ب�ضك، قائاًل ل� "نبيل":

اآه يا  اأكيد ورا كل حاجه،  اإ�ضربها يا با�ضا، هي بنت الكلب دي اللي   -
واطيه يا موم�س يا بنت الكلب.

تابع "نبيل" ركل "ماجي" وهي على الأر�س بقوة في خ�ضرها، حتى بداأ 
الدم يت�ضاقط من فمها وهي تنكر كل �ضيء، حتى قالت:

- "�ضاميييي"، "�ضامي" واهلل حرام عليكوا.

جثا "نبيل" على ركبتيه واأم�ضك بوجهها.

- "الوحي" هو اللي م�ضلطك؟

- ل واهلل، اأنا لحم اكتافي من خير "نا�ضف" وليمكن اأخونه اأبًدا.

�ضفعها "نبيل" مرة اأخرى دون اعترا�س من "نا�ضف" فظلت "ماجي" 
تنظر اإليه في عتاب قائلة:

- واهلل اأنا عمري ما خنتك، اأنا لو عايزه اأخون كنت خنت من زمان، اإنت 
مكنت�س مخليني محتاجه حاجه، اإنت عو�ضتني عن اأهلي اللي رموني في 

ال�ضارع، ومكنت�س بتنه�س في لحمي.



258

وقولي،  ده  الأف��الم  ام��ك، بال�س كالم  روح  يا  راج��ل  ما ع�ضان م�س   -
عالقتك بال� "وحي" اإيه؟

قالها "نبيل" وهو ي�ضفعها مرة اأخرى لتتابع هي:

- مالي�س عالقه بيه، ب�س �ضوفته خارج من الأو�ضه في مره لما كان هنا، 
واهلل العظيم ما خنتك، اإقتلني لو عايز، ب�س واهلل العظيم ما خونتك.

في لحظة �ضدق و�ضلت قلب "نا�ضف" اأم�ضك بكتف "نبيل" وقال:

- �ضح، اأنا فاكر اليوم ده.

وقف "نبيل" والتفت اإلى "نا�ضف" قائاًل:

- اإنت متاأكد؟

-  اأيوه متاأكد، حتى هو �ضاألني على )البا�ضورد( بتاعت )النت(.

لم يكن "نبيل" يحتاج اأكثر من ذلك ليخرج ثائًرا وهو يتلفظ بالكثير من 
ال�ضباب، لي�ضتوقفه "نا�ضف" ب�ضوؤال:

- رايح فين؟

- هاروح اقتله.

- طيب ليه؟ ما اأنا هادفع الفلو�س وبال�س دم، اأكيد هو عامل ح�ضابه، 
اأنا في عر�ضك.
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ممكن  و�ضيادتك  هاقتلو  كده  كده  اأن��ا  ك��ده،  فيا  يتعمل  اللي  اأن��ا  م�س   -
بر�ضه تحط الفلو�س، ده لو جاتلك منه ر�ضاله قبل ما اأخل�س عليه، اأنا 

مايهمني�س، اأنا م�س مت�ضور مع راجل لموؤاخذه!

انتبه "نا�ضف" و�ضاأل "نبيل" �ضوؤاًل اأخيًرا:

طيب هو اإنت اإيه اللي مت�ضورلك، واإزاي في �ضقتي، واإمتى ومع مين؟

هرب "نبيل" من ال�ضوؤال والمكان، وخرج وهو يبحث عن هاتفه ليجري 
ا:  ات�ضاًل هامًّ

- "ه�ضام".

- اأيوه يا با�ضا خير؟

- فين عنوان "الوحي"؟

- اإ�ضمعنى يا با�ضا خير؟

عنوان  فين  بقولك  دلوقتي،  قتيل  اأ�ضور  ممكن  اأن��ا  "ه�ضاااااااام"   -
الزفت "�ضامي" ده؟

�ضعق "ه�ضام" من اأ�ضلوب "نبيل" وهلع، واأعطاه العنوان وهو ي�ضعر باأن 
هناك م�ضيبة قد حدثت، فاأغلق الخط وات�ضل ب� "ماجي" التي �ضارت 
التكوين  نف�س  فكالهما  "نا�ضف"،  �ضقة  في  قابلها  اأن  منذ  ع�ضيقته 
والطينة التي خلق اهلل منها الإن�ضان بخطاياه واآثامه. لم تجب "ماجي"، 
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بل رف�ضت مكالمته، فقد كان "نا�ضف" يعتذر لها ويقوم بو�ضع كمادات 
به،  قام  الذي  ال�ضرخ  معالجة  لي�ضتطيع  يكن  لم  ولكنه  جروحها،  على 
"ه�ضام" الذي عاود  اإلى رقم  تنظر  �ضعوره. ظلت  اأب��ًدا  تفهم هي  ولن 

الت�ضال، لتطلب من "نا�ضف" اأن يتركها وحدها قلياًل.

- معل�س يا "نا�ضف" اأنا محتاجة اأكون لوحدي.

- حا�ضر يا حبيبتي، اأنا اآ�ضف مرة تانية.

ا من التهامات التي ُوجهت اإليها واإن كانت  كانت "ماجي" م�ضتاءة جدًّ
كما  م�ضين،  بالفعل  فو�ضعها  ح��ال،  اأي��ة  على  بريئة  لي�ضت  اأنها  تعرف 
علمت اأنها قد اأ�ضبحت في خطر، فهي ل تعلم اإن كان هناك ما يدينها 
اأكثر، فاقتربت من اإحدى النوافذ، وات�ضلت بع�ضيقها، فهو الوحيد الذي 

ت�ضتطيع الوثوق به، ولعله ي�ضامحها، اأو يجد لها مخرًجا بنفوذه.

- اأيوه يا حبيبتي في اإيه ب�س؟

- اأنا اتبهدلت يا "ه�ضام".

فيا وطلب مني عنوان  "نبيل" كلمني و�ضخط  اأنا م�س فاهم حاجه،   -
فهميني؟ اإيه  ح�ضل  "�ضامي". 

- هو رايح يقتله.

- اأفندم! لأ فهميني ب�ضرعه ح�ضل اإيه؟
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لم يكن "ه�ضام" ي�ضدق ما ي�ضمعه! فاأغلق الهاتف واأجرى ات�ضاًل اآخر:

- "�ضامي" اإنت فين دلوقتي؟

لم يكن "�ضامي" يتوقع اأن تكون الأحداث بهذه ال�ضرعة، ولم يكن يعلم 
هذا المنعطف الذي �ضتوؤول اإليه الأمور، ولم يكن يتخيل اأبًدا اأن تكون 
هذه هي النهاية، فاأغلق الخط ليقوم بات�ضال اأخير، فلقد كان يعلم اأنه 

قد "جاء وقت الح�ضاب".

***
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الحادية عشرة مساء

التي  "ماجي"  �ضفعته  بعدما  �ضيطانه،  يحارب  �ضارًدا  "ه�ضام"  ظل 
حاولت التمرد والخروج من محب�ضها، لتثير غيرته هو الآخر، وقبل اأن 
يدخل "ه�ضام" اإلى مكتبه، جاءه الت�ضال المعهود، من �ضاحب ال�ضوت 

الإلكتروني:

- اإزيك يا "ه�ضام"؟

- اأهاًل، عايز اإيه تاني؟ اأنا عملتلك كل اللي اإنت طالبه.

- لأ ناق�س حاجه.

- اإيه تاني اللي ناق�س؟

- العدل.

- م�س فاهم!

- الق�ضا�س.
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- بر�ضه م�س فاهم!

- اللي قتلني لزم يموت.

- يا �ضيدي كفايه ا�ضتغالت فيا بقى، اإنت مين؟

- اأنا "الوحي" الذي ل يموت.

قالها و�ضحك، بينما ظل "ه�ضام" تائًها!

- اإنت ُم�ضير يا "ه�ضام" م�س ُمخير.

قالها القط الذي كان ينظر "ه�ضام" اإليه، ليحاول هو النفي.

- لأ، اأنا ُمخير. 

- ب�س اإنت نا�ضي الفيديوهات؟

- واإيه يعني الفيديوهات، اأنا ول متجوز ول تفرق معايا.

مني  فيها  بتقب�س  ك��ن��ت  ال��ل��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  ع��ل��ى  بتكلم  اأن���ا  لأ،   -
الفلو�س،هابعتهالك دلوقتي يمكن تفتكر، دي يا بطل فيها �ضجن.

اإنهاء  منه  الدم، طلب  منه  الذي طلب  "ه�ضام" للقط،  ركع  ياأ�س،  في 
مطلوب  م��زٍر،  و�ضع  في  "ه�ضام" نف�ضه  ليجد  هو،  يريد  كما  الم�ضهد 
اأن  يتخيل  يكن  لم  ولكنه  قليل،  منذ  فيه  يفكر  ك��ان  واإن  القتل،  منه 
�ضلكه  ال��ذي  الطريق  عاقبة  في  نف�ضه  "ه�ضام"  ليجد  �ضديًقا،  يقتل 
منذ البدابة، مح�ضوًرا بين خيارين اأحالهما مر، اإما اأن يكمل ما بداأ 
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وينهي الطريق ويقتل �ضديقه، قاتاًل معه ما تبقى في داخله من بقايا 
عليه،  يعاقب  ربما  اأو  بناه،  ما  كل  ليخ�ضر  من جديد  يبداأ  اأو  الإن�ضان، 
لي�ضعر "ه�ضام" بالندم على لحظة اختياره لهذا الطريق منذ البداية، 
ولدت �ضغيرة  التي  اأفعاله  كل  لُيحا�ضب على  يكفي  ما  يمتلك  يكن  فلم 
اأ�ضيًرا في محب�ضه دهًرا،  لتم�ضي وح�ًضا ل ي�ضتطيع قهره، في�ضت�ضلم له 

ًرا ولي�س بيده الخيار. ُم�ضيَّ

***
بعدما تاأكد "نبيل" من م�ضح كل اآثاره من غرفة "�ضامي" بفيال عمه، 
"ماجد"  اإلى جثة  اأخيرة  التي خانته، خطف نظرة  واأزال فارغ الطلقة 
م�ضحوبة بلحظة ندم، فقد كان "ماجد" �ضبيًّا، ولكن �ضيطان "نبيل" 
�ضرعان ما اأقنعه اأنه قد حذرهم مراًرا بعدم اللعب بالنار، واإن لم يكن 
ا اأن يكمل  "نبيل" يتمنى اأن يكون "ماجد" متورًطا، ولكنه كان م�ضطرًّ

ما بداأ منذ �ضاعات هذا اليوم الأولى.

