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 مقػػدمػة
 

اكتشاؼ نصوص مجيولة بالنسبة لكثير مف قراء كاتب مشيور, إما 
ما ألنيا نشرت فى د وريات مختمفة ولـ يقيدىا ألنيا مسودات لـ تنشر, وا 

 الكاتب فى كتاب قبؿ رحيمو.

وال شؾ فى أف اكتشاًفا مثؿ ىذا يعد فرصة نادرة أماـ النقاد والباحثيف 
لدراسة إبداع الكاتب دراسة أشمؿ, ولمراجعة كثير مف األحكاـ النقدية التى 
تأسست عمى ما كاف يظف أنو أعمالو الكاممة, إضافة إلى ما فى عممية 

مف داللة كبيرة عمى مراحؿ تطوره  -أو إخفائو  -الكاتب بعض نتاجو إسقاط 
الفنى, نقده لنفسو أو تقييمو إلبداعو, وخصائص العممية اإلبداعية عنده 

 بجميع أركانيا.

تيسر لى الوقوع عمى اكتشاؼ مف ىذا النوع فى اإلبداع القصصى 
قيمت ( إباف مشاركة فى احتفالية نقدية أ1991-1927ليوسؼ إدريس )

ورأيت أف ,  عمى مدى شير ونصؼ فى ورشة الزيتوف اإلبداعية بالقاىرة
عداد قراءة ليا سيكوف  فى الميمة الختامية  -العثور عمى ىذه القصص وا 

مفاجأة نقدية تفوؽ الموازنة بيف قصة )النداىة( لسميماف  -لبلحتفالية 
 فياض ونداىة يوسؼ إدريس.

ات الموجودة بدار الكتب مف لكننى لـ أعثر عمى القصص فى المجمد
مجمة البوليس, فرجعت إلى الببميوجرافيا التى أعدىا كربر شويؾ ألعماؿ 

, وبفضؿ اإلشارات  , والببميوجرافيا المنشورة فى مجمة أدب ونقد إدريس
القيمة فييما توصمت إلى إحدى عشرة قصة نشرت فى دوريات مختمفة, ولـ 

 جموعاتو القصصية.يمحقيا يوسؼ إدريس بأية مجموعة مف م



 

 

وأسفرت ىذه الرحمة البحثية عف اكتشاؼ نمط معقد مف أنماط إدارة 
بالتصرؼ فى  -وربما ابتدعو -الموىبة األدبية, نمط تبناه يوسؼ إدريس

قصصو وتعديميا بعد نشرىا فى دوريات أو كتب. ويثير ىذا االكتشاؼ عدة 
 تساؤالت, أىميا: 

دبى قدمو بإرادتو لمتمقى العاـ ما مدى أحقية الكاتب فى تغيير نص أ
وأصبح بالفعؿ بيف أيدى الناس؟! وماذا يفعؿ الناقد أماـ نصيف لقصة 
واحدة؟! ىؿ يعتمد عمى األوؿ منيما باعتباره األصؿ واألقرب بالتالى إلى 
الفنية العفوية؟! أـ يكتفي بالنص المعدؿ باعتباره أكثر نضًجا وتعبيًرا عف 

 -مثمما اخترت فى ىذا الكتاب -يعتبر النص األوؿاكتماؿ رؤية الكاتب؟! أـ 
 مسودة منشورة/ وثيقة لدراسة التكويف األدبي؟!

يوجد امتداد تاريخى لقضية اختبلؼ النصوص األدبية فيما يعرؼ 
بمدرسة عبيد الشعر أو حوليات الشعر, حيث كاف الشاعر يعكؼ عمى 

بلميذ الرواة إحدى الصور قصيدتو حوال كامبًل تعديبًل وتجويًدا, ولربما نشر الت
غير النيائية لمنص, أو ألقاىا الشاعر نفسو فى مجمس أدبى الستكشاؼ 

 ردود األفعاؿ بصددىا. 

غير أف ىذه القضية لـ تمؽ لدينا العناية النقدية الكافية فيما خارج 
إطار الشعر, وفى الشعر نفسو ال يعدو األمر اإلشارات اإللماحية أو التأممية 

براىيـ ناجى وأدونيس  –الشعراء لقياـ بعض  بتعديؿ أبيات  -كالسياب وا 
 وقصائد عند نشرىا لممرة الثانية فى ديواف.

أما فى القصة فاألشير ىو التعديبلت النوعية التى يحوؿ بيا الكاتب 
القصة القصيرة إلى رواية, مثمما فعؿ إبراىيـ أصبلف بقصة )مالؾ الحزيف(, 

نة( ويحيى الطاىر عبد اهلل بقصتى )الطوؽ وصنع اهلل إبراىيـ بقصة )المج
 واألسورة( و)تصاوير مف الماء والتراب والشمس(. 

وحدىا, وتثير الحيرة حًقا إذا أردنا « نمط»لكف تعديبلت يوسؼ إدريس 
التماس مبرراتيا, وما التعرض لكيفية ظيورىا فى إبداعو اآلف سوى محاولة 



 

 

عنده, واستخبلص دوافعيا ثـ قيمتيا  لتأمؿ آلية التعديؿ فى العممية اإلبداعية
 بالنسبة ألدبية النصوص.

 
مّر عقد كامؿ عمى رحيؿ يوسؼ إدريس, ومف المحتمؿ أال تعرؼ 

« حالة»دوافعو النيائية ليذا األسموب فى إدارة موىبتو, لكنو بغير شؾ 
إبداعية متفردة, بتأثيره العميؽ فى مجرى القصة المصرية والحياة الثقافية 

نصؼ قرف, وبما تثيره أعمالو كميا مف قضايا وتساؤالت, فمعؿ  عمى مدى
دراسة جانب مف تكوينو األدبي, في ىذا الكتاب, خطوة عمى طريؽ تأمؿ 

 إبداعو كمو بوعى جديد.

 
 د/ عبير سبلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 أنشودة الغرباء
 0531مارس  3مجلت القصت، 

 
برد يكاد "الميمة مف ليالى الشتاء... ليمة عجوز شمطاء. ال

يمتص كؿ ما عمى وجو البسيطة, برد قارس كئيب تفوح منو رائحة 
الفناء, وتيب نسائمو فتمفح الوجوه التى أنيكيا سعى النيار 
واحتواىا ظبلـ الميؿ فتيرب منيا الدماء مخمفة وراءىا صفرة تقشعر 

 ليا الجمود المنيكة... 

ع النسائـ لـ يسع )المعمـ( عمر إال أف يقفؿ باب )القيوة( ليمن
التى اعتصرىا البرد والظبلـ أف تدلؼ إلى المكاف ولكنو عاد ليفتحو 
قميبل عمو يمتقط ىاربا مف جحيـ البرودة. ثـ تربع عمى أريكتو 
ومضى يتأمؿ )زبائنو( بعينو نصؼ المغمضة وقد استقرت خمؼ 
إطار عتيؽ مف األىداب, وبوجيو األسمر تمؾ السمرة التى ال 

إال غبللة شفافة, وبمبلمحو التى يصبغيا طابع يفصميا عف السواد 
مف الغموض.. غموض قد تخؼ وطأتو فتممح فيو اشمئزازا مف 
حياتو.. وقد يزداد غموضا فبل يفصمو عف سمرتو إال غبللة شفافة.. 
لـ يكف يزيد عف الخمسيف ولكف تجاعيد وجيو كانت تنطؽ بأف ثمة 

ش( المطافيء الذى أحداثا ىائمة قد عبثت بكيانو... عبثت )بجاوي
كانت أشرطتو وسمطتو مضرب األمثاؿ فجعمتو يغتصب امرأة دخؿ 
عمييا مف نافذتيا ذات يـو وقد اشتعمت النار فى دارىا فوجدىا تكاد 



 

 

تكوف عارية.. ثـ يستقر بعد سنيف السجف العجاؼ فى ىذا 
 الجحر... 

كنا نرىبو ونخشاه, فالحياة التى قضاىا خمؼ القضباف كانت 
ميو ىيبة وكأننا حيف ننظر إليو نرى وراء طمعتو المتيالكة تضفى ع

 السجف الرطيب.
وجمسنا نحف.. نحف الغرباء فى دنيا الناس.. نحف الياربوف 
مف ضجة الحياة وصخب البشر, نحف الذيف رأينا الناس يندفعوف فى 
موكب الحياة المجنوف وكأنيـ قطرات الرذاذ قد تحولت إلى تيار 

ى صمب الوجود.. آثرنا أف نركف إلى الشاطيء ماجف دافؽ ينخر ف
وأف نحتمى بمرفئنا الياديء وكأننا قوقع نير أشفؽ عمييا الموج 
فدفعيا فى حناف وتؤدة إلى شاطئو... أىو جبف منا..؟ أـ عجز عف 
أف نتدافع بالمناكب سمو ما شئت, وسمنا ما شئت فنحف ال ييمنا 

اعتزلنا ما اصطمح الخمؽ  رأى البشر المتخبط فى مجراه. يكفينا أننا
عمى تسميتو بالحياة, وما نسميو نحف تناحر النفوس وقد تحولت 
مف فراشات ترفرؼ فى سمو إلى عش لمزنابير أىاجيا يوـ قائظ 
فمضت تمدغ مف تشاء ومف ال تشاء. وما نسميو تضارب العقوؿ 
وقد عز عمييا أف تسير إلى األبد فى مجراىا السميـ فمضت تتصارع 

, وتتموى فى أنانية. وما نسميو تحجر القموب وكأنيا قبيمة فى جشع
مف أكمة البشر, لـ تجد ما يقيـ أودىا فراحت تتربص بنفسيا.. األخ 
يمعؽ دماء أخيو, واألـ تتخير لنفسيا غذاء دسما مف بيف أطفاليا. 

 -وما ىو بحصف  -نحف أىؿ الشاطئ.. اخترنا ىذا الحصف 
ف كاف ليس منا إال أنو كاف يقؼ فى واجتذبنا صاحب المكاف فيو, وا  

ذا تحرؾ فمينقض عمى ىذا أو يعرقؿ  مكانو مف تيار الحياة ال يريـ, وا 



 

 

ذاؾ أو يتراجع فى خطى يائسة معاندا التيار. التيار الضخـ الجبار. 
وكأنما كانت وقفتو أو انقضاضو سكوف وسط ىذا الجو المشحوف 

فعونو, ويرغمونو عمى بالحركة والجنوف, فمما تراكـ الناس خمفو يد
المسير آثر أف ينزوى عمى الشاطيء, وأف ينفض يده مف المعركة, 
وأف يحنى رأسو لمعاصفة, ال عف فكرة تدفعو إلى التسميـ وال عف 

نما عف جبف, وعف عجز.  عقيدة تمح عميو فى االنطواء, وا 
كاف لنا نعـ الممجأ, وحيف عثرنا عميو ونحف تائيوف بيف رماؿ 

فناه تمقؼ المميوؼ, واتخذنا تمؾ القيوة المتداعية الشاطيء تمق
مركزا لنا ومقرا, فيى بصاحبيا و)صبيو( أحمد الفتى الذى لـ يتجاوز 
العشريف بوجيو الصبوح وشعره المشعث فى فوضى محببة, ولذعاتو 
عف طربوش )المعمـ( عمر ىو ييمس بيا لنا فترتفع قيقيتنا فى 

حبب إلينا المكاف وربطنا  ضحؾ صاؼ حبيب. كانت ىاتو جميعا ما
 إليو برباط ال تنفصـ عراه. 

إلى الغرباء المتظمميف  -ومضيت أتطمع إلى الباقيف مف الرفقاء 
بيدوء الشاطيء وسكونو. كاف الجالس عمى يمينى )األسطى( حنفى 
بجثتو الضخمة وشاربو المفتوؿ فيو محدثنا المبؽ خاصة حيف 

التى يعتز بيا فى قيادة يداعب شاربو وىو يروى لنا مغامراتو 
السيارات والتى انتيت بساؽ مف ساقيو ذىبت مع تيار الحياة الدافؽ 
وكانت حنجرتو الجوفاء البارزة مف عنقو تضفى رنة جيبة تمده 
بسبلح قوى لمتأثير عمى سامعيو. كنت أعرؼ أنو كثيرا ما يخمط 
الواقع بما يتمتع بو مف خياؿ خصب ولكف ذلؾ لـ يمنعنا مف 

 جاب بخيالو قدر إعجابنا بحقيقة أفعالو. اإلع



 

 

وىذا إبراىيـ.. أو أبو خميؿ كما كنا نناديو دائما حتى اندثر لفظ 
إبراىيـ فأصبح ينافس الحذاء القديـ الذى يرتديو وجمبابو الذى 
تناثرت فيو الرقع, ومعطفو األصفر العتيؽ, وعمامتو التى حاؿ لونيا 

ؾ فقد كاف قريبا إلى نفوسنا مف كثرة ما حممت مف أقذار.. ومع ذل
جميعا. كاف يتكمـ فنصمت مصيخيف, ففى صوتو رنة حزينة عميقة 
تأمرؾ باإلنصات. كاف كبلمو كنغمات ناى قديـ تنساب فى ليمة 
ظمماء... أو كانبثاؽ دمعة مف دموعو يذرفيا عمى )أمينة( التى 
أضاع مف أجميا عشرة فداديف ثـ أفاؽ مف غفوتو ليجد نفسو فقاعة 

 دفع بيا الموج إلى الشاطىء حيث ال أمينة وال فداديف..
أما حسف بؾ فقد كاف مكتئبا ىذا المساء. أىو جيبو قد عمر 
مرة أخرى بالنقود... ىذه عادتو كمما انتفخت حافظتو. إنو ذو ثروة 
يسيؿ ليا المعاب, ولكنو يحاوؿ دائما أف ييرب مف مالو ومف الطرؽ 

درجوه بيا الستثمار أموالو فيأتى التى يحاوؿ بيا البشر أف يست
بو مف  بطرقيـ وبمالو وبالتيار وما يزخرإلينا.. ضاربا عرض الحائط 

 متدافعيف.
والتفت إلى الشيخ شبراوى فوجدتو يموؾ فى فمو شيئا وأمامو 
قدح القيوة )السادة( فابتسمت. كاف إماما وخطيبا فى أحد المساجد 

أبت أف تتمقفيا عيوف غير أف نفسو التى تسعى وراء المجيوؿ 
المصميف الخاشعيف باحتراـ قد يرتفع إلى مرتبة التقديس.. أبت أف 
يكوف رائدا لمجموع وىو أدرى بما فى قموبيـ مف ظممات وبما فى 
قمبو ىو مف ظممات قد تكوف أشد حمكة, فبلذ بنا فرارا مف نفسو 

 ومف الجموع...



 

 

بل تسمنى مف أما أنا.. حقا مف أنا.. أنا غريب حتى عف نفسى ف
 أنا, يكفيؾ أنى واحد مف الغرباء.

* * * 

كنا جموسا فى تمؾ الميمة وقد اكتمؿ جمعنا ومضينا ننيؿ مف 
الدخاف األزرؽ.. يدخؿ صدورنا ويتصاعد مختمطا بدمائنا إلى عقولنا 
فننسى.. ننسى أننا عشنا يوما فى ىذا التيار وأننا كنا يوما بيف 

قات الدخاف وقد تصاعدت مف جوفنا المتدافعيف. إننا ننظر إلى حم
ومؤلت المكاف فنممح خبلليا بقايا ما يـو كاف يحتوينا الخضـ 
اليائؿ.. بقايا البغض والحقد الذى يترسب فى أعماؽ مواكب النمؿ 
التى ما كاف ييميا مف دنياىا غير لقمة العيش وجرعة الماء. إننا 

يوما إلى  ننظر مف شاطئنا إلى معركة الوجود كما نظر )نيروف(
حريقو فتيمس الغبطة فى نفوسنا: دعوىـ فى صراعيـ.. دعوا 
الذئاب تعوى, والقطيع يصرخ, واألفاعى تمدغ, والكبلب تنبح, والبوـ 

 ينعؽ, والصقور تنيش. دعوىـ فى حياتيـ يعميوف. 
وتأخذ النشوة الشيخ شبراوى مما اجتذبو فى صدره والكو فى 

صوتو حموا ولـ يكف كذلؾ قبيحا, فمو فينطمؽ فى الغناء.. ولـ يكف 
نما كاف قويا وأحسسنا أنو يغنى لنا.. بأنو يستمد ألحانو مف دقات  وا 
قموبنا ومف أطياؼ اليدوء والسكوف التى تحمؽ فوؽ رؤوسنا يدفعنا 
اإلعجاب بو بؿ ويدفع بأبى خميؿ الياديء الرزيف إلى أف يفؾ 

فنا الطرب عمامتو ويحيط بيا وسطو ويرقص ونصفؽ نحف, ثـ يستخ
فنردد مع الشيخ شبراوى أغانيو الذى يسره ما بعثو فينا مف نشوة, 
وما أثاره فينا مف مرح فيمسؾ بعمامتو ويقذؼ بيا فى اليواء ثـ.. 



 

 

ثـ حدث شيء مفاجيء غادر بعثر الغرباء.. التأـ جمعنا.. الجمع 
 الغريب مرة أخرى ولكف.. فى فناء السجف ىذه المرة. 