 قبل اأن يهرب "نبيل" وجد هاتفه يرن، والغريب اأن المت�ضل كان رقم 
الخط الأر�ضي بمنزله، الذي لم يكن "نبيل" ي�ضتخدمه اأو حتى يحفظه، 
اأجاب  حتى  اندها�س،  في  المت�ضل  الرقم  يترقب  وهو  مرت  لحظات 

وو�ضع الهاتف على اأذنه، لي�ضمع �ضوًتا يعرفه بو�ضوح:

- اإيه يا "نبيل" بيه، م�س كان في بينا معاد عندك في البيت النهارده، 
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هو اأنا ر�ضالتي مو�ضلتلك�س ولَّ اإيه؟

ا من ال�ضدمة،  كان المتحدث هو "نا�ضف �ضوكت"، فجل�س "نبيل" اأر�ضً
وجد  ي�ضرد  اأن  قبل  ولكن  فعل؟!  وماذا  الجميع،  به  يلعب  ِلَم  ليت�ضاءل: 

�ضوت "نا�ضف" قد تحول اإلى �ضوت اإلكتروني معروف:

- اأرجوك يا "نبيل" ماتتاأخر�س ع�ضان م�س عايز اتهور عن كده.

اإليه  اأر�ضلها  "نا�ضف" التي  "نبيل" ر�ضالة  قالها واأغلق الخط، ليتذكر 
�ضباًحا بعدما اأودع الأخير المال في البنك.

ح�ضابه،  في  المبلغ  كامل  واأودعت  بوعدي  اأوفيت  لقد  نبيل..  "عزيزي 
برجاء تنفيذ وعدك واإنهاء هذه الماأ�ضاة، لن اأ�ضتطيع الت�ضال بك اأو 

حتى الرد على ات�ضالتك، ولكني �ضاأح�ضر اليوم اإلى منزلك".

لم يفهم "نبيل" اإذا ما كان "نا�ضف" نف�ضه هو من يخدعه، اأم ل! ولكن 
الإره��اق،  يقتله  تائًها،  م�ضو�ًضا،  كان  "نبيل".  ت�ضاءل  ذلك؟!  يفعل  ِلَم 
"نا�ضف" لم  اإلى منزله، ولكن  اأنه قد توجه بالفعل ظهًرا  ولكنه تذكر 
ا من هذه الت�ضاوؤلت اإل بالتوجه اإلى منزله. يظهر، فلم يجد "نبيل" مفرًّ

***
بعد يوم طويل من التنقالت، ح�ضمت "نور" اأمرها، لتجبر "�ضارة" على 

�ضيافتها.
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- بقولك اإيه اإحنا م�س هانقعد هنا لل�ضبح، واأنا خال�س قولت ل�"تيتو" 
معايا  هاتباتي  اإنتي  حجة  ملكي�س  حماتي،  عند  "�ضريف"  مع  يبات 

النهارده.

- هي عافية؟

- اأه عافية، م�س كفاية مذنباني جانبك كل ال�ضاعات دي قدام النا�س 
زي المت�ضردين، واهلل هايفهمونا غلط.

�ضحكت "�ضارة" ووافقت "نور"، فلقد كانت تنتظر تلك ال�ضيافة.

***
ظل "ه�ضام" ينظر اإلى هذا القط الذي يقف عند باب مكتبه في خوف، 
قائده  بيت  اإلى  ليتوجه  الليل  ينتظر منت�ضف  ليظل حبي�ًضا في داخله، 
اأنه ُم�ضير، واأنه  "ه�ضام" رف�س الفكرة ولكنه كان يعلم  ليغتاله. حاول 
�ضيح�ضل على خم�ضة ماليين من الجنيهات له وحده، دون منا�ضفة مع 
"ماجي" التي قررت اأن تخرج من محب�ضها مكتفية بما حققته، فتذكر 
"ماجي"، وتعجب من رف�ضها للقتل! فغار من قوتها، وحاول اإقناع نف�ضه 
التي  الفيديوهات  تذكر  ولكنه  بما جمع،  والكتفاء  المال  رف�س  بفكرة 
تدينه، لي�ضت�ضلم اأخيًرا لهذا القط الذي ظل دائًما راكًعا له في رهبة، 
ليم�ضك �ضالحه بيده، ويحاول اإقناع نف�ضه بما �ضيفعله، ولكن يده وجهت 
حجم  �ضاآلة  "ه�ضام"  ليالحظ  ياأ�ضره،  الذي  القط  هذا  اإلى  ال�ضالح 
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هذا القط، فك�ضف الحق لب�ضيرته �ضعف من ياأ�ضره، في لحظة دخل 
اللحظة غير  "ه�ضام" في تلك  ليبت�ضم  اإلى قلبه،  النور  فيها خيط من 
الذي  �ضيده،  من  ليتحقق  م�ضبوق  غير  اإيمان  في  ويقترب  المح�ضوبة، 
"ه�ضام" من  اقتراب خطوات  ومع  الباب،  له عند  تحدٍّ  واقًفا في  كان 
ذلك القط، خر م�ضت�ضلًما لب�ضيرته؛ ليفر هارًبا، ليتعجب "ه�ضام" من 
اأفوله ويخرج من محب�ضه، متوجًها اإلى اللواء "محمود وهبة" الذي �ضار 

قبل. ذي  من  اأكثر  الآن  "ه�ضام" يحتاجه 

***
- "محمود" بيه.

قالها "ه�ضام" بعدما فتح باب مكتب "محمود وهبة".

- اإنت فين يا بني اآدم؟ بقالي اأكتر من �ضاعه بدور عليك.

- اآ�ضف يا فندم، تحت اأمرك.

- اإقفل الباب وراك وتعالى اقعد الأول.

ان�ضاع "ه�ضام" في هدوء لأوامر قائده، وجل�س بعدما اأغلق الباب.

- اإنت تعرف اأي حاجه ممكن تورط "نبيل" مع "الوحي"؟

�ضحك "ه�ضام" قائاًل:

- اأعرف كتييير.
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اعترافاته  يق�س  ظل  ال��ذي  "ه�ضام"  �ضراحة  من  "محمود"  تعجب 
عيني  و�ضط ذهول  قاتل،  وهدوء  وطماأنينة  �ضالمة  "محمود" في  على 

اأخيًرا: �ضوؤاًل  لي�ضاأله  "محمود"! 

- طيب اإنت اآخر مره �ضوفت "الوحي" كانت اإمتى؟

- امبارح يا فندم، امبارح ال�ضاعه اأربعة الفجر.

***
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الرابعة صباًحا

�ضيارته  "�ضامي" بالمهند�ضين. �ضف  اإلى مكتب  "ه�ضام" فجًرا  و�ضل 
وظل يترقب لحظات قبل اأن يترجل من �ضيارته ويتجه اإلى تلك البوابة 
ليلفت  الحديقة،  على  نظرة  يخطف  وهو  فتحها  ال�ضدئة،  الحديدية 
اإلى  ليتوغل  اليمين  اإلى  فتوجه  غريبة،  �ضيطانية  حركة  �ضوت  انتباهه 
الحديقة تارًكا مدخل المكتب خلفه. ظلت الخطوات ت�ضحبه اإلى اأن وجد 
�ضرًبا من القطط تجل�س ب�ضكل دائري، بينما كان قائدهم يتو�ضطهم وهو 
"ه�ضام"  الحديقة، فنظر  باب يطل على  الداخل من خالل  اإلى  ينظر 
اإلى ما كان يراقب القط، ليرى ج�ضًدا جال�ًضا على اأريكته الحبيبة في 
على  واقًفا  كان  بظل خفيٍّ  لي�ضعر  الداخل،  اإلى  اأكثر  فاقترب  الظالم، 
اأعتاب الغرفة من داخل ال�ضقة على ي�ضاره، فارتبك �ضاحب الظل عندما 
ظهر "ه�ضام" وهرب ليترك "ه�ضام" الج�ضد ال�ضغير، ويهرول ناحية 
البوابة وهو يرفع �ضالحه، ليجد �ضاحب هذا الظل الهارب هو "نبيل" 
نف�ضه الذي �ضاعدته خطواته الطويلة في البتعاد عن "ه�ضام" �ضريًعا 
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واإن كان "ه�ضام" قد تاأكد بدون �ضك من مالمح قائده الهارب، ليعود 
الباب  المرة من  ويدخل هذه  ال�ضغير،  الج�ضد  تفقد  "ه�ضام" محاوًل 
"ه�ضام"  الرئي�ضي الذي كان مفتوًحا وهو حائر من المجهول. لم يرد 
"�ضامي"  ب�  فعالقته  ذلك،  من  اأكثر  التورط  من  خوًفا  �ضيء  اأي  لم�س 
ذاتها كانت م�ضبوهة، فتقدم و�ضط الظالم، لي�ضعر برهبة طبيعية، حتى 
و�ضل اإلى الغرفة الكئيبة وهذه الأريكة التي ظل "�ضامي" يحبها وكاأنه 
"ه�ضام" اإلى اليمين، حيث كان الباب الموؤدي  اأنها مدفنه. نظر  يعلم 
راآه  مما  ليتاأكد  هاتفه  ك�ضاف  واأ�ضاء  فتعجب  للتو،  اأُغلق  قد  للحديقة 
"ه�ضام" مغادًرا  ليلتف  "�ضامي" الجال�ضة في �ضمت،  بب�ضيرته، جثة 
ب�  اأ�ضبه  ما  �ضخ�س  ليظهر  يمينه،  عن  تلقائيًّا  التلفاز  ي�ضيء  اأن  قبل 

قائاًل: مخيف  اإلكتروني  ب�ضوت  "الوحي" يتكلم 

الح�ضاب" وقت  "جاء 

فارتبك "ه�ضام" وارتعد، قبل اأن يهدئه المتكلم:

بيموت،  الوحي م�س  الوحي مامت�س،  يا ه�ضام، ماتخاف�س،  "ماتخاف�س 
عمري  اأنا  فكرة،  اأ�ضاًل  واأنا  بتموت�س،  ما  الأفكار  ع�ضان  اتولد،  الوحي 

ما هاموت يا �ضاحبي، واأنا عارف اإنك هاتجبلي حقي".

كاد "ه�ضام" يهرب، ولكن الف�ضول دفعه اإلى ال�ضبر.

" اإنت اأكيد عارف اللي قتلني، "نبيل" ري�ضك يا "ه�ضام"، ب�س الحمد 
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هلل، الكاميرا اللي فوقيك �ضورت كل حاجة".

"�ضامي"، واإن لم يظهر القاتل بو�ضوح، قبل  عر�س الرجل م�ضهد قتل 
ليثور  "�ضامي"،  ي�ضتلم ماًل من  "ه�ضام" وهو  ل�  اآخر  اأن يعر�س فيديو 
"ه�ضام" ويقترب من ال�ضا�ضة في غ�ضب، ولكنه ينظر اإلى يمينه ليجد 
المدعي  يت�ضرف! ومن هذا  بالفعل، فال يعرف كيف  "�ضامي" مقتوًل 
الجنون،  في  ال�ضا�ضة  "ه�ضام"  لي�ضارك  الكثير؟!  عنه  يعرف  ال��ذي 

ويكلمها قائاًل:

- اإنت مين وعايز مني اإيه؟

في  هايدخل  �ضوكت"  "نا�ضف  ال�ضبح  بكره  "ه�ضام"  يا  ماتخف�س   -
يا  "ماجي" كمان،  ل�  وهايدخل  جنيه،  مليون  ن�س  البنك  في  ح�ضابك 

نم�س، طبًعا ده غير فلو�س هاتدخل في ح�ضاب "نبيل" �ضاحبك.

- اأنا م�س فاهم حاجه!

- ماتخاف�س بكره هاتفهم، ب�س المهم تقول ل� "ماجي" ت�ضمع الكالم، 
اأنا  "ه�ضام"  يا  كوي�س  وافتكر  التفا�ضيل،  اأدي��ك  �ضويه  بعد  هاكلمك 
اأو ممكن ماتجي�س  اإل مرة واحدة،  جايبلك فر�ضة، متجي�س في العمر 

خال�س.

قالها الرجل ثم اختفى، لتعر�س ال�ضا�ضة الكلمات الثالث فقط، بينما 
ُفتح الباب المطل على الحديقة مرة اأخرى بقوة ليدخل �ضرب القطط 
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فهرول  اأعينها،  بغ�ضب  "ه�ضام"  تقتل  اأنيابها  عن  مك�ضرة  غ�ضب  في 
مكالمات  اأن  اإل  الكابو�س،  هذا  ن�ضيان  محاوًل  الخارج  اإلى  "ه�ضام" 
الما�ضية  ال�ضاعات  طوال  بالفعل  م�ضتمرة  كانت  "الوحي" وتوجيهاته 
منذ ذلك الحين كما ادعى، حتى اأن المال قد اأُودع في الميعاد، لي�ضعر 

مخيًرا. ولي�س  ُم�ضيًرا  اأ�ضبح  قد  "ه�ضام" اأنه 

***
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الساعة الحادية عشرة والنصف مساء

لم ي�ضدق "ه�ضام" الفر�ضة التي اأعطاها له "محمود وهبة" للتو. كان 
"محمود وهبة" عامله  اأو اأكثر، ولكن  يظن اأنه �ضوف يوقفه عن العمل 

كالأب، وتقبل ندمه واكتفى بتوجيهه على الطريق ال�ضحيح.

اإنت  اللي يفوق،  المهم  ب�س  بتغير،  ال�ضلطة  "ه�ضام" غلطنا،  يا  - كلنا 
عندي اأعظم كتير من �ضخ�س ماتحط�س في الإختبار ده، ب�س اأرجوك يا 

دي. الأو�ضه  بره  يخرج�س  ما  ده  "ه�ضام" الكالم 

ي�ضتره ويف�ضح هو نف�ضه؟! ده حتى  يا فندم، بقى في حد ربنا  اأكيد   -
يبقى حرام.

- عفارم عليك، ودلوقتي جه وقت الح�ضاب.

انتف�س "ه�ضام"، بينما �ضحك "محمود" ممازًحا اإياه ليتابع:

- ماتخاف�س كده، بجد اإحنا لزم نعرف مكان البث فين وب�ضرعه.

- طيب ما اأنا عارفه.
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- اأفندم!

- اأمال اأنا بقول لح�ضرتك اإيه من ال�ضبح.

- قلت اإيه يا بني اآدم؟!

- "الوحي" عايزني اأروح اأقتل "نبيل" في مكان البث من بيت "نبيل" 
نف�ضه في الدقي.

�ضكت "محمود" في عدم ت�ضديق! ثم تلعثم وقال:

- ماتقول�س.

- اأفندم!

- ماتقول�س لحد دلوقتي، م�س عايزين ف�ضايح، وروح على مكتبك واأنا 
خلي  هاكلمك،  عزتك  ولو  اإنقاذه،  يمكن  ما  اأنقذ  واأروح  بع�ضي  هاخد 

تليفونك جمبك.

- ب�س يا فندم على الأقل خد معاك الرجاله.

- جرى اإيه يا ح�ضرة الرائد، اإنت م�س واثق فيا ولَّ اإيه؟

- يا فندم العفو.

كان "ه�ضام" قلًقا على الرجل الوحيد الذي فتح له باب التوبة، فلم يكن 
يريد اأن يخ�ضره.
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بالفعل  "نبيل" الذي كان قد و�ضل  اإلى منزل  "محمود" متوجًها  خرج 
ال�ضقة  كانت  فقد  ل�ضيء،  اأث��ر  يوجد  ول  هادًئا  المنزل  كان  بيته.  اإل��ى 
يكن  ل��م  ولكنه  الأر���ض��ي،  الهاتف  فتذكر  "نبيل"،  ل���  بو�ضوح  خ��اوي��ة 
ي�ضتخدمه ليعرف مكانه، فاأخرج هاتفه وات�ضل بالرقم لي�ضمع الجر�س 
وقلبه  اإليها  فتوجه  قط،  ي�ضتخدمها  لم  التي  الغرفة  من  الداخل،  من 

ينتف�س، وفتح الباب ليجد ما لم يكن يتوقعه اأبًدا!

***
النا�س  من  مجموعه  عن  عبارة  "محمد"  يا  دي  "ال�ضيكودراما"   -
�ضغوطات  من  بيعانوا  بع�س،  على  يتعرفوا  ينفع  ول  بع�س،  مايعرفو�س 
نف�ضية اأو خوف ورهبة من حاجة معينة، بنجمعهم �ضوا وبيتعروا قدام 

بع�س.

- بيتعروا؟!

قاطع "محمد" حديث الدكتور مت�ضائاًل، ليو�ضح الأخير:

- م�س بالمعنى الحرفي يا "محمد"، بيتعروا بمخاوفهم، بيعترفوا بيها 
وبكل م�ضاكلهم، بيواجهوا بع�س بيها، بيمثلوها لبع�س، بي�ضجعوا بع�س 

يا "محمد"، بي�ضجعوا بع�س اإنهم يبقوا اأح�ضن.

- طيب يا دكتور، اللي تقول عليه اأنا موافق.
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جر�س  لي�ضغط  "علي"  الدكتور  وج��ه  على  ال�ضرور  عالمات  ظهرت 
الممر�ضة التي دخلت م�ضرعة:

- بقولك يا بنتي، الأ�ضتاذ "محمد" هايكون في مجموعه اأربعة واأربعين 
مع الحالت التالتة التانيين، حطي ملفه في نف�س الدو�ضيه، ورتبي معاه 

المعاد.

"محمد"  يقف  اأن  قبل  وان�ضرفت  بالطاعة،  راأ�ضها  الممر�ضة  اأوم��اأت 
�ضاكًرا طبيبه الذي قال له كلمة اأخيرة:

في  هاتقابلهم  ال��ل��ي  اللعبة  ق��وان��ي��ن  "محمد"،  ي��ا  تن�ضى  اإوع���ى   -
ينفع�س. ما  "محمد"،  يا  تاني  ت�ضوفهم  ماينفع�س  "ال�ضيكودراما"، 

***
من داخل غرفة "ال�ضيكودراما"، كان "نا�ضف" قد انتهى من اعترافاته 

اأمام طبيبه وثالثتهم، فنظر الطبيب اإلى �ضاعته واإليهم، ثم قال:

- اإيه راأيكوا ناخد حد كمان النهاردة؟

اأوماأ الجميع بالقبول، ليتابعوا جل�ضتهم.كانت ال�ضحية الثانية عبارة عن 
التي عادة يفتقرها  البنية، يبدو عليه الطيبة والمالئكية  رجل �ضعيف 
ذهبي  �ضعر  ذو  والخدين،  الب�ضرة  ناعم  فهو  بمظهره،  حتى  الرجال، 
متوتًرا  كان  وال�ضخ�ضية.  النظر  �ضعيف  الن�ضاء،  بق�ضات  اأ�ضبه  طويل 
وقد  بل  تماًما،  اللعبة  قوانين  يعرف  فهو  ال�ضت�ضالم،  عليه  ظهر  واإن 
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ا. �ضاهد اعترافات "نا�ضف" اأي�ضً

نف�ضك  تعري  منك  مطلوب  ليه،  هنا  اإن��ت  كوي�س  ع��ارف  اإن��ت  طبًعا   -
تماًما، لزم تقول كل الحقايق، يمكن نعرف نفيدك، اإنت �ضوفت الحوار 

الأولني يا ريت تقدم حاجه اأح�ضن منه.

فقد  كثيًرا،  اأ�ضهل  كان  بل  ليتحدث،  �ضغط  اأي  اإلى  في حاجة  يكن  لم 
ا، وقد اأراد  ا منه اأي�ضً كان نادًما على لقائه ب� "نا�ضف"، كما كان م�ضمئزًّ
الجميع اأن يعرف اأنه لي�س ب�ضوء "نا�ضف"، ولذا قرر اأن يق�س حكايته 

كاملة، والتي انتهت بلقائه ب� "نا�ضف" ها هنا.

- اإبداأ، اإبداأ من الأول.

قالها الدكتور "علي".

- حا�ضر.

من داخل حب�ضه رد برهبة وا�ضحة:

- حا�ضر، اأنا "محمد اأحمد" موظف في بنك، ق�ضم ال�ضندات والبور�ضة، 
حياتي عاديه، اأو يمكن اأكتر من عاديه.

ولكنه �ضكت لحظة ليتذكر �ضيًئا ما ثم تابع:

- اأو يمكن اأنا كنت فاهم كده.  

ظل "محمد" يق�س لثالثتهم، كيف جاء اإلى الدكتور اأوًل، اإلى اأن ك�ضف 
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له عن �ضعوره بال�ضطهاد واإدمانه لدور ال�ضحية، اإلى اأن ن�ضحه الطبيب 
اأن ين�ضم اإلى مجموعتهم، لي�ضجعوه على الخروج من حب�ضه، فهو ل يزال 
اأخيًرا،  "محمد" اأن يعترف لهم اعتراًفا  اأ�ضير، ولذلك قرر  اأنه  ي�ضعر 
الغرفة  نافذة  الذي عبر من  القط  بينما كان هذا  ولكنه كان متردًدا، 

يراقبه من بعيد رغم الظالم.