وض حائر متطفؿ؟ وما ألىؿ الشاطيء قد ما لمجمع يسوده غم
استكنت ألسنتيـ فى أفواىيـ؟ وما لنبع اليدوء الساحر الذى كاف 

؟   يسيؿ مف وجوىيـ ينقمب غبرة يشع منيا الوجـو

لـ يكف السر عميقا فى خفائو, بؿ كاف واضحا وضوح أشعة 
الشمس الغاربة الحمراء وكأنيا أنفاسيا البلىثة حيف تحتضر وىى 

 ـ مف بيف القضباف.تطؿ عميي
كأف مواكب النمؿ قد ضاقت بيـ وعز عمييـ ما ينعموف بو 
وحدىـ, فأخذت القواقع مف سبلـ الشاطيء وأثقمتيا بالقيود ثـ 
أرسمتيا إلى األعماؽ... إلى ما خمؼ معركة الوجود.. إلى حيث ال 
يشعروف بدبيب المواكب وىى تمضى فوقيـ. وكاف دخانيـ الزرؽ 

 ىو السبب!
رؤ واحد منا عمى أف يموث قدسية ما نحف فيو مف لـ يج

سكوف. إنو االنتقاؿ المفاجيء مف الشاطيء الساكف إلى ضيؽ 
عمى اإلنساف  -أوؿ ما يقبؿ  -األعماؽ... إنو الميؿ حيف يقبؿ 

األوؿ, وقد قضى يومو فى نور بييج. إنيا األشجاف حيف ال يحمو 
 ليا أف تداعب خيالنا إال فى ظممة الميؿ. 

ناؾ رباط ما بيف األشجاف والظبلـ؟ أـ أف اإلنساف حيف أى
يضيع بصره فى حمكة المساء يرتد إلى نفسو باحثا منقبا, فبل يجد 
إال أشجانو التى تموذ بأعماقو, وال يممح بارقة ألفراحو, فيى كالعطر 

 الثميف تنعشو ساعة ما, ثـ تمضى وال تخمؼ وراءىا أثرا..؟ 



 

 

, وتدفعنا إنو الميؿ والظبلـ واألشجا ف ىى ما تثير فينا الوجـو
إلى السكوف. غير أف ثمة شيئا ما جعمنا ننسى أنفسنا ونصيخ 
السمع إليو. كاف أبو خميؿ ينقر عمى )عكاز( "األسطى" حنفى, 
ووجيو ىاديء ال ينـ عف شيء. ىى األحداث ترتفع وكأنيا الجباؿ 
الشامخات وتنخفض وكأنيا أعمؽ الودياف. ووجيو ال يتبدؿ 

االبتسامة التى يخيؿ إليؾ أنيا سوؼ تحتؿ وجيو ومع ذلؾ ال ف
تفشييا مبلمحو ىى ىى غير أف لحيتو قد طالت وزاد سوادىا وكأنيا 
طبلء فناف عربيد قد أحاط بوجيو. كاف ينقر وكأف نقراتو رعدة تمر 
بيده فيخفييا بتحريؾ أناممو, ولكنيا ما لبثت أف اتخذت طابعا نعرفو 

ؼ الطريؽ إلى قموبنا فيسمكو حينما يشاء ليجدىا جميعا. طابعا يعر 
 تنتظره وترحب بو... 

وانفجر الجمع الغريب.. رقص الشيخ شبراوى وصفؽ حسف بؾ 
وقيقو المعمـ عمر, وتمايؿ )األسطى( حنفى وانطمقنا فى غناء مرح 

 صاخب. 
إنيا األعماؽ حقا... ولكننا غرباء بعيدوف عف صراع القطيع 

 وحريؽ الرغبات...!

* * * 

ف كاف يمجيا  نحف الياربوف مف الحياة نحيا الحياة التى وا 
نما ىى حياتنا..  المتزاحموف, ويحتقرىا المتصارعوف النيموف.. وا 
نحف أحرار فييا نحياىا فى الشاطيء الياديء الساكف أو فى القاع 

 المظمـ الرطيب".

  

 



 

 

 

 لعنة الجبؿ
 0591أبريل  4مجلة روز اليوسف، 

 

المخبوؿ..يجب  ف" فى فراشو ثـ انتفض وىو يرددباتمممؿ "شع»
أف افعؿ شيئا..أى شئ, أية جريمة وىرشت زوجتو فى رأسيا بعد أف 
دبت الحياة فى جسدىا الميت إلى جواره, وأحست وىى تزيح أطياؼ 
النـو عف جفونيا, أف الذى انتفض ىو زوجيا واف الصوت المتقطع 

, فبادرتو قائمو بميجة المرتجؼ الذى دوى فى سكوف الميؿ ىو صوتو
 تحمؿ التأنيب فى ثناياىا:مالؾ؟.. ماذا حدث يا شعباف؟

وكأف صوت زوجتو كاف النور ينبثؽ فجأة فى غياىب عقمو, 
فيوقؼ تخبطو فى غياىب الظبلـ,ويعمف إليو فى قوة ووضوح الحافة 

فما أف  –إف كانت ىناؾ ىوة  –التى يطؿ منيا عمى اليوة السحيقة 
أذنو ورجعتو أغوار عقمو حتى عاد إلى ىدوئو وفطف راف صوتيا فى 

إلى نفسو التى لعبت بيا مؤامرات عقمو فى غياب النور. حقا..ماذا 
بو؟..وماذا حدث؟ إف الجريمة قد اقترفيا, فما ذلؾ الفحيح الذى 
يتردد فى أعماؽ وجدانو ويدعوه إلى إثـ جديد, لقد مات )الغرباوي( 

و ترحيب,مات.., انو لـ يمت, بؿ واحتوتو ضموع الجبؿ فى حناف أ
قتؿ, وكاف ىو قاتمو! كاف ىو المجـر الجانى الذى رفع بيد ثابتة 
بندقيتو وأردى بيا الغرباوى,فيوى مف فوؽ الجبؿ كدمعو أثمو مف 
دموع الزمف تنحدر عمى وجيو المتحجر, ولكف يده الثابتة ارتجفت 

–إصبعو  –حينذاؾ, وجندؿ الغرباوى, ورأى ىذا اإلصبع القصير 



 

 

ينيى بضغطة منو حياة, ويقتؿ بحركة منو جسدا, بردت دماؤه, 
وسكنت ثورتو وعادت إليو فموؿ إرادتو لتحس بما جناه, ولتحممؽ 

 فيما أتا.

لقد انتيى الغرباوى فى ذلؾ اليـو القائظ مف أياـ الصيؼ, إنو 
 –فى وىج الضوء الذى يتسمط عمى غياىب عقمو اآلف  -ليشعر 

بتفاىة تفكيره.. بؿ يشعر بأنو ليس لو عقؿ عمى  بتفاىة نفسو..
اإلطبلؽ, وأف ما يحتؿ رأسو ىو قبضة مف تراب قريتو القارية فى 

 أقصى الصعيد. 
وآف لزوجتو أف تنيى ذلؾ الشرود الذى انتاب زوجيا, فمدت 
يدىا تيزه برفؽ, فيى تخافو وتخشاه, تخاؼ منو ىذه الغيرة التى 

السوف حوؿ العشاء, وتخشى منو تطفو فوؽ مبلمحو فجأة وىـ ج
ىذه النظرة العميقة يطالعيا بيا حيف يعود مف عممو وشعر بيزتيا, 
واستطاع أف يدرؾ أخيرا أنو ليس الوحيد فى ظبلـ الميؿ, وأف 
انتفاضتو لـ تصير المشاعر المتجمدة فى قمبو فقط بؿ أيقظت كذلؾ 

لتى احتارت زوجتو, فرمقيا بنظرة مف نظراتو العميقة, تمؾ النظرة ا
زوجتو مرارا فى تأويميا, فمما استغمؽ عمييا األمر بدأ الشؾ يساورىا 
فيما وراء النظرة, أىى زوجة أخرى تطالع شعباف فى األفؽ الضيؽ 
الذى يعيشوف فيو, ولكنيا لمحت فى ىذه المرة شيئا خيؿ إلييا أنو 
 نداء خافت واىف ليا.. لشريكتو فى وضح النيار وظبلـ الميؿ, وأنو
فى حاجة إلييا وىى نظرتيا الحانية لؤلمور, فيتفت بصوت أودعتو 
كؿ ما تممكو بنات الريؼ مف أنوثة: شعباف.. بربؾ أخبرنى ماذا 
بؾ؟! ومدت يدىا لتزيد مف ضوء المصباح الغازى عمو يبعثر 
األشباح التى وجدت مرتعا خصبا فى عقمو, وقد رأت زوجيا وقد 



 

 

مبو لفائفو وأشعؿ واحدة وجذب أطرؽ برأسو, ثـ مد يده وأخرج ع
منيا أنفاسا نيمة ثـ رفع بصره قميبل وواجو زوجتو.. وخيؿ إلييا 
أيضا أنو إنساف ىذه المرة.. شعباف نعـ ولكف ببل نظرة وال غبرة, 
وبميجة ابنتيا حيف تعترؼ ليا بذنب ارتكبتو بعد طوؿ مراوغة مف 

 الكذب البرئ قاؿ.. 
 -أتذكريف غرباوى يا بيية؟ 

ال أذكره؟. أليس ىو صاحب الشارب المفتوؿ؟ والجسـ  كيؼ
الضخـ؟ والوجو األحمر الممتمئ الذى كانت ترتعد لو الفرائس حيف 

 يدب بخطوة الثقيؿ فى شوارع قريتنا؟

يا امرأة.. ال أريدؾ أف تذكرى غرباوى صاحب الشارب بؿ أريدؾ 
اؿ أف تذكريو.. قاتؿ الرجاؿ وقاطع الطريؽ.. غرباوى الذى دوخ رج
 األمف ونصب نفسو حاكما آمرًا ناىيا إلقميمنا فى يـو مف األياـ. 

 نعـ.. ذلؾ الوحش.. وىؿ أنا أخيؼ ابنتنا إال بو؟ 

 أجؿ يالو مف وحش.. 
وعاد إلى إطراقو ثانية ثـ قاؿ بعد ىنيية: بيية.. سأروى لؾ 

 قصة: 
كاف ذلؾ قبؿ زواجى بؾ, وكنت فتى يافعا مف فتياف القرية كما 

, كانت الدنيا بأجمعيا ال تتعدى فى ناظرى قبضتى القوية تذكريف
وعودى الممتمئ, وذات يـو كنت مارا فى الطريؽ إلى بيتكـ وكنت 
أتبط حزمة مف عيداف القصب اعتزمت أف أىدييا إليؾ, وفجأة 
وجدتو أمامى.. وجدت غرباوى, فتسمرت فى مكانى, وتسممت عيداف 

بضتى القوية وعودى القصب مف تحت إبطى تسمؿ شجاعتى مف ق



 

 

الفارغ فما كاف منو إال أف رمانى بنظرة ال تزاؿ ذكراىا تنيش رأسى 
 ثـ أىوى بيده عمى وجيى فى صفعة قوية وىو يتمتـ: أأنت رجؿ؟! 

ومضت األياـ وأنا أتحس الصفعة كؿ صباح ثـ تثور نفسى, 
وتتجمع شجاعتى وتأخذ مكانيا مف قبضتى فأظؿ اضرب بيدى فى 

ب أشباح الوحش المعيف, ويطير عقمى وأنا اردد مع اليواء.. أضر 
زئير الرياح. لماذا ضربنى؟ وكيؼ احتممت صفعتو؟! ثـ.. ماذا كاف 
يفعؿ فى شارعكـ, وىو صاحب الشارب المفتوؿ والوجو األحمر 
الممتمئ و؟ وىمت زوجتو أف تقوؿ شيئا ولكنو أسكتيا بحركة آمرة 

لقى بيا فى ثورة تزمجر, مف يده, وجذب نفسا أخير مف لفافتو ثـ أ
وحقد يغمى إلى أقصى الغرفة واستطرد: ثـ كبرت.. وكبر معى 
حقدى.. وانتظمت فى سمؾ الجندية وتزوجت, واستقر بى المقاـ 
بعدىا حارسا فى ىذا السجف.. فى )ليماف( أبى زعبؿ.. والشير 
الماضى فقط يابيية كاف موعد "الوارد" الجديد مف المساجيف.. النوع 

ذا بى أجده فى الطاز  ج مف الضمائر الخربة والنفوس العفنة, وا 
الموكب الحافؿ, أتعرفيف مف؟ إنو الوحش.. األفعواف صاحب 

 المطمة.. غرباوى اليـر العجوز. 
 وشيقت زوجتو وىى تردد: غرباوى 

أجؿ وقع أخيرا فى يدى: يدى التى تسربت منيا الشجاعة 
تحت رحمتيا, تحت  وساما لمرآة, وتسمؾ إلييا القسوة حيف رأتو

رحمة ىذا اإلصبع القصير الغميظ, وتحينت الفرصة بؿ عممت ليا, 
واستطعت أف أتبادؿ حراسة المسجونيف مع زميمى, فصرت سيد.. 
صرت أقوى منو ومف الرجاؿ الذيف يعدىـ عمى أصابعو, ولـ يعرفنى 



 

 

المعيف, ولـ يذكر المطمة بيف جرادؿ الدماء التى سالت بيف يديو, 
أف يمسحيا عمى باب المحكمة وقبؿ  –استطاع وال أدرى كيؼ والتى 

ولكننى كنت أذكر صفعتو عمى وجيى,  –أف يمثؿ بيف يدى القضاء 
 وقبضتى التى تراخت فى خوؼ وذلة.

ثـ كاف اليـو المشيود.. كنا فى الجبؿ, ورأيتو بعد أف قطع 
 األحجار ينتحى ركنا لقضاء حاجتو, وىنا تسربت القسوة التى احتمت
يدى فمضت إلى عقمى تصرخ فيو, ىذه فرصتؾ, ىذه حجتؾ فى 
 قتمو.. إنو يحاوؿ الفرار. وانتصبت زوجتو واقفة وحممقت فيو قائمة. 

 وقتمتو..؟! 
 نعـ.. ونمت عمى قتمو ىذا )الشريط(!! 

قاليا فى ليجة ىى خميط مف الزىد والفخر والقوة التى تنساب 
أثرا لتأنيب الضمير.  مف كممات المساء.. ولكنؾ ال تفتح فييا

واقتربت منو, وكأنما تريد أف تصفعو ىى األخرى.. تود أف تصفع 
زوجيا شعباف الذى ال تذكر يوما أنو استطاع فيو أف يذبح دجاجة, 
أو حتى أف يردى البومة التى تنتحب كؿ ليمة عمى الشجرة المقابمة 

جعت. لدارىـ, فإذا بو قد قتؿ رجبل, وأزىؽ روحا ولكنيا عادت وترا
جبنت حتى عف أف تجابيو.. أف تجابو فتاىا األوؿ فى قربتيـ.. 
ورجميا األوحد فى دارىـ التى ال يفصميا عف السجف إال خطوات 

 معدودة. وانخرطت فى البكاء.
وىز شعباف رأسو فى بطء وتثاقؿ وكأنما يحدث نفسو, إنيا ال 

الفيـ تفيـ.إنيـ جميعا ال يفيموف.. كميـ ال يدركوف وكيؼ تستطيع 



 

 

وىو نفسو قد اختمط عميو األمر ولـ يعد يممح إال خياالت مبيمة 
 غامضة تجوب فكره وتقض مضجعو؟ 

ماذا حدث بعد الضجة التى أثارىا مقتؿ غرباوى, والتى انتيت 
 بترقيتو؟ 

أنو يوغؿ فى األمر فبل يرى فيما حدث ما مكر صفو اليناء 
واستطاع أف يرد الذى كاف يمنى بو نفسو إذا ما تحققت العبلمة 

الصفعة.. أف يرد اإلىانة التى لـ يغتفرىا قط. أف األحداث مرت 
بعدىا فى تسمسميا الرىيب, وفى وقع كوقع حذائو الثقيؿ, وىو 
 –يجوب )عنابر( السجف. غمرت فرحة الظفر ونشوة االنتقاـ شعباف 

وسرت ليا القبضة القوية  –فتى القرية القابعة فى أقصى الصعيد 
يا العود الممتمئ ويزداد توغبل فى األمر فيممح نفسو مرة وابتيج ب

ثانية, الفتى القروى البرئ بيف أىمو وخبلفو..وحزمة القصب التى 
تسربت مف يده ى ساعة خوؼ وجبف ويقارف بيف ماضيو وبيف 

..  حاضره اليـو وقد اصبح الحارس الذى أجـر
ذبذبات النفوس العفنة الذى ماتت روحو وخرب ضميره.كاف 
يقؼ وراء الطابور الذى تخمؼ عف ركب الحياة ويممح نظراتيـ التى 
يختمط فييا الخوؼ بكثير مف الجـر وىى تنصب عميو ىو.. ىو 
مبعث الخوؼ وحارس اإلجراـ, أو يشاىدىـ وىـ يرفعوف أيدييـ التى 
أنيكتيا األثقاؿ,وىدىا وزف ما يحمموف ثـ ييووف بفؤسيـ عمى 

ؾ حديثيـ الخائؼ الخافت عنو.. عف الصخر الجامد ويسمع خبلؿ ذل
 عزرائيؿ ىذه الطغمة مف األشرار!