ا اأن يدلي  ظل "محمد" يهم�س بكلمات وتراتيل غير مفهومة، كان م�ضطرًّ
باعتراف م�ضين. كان خائًفا، فهو يعرف قوة من ياأ�ضره وحقيقته جيًدا، 
قارئ لأفكاره، حافظ لحيله، فها هو الآن عاجز اأن يهزمه، لن ي�ضتطيع 
التخل�س من قيوده اأبًدا، راف�س ل�ضعفه واإن كان يعلم قلة حيلته. بداأت 
دموع ظلمه ت�ضاحب عرق خوفه، فخلع "محمد" نظارته ال�ضوداء، ورفع 

�ضوته لينطق جملة اأخيرة:

الحبي�س" "اأنا 

قالها وهو ينظر اإلى القط في تحدٍّ وا�ضح.

ا،  ج��دًّ منه  بخاف  �ضيطاني،  حبي�س  نف�ضي،  حبي�س  الحبي�س،  اأن��ا   -
ذكي،  اإنه  عارف  كلها،  الدنيا  يهد  ممكن  اللي  جوايا،  اللي  ال�ضيطان 
وعارف اإني طيب، وم�س عارف مين فينا اللي هايعي�س، ومين هايف�ضل 

حبي�س.

�ضكت مرة اأخرى لحظة وم�ضح عرقه.
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"الوحي"  اأقول اإن كل واحد منا جواه حبي�س، زي اللي م�ضتني  اأقدر   -
و�ضو�ضة  في  يا  �ضورة مالك،  في  يا  بييجي  "الوحي" اللي  عليه،  ينزل 
اأو هما في الحقيقة اتنين؛  �ضيطان، يمكن يكون لكل واحد منا قرين، 
واحد دايًما را�ضي باللي انت فيه دلوقتي، والتاني دايًما عايزك تروح 
في التجاه التاني، ممكن الِوح�س ي�ضبح كوي�س، وممكن الطيب يم�ضي  

�ضيطان. كل واحد فينا فيه دايًما جواه حبي�س.

نظر داخل كل منهم وقال:

- اإنتوا عارفين ال�ضيطان اللي جوايا ممكن يعمل اإيه؟

الكر�ضي  يجل�س على  كان  الذي  القط  اإلى  وينظر  ي�ضكت  اأن  قبل  قالها 
الأخير نظرة اإعجاب.

***
عاد الرجل من ذكرياته مرة اأخرى، ثم عاود الإر�ضال من خلف �ضا�ضات 

الكمبيوتر مخاطًبا جمهوره ب�ضوته الإلكتروني:

اإحنا  النهاردة  وعدتكم  ما  زي  ب�س  عليكوا  اتاأخرت  اإن��ي  ع��ارف  اأن��ا   -
معانا �ضحيتين، اأو بمعنى اأ�ضح اتنين جناه، الأول كان الأ�ضتاذ "نا�ضف 
�ضوكت" اللي كلنا �ضوفناه �ضوا، وال�ضحية التانية حاًل وهاتكون معانا، 

اأرجوكم ابقوا معنا.
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من  و"نور":  "�ضارة"  من  كل  ليت�ضاءل  الإر���ض��ال،  وُقطع  الرجل  قالها 
�ضتكون ال�ضحية الثانية على �ضفحة "الوحي"؟ فلم تكن ال�ضحية الثانية 

بعد. ظهرت  "للوحي" قد 

***
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منتصف الليل

فتح "نبيل" الغرفة في ذهول ليجد نف�ضه داخل غرفة العدل المزعومة، 
الكمبيوتر  من�ضدة  كانت  قبل!  من  يالحظها  لم  كيف  نف�ضه:  ف�ضاأل 
مو�ضوعة في المنت�ضف، بينما كان "نا�ضف �ضوكت" على الي�ضار مغ�ضيًّا 
ليحاول  لحظة  "نبيل"  ف�ضكت  يمينه،  عن  هو  وك��ان  التعب،  من  عليه 

ال�ضتيعاب ثم قال:

- "تيتو"؟!

- "محمد عبد الفتاح" لو �ضمحت، "تيتو" مات.

اأحد  حاماًل  المن�ضدة،  على  رجليه  رافًعا  يجل�س  وهو  "محمد"  قالها 
�ضعره  حلق  فقد  مختلًفا،  مظهره  كان  وقد  وكلب�ضاته،  "نبيل"  اأ�ضلحة 
اإلى  م��الك  من  تحول  قد  وكاأنه  ك��ان  المل�ضاء،  ذقنه  واأط��ال  الطويل، 

�ضيطان لير�ضي الجميع، جميع �ُضجانه.

- معل�س بقى ا�ضطريت اأ�ضتلف حاجتك. رمى "محمد" الكالب�ضات اإلى 
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"نبيل"، وطلب منه اأن يجل�س ويقيد كلتا يديه بظهر الكر�ضي، ففعل في 
وتابع  "محمد" اإليه  بال�ضالح، فتوجه  "محمد" له  تحفظ تحت تهديد 

تقييده بحبل متين، ثم رجع اإلى مكانه.

- اإنت بتعمل كده ليه؟

قالها "نبيل"، فابت�ضم "محمد" متذكًرا.

***
اأنهى "محمد" اعترافاته في غرفة "ال�ضيكودراما"، لينظر الدكتور اإلى 

�ضاعته مرة اأخرى، لكن نظراتهم الجائعة للمزيد غلبت تعبه.

- طيب تحبوا ناخد ال�ضحية التالتة؟

رد الجميع بالموافقة، م�ضتمتعين باللعبة.

- طيب، يالَّ اإتف�ضلي يا فندم، ب�س اإوعي تن�ضي قوانين اللعبة، ح�ضرتك 
هاتقولي كل حاجة، فاهماني طبًعا.

- حا�ضر يا دكتور.

انتقلت ال�ضحية الثالثة اإلى مكان العتراف، خلف المن�ضدة الخ�ضبية 
من  بقليل  المن�ضدة  تعلو  التي  الإ�ضاءة  تلك  اإلى  نظرت  ثم  القديمة، 
ال�ضيق، فلم تكن ترى من تحدث منها، ولكنها بداأت مواجهة ثالثتهم 

في الظالم. 



285

- اأنا "�ضارة".

�ضكتت لحظة لتحاول البحث عن عيون "محمد" في الظالم.

وتهمي�ضي،  مني  التقليل  من  تعبت  "محمد" بالظبط،  زي  محبو�ضه   -
وع�ضان كده كان لزم اأتغير، كان لزم اأخرج من حب�ضي، اأنا كنت مالك 

وبقيت �ضيطان.

ظلت "�ضارة" تتكلم بال�ضاعات، وظل الجميع ي�ضمعها، وخا�ضة "محمد" 
الذي ظل يرمقها بنظرة مختلفة.

- جوزي لو عرف اأنا اإيه دلوقتي هايتخ�س، لو عرف اإني ب�ضتغله ع�ضان 
اأتعلم، حاجات  ع�ضان  ب�ضافر  اإني  لو عرف  هايتخ�س،  معلومات  اأجمع 
"الإمارات" بر�ضه  اإيه في  اأنا بقيت  تانية خال�س هايتخ�س، لو عرف 

هايتخ�س!

"محمد" بالظبط، محبو�ضة، مظلومة، مقهورة، ما ب�ضمع�س  اأنا زي   -
كلمه حلوه، بلبي ب�س احتياجات �ضريكي، بكمله ال�ضوره.

كان "محمد" قد بداأ يلتهمها هو الآخر بنظراته، وهي تتابع:

- م�س لقيه نف�ضي، مفي�س حاجه باعملها بتتفهم، عايزه اأح�س اإن اأنا 
و�ضريكي وا..

- واحد.
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قاطعها "محمد"، فابت�ضمت ليتابعا الكلمات �ضويًّا:

- �ضخ�س واحد ب�س م�س هو.

- �ضخ�س واحد ب�س م�س هي.

نظر الدكتور اإلى "محمد" في توتر ولكنهما تابعا:

- �ضخ�س مني ومنه.

- �ضخ�س مني ومنها.

متحدين،  م�ضتتين،  "ال�ضيكودراما"،  من  و"�ضارة"  "محمد"  خ��رج 
ولالأ�ضف متحابين، ولكنهما كانا يعرفان جيًدا قوانين اللعبة، و�ضرورة 
احترامها، عك�س القدر الذي قرر اأن يك�ضر القاعدة من تلك الكافيتيريا 
على كوني�س النيل، التي �ضارت بعد ذلك مالًذا لحبهما، فعندما توجه 
الداخل  فعل هو، فمن  كما  عليه،  لتقع عيناها  "محمد" و"نور" اإليها، 
جاهدين  ح��اول  ال��ط��اولت.  اإح��دى  على  "نبيل" و"�ضارة" �ضويًّا،  كان 
التن�ضل من اللقاء، فهما يعرفان جيًدا قواعد اللعبة، حاول كثيًرا اإنكار 
م�ضاعرهما، فلكليهما �ضريك اآخر، فقد اكتفيا في هذا الوقت باأن يعي�ضا 
ا واألًما من�ضيًّا، ولكن مع اقترابهما من بع�ضهما  ا عذريًّا وع�ضًقا مخفيًّ حبًّ
لم  مالئكة،  ولي�ضا  ا،  اإن�ضًيّ كان  فكالهما  المقاومة،   يعرفا  لم  ج�ضديًّا 
ي�ضتطيعا منع خطواتهما التي تتقارب كالمغناطي�س، لم يفهما ِلَم يفعال 
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هذا، رغم اإدراكهما للقوانين واحترامها! قاوما، حاول، وف�ضال باقتدار، 
فلم يتوقعا اأبًدا اأن يكون �ضريكاهما متعارفين.

***
- اإنتي اإيه اللي جابك ورايا "الإمارات" يا "�ضارة"؟

قالها "محمد" وهو يحت�ضن "�ضارة" بجزيرة اللوؤلوؤ.

- اإنت اللي جيت ورايا، ما اإنت عارف اإني باجي هنا ع�ضان �ضغلي.

نظر اإليها بابت�ضامة.

- �ضغل )الأوبن داي(؟

�ضحكت "�ضارة" بدلل.

- هان�ضتهبل! ما اإنت عارف كل حاجه.

قالتها ثم نظرت اإليه.

- اأنا بح�س اإن اإنت الوحيد اللي تعرفني.

- بحبك.

- باعبدك.

- مكن�س المفرو�س نتقابل.

- اأنا مقابلتك�س اإنت مالك.
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- لأ اأنا �ضيطان.

كانت  طاقتك  بتخترقني،  كانت  بتقولها  كنت  كلمة  كل  اإن��ت  اأب���ًدا،   -
بتو�ضلني بطريقه فظيعه، عايزه اأعدي عمري كله ب�ضمعك، م�س عايزه 

حتى اأنام.

- اإنتي اللي �ضوفتيني في الوقت اللي النا�س كلها كانت بتعدي جنبي زي 
ال�ضراب، اأول مره القي حد �ضايفني كده، كنت عريان قدامك، مكنت�س 

عايز اأغطى نف�ضي.