 

 

أو يرنو إلييـ عند عودتيـ إلى الحجر الذى خرجوا منو فى 
باكورة الصباح, وقد انحدرت الشمس خمؼ الصخر الشاىؽ وكأنيـ 

 نقمة الجبؿ يبصقيا فى وجو اإلنسانية. 
يفيموف.. كاف يرى ويسمع ويفيـ, وىـ ال يروف وال يسمعوف وال

أنو واحد منيـ.. واحد مف األشرار.. حشرة مف حشرات الوجوه الذى 
يزخر بيا السجف. أنو يسمع شيئا ما ى نفسو ييمس بو: مكانؾ 
بيف ىؤالء.. وقفتؾ بيف ىذا الطابور ألخمفو.. يدؾ لذلؾ القيد الثقيؿ 

 وليست ليذا السبلح.
.. أنت تحرس والقبضة القوية والعود الفارع يزأراف بو.. يا جباف

ىذه الطغمة؟ ىذه األجساد التى حقت عمييا المعنة ومع ذلؾ فيـ 
أسمى منؾ.. ىـ أجؿ شأنا, لنيـ اقترفوا ما اقترفوا ثـ تقبموا ما كاف 

ىذا الحصف الضخـ, يكفروف فيو,  –ينتظرىـ, وضميـ ىذا المكاف 
 وينظروف إليؾ كأنؾ السيد الجبار.. أنت الجباف اليارب. 

ينيـ وبينو.. وىو ينزع جسده انتزاعا مف ولكف شتاف ب
)الميماف( ليذىب إلى بيتو.. إلى امرأتو وابنتو فيشعر بوحشة كئيبة 
وكيؼ ال وىو ينظر إلييما بقمب لـ يعد قمب زوج أو أب.. بؿ قمب 

 ذاؽ حبلوة الدماء..
بعد أف اندفع ييوى مف السماء  –ىو عالؽ فى الفضاء الكبير 

عد أف أصبح غير شعباف الذى ال يستطيع التى كاف يعيش فييا, وب
ويممح الوادى العميؽ مف عميائو  -أف يذبح دجاجة أو يردى بومة 

وقد اكتظ بمعنات الجبؿ ونقماتو ويرى البسمة, واليمسة, والذئاب 
الجائعة حيف تبتسـ. ويرتد إلى نفسو فيجد شعباف الذى يعوى وحده, 



 

 

شؼ عقمو فجأة والحارس الذى يكفر فى صومعة عف جبنو. ويكت
الحقيقة التى ال تحتاج إلى دليؿ: أنيـ أسعد منو!..ىذه األجساد التى 
حؽ عمييا القصاص ىذه الطغمة مف األشرار..اىنأ بالحياة منو!.. 
ألنو نبذ السماء وأبى أف يدخؿ القفص مع الداخميف.. فبل ىو بالذى 
ىوى إلى الحضيض وال ىو بالذى يستطيع أف يحمؽ مرة أخرى فى 

 سماء!.. ال
تسممت أشعو الفجر الباىتة إلى الغرفة فبدأ ضوء المصباح 
الغازى كصفرة الجبؿ وقد انعكست عمى وجو شعباف وصبغت نظرتو 
القاسية العميقة بطابع حائر مجنوف. وبدت عمى ضوء الشعاع 
 , الباىت )بيية(امرأتو وقد انتحت ركنا واسترسمت فى نحيب مكتـو

شبو )غرباوي( إلى حد بعيد يكفكؼ وخيؿ إليو أنو يممح شبحا ي
دموعيا ثـ ينثنى ليطبع قبمة عمى وجييا وقد رقدت فى براءة 
األطيار. غرباوى يكفكؼ دموع امرأتو؟ غرباوى الذى وصفتو بالجسد 
الضخـ والوجو األحمر والشارب المفتوؿ؟ غرباوى الذى قابمو فى 

 شارعيـ, وانتحبت لمقتمو!؟ 

لكومة الراقدة فى ركف الغرفة نعـ ىو يكفكؼ دموع امرأتو ا
تنتحب وكأنيا البومة القابعة ىناؾ عمى الشجرة لقد صرع عمبلقا 

أوال يستطيع أف يحطـ البومة  –ىذا العقير الغميظ  –بإصبعو 
 بيديو!؟ 

وارتفعت فى سكوف الميؿ أصوات ثاقبة تنعؽ مع بشائر الصبح. 
إلى ذىنو كانت أصوات حراس السجف وىـ يتبادلوف النداء, وقفزت 

أصوات الذئاب حيف تعوى وقد جذبتيا رائحة الدماء, وشعر بجسده 



 

 

يتسرب بيف ناظريو لينضـ إلى األجساد المشدودة بعضيا إلى بعض 
بالقيد األصـ األبكـ, وبروحو تيوى لتستقر مع غيرىا مف أرواح 
الزنادقة فى الوادى العميؽ. وشدد الضغط عمى شفتيو, تقمصت 

)غرباوي( وقد خر مف فوؽ الجبؿ كدمعة آثمة قبضتو وطاؼ بخيالو 
مف دموع الزماف.. ثـ مضى بخطى ثابتة مصرة إلى الركف الذى لونو 
ضوء الفجر الشاحب بموف الفناء.. حيث الكومة الراقدة تنتحب فى 

 «.سكوف!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نياية الطريؽ
 .0531مايو  01مجلت القصت، 

 

ؿ خافؽ القمب مبيور األنفاس. رحت أتطمع إلى الطريؽ الطوي»
كاف كأنما قد اقتطع مف جنات النعيـ: األشجار الضخمة الوارفة 
تحرسو وتباركو بظبلليا وكأنيا شياطيف ضخمة استأنسيا بيدوئو 
وسبلمو فأتت تحف إليو بؿ وانقمبت عطوفة ودودة تحنو عميو فى 
رفؽ وليف. وكاف اليواء ييب ناعما رقيقا فيداعب الشياطيف 

ضخمة, وييمس فى حناف إلى الطريؽ الطويؿ وىنا وىناؾ انتشرت ال
المزارع الخضراء الواسعة.. يتمايؿ زرعيا مع النسيـ, وتخطر أزىارىا 
فوؽ بساط الريح, وتتثنى أعوادىا عمى خطى األزىار وتمايؿ 

 الزروع.

وسرت... سعيدا ميفيفا كاألزىار, ناعـ الفؤاد كالنسيـ, مرتاح 
الراقدة عمى جانبى الطريؽ, سرت وكأننى عود  الخاطر كالشياطيف

مف األعواد يدب عمى الطريؽ... عود فيو حياة الربيع وخضرة 
آذار... فنسيت األحراش الوعرة, نسيت الرجفة والضعؼ التى أفمتتيا 
قواى حينما عانيت الوحدة بعيدا.. بعيدا فى األدغاؿ. كنت أرى ىذا 

منى طيمة ىذا الضبلؿ فى  السبيؿ المعبد أمامى وعمى مرمى البصر
األحراش ولكنى حسبتو سرابا خادعا أو زواال خطر لعينى التى 
أنيكيا طوؿ التحديؽ. وما كاف أحكمنى حينما عف لى أف أتحقؽ مف 

إف كاف ىناؾ زواؿ. وحينما  -السراب, وأقبض بيدى عمى الزواؿ 



 

 

اقتربت واقتربت لـ أشعر بنفسى إال وأنا فى وسطو ساعيا جيدى 
 ضى فيو وقد سحرتنى أشجاره ونسائمو وأزىاره, وزروعو.لمم

فسرت... سرت وكأنى أحيا بيذا السير, وأعيش مف ىذا 
السعى, وأطرح حياتى عمى ىدوء الطريؽ حتى رأيت إنسانا بائسا 
بعثرت إنسانيتو األقدار يركف إلى جذع مف الجذوع الضخمة. كاف 

وكاف مريضا كأنو  بائسا كالشجرة اليزيمة تنبت فى بيداء جدبة...
المرض نفسو قد انتابتو نوبة يتيمة مف العافية... وكاف جائعا وكأنو 
ما تناوؿ طعاما بعدما وضعتو أمو عمى حافة الطريؽ الطويؿ وكاف 
فى نظرتو معنى عميؽ حزيف... كأنو يود أف يقوؿ.. أعطونى يا 
رفاؽ حتى أدب معكـ فى الطريؽ.. أنا الذى ضؿ فى زحمتكـ وصرع 

أرجمكـ القاسية. وعز عمى أف يعكر صفو ىذه الموحة العاطرة  تحت
ذلؾ المريض البائس الذى ال يمد يده إلى ماؿ أو طعاـ بقدر ما 
يمدىا إلى إنسانية... قميؿ مف اإلنسانية التى أضاعيا منو الفاروف. 

 فقاسمتو إنسانيتى ومالى وطعامى. 
ير تتقاطر ثـ ابتمعنى الدرب الساحر وكنت كمما أوغمت فى الس

عمى وفود القادميف... كميـ مثمى يسرع إلى الزواؿ الذى أفتقده... 
وكميـ مثمى مبيور األنفاس مما يراه... وكميـ مثمى يسعى جيده 
لممضى فيو وقد سحرتو أشجاره ونسائمو وزروعو. ولمحت فى زحمة 
الخمؽ صديقى... صديقى الذى سرنى أنو قد عثر مثمى عمى الجنة 

ا.. فناديتو فمـ يسمع وصرخت فيو فضاعت صرختى فى التى أنا فيي
الضجة التى تثيرىا األرجؿ الساعية واألفواه الميميمة. فأسرعت 
خطاى حتى بمغتو بعد ألى وبعد أف رمقنى ىذا بنظرة عاتبة لنى 
سبقتو ورمانى ذاؾ بأخرى ممتيبة ألنى كتفى قد حؼ بكتفو. وسعد 



 

 

صحوة بؿ فى حمـ غريب...  صديقى بمقائى وخيؿ إلينا أننا لسنا فى
نما كاف حقيقة راضية كيذا النسيـ, وصدقا  ولكنو لـ يكف حمما وا 
مطمئنا كالجذوع الضخمة القابعة فى سكوف, غير أف سعادتنا لـ تدـ 
طويبل... والبيجة التى عشنا فييا مضت عنا ساخرة شامتة, إذ 

مة سرعاف ما فرقتنا األكتاؼ المتدافعة, وأبعدتنا األرجؿ الثقي
الساعية. وتمفت حولى فإذا بى وحيد مرة أخرى ليس معى إال 

 الطريؽ والناس وال تظممنى إال السماء العميقة الصافية.
وانطمقت ردحا مع المنطمقيف حتى خيؿ إلى أنى مثميـ ال أبغى 
إال االنطبلؽ وال شيء غيره.. حتى الزىور واألعواد والزروع والسماء 

قد تبلشت مف أمامى فمـ أعد أرى إال  واألشجار بدأت أراىا وكأنيا
السبيؿ وقد استقاـ ولـ أعد ألمح إال الناس وقد اندفعوا فى سيرىـ 

 الحثيث. 
غير أف واحدا مف ىؤالء قد استرعى انتباىى بجسده الفارع 
المكتنز, وبشرتو التى ما طالعتيا الشمس إال بيضاء ناصعة, وبطنو 

قة, ونظرتو التى يفيض منيا وقد تكور وبرز, ومبلبسو الثمينة األني
 -الرضا ويسيؿ النعيـ. وكاف بيف الفينة واألخرى يحرؾ يده فيشع 

ما قد أحاط بمعصمو وأصابعو مف ذىب...  -فى ضوء الشمس 
يشع بنور وىاج يخطؼ أبصار الكثير مف الدابيف. تمنيت أف أكوف 
ىذا السيد الفارع... وحتى تمنيت أف تكوف لى بطنو المتكورة 

زة... ولكف تبلشت أمانى معو حيف حجبتو عنى األكتاؼ البار 
المتبلصقة والرجؿ الثقيمة الساعية. وشيئا فشيئا.. بدأت خواطرى 
تتحوؿ واىتمامى يتركز عمى البحر المتبلطـ األمواج الذى يزحؼ 
فوؽ الطريؽ.. وبدأت أتميى عف السير بالنظر إلى ىذا والتطمع إلى 



 

 

ر فى جنازة ال تيمو وىو أدرى بما ذاؾ. كنت كالذى يجبر عمى السي
ستنتيى إليو... وبما سينتيى إليو كؿ المشيعوف فراح يرمؽ الخمؽ 
الغفير. ولمحت بيف األرجؿ الثقيمة ساقيف جميمتيف... ساقيف كأنيما 
الرحيؽ الدافيء... ولكنيما تسعياف أيضا... مع ساقيف أخرييف 

 ثقيمتيف ىذه المرة.
مضيا معا يحفيما الماضوف.. زوج وزوجة اندمج جسداىما و 

رأيت السعادة تتبادليا عيونيما, والبسمة تفتر عف ثغرييما معا. 
وكأنيا ثغر واحد وبسمة واحدة.. وكانت الزوجة تحمؿ طفبل. ثمرة 
جميمة مف ثمار البسمات السعيدة... كاف يناضؿ مناضمة العاجز 

يجازيانو الصغير وأبواه يتقببلف مشاكستو البريئة فى غبطة وىناء, و 
 عمييا بقببلت خاطفة عذبة.. 

وشعرت أف شيئا فى نفسى ينبض.. شيئا فى نفسى تنطمؽ فيو 
الحياة بعد موت بارد. شعرت برغبة يحركيا منظر األسرة السعيدة 
أمامى... الرغبة التى ماتت قبؿ أف توجد فى نفسى... ثـ ىاىى ذى 

أبا كيذا األب تريد الحياة.. تريد أف تجعؿ منى زوجا كيذا الزوج, و 
بؿ حتى تدفعنى بعيدا... فى غياىب الماضى ألرى نفسى طفبل كيذا 
الطفؿ. وتآمرت عمى عقمى السعادة التى تدور بيف الوجوه السعيدة 
والرغبة التى أحياىا صدؽ ما يدور أمامى.. فأغمضت عينى وأنا 
أتصنع اإلغفاء ألترؾ لمخدر المذيذ أف يعترينى وأنا أشيد الصراع 

لرغبة التى طاؿ عمييا الموت والعقؿ الذى طالت بو الحياة. بيف ا
ولكف عندما فتحت عينى ووجدت المورد الحى الذى كاف يغذى 
رغبتى قد نضب معينو باختفاء أصحابو رحت أضيؽ مرة أخرى بالقيد 
الغميظ الذى ربطت إليو... رحت أضيؽ بعقمى... عقمى الذى قتؿ 



 

 

كف موتيا ىو كؿ شيء بؿ كانت الرغبة قبؿ أف تستنشؽ النور ولـ ي
الشمعة المضيئة التى أنارىا جسدى حدادا عمييا كافية ألف ترينى 
الوحدة التى تمفنى وتمؼ أمثالى فى الطريؽ.. الوحدة التى ما شعرت 
بيا قط ألننى كنت أعيش داخؿ نفسى... كانت حياتى كميا بمبلذىا 

ت أتخيؿ وأتراحيا داخؿ الحصف الحصيف... داخؿ جسدى.. وما كن
قطرة واحدة مف قطرات السعادة أريدىا وال تكوف فى القمعة الزاخرة 
بكؿ شيء. فمما عرفت عمى ضوء الشمعة الضئيؿ أف ىناؾ روافد 
تجرى بالسعادة وتتموى باألمؿ خارج نفسى أدركت الخدعة الكبرى: 
أنى وحيد... وحيد محاصر فى قمعة عتيقة بالية. عزت عمى وحدتى, 

وأنا الذى بدأت الطريؽ سعيدا  -, واعترانى وعزت عمى نفسى
حزف غامر, وأشحت بوجيى عف كثير مف آيات  -ميفيفا 

السعادة... مف آيات الحب والحناف التى كانت تجرى أمامى. ورحت 
بدافع ال شعورى أركز نظراتى عمى الوحيديف مف أمثالى فراعنى شيخ 

و, مييب وقور قد ابيض شعر رأسو, وجار البياض عمى لحيت
وبصمت السنوف عمى وجيو بأصابعيا الطويمة القاسية فتركتو 
مجعدا ولكف فى جبلؿ... مغضنا ولكف فى وقار. وكاف يحمؿ مسبحة 
لـ تشذ عف وقاره, وراح يحرؾ يديو الكميمتيف فى بطء وتثاقؿ وىو 
يتمتـ بينو وبيف نفسو بما لـ أكف أسمعو أو منعنى مف اإلصغاء 

ى شعورى بانى وحيد إلى قرار ليس لى إليو ضجة الساعيف. وقادن
منو ميرب... إف الشيخ وحيد أيضا ولكنو عجوز... نفسى أنا أو 
نفوس الوحيديف مف أمثالى وقد قاربت نيايتيا... بقايا أرواحيا 
الطيبة وتراتيميا الخالدة فى قبلع نفسيا البالية. وتوسمت فى بسمتو 

لعمر وتتكاثر حيف يمضى بيا ا -وسعادتيـ  -القانعة سعادتى 



 

 

عمييا األياـ... ولكف... خطواتى الفتية كانت أقوى مف أف يحتمميا 
خطوه الواىف, وسرعاف ما تركتو ورائى... وحيدا كما ألفيتو, وكأننى 

 أنفض عنى كبرى وعجزى ونيايتى.
وشيئا فشيئا بدأت دائرة بصرى تتسع وتشمؿ الطريؽ وما حولو 

وميربا منيا. وتخطت عيناى وكأننى أريد أف أجد عزاء عف وحدتى, 
األشجار الضخمة, وعبرت المزارع التى عمى جانبى الطريؽ, وراحت 
تناضؿ األفؽ... وانتيى النضاؿ إلى شبح لنير يكاد يكوف قريبا. 
وعجبت كيؼ لـ أره قبؿ ذلؾ. ولكف عجبى زاؿ حينما عرفت أف 
الطريؽ وما فيو ومف فيو كاف مستحوذا عمى لبى ولب ما فيو مف 

وع. وترددت ىنيية بيف الطريؽ وبيف.. الشبح الواىى لمنير. ولـ جم
يطؿ ترددى, إذ سرعاف ما وجدت نفسى, أندفع فى طريؽ النير, 
متجيا إلى األفؽ باحثا وراء المجيوؿ. وتركت الناس يمضوف, 
واألكتاؼ تتدافع, واألرجؿ الثقيمة تسعى واخترقت المزارع الخضراء, 

مياىو... المياه الشفافة الممساء  ووقفت أرقب النير فسحرتنى
وكأنيا أنفاس حور العيف... وغرقت فى خضـ مف أفكار كانت 
متضاربة متشابكة ولكنيا ما لبثت أف صفيت وشفت حتى دانت 
أنفاس حور العيف. ثـ بدأت نظراتى تتردد فى شيء يشبو الرىبة بيف 
النير وشاطئيو, وعجبت حينما رأيت ىنا وىناؾ قوما يطرحوف 

اكيـ وآخريف يمتطوف زوارقيـ وفريقا ثالثا قنع بشص قد أمسؾ شب
 بو.. 

كانوا يصيدوف, وكانوا منيمكيف فى صيدىـ وقد استغرقيـ 
نيرىـ فمـ يعبأوا بما حوليـ أو كانوا يعتبروف أف ال شيء حوليـ. 
بؿ ىـ فى بسماتيـ الينيئة حيف تخرج شباكيـ وقد اكتظت باألمؿ 



 

 

اخطة حيف يجذب الواحد منيـ شصو فبل الموعود... أو العبسة الس
يعمؽ بو عالؽ... ىـ فى صبرىـ عمى كؿ ذلؾ وأناتيـ يخضعوف لراع 

 كبير يبسط جناحيو عمييـ وعمى النير... يخضعوف لميدوء.
وبرمت نفسى مرة بيؤالء. ىؤالء الذيف تركوا األكتاؼ واألرجؿ 
ى ثـ جاءوا ىنا يقضوف األحقاب فى انتظار األمؿ.. ويحدقوف ف

النير ويجتروف مياىو.. ثـ يخضعوف ليذا الراعى البغيض... راعى 
اليدوء. ولكف نفسى التى تسعى دائما وراء المجيوؿ أبت إال أف 
تقؼ عمى أمر ىؤالء الصائديف فى الماء الشفاؼ فتركت موقفى 
وانتييت إلى واحد منيـ قد جمس إلى الشاطيء ثـ أرخى لشصو 

و كاف مستغرقا فى شصو وفى الصيد العناف. وأقرأتو السبلـ, ولكن
الثميف الذى بدأ يداعب طعمو, فظممت واقفا بجانبو... أرقب األمؿ 
الموعود. وجذب شصو فخرج األمؿ... أمؿ نابض حى وانتيزت 
الفرحة التى غمرتو وأقرأتو السبلـ مرة أخرى فابتسـ لى مجيبا ثـ 

نا إنسا -إلى ساعة مضت  -قاؿ: مف أنت؟ فقمت: أنا قد كنت 
 يزحؼ فى الطريؽ مع الزاحفيف.

 فابتسـ مرة أخرى وقاؿ: وماذا جاء بؾ؟ فقمت:

دائرة بصرى حيف اتسعت فرأيت النير, وحيف اتسعت مرة  -
 أخرى فرأيتؾ ورأيت الصائديف.

 وىؿ أعجبؾ النير ومف عمى جانبيو؟ -

 ال ولكنيـ يثيروف فى نفسى شيئا. -

 يثيروف ماذا؟ -

 أدرى. أأقوؿ اليدوء؟... لست -



 

 

إذف دعنا لسؤاؿ سيؿ: أكاف إعجابؾ بالنير أكثر أـ  -
 بالطريؽ؟

بالطريؽ طبعا ألنى سرت فيو واستنفدت ما فيو مف لذة...  -
 وكذلؾ ما فيو مف ألـ.

 ولكنؾ لـ تعرؼ النير بعد؟ -

 أظننى قد عرفتو. -

 ال يا صديقى... بؿ خيؿ إليؾ أنؾ عرفتو. -

 وما الفارؽ؟! -

لقمة والسيوؿ... بيف صفحة المياه ىو الفرؽ بيف ا -
 واألعماؽ.

 ولكف ماء النير صاؼ شفاؼ... وأنا أرى أعماقو. -

 أو يخيؿ إليؾ أنؾ ترى قراره. -

 أليس ما أرى ىو القرار إذف؟ -

 ليس لو مف قرار يا صديقى الطيب! -

إنؾ تتيمنى بالخياؿ فى نظرتى.. وأنا بدورى أتيمؾ بالتعمؽ  -
ظرتؾ. أنا أرى القرار واضحا وأنت تراه عميقا.. أكثر مف البلـز فى ن
 عميقا إلى حد العدـ.

 ومف منا تظنو المصيب؟ -

 الحقيقة ىى المصيبة دائما. -

 وأيف الحقيقة؟ -

 أو تيمؾ؟ -



 

 

فابتسـ ولـ يجب, ولكنيا كانت تيمنى أنا.. كاف ييمنى أف 
أثبت ليذا المسفسط الذى جمس عمى حافة النير خائفا مرتعشا مف 

 -وقد قطعت الطريؽ الطويؿ  -ماقو. أثبت أنى أكثر منو خبرة أع
فاعتزمت أمرا.. أف أخوض النير وأقؼ عمى قراره, ثـ أرسؿ بضحكة 
متشفية لمجالس الخائؼ. وخمعت مبلبسى, وذىؿ صاحبى حيف 
قذفت بنفسى إلى الماء الصافى الشفاؼ. ومددت رجمى بأقصى ما 

يو. ولكنو كاف أيضا.. مف أستطيع لتعثر عمى القرار.. وعثرت عم
الماء الشفاؼ ورحت أىوى.. أىوى إلى األعماؽ ولكننى ىويت 

 وىويت حتى ضاؽ صدرى وأنا ال أحس بقرار.. بأى قرار.
وتزعزعت الحياة فى جسدى ولكننى تشبثت بالحياة التى كانت 
تعوى فى جسدى عواء الذئاب أنيكيا طوؿ الجوع والظبلـ ورحت 

ؽ.. ألفر مف حتفى. أخيرا عثرت عمى أناضؿ ألفر مف األعما
الشاطيء بعد أف رأيت أف موتى كاف أقرب إلى مف ىذا القرار, ولكف 

ماء كثيرا مف ماء النير وارتديت مبلبسى  -كنت قد شريت برغمى 
ورحت ألعف المجيوؿ, نفسى التى تسعى دائما وراء شيء كاد يرينى 

كف فييا كثيرا مف حتفى وىو الجالس اآلف يرمقنى بابتسامة محيرة ول
 الرثاء.

وأدرت ظيرى لمنير والصائديف واألفؽ البعيد واتجيت إلى 
الطريؽ الذى غادرتو فى ساعة تردد ممعونة ىى األخرى.وساعتيا 
شعرت بإحساس عجيب جديد. شعرت بطارؽ مجيوؿ يدلؼ إلى 
قمعتى الحصينة مف ظبلـ األعماؽ.أيكوف مبعثو الماء الصافى الذى 

  شربتو برغمى؟!



 

 

* * * 

رحت أتطمع إلى الطريؽ الطويؿ خافؽ القمب مبيور األنفاس.. 
كاف كأنما قد قد مف الجحيـ وصنعت أحجاره مف قموب الزنادقة.. 
وكاف ال ينمو عمى جانبيو إال القتاد والشوؾ. وكاف الجو باردا برود 
الموت, تصفر فيو الرياح بأنغاـ بشعة مقبضة. وترامت ىنا وىناؾ 

احمة, ال زىر فييا وال زرع وال أعواد فييا وال براعـ.. صحراء جافة ق
ذا  نما ذرات مف الرماؿ والغبار ترقد فى سكوف كأنيا العدـ, وا  وا 
حركتيا الرياح المصفرة فإنما تقمب أشبلء ميتة نتنة, وخيؿ إلى أنى 
ضممت السبيؿ, ولكننى رميت ببصرى بعيدا فمـ أجد طريقا غير ىذا 

 تمؾ البقعة غير ما أمامى مف معالـ الحياة.الطريؽ.. وال حياة فى 
أىذا ىو الطريؽ الذى بدأت بو رحمتى؟ أيكوف قد أسكرنى الماء 

 الذى شربتو برغمى؟ 

ومع ما شعرت بو مف تغير مفاجيء طاغ, سرت حزينا كاسؼ 
الباؿ كالقتاد, ميت الفؤاد كذرات العدـ, جامد الخاطر كالحجارة التى 

أننى نغـ بشع مقبض مف أنغاـ الرياح صنع منيا الطريؽ.. سرت وك
بؿ سرت كأننى أفنى فى الطريؽ. ورأيت إنسانا يرقد عمى كومة مف 
القتاد.. كاف يمد يده فى سؤاؿ, وفى أعماقو كانت ترقد أشياء 
وأشياء. كمف يختفى فى مبلبسو الرثة ووراء طمعتو جسد قوى, ولـ 

اسيا متحجرا.. يكف جائعا وال مريضا.. بؿ فى نظرتو معنى.. معنى ق
المعنى الذى يدفع بالجراثيـ إلى جسد السميـ فتعيش عمى حسابو 
وتطعـ مف دمو لتصنع ليا ىى حياة فييا موتو. كاف يود أف يقوؿ 



 

 

أيتيا الخنازير القذرة أال تروف يدى الممدودة؟.. أما كفاكـ أنى 
 أصطنع الضعؼ والجوع والفقر لتيبونى القوة والطعاـ والماؿ!

ى إنساف آخر.. رأى البائس وقد ركف إلى جذع شجرة ومر بجانب
فمد يده وأعطاه شيئا وىو حريص عمى أف يرى يده كؿ الماريف 
ليدركوا أنو إنساف يستثيره أمثاؿ ىؤالء مف البائسيف. فرمقو ىذا 

 بنظرة تقوؿ: 
 ما أغفمؾ!... وما أبرعنى! 

 وابتسمت لممسرحية الحقيقية التى دارت بيف السائؿ والمسئوؿ
ثـ ابتمعنى الدرب.. وكنت كمما أوغمت فى السير تتقاطر عمى وفود 
القادميف.. كميـ مثمى يسعى لمزواؿ الذى أفتقده.. كميـ مثمما كنت 
يبذؿ جيده لممضى فيو وقد سرتو أشجاره ونسائمو وزروعو ولمحت 
فى زحمة الخمؽ صديقى.. فناضمت حتى أمسكت بذراعو.. وىممت 

نظرتو جمدت الكممات عمى شفتى. إذ مف بأف أقوؿ لو شيئا ولكف 
وراء البسمة التى طمى بيا وجيو طالعنى لييب ما يختزنو فى جعبتو 
العميقة واستطعت أف أرى فى المييب ضيقو وتبرمو. استطعت أف 
أعرؼ ما كاف يود أف يقولو لوال البسمة التى أسرعت إلى وجيو.. 

ع منى وقتا كاف كاف يود أف يقوؿ: لـ تضايقنى يا ىذا... لـ تقتط
األولى أف أنفقو فى السعى الحثيث.. أنا ضيؽ بؾ وبصداقتؾ وما 
عرفتؾ إال ألنى احتجت إليؾ يوما.. وقد انقضت حاجتى منؾ فما 
حاجتى إليؾ. وشعرت أنو يود أف يقطع يدى.. يدى التى كانت تؤلـ 
ذراعو حينذاؾ. فتركت ذراعو.. وأنا أسرع الخطى حتى ال أقرأ الكثير 

 عماقو.. فقد اكتفيت بشرر الميب فما حاجتى إلى النار.فى أ



 

 

واصطدمت فى إسراعى بالسيد الفارع المكتنز فابتسـ لى 
معتذرا.. وعجبت كيؼ تنقمب المعنات التى يصبيا مف جوفو بسمات 
عمى وجيو بمثؿ ىذه السيولة وتمؾ السرعة ولكف عجبى زاؿ حيف 

عبث بالقذارة الحديثة راحت نظراتى تعبث بما يحتويو بيف ضموعو.. ت
فى ىذه المباءة المظممة.. تعبث بشعور الغبطة والبيجة التى 
تكومت فى ركف مف أركانو.. الغبطة والبيجة ألنو استطاع اليـو أف 
يأخذ المقمة التى كانت فى طريقيا إلى بطف خاو مف بطوف عبيده.. 
ليحيميا إلى المبلبس الثمينة والذىب الذى يحيط بمعصمو 

و.. ثـ يرمؽ القطيع الذى يمضى حولو وتنادييـ خواطره: وأصابع
تعالوا وانظروا إلى أنا السيد الذى يرتدى الغالى ولـ تصافح بشرتو 
الشمس.. تعالوا اركعوا تحت أقدامى ثـ ارفعونى عمى أعناقكـ حتى 
يرانى سيدا مف لـ يرانى.. ويركع تحت أقدامى مف مر غير آبو 

 بحذائى.
ثـ إلى حذائو ولـ أشعر بفارؽ كبير  -اكع غير ر  -فنظرت إليو 

 فى النظر إلييما. وانطمقت. 

* * * 

سرت حتى لمحت بيف األرجؿ الثقيمة ساقيف ناعمتيف تقوالف 
أترى أييا األبمو جمالى؟.. أال تأتى لتزيد فتنتى اشتعاال. وبجانبيا 
ساقاف أخرياف ثقيمتاف ىذه المرة تقوالف: ارجع أييا األبمو.. لقد 

نى األرجؿ الناعمة كثيرا أو.. تعالى إف كنت حقا ممتميء كمفت
الجيوب.. زوج وزوجة قد تبلصقا ومضيا مع الساعيف.. وما كاف 
ف تقاربت وجوىيما وتشابكت أيدييما.  أوسع ما بينيما مف ىوة وا 



 

 

الزوجة ترمؽ بعميا شذرا وتتمنى لو مات حتى تظفر بثروتو.. 
ا تشاء.. وتنظر بعينيا أنى وتصبح الحرة الطميقة التى تمرح كيفم

تريد.. بدال مف الومضات الخاطفة التى ترمؽ بيا الشباب الفائر مف 
الغاديف. والزوج يتساءؿ: أحقا ىذا الذى تحممينو ىو ابنى.. أـ ابف 

فى ليمة ظمماء.حتى الطفؿ  -ألمر ما  -شريكى الذى أرسمتؾ إليو 
الذراع  الصغير كاف يشاكس ويناضؿ عمو يستطيع أف يتخمص مف

التى التفت حولو, والقببلت الكاذبة التى كاف يغمره بيا أبوه والتى 
كانت فى حقيقتيا تئف كـ سترىقنى أييا الشقى.. وكـ ستكمفنى أييا 
النموس... وىؿ أستطيع أف أفيد منؾ ما أدفعو اآلف لؾ؟ والمثمات 
الخادعة التى كانت تغدقيا عميو أمو وتتمتـ: حسنا يا صغيرى.. 

 لف يستطيع أبوؾ أف يطمقنى! اآلف 
مسرحية أخرى ما سمع حوارىا سواى, وما انفطر ليا سواى 
فأنا أرى ممثمييا ينطمقوف جنبا إلى جنب, ويدا فى يد, يضيعوف فى 
زحمة الخمؽ. وتطمعت أجتمى نياية ليذا الطريؽ القفر فطالعنى شيخ 
بيضت شعره السنوف وغضنت وجيو األياـ يحمؿ مسبحة ويحركيا 

و يتمتـ بينو وبيف نفسو بصوت لـ يسمعو أحد سواه. وسواى أنا وى
الذى رويت مف ماء النير: ما كاف أغفمنى إذ ضيعت زىرة شبابى 
صالحا وقورا. وما كاف أحمقنى حيف تتقاطر المذات مف حولى فأزور 
عنيا إلى مسبحتى ومحرابى.. وأنا اليوـ عاجز حتى عف التسبيح, 

مر شبابى وكأنو لـ يمر. أيتيا األياـ  عشت أيامى وكأنى لـ أعش..
ردى عمى أمسى ألعيشو.. ردى عمى ماضى ألخمقو مف جديد كما 
أشاء. وحممقت فى الرجؿ.. فى سعادتى حيف تمضى بيا األياـ. 
ورمقنى ىو بنظرة.. نظرة رأيت خياليا ينعكس عمى أغوار عقمو 



 

 

لو  العجوز. ثـ يتضاءؿ الخياؿ وتحؿ مكانو رغبة ممحة: أف يكوف
مثؿ شبابى.. ويد قوية مثؿ يدى... وماض عربيد كماضى القريب. 
ورمقتو بآخر ذرة مف االحتقار لدى وىو يمضى والجموع تفرد لو 

 مكانا لينا بينيا وتمد يدىا لتساعد ضعفو وقدمو.