- دي كانت قوانين اللعبه، ب�س اإحنا ك�ضرناها.

ما  اأنا عمري  اأنا م�س هاخون، ع�ضان  ك�ضرهالنا،  اللي  ال�ضيطان  لأ،   -
كنت خاين.

- اإنت اأعظم اإن�ضان قابلته.

- واإنتي اأول حد اأقابله.

- اأول حد ي�ضوفك.

- اأول حد يلم�ضني.

- اإنت �ضاحر.

- كنت، كنت �ضاحر، كنت م�س موجود.

- اإنت هاتف�ضل علطول موجود.
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لم�ضت يده ورفعتها لتقبلها في حنان كان يفتقده؛ لتاأ�ضره عبًدا لقلبها، 
يتمنى  كان  غيرها،  ب�ضيء  ي�ضعر  يعد  لم  خيانتها،  ي�ضتطيع  يعد  فلم 
اأن ي�ضعدها،  اإليها ب�ضفتيه، كان ي�ضتطيع  ليتوجه  الخروج من محب�ضه، 
�ضعادة لم تتذوقها من قبل، كان ي�ضتطيع اأن يك�ضف لها كيف يكون الع�ضق 
اأن ي�ضبع  اإحياء قلبه! كان يتمنى  كما كان يعرف. كيف ا�ضتطاعت هي 
اأحد من قبل، ظال  بها غرائزه، فقد امتلكت قلبه وعقله كما لم يفعل 
يتاأمالن بع�ضهما من خلف الق�ضبان، لم ي�ضتطيعا حتى التالم�س، فلي�س 
لهما الحق، ولن ي�ضتطيعا عبور الق�ضبان، ظال يرمقان مياه الخليج من 
لعلهما  اأمواجه،  اأن يغرقهما  اللوؤلوؤ، متمنيين  داخل محب�ضهما بجزيرة 

يبعثان �ضويًّا في عالم اآخر!

***
من داخل غرفة العدل بمنزل "نبيل"، تابع "محمد" اإظهار الحقائق:

- ع�ضان وقت الح�ضاب جه يا "نبيل"، اأنا مر�ضيت�س اأو�ضخ اإ�ضمك، ب�س 
لالأ�ضف  ب�س  النهارده،  اأموتك  المفرو�س  كان  اأنا  اإ�ضمي،  و�ضخت  اإنت 
م�س قادر ل�ضه اأو�ضخ اإيدي، ل�ضه م�س قادر اأو�ضل للمرحله بتاعتك، اأنا 

ها�ضيب النا�س هي اللي تحا�ضبكم.

قالها "محمد" وو�ضع ل�ضًقا على فم "نبيل" وخرج من الكادر، وو�ضع 
المايك الإلكتروني وقام بت�ضغيل الكاميرا.
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"المفاجاأه، ال�ضحيه التانيه النهارده، �ضيادة العقيد "نبيل م�ضطفى"، 
الم�ضاهد  عليه،  هاتتفرجوا  ممتع  لفيلم  النهارده  بطل  هايكون  اللي 

اللي جايه للكبار فقط، نتمنى لالأطفال نوًما هادًئا".

ر�ضم  "نبيل" كما  بدماء  يده  يلوث  اأن  دون  المكان  "محمد" من  خرج 
في الخطة التي و�ضعها مع "�ضارة" �ضاحبة الوجه الحقيقي ل�"الوحي"، 
قررا  فقد  المقبلة،  القليلة  الدقائق  في  هي  تذيعه  �ضوف  بما  واكتفى 
�ضنين،  بداخلهم  �ضرهم  يحب�ضون  من  فهوؤلء  انتقام،  اأ�ضد  ينتقما  اأن 

ينتظرون دائًما لحظة ال�ضفر.

ليظهر  "الوحي"  يذيعه  �ضوف  ما  تنتظر  والجماهير  الدقائق  م��رت 
ت�ضجيل "نبيل" وهو بين اأح�ضان ع�ضيقته "نور"، من تلك الغرفة ب�ضقة 
اأخرى،  "محمد" و"�ضارة" مرة  فيها  جمعهما  التي  الغرفة  الزمالك، 

كاتبين لهما الر�ضالة بهذا الخط الم�ضع، فقد "جاء وقت الح�ضاب".

انك�ضار  لي�ضاهد لحظة  اإلى منزله  ليذهب  �ضيارته  "محمد" اإلى  توجه 
بخيانتها. علم  كيف  متذكًرا  "نور"، 

***
قدوم  "محمد" ينتظر  كان  الزمالك،  كورني�س  كافيتيريات  اإحدى  من 
فهما  ل�ضريكيهما،  احتراًما  يتالقيا؛  األ  قررا  فقد  توتر،  في  "�ضارة" 
ولكن  ب�ضهولة،  التحرر  ي�ضتطيعان  ل  الجتماعية،  لظروفهما  حبي�ضان 



291

ظل  مفهومة.  غير  بطريقة  المقابلة  على  مكالمتها  في  "�ضارة" األّحت 
هائًما ينظر اإلى �ضفحة النيل، اإلى اأن و�ضلت هي اأخيًرا، في توتر.

- اأهاًل يا "تيتو".

وقف "محمد" وحياها، ثم جل�ضا.

- في اإيه يا "�ضارة"، اإحنا م�س قولنا ماينفع�س نتقابل غير لو "نبيل" 
و"نور" ا�ضطرونا لكده؟

لم تعلق "�ضارة"، وظلت ترمق حبيبها ب�ضغف رغم جدية الموقف.

- يا "�ضارة" ردي عليا، اإنتي كمان عماله تقربي   ل� "نور" وت�ضاحبيها، 
واأنا ال�ضراحه مت�ضايق.

- مراتك هي اللي م�ضاحباني ع�ضان )الأوبن داي(.

لم ي�ضتطع "محمد" ال�ضتمرار في جديته، فهو يع�ضقها كما تفعل.

- اإحنا هان�ضتعبط يا "�ضارة"؟! ما اإحنا دافنينو �ضوا.

- �ضح، اإنت الوحيد اللي تعرفني.

- واإنتي الوحيده اإللي تعرفيني يا "�ضارة" وعارفه اأخالقي، اأنا معرف�س 
اأخون.

ابت�ضمت "�ضارة" وعلقت:



292

- ب�س تعرف تتخان.

كانت الكلمة ثقيلة على �ضمع "محمد".

- اأفندم!

ع�ضير  من  كوبين  لتلمح  المن�ضدة  اإل��ى  "�ضارة"  نظرت  انزعاج  في 
ا تحبه، فنظرت اإليه معترفة: البرتقال، فابت�ضمت، فهي حقًّ

- "محمد" اأنا م�س مالك.

- ول اأنا يا "�ضارة"، ب�س اأنا م�س فاهم حاجه، مين اللي خاني!

�ضكت لحظة قبل اأن يتابع:

- ده اأنا حتى اإنتي معرفت�س اأخونك.

اأم�ضكت "�ضارة" يد "محمد" وهي ت�ضحره بحنانها قائلة:

- ع�ضان مالك يا روحي، وع�ضان كده اأنا هاحكيلك.

"نا�ضف"  ل�  ابتزازها  "محمد" حقيقة محاولة  ل�  "�ضارة" ت�ضرح  ظلت 
من  هي  وكانت  لالنتخابات،  مر�ضًحا  و�ضوره،  مل�ضقاته  راأت  بعدما 
ولذلك  "ال�ضيكودراما"،  جل�ضات  من  حقيقته  يعرفون  الذين  القالئل 
قررت اأن تجعل "�ضامي" الرجل الذي كانت ت�ضتخدمه كواجهة لأعمالها 

ي�ضع كاميرا في غرفته، لكي ت�ضتطيع م�ضاومته.
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- اإبتزاز يا "�ضارة"! اإنتي تعملي كده؟!

قالها "محمد" ووقف مبتعًدا عنها، فهرعت اإليه.

- حبيبي، اأنا مري�ضه وبتعالج واإنت عارف كده.

- وهو اإنتي يعني �ضايفاني عاقل اأوي يعني؟ ما اإحنا اتقابلنا عند نف�س 
الدكتور، ب�س ده م�س مبرر     يا "�ضارة".

- واهلل يا "تيتو" اأنا مكنت�س ناويه اأف�ضحو، بالعك�س اأنا كنت هانجحو في 
النتخابات، ع�ضان عارفه اإنه ممكن يتغير، وهو لو مكن�س دفع، مكنت�س 

هاعمل حاجه.

كده  اإنتي  م�س  "�ضارة"،  يا  ده  واجهة   عاماله  انتي  اللي  وال��راج��ل   -
ف�ضحتي "نا�ضف" قدامه، اإخ�س عليكي يا "�ضارة" اإخ�س!

- ل واهلل، محد�س �ضاف الت�ضجيالت دي غيري.

قالتها "�ضارة" وهي تتذكر اليوم الذي كانت ت�ضاهد فيه الت�ضجيل من 
غرفة اأخرى بمنزلها.

�ضوكت"  "نا�ضف  ي�ضين  فيلم  لم�ضاهدة  مت�ضوقة  "�ضارة"  كانت  فقد 
في  ي�ضتمتع  وه��و  زوجها  ت�ضاهد  ظلت  ولكنها  ب��ه،  تبتزه  اأن  ت�ضتطيع 
اأح�ضان ع�ضيقته العارية، ظلت ت�ضاهد زوجها وهو يعارك زوجة "تيتو" 
لتزاحمها في  يع�ضقها،  الذي  والزوج  والمال،  الولد،  اأعطاها اهلل  التي 
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"نبيل"  ل�  مقتها  فرغم  العالم،  هذا  في  تمتلكه  ال��ذي  الوحيد  ال�ضيء 
كما  نف�ضها  اأنها حب�ضت  "محمد" اإل  قابلت  بعدما  ا  موؤخًرا، وخ�ضو�ضً
والطمع  غرائزه  تحركه  لمن  ي�ضتحق،  ل  لمن  احتراًما  "محمد"  فعل 

دائًما في المزيد.

معها  �ضاهد  ال��ذي  "محمد"  عن  ال�ضر  تخفي  اأن  "�ضارة"  ت�ضتطع  لم 
محتوى الفيديو، ليظل "محمد" ينظر اإلى �ضا�ضة الهاتف معطًيا النيل 
اإلى  تفتقر  بمعا�ضرة  تتلذذ  يراها  وه��و  عيناه  فدمعت  خجاًل،  ظهره 

الإح�ضا�س ب�ضيء اإل الن�ضوة.