* * * 

ورحت أقرأ الناس ككتاب مفتوح فرأيت كميـ السائؿ الجشع 
لسيد المتعجرؼ. والزوجة والمحسف المنافؽ والصديؽ المدود, وا

العابثة والزوج الوصولى, والطفؿ البريء والشيخ الذى ىو أبعد ما 
يكوف عف الوقار. وشعرت بنفسى أرتفع وأرتفع.. وطاؼ بذىنى 
خاطر جارؼ.. أننى عمبلؽ عرفت القرار.. قرار الخمؽ الذى يحفؿ 
 بالمباءات, واستطعت أف أنبذ النظرة المغمضة التى ما ترى إال ما
طفح عمى الوجوه, وما تبصقو الشفاه, وما تخدع بو العيوف. نعـ 
إننى مارد وسط ىذه األقزاـ.. أمد يدى فأخرج نفوسيـ مف أجداثيا 
وأتميى بالنظر إلييا. أبصؽ عمى قذارتيا, وأبتسـ لطيرىا ثـ قد 
تدفعنى الرحمة أف أمد أصابعى فأرفع بعض القذى الذى عمؽ 

 بالنفوس.
ولكننى مارد بائس.. مارد يعرؼ عف األقزاـ كؿ إننى مارد نعـ.. 

شيء.. يعرؼ ضعفيا وطيبتيا إف كانت ليا طيبة, ثـ قذارتيا أيضا 
ولكف أحدا منيـ لف يستطيع أف يرفع بصره إلى وجيى ويرى نفسى, 
وكيؼ تستطيع األغناـ أف تقرأ ما يدور فى خمد راعييا. إنيا ال ترى 

ال تممح إال يده.. يده التى ال تمد إال عصاه.. وال تعرؼ إال نداءه.. و 
 -دائما إال لخيرىا. لخير القطيع. ولكنيـ ال يعرفوف, وكيؼ كما قمت 



 

 

تستطيع األغناـ أف ترى وجو الراعى ونفسو. أما النظرة التى رمقو 
بيا صائده... النظرة التى فييا كثيرا مف الرثاء ألنو لـ يكف إال قـز 

فى نفسو قـز سخر منو عمبلؽ  مارد مف ىذه األقزاـ حقا.. ولكنو
 آخر.. عمبلؽ يمسؾ بالمشعؿ وقد أدلى بو فى النير الشفاؼ.

برمت نفسى بالقطيع واألقزاـ عمى حيف مضيت إلى المجيوؿ 
الذى ساقتنى إليو تمؾ النفس فى ساعة تردد. بؿ كأف المارد الذى 
أخذ يكبر وشيكا بيف ضموعى عميو أف يكوف أميرا فى مممكة 

وىو نفسو كاد أف يغرؽ فى النير الصافى فأبت عميو األقزاـ.. 
عممقتو إال أف يكوف أميرا عف جدارة واستحقاؽ. واختفيت تحت قبة 

 األفؽ.

* * * 

وقفت أرقب المياه الشفافة وعجبت حيف لـ أجد ليا قرارا.. 
ووجدت أف القرار الذى تخيمتو فى ساعة ما, لـ يكف إال قرار نفسى 

ير.. وتفتحت عينى عمى الحقيقة التى أنا وقد حسبتو قاع الن
ضاعت منى طويبل.. أنى كنت انظر إلى الناس الماضيف فى الطريؽ 

كنت انظر إلييـ فيقؼ  -قبؿ أف أشرب برغمى مف ماء ىذا النير 
قرار نفسى حائبل بينى وبيف أعماقيـ.. كنت أرى فى كؿ منيـ نفسى 

وج حيف تسأؿ نفسى حيف تخوف ونفسى حيف تصادؽ وحيف تتز 
وحيف تكبر وحيف تسود كانت نفسى تحتؿ عمى كؿ فكرى. وتوجو 
نظرتى إلى ما تراه.. وليس إلى ما أريد أف أراه كانت تحجب عنى 
الحقيقة بسعادة مصطنعة ورضاء متكمؼ. كانت تريد أال أتزحزح عف 
القمعة التى صنعتيا لى.. كانت تريد أف أرى كؿ شيء ولكف مف 



 

 

ث ال أرى شيئا. حيث ال أرى إال ما ترسمو خبلؿ أبراجيا المرتفعة. حي
الخياالت, وكانت خياالتى صنيعة نفسى. خياالت نفسى التى جعمت 

 منى قزما فى يـو مف األياـ.
وقفت أشاىد المياه. وأرى أبراج القمعة الحصينة والقمقـ التى 
خيؿ إلى أنى كنت أسجف فييا نفسى ولـ يكف فى الحقيقة إال سجنى 

ألبراج تغوص فى الماء الذى ال قرار لو.. وكأنيا أنا. وقفت أرى ا
قطعة مف الحجر الجامد الذى صنع منو الطريؽ. ولـ أشاىد بعد ذلؾ 
شيئا. ألنى أصبحت حرا, أرى كؿ شيء أنى أشاء وقتما يحمو لى. 
وىناؾ عمى الشاطيء جمس صاحبى وقد وضع الشص بجانبو 

حتى عف  وأغرؽ فى الشرود. تركتو ينطمؽ فى شروده, وينصرؼ
نيره وشصو وأخيرا بدا لى أف عقمو قد قفؿ راجعا إليو. عقمو الذى ال 
يدعو يرى إال ما يترى أمامو. ولمحنى مف بعيد, وابتسـ بؿ قيقو! 
وألوؿ مرة فى حياتى أرى أعماؽ إنساف تقيقو مع وجيو الضاحؾ. 

 وابتدرنى قائبل:

 إيو.. ىؿ أعجبتؾ الرحمة؟ -

 نعـ.. وال..! -

 كيؼ؟ -

عـ.. ألنى ىناؾ قد استطعت أف أنفذ إلى ما وراء الطريؽ ن -
لى ما وراء ما فيو مف دابيف. وال.. ألننى برمت مما رأيتو.. بؿ  وا 

 خجمت مف نفسى لنفاذة.

 ولـ؟  -

 أال تذكر إذف ابتسامتؾ الراثية لضعفى وغرورى؟ -



 

 

 ولماذا عدت يا صديقى الطيب؟ -

ياه النير فعرفت ألنى رأيت ما فعمت بى جرعة واحدة مف م -
 أف ال حياة لى إال بو وال حياة لى إال بجوار العمالقة أمثالؾ.

 لكنى لست عمبلقا.! ولماذا أكوف؟! -

 ألـ تذىب إلى الطريؽ مرة؟ -

 وابتسـ صاحبى مرة أخرى وىو يقوؿ 

نعـ يا صديقى.. ذىبت مرات.. بؿ كؿ مف تراه مف الصائديف  -
النير والطريؽ.. كميـ كانوا مثمؾ  ال عمؿ ليـ إال الغدو والرواح بيف

باحثيف وراء األفؽ.. ثـ شربوا مف ماء النير فأعجبيـ الرحيؽ.. 
وأدلوا بشباكيـ إلى الماء فأخرجت الآلليء.. نعـ ىـ الذيف 
يستخرجوف ما حواه النير مف كنوز ثـ يبيعونيا إلى الماضيف فى 

 الطريؽ. 

طريؽ صائدا لو كاف األمر كما تقوؿ ألصبح كؿ ماض فى ال -
 ومتاجرا.

ولكنؾ نسيت شيئا يا صديقى الطيب.. ليسوا كميـ ممف  -
يتطمعوف وراء األفؽ وترتفع أنظارىـ عف الطريؽ. وتتسع دائرة 
بصرىـ لتشمؿ النير وما فيو مف كنوز, نحف الذيف نستخرج الدرر 

 وىـ عف مخبئيا غافموف.. ثـ نبيعيـ إياىا.

 وماذا تقبضوف؟ -

شيئا.. إننا نوفى دينا.. إننا نبيعيـ الآلليء إننا ال نقبض  -
لنشترى أنفسنا.. نعطى الطريؽ كؿ ما نستخرجو مف نفائس لنفتدى 

 بو عقولنا مف األسر الذى ربطيا إليو.



 

 

 ومف الرابح مف ىذه الصفقة؟ -

الطريؽ.. طبعا.. إنو يفقد بضعة مف األرجؿ الكثيرة الساعية  -
ة.. يفقد كؿ ذلؾ ليحوى كنوزا ال وقمة مف األكتاؼ العديدة المتدافع

 يفنييا طولو, وال تبمييا أحجاره الجامدة الصما.

 وماذا تربحوف أنتـ؟ -

 أال تزاؿ تفكر بعقمية األقزاـ.. أييا العمبلؽ الصغير؟ -

ولـ أجبو, بؿ تحولت أبحث عف شص.. أى شص ومددت قممى 
.. بدرة فى نير الحكمة ذى المياه الشفافة الصافية.. عمو يخرج شيئا

ال تبمى عمى الطريؽ, ويكبر ليا المارد الصغير ولـ أعد أفكر فى 
أعماؽ نير الحكمة, فمقد عرفتيا... ومف مف المردة أو األقزاـ ال 
يعرؼ الموت؟! وال يعرؼ أعمؽ أعماؽ الحكمة؟! كميـ يعرفونو.. 
وكميـ يصموف إلى القرار.. كميـ يصيروف أحكـ الحكماء ولكف.. بعد 

 «.ىـ أنفسيـ قد استقروا فى القاع. قاع الموت أف يكونوا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قط ضال
 

 .1951أكتوبر  5مجمة القصة, 

تمفت إبراىيـ يمينو ويسره فوجد الشارع الطويؿ حاليا مف »
المارة وقد تناثرت عمى جوانبو المصابيح تمقى بضوئيا الذى أنيكو 

دما حمت مف الظبلـ إلى األرصفة التى تأخذ نصيبيا مف الراحة بع
أرجؿ المارة.. وثمة نسمة مف اليواء الخفيؼ سممت مف األفواه 
الظامئة إلى النسيـ فى النيار فأخذت قطوؼ بشوارع القاىرة المعتمة 
ولما اطمأف إلى خمو الطريؽ أرسؿ بصره الييا.. الى الحقيبة القابعة 
ىناؾ بجانب الحائط وكأنيا تتحداه بوجودىا انو ال يحمـ فيذه ىى 

مامو بمونيا األسود الداكف وأقفاليا التى تممع فى النور الشاحب أ
 اجؿ الحقيقة التى عاش أحقابا ينتظرىا.

أممكف أف يحدث ىذا بمثؿ تمؾ السيولة وىذه البساطة؟ أمكف 
أف تكوف خياالت أياـ كثيرة قد تجمعت حقيقة ال شؾ فييا... حقيقة 

فى مخيمتو آالؼ ذات لوف داكف وأقفاؿ المعة؟ ىى التى رسـ ليا 
األحجاـ واأللواف تنتظره اآلف مضيئة تماما كعمود النور الذى يرسؿ 
الييا بضوئو الكميؿ. ولـ تحؿ سيوؿ األفكار التى أخذت تتدفؽ عمى 
مخيمتو مف أركاف الظبلـ بينو وبيف االنقضاض عمى الحقيبة وأخذىا 

تحت تحت إبطو ولكنو فطف إلى أنيا ظاىرة فى يده لمعياف, فأخذىا 
سترتو واحتواىا كما يحتوى األب ابنا ضاال عثر عميو بعد طوؿ فراؽ 
ومضى يدفع بأصابعيا المرتجفة لتحسيا وليطمئف نفسو بوجودىا 
فى حوزتو.ثـ اندفع إلى منعطؼ جانبى؟ ظمـ وقد روعو الضوء 
الشاحب الذى كاف ينير الشارع ومد يده مرة أخرى إلى جيبو فوجد 



 

 

عو قد تكومت فى ورقة مف ذات الخمسة كؿ النقود التى كانت م
والعشريف قرشا فنظر إلى السماء وكأنو يشكرىا ومضى وقت خيؿ 
إليو انو قد طاؿ وىو واقؼ وحده فى الظبلـ... وحده ومعو الحقيبة 
ولكنو ما لبث أف تيمؿ وجيو بشرا حيف لمح نورا ينبعث مف بعيد 

قادمة ثـ  فترؾ مكانو ووقؼ فى منتصؼ الطريؽ, وأشار إلى عربة
ىمس لمسائؽ وىو يدلؼ إلى جوفيا الجيزة ولـ يطمئف حتى بعداف 
ركب العربة وظؿ يحدؽ فى السائؽ طويبل ثـ فى "صبيو" الجالس 
بجانبو فى سكوف, محاوال أف يستشؼ فى سموكيما بريب, ولكف 
شيئا مما دار فى حده لـ يحدث واستطاع أخيرا أف يتكيء. بظيره 

فوؽ األخرى ثـ يخرج السيجارة "اليميود" عمى المسند ويضع رجبل 
اليتيمة مف جيبو ويشعميا مف سائؽ العربة, ويجذب منيا أنفاسا 
تكاد تأتى عمييا ثـ يسمح لعينيو اف تنساب نظراتيما مف نافذة 
العربة لتصافحا البنايات التى يخيـ عمييا صمت الميؿ وارتد بصره 

ييا مميا عمو يتبيف إلى المرآة التى بجانب السائؽ وجعؿ يتفرس ف
مف يتبعو لكنو وجد الطريؽ يخفت نوره شيئا فشيئا لينتيى 
بعيدا..... بعيد فى ظبلـ دامس.. ظبلـ كأنو الماضى الذى خرج منو 
إلى نور الحاضر انو يممح صباحا تتحرؾ فى الظبلـ.. أىـ قوـ 
يتبعونو أـ أنيا أشباح الماضى عز عمييا أف يتركيا تموت فى ظبلـ 

 فراحت تطارده وتذكره بوجودىا.العدـ 
أشباح الماضى...؟ انو يذكرىا... يذكر ماضيو الذى يموت فى 
ىاتو الثوانى الخالدات يذكر الفتى الريفى الساذج الذى ىبط القاىرة 
منذ أربع سنوات ليغزوىا مسمحا بشيادة التوجييية وبعشرة جنييات 

يذكر كيؼ أعطاىا لو أبوه وىو يحذره مف النشاليف, يذكر ذلؾ و 



 

 

ىالتو أبنية الجامعة الضخمة وساعتيا العمبلقة ولـ تدؽ الرىبة فى 
قمبو ال... ثـ تأخذ بمبو أبنية الجامعة فقط عند دقات ساعتيا الغير 
إنما كؿ ما وقعت عميو عينو فى ىذه المدينة الكبيرة قد أطار لبو.... 

ايات الشاىقة التى كاف يخطئ دائما فى عيد طوابقيا.. والعربات البن
الفارىة التى تعرؼ بجانبو فتمرؽ عيناه وراءىا وتروح تدور حوليا 
وتختمس النظرات إلى داخميا فيبتسـ رائييا حيف يقارف بينيا وبيف 
عربة "األسطى" أبو العينيف جارىـ فى البمدة. ثـ المبلبس األنيقة 

ييا زمبلؤه األرستقراطيوف فى كميتو, والمقارنات التى التى كاف يرتد
كانوا يعقدونيا بيف أربطة رقابيـ...فيذه مف إيطاليا وتمؾ مف أمريكا 
وثالثة أرسمت لصاحبيا مف فرنسا وتستمر المقارنات معقودة, ىابطة 
مف رباط الرقبة.. إلى القميص والبموفر.. "كميا تنافس األخرى فى 

مقاـ.. كمييما تنطؽ باف ثمة وراء ىذا كمو.. شئ كـر المحتد وعمو ال
ضخـ كبير...ثـ يـو اف تكـر زميمو الشرقى واستصحبو إلى األوبرج" 
ورأى ىناؾ... رأى؟!.. انو لـ ير شيئا وانما نقمو حمـ جميؿ لى 
فردوس لـ يكف يحمـ بو أبوه القروى الطيب وال أجداده القرويوف 

لمجبلت, ويرى فييا صور جميعا.. وحينما كاف يقرأ الصحؼ وا
الحفبلت الصاخبة ويشـ مف بيف سطورىا رائحة الطعاـ والشراب, 
ويسمع خبلؿ كمماتيا رنيف الذىب الذى بعثر مختمطا برنيف 
الضحكات التى أطمقت... حينئذ يمقى بالصحيفة جانبا ويصنع مف 
السطور والرنيف والضحكات مأدبة حافمة... نعـ...نعـ أنو يذكر ذلؾ 

ويذكر كيؼ بيرتو المدينة فراح يستجدى لحظات يقضييا فى كمو, 
التطمع إلى األضواء كاف يتممؽ زميمو الثرى ليأخذه معو فى عربتو 
حتى ميداف الجيزة ويشعر وىو بجانبو أف ثمة يد سحرية قد مستو 



 

 

فيمد يده خمسة ليعبث "بوالعة" العربة أو يتحسس "الفيتيس" 
عمارة اإليموبميا و... كيؼ تاه األنيؽ.. و..يـو أف ذىب يستكشؼ 

فى جنباتيا حتى اىتدى إلى المصعد طوع إرادتو مساعدا بو وىابطا 
حتى يفطف إليو "البواب" فيطرده شر طرده ثـ.... يـو أف حدثتو 