�ضمع "محمد" مواء قط اأ�ضود ظهر بجواره، فابت�ضم، فقد وافق مارده 
�ضيطان  خطط  فقد  �ضره!  من  جميًعا  ويلهم  ويا  محب�ضه،  من  الخروج 
"محمد" كيف �ضيدمر "نبيل" و"نور" نف�ضيًّا وع�ضبيًّا حتى تاأتي �ضاعة 
ال�ضفر التي �ضوف يعلنون فيها عن وجههم القبيح، لم تكن الخطة في 
البداية اأكثر من ابتزاز "نبيل" وقهر "نور"، حتى تظهر لهم الظروف 

�ضرارة البدء، وقد كان.

***
اأذيع فيديو "نبيل" و"نور" اأمام الماليين الذين كانوا قد تابعوا الأحداث 
و�ضط ا�ضتياء الجميع وا�ضمئزازهم، اإل "�ضارة"، التي ظلت ترمق "نور" 
بالن�ضر وهي تراها تفقد كل  الت�ضفي، �ضعور جميل  بيتها بنظرات  في 
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�ضيء، في لحظة ا�ضطرت فيها "نور" الهروب من نظرات "�ضارة" بين 
اأح�ضان تلك النافذة الحزينة.

***
"نبيل"  "نبيل" و"نور"، تاأكد الجميع من تورط  اأذيعت ف�ضيحة  بعدما 
في قتل "�ضامي" لي�ضتر ف�ضيحته، وف�ضيحة النائب المري�س الذي اأودع 
المال ل� "نبيل" لينفذ عمليته القذرة، لم تكن هناك اإل �ضاعات ليتاأكد 
الجميع من �ضالح "نبيل" الذي قتل به "�ضامي" بالفعل، ولكن الجميع 
ال�ضفحة  على  الر�ضائل  لتنهال  حا�ضل،  تح�ضيل  التحقيقات  اعتبر 
بينما  النج�ضة،  الأمثال  هذه  من  للتخل�س  الغاز  وبفتح  بالق�ضا�س، 
كان "محمد" قد و�ضل اإلى منزله، ليجد العديد من �ضيارات ال�ضرطة، 

ليتعجب كيف ُف�ضح اأمره، ليتوقف ويخرج اإليهم في ا�ضت�ضالم!

***
موارًبا،  بابها  كان  "نبيل" التي  �ضقة  وهبة" اإلى  "محمود  اللواء  و�ضل 
ليجد  الم�ضئومة،  ال��ع��دل  غرفة  اإل��ى  و�ضل  حتى  ت��رق��ب،  ف��ي  ليدخل 
الكمبيوتر على ي�ضاره، فيغلقه لي�ضخط جميع الجمهور ويحرمهم موؤقًتا 

من متابعة الأحداث.

ظل "محمود" ينظر اإلى "نبيل" في ا�ضتياء.

- اإنت اللي و�ضلتنا لكده، اأنا اآ�ضف يا �ضاحبي.
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ثم اأم�ضك "محمود" الهاتف وات�ضل ب� "ه�ضام" في حالة من الذعر في 
عيني "نبيل" ومن جانبه "نا�ضف".

- معل�س يا "ه�ضام"، البقاء هلل، ملحقتهم�س، اإبعتلي قوه ب�ضرعه.

توجه "محمود" اإلى اأنبوبتي الغاز وفتحهما، لي�ضعل كثيًرا قبل اأن يتجه 
مرة اأخرى للكاميرا وي�ضغلها، ثم خرج من الغرفة وتركهما. كان وجه 
�ضريط  لي�ضاهد  بقوة،  عينيه  يفتح  وهو  الحمرة  اإلى  تحول  "نبيل" قد 
لم  به،  المفعول  هو  كان  حين  في  الفاعل،  اأن��ه  فيها  ظن  التي  حياته، 
يتحكم اأبًدا بحياته، لم يتحكم في حرمانه من الإنجاب، لم يتحكم في 
فيمن  يتحكم  لم  كبته،  في  يتحكم  لم  ي�ضتغله،  كان  الذي  قائده  ف�ضاد 
ا اأن يغلقهما  خانوه ول من خانهم، ظل يرمق حياته بكلتا عينيه، راف�ضً
يهتز  ظل  رئتيه،  ال�ضام  الغاز  يمالأ  بينما  والقهر،  الأل��م  من  يهتز  وهو 
اأن وقف هو عن  بعد  يغلق عينيه، حتى  لم  اأبًدا  ولكنه  ويت�ضبب عرًقا، 
الحركة، ظلت عيناه مفتوحتين، على �ضورة زوجته التي لم يع�ضق غيرها 
اأبًدا، ومن ثم وجد بجوار زوجته الحبيبة اأبناءه الأربعة، يحت�ضنونه في 

دفء افتقده طوال حياته.

***
اطماأن "محمد" ن�ضبيًّا عندما وجد �ضيارة لالإ�ضعاف، فعرف اأن هناك 
حادًثا ما قد وقع، وقبل اأن ير�ضم خياله الت�ضاوؤلت، وجد جثة غارقة في 
دمائها يحيطها رجال ال�ضرطة والإ�ضعاف، كان ي�ضعر بها، اقترب اأكثر 
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اأبي�س  رغم منع الع�ضاكر له، حتى وجد يدها ظاهرة من اأ�ضفل غطاء 
كان قد ُو�ضع فوقها، كانت يد زوجته، ف�ضرخ قائاًل:

- "نوررررر".

قد  كان  ولكنه  خانته،  قد  كانت  يعتر�س،  لم  ولكنه  مع�ضوقته،  تكن  لم 
انتقم، تذكر لحظات من ال�ضعادة جمعت بينهما، تذكر ابنيهما، فتعجب 
�ضراح  اأطلق  من  واأن  خدعه،  قد  �ضيطانه  باأن  ف�ضعر  اأم��ه!  ف�ضح  كيف 

حب�ضه هو لي�س وحًيا من مالك، بل و�ضوا�ًضا من �ضيطان.

قالها في نف�ضه قبل اأن يجدها تقترب اإليه في �ضورة المالك. احت�ضنته، 
ودفعته بعيًدا عن جثة زوجته.

- اإنت اأعظم اإن�ضان قابلته.

اإنت �ضاحر.

قالتها "�ضارة" لتتذكر كيف كانت ت�ضتغل "نبيل" بكالمها!

***
من على �ضرير الزوجية كانت "�ضارة" ت�ضاأل زوجها بدلل غير معتاد:

- عارف؟

- اإيه يا روحي؟

- اإنت اأعظم اإن�ضان قابلته.
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اإنت �ضاحر.

- اأهو كالمك الجميل ده اللي بي�ضبرني على جنانك.

ابت�ضمت "�ضارة" بعدما �ضمعت كلمة "جنان"، ثم تابعت عملها:

- "نبيل"، هو اإنت �ضحيح �ضفت �ضفحة "�ضي الرحمن" الجديدة؟

�ضحك "نبيل" ب�ضعادة بالغة وعقب:

اإحنا  ب�س  بالوي،  عليها  بيعمل  كده  �ضي�س  عيل  بتاعت  دي  طبًعا،  اآه   -
هانوقعهالو  قريب.

- بجد واهلل؟ طيب دي حاجه كوي�ضه، و�ضفحة "�ضها الوي�ضي" كمان.

لم يتعرف "نبيل" على ال�ضم وا�ضتف�ضر:

- دي بتعمل اإيه؟

- ول حاجه يا حبيبي، دي بتاعت اإعالنات.

- طيب واإحنا مالنا يا �ضتي؟

- ما اإنتوا مابترحمو�س.

قالتها �ضاحكة، واأم�ضكت بهاتفها لتر�ضل ر�ضالة ن�ضية �ضغيرة:

�ضها  �ضفحة  على  الأع��م��ال  ل  وح���وِّ الرحمن،  �ضي  �ضفحة  "اإوقف 
الوي�ضي".
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ثواٍن معدودة وجاءها الرد:

�ضامي". يعني..  اأوامر  كبير،  يا    Orders "

- مين اللي بيبعتلك يا "�ضارة"؟

�ضاأل "نبيل".

على  اأقعد  ه��اروح  اأن��ا  معل�س  طقم،  كام  عايزه  حبيبي  يا  زبونه  دي   -
اإنت  �ضحيح،  بقولك  جديدة.  موديالت  حبة  اأ�ضوف  �ضويه،  الكمبيوتر 

كنت بتحكيلي عن حد مرت�ضي م�ضايقك في الإدارة، اأخباره اإيه؟

اأنه قد تكلم مع زوجته في مثل هذه الأمور!  "نبيل"، فلم يتذكر  �ضكت 
ولكنه اأجاب على كل حال:

- اأكيد تق�ضدي "ه�ضام". مفي�س غيره هو الوحيد اللي اإيده م�س ن�ضيفه.

- يالَّ يا �ضيدي، عقبالك اإن �ضاء اهلل.

قالتها لتر�ضم له الطريق في خياله، بينما اأر�ضلت ر�ضالة ن�ضية اأخيرة:

الرحمن". عبد  ه�ضام  "الرائد 

***
و�ضلت ال�ضرطة اإلى �ضقة "نبيل"، وعلى راأ�ضهم "ه�ضام" الذي اتجه اإلى 

الخارجية. غرفةالمعي�ضة  في  "محمود" الجال�س 
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- "محمود" بيه، �ضد حيلك.

- ازاي ب�س يا "ه�ضام"، هو اأنا كنت بقدر اعمل حاجه من غير "نبيل"؟

نزلت دمعة كاذبة من عيني "محمود" الذي تابع:

- هو اأنا يمكن كنت بق�ضى عليه، ب�س عل�ضان اأقومه، ع�ضان مايو�ضل�س 
للي و�ضله.

عزى "ه�ضام" رئي�ضه، ولكنه لم ي�ضتطع اإخفاء اأمر هام.

- معل�س يا با�ضا، هو في حاجه تانيه ح�ضلت.

- اإيه؟!

في توتر �ضاأل "محمود".

اإحنا  واإن  اإتقفلت،  "الوحي"  �ضفحة  اإن  �ضفحتنا،  على  بيان  طلع   -
�ضيطرنا على كل حاجه، واإننا دايًما على الحياد وبنحارب الف�ضاد، واإن 

الجناه نالوا جزاءهم.

�ضكت لحظة، لي�ضغط عليه "محمود" ليكمل.

- حتى اإحنا كمان اأنكرنا ت�ضرفات العقيد "نبيل" وكمان باركنا للمر�ضح 
الديني "�ضالح" اإنه يعتبر ك�ضب بالتزكيه.

في �ضعادة رد "محمود":

- طيب واهلل كوي�س اإنكم عرفتوا تحتووا الموقف وتقولوا كالم كوي�س، 
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م�س عوايدكم يعني.

لم يعلق "ه�ضام" وظل متجهًما!

- اإيه يا "ه�ضام"، هي ال�ضفحه ما اتقفلت�س زي ما قولتوا ولَّ اإيه؟

- ل واهلل يا فندم، هي من ناحية قفلت هي قفلت، ب�س...