"الكونتننتاؿ" ويطمب قدحا مف الشاى ثـ  –نفسو أف يجمس فى شرفة 
يف والقادميف ينظر إلى المارة فيشعر أنو لـ يعد مف مواكب الرائح

نما سيد يحتؿ مائدة مف موائد الفندؽ العتيد.. ثـ يجئ وقت  وا 
الحساب ويدرؾ فى المحظة الرىبة أف كؿ ما معو ينقص عف ثمف 
القدح بضعة قروش... كاف يتمسح فى المدينة كالقط الجائع 
الضاؿ... عمييا يدفعيا الحناف أف تمقى إليو بعظمة ولكف المدينة لـ 

ا ذرة واحدة مف الحناف, ولـ تمقى إليو بالعظاـ التى تحوى فى أعماقي
نما ألقت إليو بشيء أصمب مف العظاـ.. ألقت إليو  ينتظرىا وا 
بالحقيقة المرة الجامدة عرؼ أنو ىو إبراىيـ بف الشيخ عبد البارى 
شئ والمدينة بصخبيا وضجيجيا شئ آخر... دنيا أخرى ال يحيا 

و)شمة( األرستقراطييف فى كميتو..  فييا إال أمثاؿ زميمو الفتى المترؼ
عرؼ أف الستة جنييات التى يرسميا لو أبوه فى أوائؿ كؿ شير وىو 
يرسؿ معيا آخر زفرة مف زفرات الضيؽ والحاجة... ىذه الستة 
جنييات شمعة ضئيمة تبدو فى الظبلـ إذا خرج بيا إلى 

التى  األضواء...أضواء القاىرة الفنية المترفة. أف الغرفة المتواضعة
يقطنيا فى الجيزة وحمتو اليتيمة وقميصو الذى يناـ عميو ليبدو 
ناعما أممس فى الصباح, ورباط عنقو الذى اشتراه بخمسة قروش 
مف بائع متجوؿ وجوربيو الممزقيف وحذائو ذو النصؼ )نعؿ( و.... 
الطعمية, والفوؿ والخيار... ىذه كميا أشواؾ ناشزة تمؼ الحقيقة 



 

 

تو بيا المدينة الكبيرة... كاف عميو أف يدرؾ ىذه الجامدة التى قذف
الحقائؽ يوما ما والذى يحز فى نفسو أنو لـ يدرؾ قبؿ ىذا أف ما 
يعيش فيو ىو ىذه الحقائؽ التى يتبينيا اآلف مبيور األنفاس 
وكأنيا مارد عمبلؽ يبرز إليو فجأة مف غياىب الظبلـ والحقيقة أنو 

ويدا فى يد. وعز عميو حينئذ  كاف يعيش مع المارد جنبا إلى جنب
وبعد أف أدرؾ ىوؿ اليد التى فى يده وبشاعة المارد الذى كاف يعيش 
بجانبو... عز عميو أف تكوف األضواء حولو مف كؿ جانب وىو 
غارؽ وحده فى الظبلـ... المدينة مف حولو تموج الذىب والتعميـ 

قره والترؼ وىو يعيش داخميا حقا ولكنو محاط بسياج سميؾ مف ف
وضآلتو.... سياج سميؾ ولكنو شفاؼ يستطيع أف يرى خبللو 

 الذىب حيف يبرؽ, والترؼ حيف يرمقو بنظرة شامتة ساخرة...
األسوار شامخة مف حولو والمدينة يراىا تحيا خبلؿ األسوار 
فتقتمو حياتيا رويدا رويدا... تقتمو حياتيا وىو قابع داخؿ األسوار 

كالمحكـو بإعدامو  –فئ عمى نفسو الصماء. يقتمو ذىبيا وىو منك
ينتظر المصير المحتـو آالؼ األسئمة سددىا إلى نفسو كنضاؿ  –

حادة, ولـ يفعؿ ىو اكثر مف أف يدير النضاؿ ليحطـ بيا األسوار 
ورأى نفسو بعد ذلؾ ينساب خبلليا خفيفا, مرجا طروبا... انساب 

ـ وكاف مف الفجوة بأجنحة مف الخياؿ, وذوب سمكيا بحرارة األحبل
يسيرا عميو بعد ذلؾ أف يعيش فى القاىرة الحية النابضة شيورا 
طويمة بخيالو وأحبلمو كاف يناـ فى حجرتو, وعمى سريره المتيالؾ, 
ويسرح بخيالو بعيدا عف سريره وحجرتو... إلى قاعة نـو أنيقة.. 
تماما كتمؾ التى يشاىدىا عمى الشاشة فى بيوت األغنياء. ويأكؿ 

مس( ورائحة الشواء تنساب فى حذر لذيذ لتداعب )الفوؿ المد



 

 

أحبلمو وينظر إلى حمتو اليتيمة وحذائو وجوربيو فتختفى الصورة 
مف بيف ناظريو فتأخذ مكانيا خزانة كبيرة عامرة بعشرات الحمؿ 
والقمصاف واألحذية وأربطة العنؽ اليابطة لتوىا مف باريس..... 

... وحفيؼ اليواء يحمؿ وكاف يسترؽ الخطى فى الصباح إلى كميتو.
إليو أنشودة حبيبة يعزفيا محرؾ العربة األنيقة التى يخيؿ إليو انو 
يمتطييا ولكف...سرعاف مامج ىذه األحبلـ وضاؼ بالحياة المزدوجة 
التى يحياىا, ووجداف أجنحة األحبلـ أف كانت قد استطاعت حقا أف 

كبيرة فمـ تحممو بعيدا عف السور السميؾ لتزؼ بو فوؽ المدينة ال
يكف فى استطاعتيا أف تيبط بو إلى المدينة حيث يحيا حياة السادة 
والقصور, وبدا لو أف يبحث عف السر الذى يجعمو معمقا فى 
القضاء.. عف القوة الخفيفة التى تبقيو مطرودا منبوذا عف األضواء 
وجاء الجواب يسيرا لينا, سيبل: الماؿ....النقود الكثيرة وما كاف 

عقمو الذى تشبثت بو أجنحة الخياؿ أف يحؿ المشكمة ما  ايسر عمى
كاف ايسر عيو أف يحؼ المدينة الكبيرة بضباب كثيؼ, وال يبقى 
أمامو إال أكواـ الماؿ...وتمضى األياـ والميالى وليس أمامو إال نافورة 
ضخمة مف الذىب يقذفيا جوؼ األرض وىناؾ فى ركف بعيد مف 

حة الخياؿ أف تصؿ إليو يدور أركاف عقمو..ركف لـ تستطع أجن
 السؤاؿ الخالد.

إف الماؿ ال تنفجر عنو األرض أبدا وال تقذفو السماء فأنى لؾ 
بو.. ويتمقؼ خيالو السؤاؿ فيحؿ المشكمة فى سيولة ويسر ويرد 

 عمى الركف البعيد فى سخرية عاصفة.
مالنا ولمذىب الذى يتفجر مف األرض.. أال تستطيع أف تعثر 

الطريؽ مثبل أال تستطيع أف تكوف كاآلالؼ الذيف  عمى الماؿ فى



 

 

سبقوؾ فعثروا عمى نقود فى الظبلـ.. فى منعطؼ جانبى مف الشارع 
الطويؿ وىكذا عاش كاف يمد لو أف يذىب إلى سينما "ستراند" ثـ 
يخرج بعد انتياء العرض فى الواحدة مساء وينظر إلى الطريؽ بثغر 

و فى الجيزة.. يمضى وىو باسـ ويسير..يسير حتى يصؿ إلى مسكن
يحممؽ فى كؿ منعطؼ وينظر فى كؿ زقاؽ وىو بيف ىذا وذاؾ 
يستنجد بخيالو يخمؽ مف حادثة عثوره عمى النقود قصة فصدقيا 
خبليا عقمو, ويقمب وجوه النظر حائرا بيف الخياؿ الجامع والخبليا 
الجامدة. وينتيى الصراع بيف خيالو وعقمو إلى حقيبة.. حقيبة يعثر 

مييا ذات مساء فى منعطؼ مف المنعطفات الكثيرة التى يذخر بيا ع
الطريؽ الذى يممكو مف "السينما" حتى مسكنو فى الجيزة.. وجاء 
اليـو الذى تركزت فيو حياتو كميا فى تمؾ الحقيبة العامرة بالنقود 
والتى سيعثر عمييا ذات مساء, دقائؽ حياتو كميا كانت مشغولة 

ونيا.. فيما تحتويو وىؿ ستكوف أوراقا مف فئة بالتفكير فييا.. فى ل
العشرة جنييات أو الخمسيف جنييا أما قيمة ما ستحتويو فقد كاف 
ىذا مثار جدؿ كبير بيف خيالو الجامع وخبلياه الجامدة فيى قد 
ترتفع أحيانا إلى قيـ يأبى عقمو تصديقيا, وتنخفض أحيانا كثيرة إلى 

ا الميمة.. وارتفع صوت السائؽ قيـ يأبى خيالو أف يوافؽ عمييا أم
 يجذبو فى قوة وعنؼ وىو يقوؿ 

 وصمنا يا أستاذ..
ونزؿ إبراىيـ مف العربة واخرج مف جيبو الورقة ذات الخمسة 
والعشريف قرشا وأعطاىا لمسائؽ وعندما حاوؿ ىذا أف يعطيو الباقى 
أشار إليو عرفيا مف زميمو الثرى قائبل احتفظ بو... وخفؽ قمبو 

 ارؼ حيف ودعو السائؽ بقولو. بشعور ج



 

 

 ربنا يخميؾ يا سعادة البيو

ودلؼ إلى المنزؿ المظمـ الذى اعتاد أف يدلؼ إليو كؿ ليمو 
متعبا محطما.. أما الميمة فانو شخص آخر...سيد يحمؿ تحت إبطو 
الحقيبة التى ما صدقت خبليا عقمو الجامدة أنو قد يعثر عمييا أبدا 

ب المفتوح مف الداخؿ جر سريره واستقر فى حجرتو واعمى البا
المتيالؾ ووضعو خمؼ الباب, وبيد ترتجؼ باالنفعاؿ حطـ أقفاؿ 
الحقيبة ورفع عطاءىا, وحممؽ داخميا غير مصدؽ, ثـ اغمؽ عينيو 
وفتحيا مف جديد لتستقر عمى: رـز ضخمة مف األوراؽ الحمراء.. 

ا فى كميا مف فئة المائة جنيو آالؼ الجنييات تبتسـ لو مف مرقدى
أعماؽ الحقيبة تجمع الناس حوؿ إبراىيـ وأخذت الحمقة مف األجساد 
المتبلصقة تضيؽ واألفواه تردد اليمسات وكميا تتجو نحوه وتومئ 
إليو وتسرب إليو بيف األجساد المتبلصقة شعور جوؼ بالخوؼ الذى 
ما أف وصؿ إلى عقمو حتى تردد بيف جوانبو بشعور جديد.. شعور 

واندفع إبراىيـ يشؽ الصفوؼ ثـ انطمؽ يجرى...  الفريسة الخائفة
ويسرع بكؿ ما أوتى مف قوة بعيدا عف الناس ونظرا خمفو فوجدا 
الحمقة قد نحمت وتحولت إلى طابور األرجؿ البلىفة التى تتابعو فى 
صرار. وكما راحت أنفاسو تتبلحؽ وىو يميث راحة ىو يجتر  عناد وا 

كاف نيايتيا ىذا المشيد الحوادث السريعة التى مرت بو والتى 
الفريد.. متعيد الفريسة تطاردىا الجموع انو ال يذكر لبلف انو قد 
قدما ورقة مف فئة المائة جنيو إلى عـ محمود البقاؿ ليفكيا وبعد 
ذلؾ ال شئ.. إال إذا اعتبر بو عـ محمود وتمقفتو إذف المارة فى 

األمر الطريؽ فتجمعت مف اجمو شيئا يذكر. ولكنو اآلف يعتبر 
يستحؽ الذكر بؿ ويستحؽ اليرب إذ ال ريب كؿ ىؤالء الذيف يجروف 



 

 

خمفو يسعوف وراء الورقة الحمراء التى فى يده... والورقة ذات 
المائة جنيو والتى عنده منيا مئات ترقد تحت حاشية سريره 
المتيالؾ. نعـ األمر جدير باليرب... فإنو ال ييرب مف الناس الذيف 

نما م ف حياتو كميا... مف حياتو التى قضاىا قطا جائعا خمفو فقط وا 
ضاال... ييرب إلى آفاؽ كاف يطرقيا ىو وحده وودياف كاف ىو أوؿ 
مف يضع فييا قدمو. ظؿ يجرى وىو قابض عمى الورقة... قابض 
عمييا بقوة وعنؼ وكمما تمفت خمفو فوجد الجموع تزحؼ ساعية إليو 

فى إسراعو العربة األنيقة شدد الضغط عمى قبضتو ولـ يمحظ إبراىيـ 
الفارىة التى برزت مف المنعطؼ الجانبى فجأة ألنو تكـو أماميا جثة 
ال حراؾ بيا ثـ تراخت أصابعو وانفمتت مف راحتو ورقة حمراء... 

 «.ورقة )يانصيب(
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ورػػػالقب
 .0531فبراير  00جريدة المصرى، 

 

ة, وأوراقيا تخرفش كانت أشجار الكافور طويمة متباعدة وحيد»
وتوشوش بنغـ مبيـ غامض وكاف الطريؽ الذى أتى منو ميجورا 
كعادتو, والناس يسمكوف غيره مف الطرؽ, واألطفاؿ يخافونو 
وينسجوف حولو أقاصيص الغيبلف وقصور الجف, وأمامو كانت 
تتبعثر المقابر متقاربة متبلصقة فى سكوف أميف صادؽ, وعدـ ال 

قبوة الشيخ أبى المعاطى الذى ال يؤمو أحد, رجعة منو, وىناؾ عمى 
وقؼ غراب أسود ينعؽ فى إلحاح. وعمى بعد خطوات منو كاف أبوه 

 يرقد فى قبره وفوقو أحجار وأزماف.

وراح فى شيء ممزوج مف الوحشة والخوؼ يحدؽ فى بياض 
القبر, ويقرأ الكممات التى نقشتيا يد فناف القرية فى سذاجة وببل 

ممات مرارا, ومع كؿ حرؼ كاف يستعيد عاما قضاه تزويؽ. وقرأ الك
 فى بحبوحة أبيو, ويذرؼ عقمو الذكريات.

كاف الرجؿ طيبا.. عبقريا فى طيبتو, والبسمة دائما تضيء 
وجيو األسمر المرح, وتنير الطريؽ أماـ الناس إلى إنسانيتو. وسبح 
فى سياؿ طويؿ مف الذكريات. ولكنو لـ يبمغ منتياه فقد شعر 

ة مف الشوؽ تجتاحو.. الشوؽ إلى ضحكة أبيو العريضة بعاصف
الخالية مف اليـ, والشوؽ إلى كؿ دقيقة عاشيا معو. ولـ يستطع 
المقاومة, وارتمى عمى القبر وطوؽ جذعو المستدير بذراعو وبكى. 



 

 

وكاف وىو يبكى كأنما يعتصر حياتو فى دموعو فبل يبقى فييا إال 
تنحدر عمى وجيو بعرؽ أبيو, قشر تافو جاؼ. وذكرتو الدموع وىى 

قبالو الباسـ عميو, ويديو القويتيف حيف يضمو وكاف  والصيؼ, وا 
حينئذ يقبمو ويتحسس ما جاء بو إليو فيقبمو مرة أخرى. كاف كمما 
تذكر الصيؼ, وكمما تذكر الشتاء بكى وبكى حتى يخيؿ إليو أف 

ياىما الدنيا تتسمؿ مف أمامو حاممة كؿ ما ليا وما عمييا, تاركة إ
 وحيديف متعانقيف!

. كذلؾ راح يخطط بإصبعو رغما عنو فى تراب الجبانة الذى 
واإلنساف حيف يبكى يبحث  الصفراء الشاحبة أمرضتو شمس العصر

 وعى عما يشغمو عف البكاءدوف 

 
وبدأت إصبعو تتعثر فى قطع العظاـ وتستخرج بقايا شعر 

رماد. وشغمو خاطر آدمى, وتصطدـ باألسناف البشرية التى ابتمعيا ال
جعمو يكؼ عف البكاء تماما.. فيو يستطيع أف يقسـ أف ىذه العظاـ 
ليست ألبيو, فأبوه يرقد مف زمف تحت ىذا الطيف, ولكف.. غدا.. أو 

 بعد غد.. مف يدرى؟

ألف تبعثر عظامو وتطفو أسنانو ىكذا فوؽ األرض؟ وما يدريو 
ة؟ ودار السؤاؿ فى أنو لف يستحيؿ غدا إلى ىذا التراب أو ىذه الكوم

أمامو,  قائؽالحرأسو دورات, وفى كؿ مرة تزداد حيرتو, وتظمـ 
وتبعد, حتى بدأ يشؾ فى القبر الذى يعانقو حيف يتأمؿ فى صوت 

 مرتجؼ لكنو مسموع:

 حقيقة.. ما الذى أعانقو؟ -



 

 

وجاءه الجواب شاحبا عميبل ميت الروح كشمس العصر..إنو 
 ف تراب!يعانؽ قبرا مف تراب فوؽ كومة م

وعز عميو أف تفقده ىذه الحقيقة البسيطة كؿ ما بقى لو مف 
 أبيو, فسأؿ نفسو مرة أخرى ليفحميا إفحاما 

 وأيف قبر أبى إذف؟ -

ومف بيف طيات نفسو برز لو خاطر عجيب, فقد أدرؾ أف أباه 
ىناؾ.. فى عقمو.. فى تبلفيؼ مخو, حيث يستقر القبر الذى يضـ 

التى قضاىا تحت أجنحتو. وأما القبور  حياتو ومماتو وكؿ السنيف
 التى تتبعثر أمامو فيى نواتيء جوفاء مف أرضنا السمراء.
 «.وعاد إلى القرية فى ذلؾ اليـو بحقيقة ىائمة جديدة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طالب طب
 .0532مارس  03مجلت روز اليوسف، 

 

كنت مف الطمبة الذيف أتاح ليـ الحظ االلتحاؽ بكمية الطب.. »
تخيمت عندما ارتديت المعطؼ األبيض وأمسكت بمبضع التشريح  لقد

الخاص بالضفادع والحشرات فى السنة اإلعدادية أننى أعبث 
بمبضعى فى جثث اآلدمييف وأف ميارتى فى عممية بطف الضفدعة 
بالمقص ال تقؿ عف ميارة الدكتور نجيب مقار فى استئصاؿ كمية 

لذى يخمعو عمى الناس أحد اآلدمييف, وكنت أزىو بمقب دكتور ا
مجاممة ابتداء مف بواب العمارة إلى بنت الجيراف التى كنت أختاؿ 
أماميا بالبالطو الناصع البياض والحقيبة الجمدية األنيقة..تشبيا 
بكبار األطباء والسيجارة مثبتة فى ركف مف فمى لكى تكتمؿ كؿ معالـ 

أدخف بإدماف  "الدكترة".. فكانت النتيجة أف تعممت التدخيف وما زلت
ف كنت أنصح الناس باإلقبلع عف ىذه العادة الضارة!  وا 

وبعد انتياء السنة اإلعدادية بدأنا الدراسة الطبية الحقيقية.. 
فكنا نشرح جثث الموتى المحفوظة فى الفورماليف, وكنت أتوىـ أننى 
سأقـو باكتشافات ىامة فى عمـ التشريح.. فكمما شرحت جثة توقعت 

ا جديدا لـ يعرفو األوائؿ, كأف أكتشؼ أف لئلنساف أننى سأجد شيئ
 قمبيف ال قمبا واحدا كما ىو مبيف فى الكتب!

وكـ كاف سرورى عندما أعفر يدى بالبودرة استعدادا لمبس 
"الجوانتى" الخاص بالعمميات الذى كاف يستعممو بعضنا حرصا عمى 



 

 

دما أيدينا الرقيقة مف التموث, ولكننى امتنعت عف لبس القفاز بع
فى منتيى األناقة والرقة  -وىى طبيبة اآلف  -وجدت زميمة لى 

تستعمؿ يدييا المجردتيف فى التشريح وال تستنكؼ مف أف تأكؿ 
بعدىا "ساندويتش" فى المشرحة بدال مف ضياع الوقت فى الذىاب 
إلى الخارج.. بينما كاف لى زميؿ آخر يحتفظ فى جيبو بزجاجة 

آف آلخر حينما ال يتحمؿ رائحة  "بارفاف" يقربيا مف أنفو مف
 المشرحة النفاذة.

أما الفرحة الكبرى ففى السنة الثالثة.. عندما اشتريت سماعة 
حرصت عمى أف أضعيا فى الجيب الداخمى لمجاكتة بطريقة خاصة 

 تظير منيا جزءا, فيعرؼ مف ال يعرؼ أننى طالب فى الطب!
ى وال أنسى يـو كشفت عمى مريض فى المستشفى طمب من

فحصو أماـ أستاذنا الطبيب الكبير وزمبلئى الطمبة فقد تصنعت 
الرزانة وحرصت عمى أف أبدو فى مظير جاد, وأشعمت سيجارة 
وأخذت فى فحصو الذى استغرؽ منى وقتا طويبل وأنا أريد أف أعرؼ 
بالضبط عمتو وأخذت السيجارة تتراقص بيف شفتى, وأخيرا فشمت 

ـ أسمـ مف تريقة األستاذ وزمبلئى فشبل ذريعا فى تشخيص الحالة فم
األشقياء الذى قاؿ لى أحدىـ "عظيـ قوى يا دكتور, إيو ده كمو, ما 

 تكونشى شفت الحالة دى قبؿ كده".
وعند ركوبنا فى التراـ كنا نتباىى بالحديث عف المرضى الذيف 
فحصناىـ ىذا اليـو ونكثر متعمديف مف استعماؿ األلفاظ البلتينية 

األمراض وخاصة إذا كاف مف بيف ركاب التراـ  الخاصة بأسماء



 

 

حسناء لـ تبلحظ وجود السماعات فى جيوبنا فنجذب انتباىيا بيذا 
 الحديث, لعؿ وعسى! 

وفى السنة الرابعة ىبط زىونا وغرورنا عندما وجدنا زمبلءنا فى 
المدرسة الثانوية ممف التحقوا بكميات الحقوؽ أو اآلداب أو غيرىا 

محاميف ومدرسيف ومآمير ضرائب ومدرسيف تخرجوا وأصبحوا 
وصحفييف.. ونحف ما زلنا فى مرحمة الدراسة نأخذ مصروفا مف 

 أىمنا! 
ولـ يقبؿ بعضنا ىذا الوضع فاشتغؿ البعض كمخبريف والبعض 
اآلخر فى أقساـ الدعاية ببعض شركات األدوية بمرتبات بسيطة 

 رمزية.. تغطى مصاريفنا الخاصة عمى األقؿ.
فصؿ طريؼ فى ىذه السنة, ذىبت مع الحكيمة وقد حدث 

وممرضة إلى حالة والدة عندما كنا نتمرف عمى ىذا فى منزؿ رجؿ 
متواضع. ولما انتيت السيدة مف الوضع بالسبلمة فوجئت بيذا 
الرجؿ يضع فى يدى ورقة مالية مف فئة العشرة قروش, فمما رفضت 

فما كاف منو  قاؿ لى ال واهلل ده حؽ الدخاف وأصررت عمى الرفض,
إال أف حمؼ عمى بالطبلؽ, وكادت تحدث مشادة لوال أننى تذرعت 
بالحيمة فأخذتيا منو ثـ أعطيتيا ألحد أطفالو وأنا نازؿ, ونزلت 

 مسرعا حتى ال يمحقنى ويحدث ما ال تحمد عقباه.
واقترب ميعاد االمتحاف النيائى, وظفر السعداء منا بالنجاح.. 

ر التى كانت تراودنا عند بدء التحاقنا وفجأة تحطمت اآلماؿ الكبا
بالكمية.. فقد كنا نحمـ بأف يفتح كؿ منا عيادة خاصة تدر عميو 
الذىب.. وفى ظرؼ سنة البد أف يكوف صاحب عزبة وعربة كاديبلؾ 



 

 

عمى األقؿ! ولكف ما كؿ ما يتمنى المرء يدركو وانحصرت اآلماؿ اآلف 
شفى قصر العينى بعد التخرج فى العمؿ كأطباء امتياز فى مست

بمرتب ال يتجاوز عشرة جنييات.. مع العمؿ ليؿ نيار.. ولكنيا 
فرصة العمر لمتمريف فى ىذا المستشفى الكبير تحت إشراؼ األساتذة 

 الكبار.
وعندما كنت طالبا كنت أنقـ عمى النظـ الموجودة والروتيف 
البالى العتيؽ الذى يشؿ حركة الطبيب ويضعو فى إطار محكـ يمنعو 

ف تأدية واجبو اإلنسانى المفروض عميو.. وعندما تحققت أمنيتى م
وعينت كطبيب امتياز حاولت تنفيذ اإلصبلحات التى كانت تمؤل رأسى 
والمشروعات الكبيرة التى كنت أفكر فييا.. ولكننى فشمت فى تحطيـ 
العراقيؿ واألغبلؿ.. وكدت أقدـ إلى مجمس تأديب جزاء لى عمى 

 احة أماـ رؤسائى!المناداة بآرائى بصر 
 كنت مكمفا بالكشؼ عمى مائتى مريض فى ظرؼ

ساعات عمى األكثر, وبعممية حساب بسيطة تجد  4ساعات أو  3
أف مدة الكشؼ عمى المريض وكتابة الدواء لو ال تتجاوز الدقيقة 
الواحدة, فمو أف عينى أوتيتا قوة أشعة اكس لمعرفة موطف الداء لما 

الكبير..! وصيدلية المستشفى دائما تمكنت مف عبلج ىذا العدد 
خاصة مرضى  -عاجزة عف صرؼ األدوية البلزمة لعبلج المرضى 

وال يوجد فييا بكثرة إال أمزجة الحديد والزرنيخ  -العيادة الخارجية 
 والرواند والصودا!

وعمى باب المستشفى أرى بعينى باعة الزجاجات الفارغة الذيف 
رؼ دواء مركب, ىذه الزجاجات يبيعونيا لمف ليس معيـ زجاجة لص



 

 

مزرعة لمميكروبات والجراثيـ, وكؿ مف يأخذ دواء مقويا مف الصيدلية 
 ويضعو فى ىذه الزجاجة يأخذ معو دوسنتاريا فوؽ البيعة! 

ونقمت إلى مستشفى بأحد مراكز الوجو القبمى.. ولممرة األولى 
فى حياتى أترؾ القاىرة حيث قضيت أغمب سنى عمرى إلى الريؼ. 
وكانت مفاجأة غير سارة بالنسبة لى إف شئت الصدؽ, فقد انتقمت 
إلى جو غريب عنى.. ال أصدقاء وال أقارب وال زمبلء قدامى, وكنت 
متييبا باديء األمر ىذه الحياة فبل أماكف لمتسمية, ودار السينما 
الوحيدة تعرض أفبلما مصرية مضت عمييا عدة سنوات, فكاف البد 

الواقع والتسميـ ببل قيد وال شرط أماـ أفبلمنا لى مف مجابية األمر 
المصرية واإلنصات مرغما إلى برامج اإلذاعة العتيدة. وال يفوتنى أف 
أذكر أف أواصر الصداقة فى الريؼ أقوى منيا فى المدف, الناس 
ىناؾ أكثر إخبلصا وأقؿ طمعا, وكنا نحف الموظفيف فى ىذا المركز 

نى بعض الشيء ألـ فراؽ نكوف شبو عائمة كبيرة مما خفؼ ع
 القاىرة.

وكانت كؿ معموماتى عف مراكز الصعيد قبؿ سفرى إلييا نقبل 
عف الصحؼ والمجبلت.. فوجدت أف ما قرأتو ما ىو إال صورة 
مصغرة لما يبلقيو ريفنا المسكيف مف إىماؿ جعمو عمى ىذه الصورة 
المزرية مف الفقر والجيؿ والمرض, ليس ىناؾ ساحة رياضية 

فييا األطفاؿ أو الشباف, أو ناد رياضى يذىب إليو الموظفوف  يجتمع
والتجار وأىؿ البمدة, فالناس فى الريؼ فريقاف: فريؽ يقتؿ وقتو فى 
لعب "البوكر" و"الكونكاف".. وكـ مف مآسى تحدث عمى ىذه الموائد 
الخضراء.. فموظؼ يخسر مرتبو أوؿ الشير, وفريؽ يجتمع فى 

واضع الحتساء الخمر الرخيصة وتبادؿ منزؿ أحدىـ أو فى بار مت



 

 

النكات المبتذلة, وفريؽ ثالث يذىب لتدخيف الحشيش! وفى ىذا 
الجو الممموء بالدخاف األزرؽ المعطر يحاولوف التيرب مف الواقع 

وىو أقميـ اندفاعا فى التيار  -والعيش فى دنيا األوىاـ, وفريؽ رابع 
 يجتمع فى المقاىى لمعب الطاولة. -اآلثـ 

فى  -طبيب أوؿ  -ىبت لممستشفى فوجدت الحكيمباشى وذ
أجازة مرضية ولـ يكف ىناؾ طبيب امتياز أو أخصائى أمراض باطنة, 
فكاف عمى طبيب ثانى المستشفى وعمى شخصى الضعيؼ القياـ 
بالعمؿ وتحمؿ العبء وحدنا ما دامت وزارة الصحة لـ تكمؼ نفسيا 

تيا فى المستشفى أعمؿ انتداب طبيب لمعمؿ معنا. وكـ مف أياـ قضي
ليؿ نيار!.. وأقسى يـو مر بى ىو ثانى يـو استبلمى العمؿ فقد 
نشبت معركة مف معارؾ الصعيد المعروفة التى تحدث ألتفو سبب, 
وكانت نتيجتيا إصابة ثبلثيف رجبل بإصابات خطرة.. فقضيت الميؿ 
بأكممو فى عمؿ "تربنة" لممصابيف بارتجاج فى المخ وقمت بتفصيؿ 

كتات وبنطمونات جبس لممصابيف بكسور أو شروخ فى العظاـ, جا
حتى فكرت فى منافسة "مسيو ديميا" الترزى المعروؼ وفتح محؿ 

 ترزى لتفصيؿ الشاش بدال مف الصوؼ بعد ىذا الحادث!
وفى الصباح كاف عمى أف أقـو بعممى المعتاد فى المستشفى 

ولقد القيت  - وأنا شبو نائـ وفى حالة شديدة مف اإلرىاؽ والتعب
فإنؾ تبذؿ  -ومعذرة ألىؿ الصعيد الكراـ  -األمريف مف المرضى 

مجيودا كبيرا قبؿ إقناع المريض بحقيقة حالو وبوجوب االستماع 
 إلى اإلرشادات وخاصة عدـ تناوؿ األغذية التى تضره!..



 

 

وكـ كاف يؤلمنى أف أفحص مريضا بالمستشفى تبدو معالـ 
تب لو دواء أنا أعمـ أنو ال يسبب لو الفقر واضحة جمية عميو فأك

الشفاء الكامؿ ألف الدواء البلـز لو غير موجود بصيدلية المستشفى 
فماذا أفعؿ؟ وأنا أعمـ أنو عاجز عف شرائو مف الخارج, بؿ أحيانا 

إذا كاف مصابا بأنيميا )ضعؼ عاـ(  -أصؼ لو نظاما غذائيا خاصا 
وأحيانا يمجأ  -يسد رمقو  وأنا واثؽ تماـ الثقة أنو ال يكاد يجد ما

الطبيب إلى إعطاء أمثاؿ ىؤالء المرضى ممف يممس عدـ قدرتيـ 
عمى شراء الدواء البلـز ليـ.. يمجأ إلى إعطائيـ بعض العينات 
المجانية التى تقدميا شركات األدوية لؤلطباء, وأحيانا إذا كاف 

ثمف  الطبيب ذا قمب كبير وتسمح لو إمكانيتو فإنو يدفع لو مف جيبو
واعترؼ أف ىذا نادرا ما يحدث ليس فقط ألف األطباء ليسوا  -الدواء 

جميعا مف أصحاب القموب الرحيمة كما قد يظف البعض, ولكف ألكثر 
مف سبب أىميا ضيؽ ذات اليد.. فالطبيب ال يمكنو أف يعطى ثمف 
الدواء لممائة مريض الذيف يحضروف لو يوميا فى المستشفى وكميـ 

ال لذىب فقراء.. فإف م ف يحضر لممستشفى الحكومى غالبا فقير وا 
لعيادة الطبيب الخاصة, ولذلؾ فبل يجد الطبيب ما يفعمو إال أف يعطى 

 لممريض دواء يخفؼ عنو المرض ويطمب لو الشفاء مف اهلل!..
وقد لمست فى ىذا المستشفى كافة األخطاء التى وجدتيا 

ف أعمؿ عمى بقصر العينى, ولكننى وجدت أنو مف السيؿ عمى أ
تبلفييا, ولكف ىناؾ عيوب ال يد لمطبيب فييا وال يمكف إال أف يقؼ 
مكتوؼ األيدى أماميا ويطمب مف الوزارة أف تسد ىذا النقص, وىو 
عدـ توفر المعدات الطبية فى ىذا المستشفى, فبل توجد بو أجيزة 
أشعة وال معامؿ تحميؿ فنية كاممة مما ال يساعد الطبيب عمى القياـ 



 

 

اجبو عمى أتـ وجو ويضع أمامو الصعوبات والعراقيؿ وكؿ الغـر بو 
يقع دائما عمى المريض المسكيف, ومف األمثمة الصارخة عمى قمة 
االستعدادات انقطاع التيار الكيربائى أثناء إجراء عممية جراحية 
عاجمة ليبل وعدـ وجود دينامو )مولد كيربائى( لكى يمد المستشفى 

ؼ الخاصة مما قد يسبب وفاة المريض, بالتيار فى ىذه الظرو 
وتخيؿ عممية جراحية تجرى لمريض عمى ضوء الشموع الشاعرى 
الجميؿ أو عمى ضوء "كموب" تستغرؽ إضاءتو خمسة دقائؽ عمى 

 األقؿ, 

 وأدعو لممريض بالرحمة وآللو بالصبر والسمواف.
وىناؾ فى الريؼ حبلقو الصحة! الذيف يزاولوف مينة الطب 

وىـ فئة أنادى بقوة بالقضاء عمييا ومنعيا مف ىذا بدوف ترخيص 
العمؿ )ال ألنيا تنافسنا!( ولكف ألنيا السبب فى عدد كبير مف 

 الوفيات.
فقد أضحكنى أثناء وجودى بعد الظير فى صيدلية بالبمدة أف 
تقدـ رجؿ فقير بورقة كتب عمييا دواء مركب بالمغة العربية وبصورة 

لوقت.. فالخط ال يكاد يقرأ لرداءتو تثير الضحؾ والغيظ فى نفس ا
ويكشؼ عف جيؿ صاحبو والمقادير غير مناسبة والجرعات خاطئة 
فسألت الصيدلى عما إذا كاف يعرؼ كاتب ىذه الروشتة, فقاؿ لى إنو 
فبلف حبلؽ الصحة فى قرية تبع المركز, فطمبت منو عدـ صرؼ ىذا 

أنو سيفقد بيذا الدواء ألف ىذه التذكرة غير قانونية, ولكنو احتج ب
زبونا دسما, فيو يأخذ منو كؿ شير أدوية وحقنا بمبمغ كبير يعالج 



 

 

بيا مرضاه الخصوصييف غير المرضى الذيف يرسميـ لو بيذه 
 الروشتات!..