وقف "محمود" نا�ضًيا حرمة الموقف وت�ضاءل بقوة:

- ب�س اإيه يا "ه�ضام"؟

ا من الحقيقة ليقول: لم يجد "ه�ضام" مفرًّ

- م�س اإحنا يا با�ضا اللي وقفنا ال�ضفحه والأهم..

في ذهول تابع "محمود":

- هو ل�ضه في اأهم؟!

- اأيوه يا با�ضا الأهم، اإن م�س اإحنا اللي طلعنا البيان.

�ضرد "محمود" لحظة وابت�ضم قائاًل:

- طيب تمام.

- هو اإيه اللي تمام؟

- هي م�س النا�س كده مب�ضوطه؟

- اأيوه يا با�ضا، ب�س كده في ت�ضاوؤلت كتير.
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قاطعه "محمود" في حزم:

بت�ضوف  النا�س  ما  طول  مفي�س،  الرائد،  ح�ضرة  يا  ت�ضاوؤلت  مفي�س   -
اإللي هي عايزاه هاتكون مب�ضوطة، وطالما النا�س مب�ضوطة يبقى احنا 

كدة تمام.

قالها "محمود" وغادر وهو ي�ضحك كثيًرا، ليخرج هاتفه ويت�ضل برقم 
خا�س:

- تمام يا �ضيخ "يو�ضف" اأنا نّفذت الأوامر.

- والفلو�س هاتكون عندك بكره ال�ضبح.

قالها ال�ضيخ "يو�ضف" واأغلق الخط، لينظر اإلى "�ضالح" �ضاحًكا:

- دلوقتي ب�س ممكن اأقولك مبروك.

فلم يكن "محمود" اأكثر من اإحدى خالياهم التي كانت تنتظر الإ�ضارة 
ليقوم ببيع وطنه عندما تاأتي الفر�ضة المنا�ضبة، والثمن المجزي

***
حمد "ه�ضام" ربه على عدم تدخله في اإنهاء حياة "نبيل" الذي لقي ربه 
في الميعاد، دون اأن يكت�ضب "ه�ضام" اإثًما وتتلوث يده بدماء قائده، فتظل 
لعنًة عليه بقية حياته، فرغم �ضغط "�ضارة" على "محمد" م�ضتخدمة 
�ضحرها، وعلى "ه�ضام" م�ضتخدمة ت�ضجيالتها، اإل اأن ميعاده كان قد 
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ُكتب �ضلًفا في منت�ضف الليل.

ظل "ه�ضام" �ضارًدا ل يفهم من الذي كان ُيخاطبه طوال يومه! اإذ كان 
يجهل  ما حدث في اأم�ضه ال�ضاعة الثالثة �ضباًحا.

***
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الساعة الثالثة صباًحا

- حبيبتي؟

قالها "محمد" بعدما اغت�ضب زوجته في غلٍّ وا�ضح، ثم ات�ضل ب� "نبيل" 
كما اتفق مع "�ضارة" التي كانت في مكتب "�ضامي" بالمهند�ضين.

- حبيبي، اأنا اآ�ضفه.

- اآ�ضفه ليه؟

- �ضاعة ال�ضفر جت.

- يبقى خال�س جه وقت الح�ضاب، ب�س ح�ضل اإيه؟

- "نبيل" عرف اإن "�ضامي" اللي ورا الت�ضجيل و..

الأريكة،  على  الم�ضتلقي  كفاحها  �ضديق  اإلى  تنظر  "�ضارة" وهي  بكت 
وتابعت:

- "نبيل" قتله.
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- "�ضامي" مين؟!

- الولد اللي كان ما�ضكلي ال�ضغل، ب�س م�س دى الم�ضكله، الم�ضكله اإنه لو 
عرف عننا حاجه هايقتلني اأنا كمان.

- يقتلك؟!

. قالها "محمد" في تحدٍّ

- هو ناوي يقتلني مرتين ولَّ اإيه! ماتخافي�س يا حبيبتي، �ضاعة ال�ضفر 
جت، اأنا هاخطط كل حاجه.

اتجه "محمد" في دقائق معدودة اإلى كورني�س النيل، عند الكافيتيريا 
"�ضارة"  ا�ضتغلت  اأب��ًدا.  اأبوابها  تغلق  تكن  فلم  دائًما،  يق�ضدانها  التي 
غياب "نبيل" لت�ضتمع اإلى تخطيط الداهية "محمد"، فكما عهدته، هو 

اأذكى من قابلت خالل م�ضوار حياتها.

***
- طيب واإحنا هانعمل كده في "نا�ضف" ليه؟

- ن�ضيبه، اإحنا هانحتاج نو�ضل الق�ضيه للنا�س كلها، لزم الدنيا كلها 
تتهز.

- ع�ضان لما نذيع تبقى الف�ضيحة بجالجل؟

- م�س ب�س كده، ع�ضان الكل يعملنا ح�ضاب، وتبقى ق�ضية راأي علم، نقدر 
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بيها كمان نلم فلو�س كتير.

- ب�س ده مكن�س مبداأك يا حبيبي.

- ماكن�س! ب�س الحمد هلل خفيت.

ولن  العنان،  ل�ضيطانه  اأطلقت  اأنها  تجهل  كانت  "�ضارة" التي  �ضحكت 
ت�ضتطيع حب�ضه مرة اأخرى.

- طيب وهناخد "نا�ضف" ازاي من �ضقته؟

�ضاألته "�ضارة" وهي م�ضتمتعة بذكائه.

- اإحنا م�س هاناخده من �ضقته.

- م�س فاهمه!

�ضحك "محمد" م�ضتمتًعا بنظراتها الحائرة، ثم جاوب:

في  الفلو�س  يودع  ما  بعد  من  ال�ضبح،  من  معانا  "نا�ضف" هايكون   -
البنك.

- ازاي؟

- يا اإما اأنا هاخده من هناك، اأو "ماجي" تجيبو  لعندي لو قدر "ه�ضام" 
ي�ضغط عليها، و�ضاعتها اأنا ها�ضتلمه عل�ضان نقدر نبداأ ال�ضغل.

- يعني هو اأ�ضاًل هايكون معانا من اأول الحكايه.
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- اأيوه، وم�س هانبداأ حاجه غير وهو متاأمن.

ا�ضتمتعت "�ضارة" بتخطيط الحبي�س الذي اأُطلق �ضراحه لتكمل:

- ب�س اأنا عايزه اأ�ضوفهم تاني في نف�س الأو�ضه.

قالتها "�ضارة" بطريقة مَر�ضية، تعك�س تكوينها النف�ضي، ثم تابعت:

- وكمان عايزة افهم،هانقنع النا�س ازاي اإن اإحنا خطفناه من بيته؟

�ضحك �ضيطان "محمد" وتابع:

وها�ضيبلك  الزمالك،  �ضقة  في  واأ�ضتنى  معاه  اإني  "نور"  هاقنع  اأنا   -
ال�ضقه مفتوحه، والباقي �ضهل.

عينيه  عمق  في  هائمة  ظلت  بل  "محمد"،  لكالم  "�ضارة"  تكترث  لم 
كالهما  لي�ضكت  نظراتها،  باإعجاب  م�ضتمتًعا  هو  كان  بينما  الذكيتين، 
عن الكالم، ويظال يبحثان عن حبهما داخل اأعماق عينيهما، هذا الحب 
الذي اهتزت من اأجله اأركان الدولة، وهذا الع�ضق الحبي�س، الذي انطلق 
ومخالبه  باأنيابه  جارًحا  قيود،  من  حوله  ما  كل  محطًما  محب�ضه،  من 
في  منهما  كل  تاأخر  فلقد  وح�ًضا،  الحب  بات جنين  فلقد  �ضاجنيه،  كل 
مواجهة اآ�ضره دهًرا، ليفقد الحب عذريته وبراءته في قلب الحبي�ضين، 

وليتذوقا طعًما اآخر للحياة لم يعرفاه اأبًدا من قبل.

***
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في ساعة أخرى

الدكتور  وظل  "�ضارة" تتكلم،  ظلت  "علي"،  الدكتور  عيادة  داخل  من 
لي�ضاأل: التركيز  فقد  قد  اأنه  �ضعر  حتى  "علي" ي�ضتمع، 

- يعني اللي ح�ضل ده كله ملو�س عالقه باللي اتذاع؟!

بيح�ضل،  باللي  عالقه  ملو�س  بيتذاع  اللي  دايًما  دكتور  يا  ح�ضرتك   -
اإحنا دايًما بنم�ضي ورا �ضراب.

- اأنا م�س عايز اأ�ضدق اللي بتقوليه.

- مات�ضدق�س.

- طيب اإنتي اإيه اللي تاعبك؟

- اأنا حا�ضه اإن "محمد" ا�ضتغلني.

في اندها�س �ضاأل الدكتور "علي":

- ا�ضتغلك ازاي ب�س يا "�ضارة"؟!
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***
من داخل البنك، توجه "محمد" اإلى "خالد" مديره الذي عر�س عليه 

من قبل تزوير اأ�ضل ال�ضندات.

- م�ضاء الخير يا "خالد" بيه.

- اأهاًل يا "محمد"، اإنت م�س موقوف؟

- اأيوه يا "خالد"، وعايز اأف�ضل موقوف.

- "خالد"؟!

بمنتهى الثقة تابع "محمد":

-  اأقعد اأقعد يا "خالد" ماتتك�ضف�س.

- اإنت مجنون؟! قوم اأقف واإنت بتكلمني.

وقف "محمد" واقترب من "خالد" قائاًل:

في  جنيه  مليون  خم�ضين  معاك  خليت  لو  "خالد" بيه  يا  اإي��ه  تعمل   -
اأ�ضبوع؟!

تغيرت مالمح "خالد" وقال:

- "خالد" ب�س، مالها�س لزوم الألقاب.

***
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- لأ اإ�ضمحيلي يا "�ضارة"، "محمد" مايعمل�س كده.

قالها الدكتور "علي" واإن لم يعد واثًقا من ح�ضاباته.

- اإنت يا دكتور ماتعرف�س "محمد" ممكن يعمل اإيه!

انده�س الدكتور "علي" من طريقة "�ضارة" في التو�ضيف! ولكنها تابعت:

- اأنا عارفه اإن دي مجرد �ضكوك، ب�س م�س مخلياني عارفه اأبقى �ضعيده 
يا دكتور.

بطرقها  حديثهما  الممر�ضة  قاطعت  "علي"،  الدكتور  يجيب  اأن  قبل 
الباب، لياأذن لها الدكتور "علي" معتذًرا على التاأخير:

- معل�س، اأنا عارف اإننا طولنا.

وقفت "�ضارة" قبل اأن ترد الممر�ضة:

اأنا  النهارده،  كتير  اأخدت من وقتك  اإني  اأنا عارفه  يا دكتور،  - معل�س 
هام�ضي دلوقتي.

- ب�س اإحنا ل�ضه مخل�ضنا�س كالمنا.

- عارفه، ب�س ماتخاف�س، اأنا راجعالك تاني.

***
بعد برهة طرقت الممر�ضة مرة اأخرى باب الدكتور "علي" الذي �ضرقه 
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الوقت كالعادة، ليقف الرجل معتذًرا:

اأنا  النهارده،  اأخدت من وقتك كتير  اإني  اأنا عارف  يا دكتور،  - معل�س 
هام�ضي دلوقتي.

- ب�س اإحنا ل�ضه مخل�ضنا�س كالمنا يا "وحيد".

- عارف، ب�س ماتخاف�س اأنا راجعلك تاني.

***
- اأنا عايز اأعرف مين كان رابعنا يا دكتور؟

- اإنتوا كنتوا تالته ب�س يا "محمد".

- يا دكتور اأرجوك، اأنا م�س مجنون.

- اأنا مقولت�س اإنك مجنون يا "محمد"، اإنت ب�س اأع�ضابك تعبانه �ضويه.

�ضكت "محمد" وهو يتذكر القط الذي كان معهم، فقد كانوا ثالثة وهو 
رابعهم.

- عموًما يا دكتور م�س هو ده اللي اأنا جايلك ع�ضانه.

- ي�ضتح�ضن بر�ضه.

"نبيل"  "�ضامي"،  "�ضارة" هي اللي قتلت  اأنا �ضاكك اإن ممكن تكون   -
جوزها م�س بالغباء اإنه يورط نف�ضه في حاجه زي دي، مكن�س على الأقل 
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هاي�ضيب الفارغ وراه.

- "�ضارة"؟! ب�س ليه "�ضارة" تعمل كده؟!

***
ات�ضل "�ضامي" ب� "�ضارة" م�ضتغيًثا، فلم يكن يعرف ماذا يفعل بعدما 

اأبلغه "ه�ضام" بقدوم "نبيل"!

- "�ضارة" اإلحقيني يا "�ضارة"، اأنا كده ها�ضطر اأقول كل حاجه.

�ضكتت "�ضارة" وهي مم�ضكة بم�ضد�س زوجها لتطمئنه.

- "�ضامي" ماتخاف�س، اأنا هاقولك هانعمل اإيه، ب�س ب�ضرط.

- اإيه؟

- "ب�س المهم ت�ضدقني".

***
- لأ اإ�ضمحلي يا "محمد"، "�ضارة" ماتعمل�س كده.

قالها الدكتور "علي" واإن لم يعد واثًقا من ح�ضاباته.

- اإنت يا دكتور ماتعرف�س "�ضارة" ممكن تعمل اإيه!

انده�س الدكتور "علي" من طريقة "محمد" في التو�ضيف! ولكنه تابع:

- اأنا م�س ب�س دي م�ضكلتي يا دكتور.
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- هايكون في اإيه اأكتر من كده يا "محمد"؟

- "نور" يا دكتور.

- تعي�س وتفتكر يا "محمد" مالها ب�س؟

- اإنت عارفها كوي�س يا دكتور.

لم يفهم الدكتور تلميح "محمد"!

- اإنت عارف كوي�س يا دكتور اإن "نور" م�ضتحيل تنتحر.

- يعني اإيه؟!!

قالها الدكتور بعدما فهم تلميح "محمد". 

- اأنا عارف اإن دي مجرد �ضكوك، ب�س م�س مخلياني عارف اأبقى �ضعيد 
يا دكتور.

بطرقها  حديثهما  الممر�ضة  قاطعت  "علي"،  الدكتور  يجيب  اأن  قبل 
الباب، لياأذن لها الدكتور "علي" معتذًرا على التاأخير:

- معل�س اأنا عارف اإننا طولنا.

وقف "محمد" قبل اأن ترد الممر�ضة:

اأنا  النهارده،  اأخدت من وقتك كتير  اإني  اأنا عارف  يا دكتور،  - معل�س 
هام�ضي دلوقتي.



315

- ب�س اإحنا ل�ضه مخل�ضنا�س كالمنا.

- عارف، ب�س ماتخاف�س، اأنا راجعلك تاني.

***
خرج "محمد" وا�ضتغل كونه المري�س الأخير لي�ضرق الدو�ضيه رقم 44 
الذي كان في مكتب الممر�ضة، التي كانت ل تزال عند الدكتور "علي":

- اإم�ضي اإنتي دلوقتي وقفلي، و�ضيبيني، اأنا عايز اقعد �ضويه لوحدي.

قالها الدكتور واتجه اإلى نافذة غرفته، ليترقب فناء تلك المدر�ضة في 
الظالم، التي كانت ت�ضكنها القطط لياًل، حتى يظهر �ضوء النهار. كانت 
كيف لحظته! حتى عبرت  ي�ضتوعب  فلم  بعيد،  من  اإليه  تنظر  القطط 
القطط �ضور المدر�ضة، تاركة الفناء لوح�ضته. كان للقافلة قائد �ضخم، 
الكهربائي  التيار  لينقطع  القتال،  على  ليحثهم  جنوده  في  ي�ضرخ  ظل 
�ضارًدا  كان  "علي" الذي  الدكتور  لي�ضتفيق  فجاأة،  المنطقة  كامل  على 
الثالثة،  مر�ضاه  من  اليوم  �ضمعه  ما  ا�ضتيعاب  يحاول  ح��دث،  فيما 
الذين ا�ضتهلكوه في ال�ضاعات الطويلة الما�ضية، لي�ضعر الدكتور "علي" 
واإن كان قد  ويقترب،  يعلو  القطط  �ضمع مواء  بالخوف، خا�ضة عندما 
"علي"  �ضعر  الظالم.  في  اإليه  عبرت  وكاأنها  العيادة،  داخل  من  ظهر 
بهذه الخطوات ال�ضيطانية التي كانت ت�ضول وتجول في المكان، ليخرج 
ليجد  العجوز،  قلبه  يتحملها  ل  رهبة  في  غرفته  من  "علي"  الدكتور 
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�ضوًءا ينبعث من غرفة "ال�ضيكودراما"، اتبعه الدكتور في توتر، ليجد 
من بعيد جهاز الكمبيوتر المو�ضوع على المن�ضدة ما زال يعمل، فخف 

توتره لحظة حتى اقترب الدكتور منه ليقراأ الكلمات الأربع:

"جاء وقت الحساب.. الوحي"
وقت  بالفعل  "جاء  قد  اأن��ه  يعرف  ك��ان  فقد  ي��اأ���س،  ابت�ضامة  فابت�ضم 
خلفه،  الدكتور  ليلتفت  ال�ضالح،  اأج��زاء  �ضد  �ضوت  لي�ضمع  الح�ضاب"، 
ليواجه الكرا�ضي الأربعة، ليلمح في الظالم هذا الظل الذي كان يعرف 

�ضاحبه جيًدا.

- م�س قولتلك هارجع تاني!!

لم ترحمه تو�ضالته، فقد عزم قاتله النية م�ضبًقا. كان هذا وا�ضًحا من 
قفاز يده الجلدي، فلم ياأِت برد ال�ضتاء بعد، علم اأنها لحظته الأخيرة، 
�ضالح  اأج��زاء  �ضد  ي�ضمع  وهو  ياأ�ًضا  فابت�ضم  ُخ��دع،  قد  اأنه  متيقًنا  كان 

قاتله، فاأغلق عينيه لي�ضمع �ضوت طلقة الخيانة في ا�ضت�ضالم. 

***
عاد "محمد" اإلى منزله، وهو يحمل الدو�ضيه الذي �ضرقه والذي كان 
يتلهف لقراءته. �ضف �ضيارته، وظل ينظر اإلى منزل زوجته الذي ورثه 
داخل  بالحركة  واكتفى  ال�ضعود،  يريد  يكن  لم  ا�ضمئزاز.  في  عنها 
كانت  تتو�ضطها،  التي  الغرفة  تلك  اإلى  قدماه  �ضحبته  حتى  الحديقة، 
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القطط تحيطها في انك�ضار، حتى ظهر "محمد" لتنتبه اإليه، ظل ي�ضير 
ناحيتها طوياًل وهي تترقبه خفية، حتى و�ضل اإلى الغرفة، غرفة تملوؤها 
الت�ضاوؤلت، تنتظر الإجابات من �ضاكنها الجديد، ففتح "محمد"الباب 
كال�ضيطان  كان  فقد  كعادته،  �ضمت  في  عمه  ابن  مكان  يجل�س  ليجده 
الأخر�س، يقتله بنظراته، كان حاد المالمح، اأبي�س الوجه، اأ�ضفر ال�ضعر 
وذو نم�س على خديه، كان يرمقه في تحدٍّ ل ُمباٍل به، كان يجل�س على 
كر�ضي هزاز في و�ضط الغرفة الخالية من اأية مفرو�ضات اأخرى، كانت 
الإ�ضاءة خافتة، واإن كان م�ضدرها من خلفه، ليقلل هو من �ضدتها مع 
حركته كل لحظة، كانت م�ضافتهما تزيد عن الأربعة اأمتار، حين قرر هو 
القتراب منه، فاأوقف الحركة، وترك كر�ضيه ووقف، ثم بداأ يم�ضي في 
اتجاهه في �ضمت كعادته. كاد يدرك �ضحيته، فلم تبق هناك اإل خطوة 
واحدة، فبداأ في التهامه بعينيه، ثم فتح فمه، وحاول اإم�ضاكه بيده، بينما 
كانت قططه تقف خلفه لتوجهه في مواء متكرر، فلقد ولد حبي�س جديد، 

ينتظر الخال�س، كمن ينتظر نزول وحي مالئكي اأو و�ضوا�س �ضيطان.

لمن  ال��ق��رار،  منا  ينتظر  كالهما  و�ضيطان،  م��الك  منا  كل  داخ��ل  في 
�ضتطلق ال�ضراح، قبل اأن "يجيء وقت الح�ضاب".

***
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شكر وتقدير

�ضكًرا لكل هوؤلء الذين اآمنوا باأفكاري، ودفعوني لأخرج بها من محب�ضي

محمد اأ�ضامة                            �ضادي ه�ضام        

د/عيد اإبراهيم                         محمد اأبو المجد 

د/داليا ال�ضيمي                         د/هيثم عبد المجيد

اإيمان خليفة                                علياء �ضومان

عالء عبد النا�ضر                          م/�ضيرين موؤن�س

ماجد ع�ضام                               ميرنا الخطيب

كما اأدين بال�ضكر لأولئك الذين ظلوا يحاربونني في الخفاء، فقد كانوا 
دوًما وقودي ل�ضراع الحياة