وقاؿ لى: إنو إذا لـ يصرؼ الدواء ليذا المريض فستصرفيا لو 
الصيدلية األخرى.. وأضع ىذه القصة أماـ السيد المحتـر نقيب 

 «.يادلة!!..الص

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مجرد يوم
 

 .1957أغسطس  31جريدة الجميورية, 

يـو ظيور النتيجة ليس مجرد يـو آخر فى حياة الكمية, »
فالكمية ال يشمميا فى العادة ىدوء كيذا اليدوء, ىدوء مريب جاثـ 
عمى صدر الفناء, ىدوء تقطعو ضجات قميمة صغيرة تتصاعد ىنا 

ا تنبثؽ نافورات ضحؾ عصبى مكبوت ال يخمو مف وىناؾ. وأحيان
رعب, ومحمد واقؼ, يزيح الشمس عف عينيو وىى تسطع بقوة 
ويتأمؿ الطمبة بقمصانيـ وبنطموناتيـ ويتحرؾ مف جماعة لجماعة, 
ولكؿ جماعة أخبار عف النتيجة وتخمينات.. وكميا ترج القمب, 

غايرا, يتحرؾ وىو يحس لكؿ شيء فى ذلؾ اليـو بالذات طعما م
مبانى الكمية تبدو صارمة مدىشة, والجدراف قد استطالت وراحت 
ترقب الطمبة فى توجس وشؾ, والشجرات القميمة أوراقيا مدالة فى 
صمت خاشع كأنما قد مسيا ىوؿ اليوـ.. وبوفيو الكمية يبدو كالبيت 
الكبير الميمؿ الميجور, وجرسونو واقؼ ويده فى جيب الفوطة 

 نتظر نتيجة امتحاف.وكأنما ىو اآلخر ي

كؿ شيء يشممو الحذر والترقب واألدب, وكؿ طالب رغـ 
الجماعة التى يحدثيا وتحادثو يحس أنو وحيد ضاؿ فى صحراء 
خاصة بو. إذا تكمـ واحد ال يسمعو اآلخروف وال يسمع نفسو, 
ومحمد مثؿ اآلخريف وحيد, ومثميـ استيقظ مف الصباح الباكر, 

ت عمى كتفو وتمسح الغبار العالؽ ودلمتو أمو كثيرا وىى ترب
بنطمونو, وتتوصى بو وىى تعد لو اإلفطار. وقاؿ لو أبوه فى ليجة 
فييا كؿ مرح األبوة. إف شاء اهلل ناجح يا أستاذ محمد. وأختو 



 

 

الصغيرة المريضة باألنفمونزا ىبت مف الفراش كالمذعورة وجرت إليو 
ا نجحت ح قبؿ أف يخرج ولفت أيدييا حوؿ عنقو وقالت لو: إذ

تجيبمى ايو؟ وىو ينصت ليـ مثمما ينصت اآلف لزمبلئو, وكأف عقمو 
 قد انفصؿ عنو وراح يعمؿ لحسابو الخاص.

ومع اقتراب الظير ارتفعت أىمية موظفى الكمية, وبدأوا يكسوف 
وجوىيـ بأقنعة ديبموماسية وابتسامات مدروسة بعناية حتى ال تدؿ 

و ركنا, وييز الموظؼ عمى شيء, والذى يعرؼ موظفا انتحى ب
رأسو, وييز الطالب رأسو, ويترقب الجميع نتيجة المحاولة التى 
يدركوف مقدما أف ال فائدة منيا, ويزداد توتر األعصاب وتنشأ 
تجمعات فجائية ليس ليا داع, وتنصت اآلذاف إلى أدؽ اليميمات, 
وينفجر طالب بقيقية ال معنى ليا, ويتماسؾ اثناف ثـ يسرعاف 

كممات االعتذار, وطالبة مف شدة االضطراب تردد فى سرىا: بتبادؿ 
يا أمو القمر ع الباب. ثـ فجأة تظير الكتمة البنية الضخمة ذات 
الطربوش األحمر الفاقع, فجأة يفيؽ الطمبة فيجدوف حسف أفندى 
المكمؼ بالنتيجة بينيـ يريد أف يصؿ إلى الحائط ليعمقيا, وفى الحاؿ 

تبتمعو وتشؿ حركتو مئات الحناجر التى  تحيطو كومة بشرية ىائمة
تيتؼ باسمو ومئات األيدى التى تموح وترعد طالبة منو أف يقرأىا 
ليعرفيا الجميع فى وقت واحد, ثـ ال يمبث حسف أفندى نفسو أف 
يرتفع مف وسط الكومة وكأنما يرفعو زمبرؾ خفى, وتطؿ ابتسامتو 

مكـ بإذف اهلل واسعة عجوزة بنية فييا حناف أب سميف ويقوؿ: "ك
ناجحيف" ويمسح الرجؿ عرقو, ويمسح طربوشو, وببطء كثير يخرج 
نظارتو, وبصوت واىف يقرأ األسماء األولى, ويرتفع ضجيج صغير, 
فيبرز لو ضجيج أكبر ويسكتو, ويحؿ السكوف التاـ. سكوف ال 



 

 

تسمعو اآلذاف, فألؼ قمب قد تحولت إلى ألؼ طبمة, وألؼ طبمة 
د البد, وألؼ تقوؿ ساقط ساقط البد البد, وألؼ تقوؿ ناجح ناجح الب

ريؽ جؼ, وألؼ لساف تخشب عمى كممة يارب يارب يارب, وكؿ 
شيء فى األجساد قد تحوؿ إلى آذاف, األعيف تسمع, وحبات العرؽ 
تسمع, والركب المصطكة تسمع, وحسف أفندى العجوز يميث ويقرأ, 

ريبة وكأنيا وتخرج األسماء مف حنجرتو ممفوفة بمكنة صعيدية غ
أسماء طمبة آخريف فى ببلد أخرى. ومحمد لـ يعد محمد, تحوؿ كمو 
إلى حواس مطروقة مدببة, تمتقط األسماء مف فـ حسف أفندى حتى 
قبؿ أف تصبح األسماء كممات, وتمتقطيا وتسقطيا فى عقمو التائو, 
ويدور بيا العقؿ كما تدور الدوامة, ثـ يطفو االسـ فى النياية عمى 

عيو ليدرؾ محمد أنو جار كاف فى المدرج ونجح, أو أنو سطح و 
 صديؽ ىوى فى عمـ, أو البد أنو زميؿ مف الذيف يركبوف معو التراـ.
وعمى حيف بغتة يدؽ قمبو دقة واحدة ضخمة, ثـ يتوقؼ عف 
الدؽ وكأنيا آخر دقة, فيا ىو الرجؿ قد وصؿ إلى حرؼ الميـ. 

فى صدره, ويخيؿ إليو  ويكؼ عف التنفس فى الحاؿ, ويحبس اليواء
أنو ظؿ عاما ال يتنفس. ثـ يعود يميث, فعـ حسف كاف قد انتقؿ مف 
أسماء محمد إلى أسماء محمود, دوف أف ينطؽ اسمو. سقطت؟! 
مش معقوؿ؟! ىكذا راح يتمتـ بالكممات, بوعى وببل وعى, وبدـ 
مندفع إلى الرأس فى تيار أىوج يميب عنقو ويظمـ عينيو, ويضغط 

 خو حتى ليكاد يتمزؽ.مخو وينف
وفى ذىوؿ وضع يده فى جيبو ثـ أخرج المنديؿ, وأعاده إلى 
الجيب مرة أخرى دوف أف يمسح قطرة واحدة مف العرؽ الكثير 
الصغير المحبب الذى كساه حتى أحس بنقاطو تسيؿ فى أخدود 



 

 

ظيره. وبذىوؿ أكثر راح يتمفت ويحدؽ فى حسف أفندى ليسمع, فبل 
 يسمع وال يفيـ.

جب شيء أنو لـ يثر ولـ يفاجأ بؿ أحس وكأف جزءا صغيرا وأع
مف عقمو قد انفصؿ ووقؼ عمى حرؼ رأسو وراح يبتسـ ويسخر 
وينخزه بمنقار طويؿ غريب ويقوؿ: ىو.. مش قمتمؾ, ىو مش قمتمؾ 

 ح تسقط.. مش قمتمؾ. 
وأبدا لـ يكف فى حمـ مف األحبلـ الكثيرة التى سمع فييا النتيجة 

ف أفندى وىو يقرأىا رأى العيف. وحيف عاد إلى بأذنيو ورأى حس
نفسو. كاف ال يزاؿ فى الكمية لـ يغادرىا, وكانت رؤوس الطمبة 
الكثيريف المتزاحميف قد خؼ سوادىا, وتخمخمت, وتفرقت شمبل, 
وتفرقت مصائر, وأصبح ىناؾ حديث تتقاذفو الشمؿ, عممت إيو يا 

عممت إيو يا فبلف, فبلف, فيخجؿ الناجح وفقط يقوؿ: الحمد هلل. و 
ويفتعؿ الساقط ابتسامة بطؿ ويقوؿ: طبينا. والناجح أكثر اضطرابا 
مف الساقط, والساقط غير مصدؽ, والناجح غير مصدؽ. والتوتر 
الذى ساد األعصاب منذ الصباح قد تحوؿ إلى رجفة. سجائر ترتجؼ 
مف بعض الشفاه, وشفاه ترتجؼ ببل سجائر, ونظارات سوداء قد 

عيوف محمرة, وعيوف قد نزعت عنيا نظاراتيا البيضاء وضعت فوؽ 
فبدت كبيرة منتفخة واسعة كميا بكاء وليس فييا دمعة واحدة.. وبعد 
ساعة كاف محمد يغادر الكمية وكاف فى عجب مف حالة المباالة 
التامة التى استولت عميو. قبؿ ظيور النتيجة بأياـ كاف يخيؿ إليو 

الكمية, وشنؽ نفسو, وأشعؿ النار فى  أنو لو سقط, ال قدر اهلل, ليد
القاىرة مثبل. فمماذا لـ يعد يبالى اآلف؟ لماذا ىو بارد كموح الثمج,, 
كالفيؿ البميد المستسمـ لمروضو ولمصيره ببل أى احتجاج ولساف 



 

 

حالو يقوؿ: خبلص, سقطت سقطت, والمى يحصؿ يحصؿ. ومع ىذا 
مشاىد الناجحيف..  لـ يفتو أف يمحظ ما يدور حولو, ولـ تفتو أبدا

يمتقى الناجح بالناجح فيندفع االثناف فى عناؽ صاخب مبالغ فيو, 
وتنطمؽ منيما ضحكات ىستيرية تصؿ إلى عناف السماء, 
ويتضارباف ويتقافزاف فى اليواء, وكممة )نجحنا( تندفع مف فييما ليا 
ألؼ شكؿ ولوف وطريقة تطف كالصواريخ الممونة التى تطمؽ فى 

 الكرنفاؿ.
كمما رأى محمد ىذا تمنى لو كاف فى استطاعتو أف يصغر و 

ويصغر حتى يختفى مف الوجود. وباحتراس كثير مضى يسرع ليغادر 
منطقة الكمية حتى ال يمتقى بأحد, وحتى ال يسألو واحد عما فعمو, 
كاف يريد أف يدعو العالـ لنفسو, ليحاسبيا الحساب العسير وال 

قد تشتت إلى نفوس: أحيانا كنت يستطيع أف يمـ نفسو ويحاسبيا, ف
تمعب, ولكف ىناؾ كثيريف لعبوا ونجحوا, أحيانا كنت تيمؿ, ولكف لـ 
يسقط كؿ مف أىمؿ, البد أنؾ غبى, ولكنؾ كنت دائما تنجح, يمكف 
سوء الحظ, ولكف سوء الحظ ىو حجة البميد, يمكف األستاذ كاف 

قوط, أبدا قاسى, ولماذا يقسو عميو األستاذ وحده, أنت تستأىؿ الس
أنت أحؽ واحد بالنجاح, فكيؼ ينجح حافظ وتسقط أنت, وكيؼ 

 تتساوى مع عبد الفتاح األسمر. 
وبصعوبة شديدة أسكت ىواجسو وأصر عمى إسكاتيا حتى 
أحس بالسكوف التاـ يستتب داخؿ نفسو, سكوف كالذى يستتب فى 
أـ بيت الميت بعد أف ينتيى المأتـ. وال يدرى بالضبط ىؿ ركب التراـ 

األتوبيس أـ سار عمى قدميو, كؿ ما يدريو أف إحساسا جديدا قد بدأ 
يطرؽ نفسو, الخجؿ, خجؿ ال يدرى مصدره وال الداعى إليو فالناس 



 

 

السائروف فى الشارع ال يعرفوف, ولكنو ىو يعرؼ.. ويخجؿ, وكأنما 
اإلنساف جزءاف, جزء يحيا وجزء آخر يتفرج عمى األوؿ ويراقبو 

ز ويخجؿ منو إذا فشؿ. والخجؿ الذى اعتراه كاف ويفرح لو إذا فا
عميقا عنيدا إلى الدرجة التى أصبح فييا يخجؿ مف كؿ الناس. مف 
سائؽ األتوبيس الذى يأخذ )الممؼ( بحنكة, مف بائع الجرائد الذى 
ينطمؽ صوتو عاليا مميئا باالنتصار, حتى مف الطفؿ السائر بجوار 

ط صاحبيا فى امتحاف, أمو يجرى ويضحؾ, ضحكة صافية لـ يسق
ولـ يفشؿ. كؿ شيء فى الدنيا يتحرؾ, وكؿ شيء ناجح. التراـ 
ناجح, والطيار الذى تدوى طائرتو فى السماء ناجح, والناس 
الجالسوف عمى المقاىى يضحكوف ويشربوف السجائر فى نيـ 
ويخرجوف دخانيا فى تمذذ, كؿ ىؤالء ناجحوف وىو وحده الفاشؿ, 

اوؿ أف يقوؿ لنفسو إف كثيريف غيره سقطوا, ىو وحده الساقط. ويح
ولكف نفسو ال تيضـ قولو أبدا وال تحسو, وكأف اإلنساف إذا نجح 
أحس أنو مجرد ناجح مف ناجحيف, ولكنو إذا فشؿ أحس أنو الساقط 

 وحده.
وال يدرى محمد إلى أيف قادتو قدماه, كؿ ما يدريو أنو يريد أف 

ى أبعد ما يستطيع, يركب يختفى, يريد أف يذىب بعيدا بعيدا إل
القطار مثبل ويظؿ راكبا إلى أف تنتيى نقوده ثـ يواصؿ االختفاء سيرا 
عمى األقداـ, أو يمقى بنفسو فى النيؿ ال لينتحر, ولكف فقط ليختفى 
عف أعيف الناس وحتى النيؿ حيف وقؼ عمى شاطئو بدا وكأنو 

ة والمراكب يسخر منو, فقد كاف كبيرا واسعا تتدفؽ مياىو فى قوة وثق
يحمميا فوؽ صدره ببل أى عناء, والكبارى تعبره دوف أف تجرؤ عمى 



 

 

مبلمستو ألنيا تخشاه, حتى النيؿ كاف ىو اآلخر ناجحا مجرد 
 التحديؽ فى مياىو يممؤه بالخجؿ.

وأيضا ال يدرى كيؼ أخذ التذكرة ودخؿ السينما, كؿ ما أحس 
ال يجعمو يرى ما أنو يستعذب الظبلـ, الظبلـ الحنوف الرقيؽ الذى 

حولو وال يرى نفسو, وال يخجؿ, وليس ميما حتى أف يرى الفيمـ, 
فالفيمـ ميما طاؿ البد لو نياية ماذا يصنع بعدىا, قد يظؿ تائيا مف 
شارع إلى شارع, وقد يصادفو صديؽ, وقد يجمس عمى قيوة وقد 
يفكر فى االنتحار وقد يؤنب نفسو ويسخر مف فكرتو قد يفعؿ ىذا 

كنو البد سيعود فى النياية إلى بيتيـ. يعود ليواجو أباه جالسا كمو ول
كعادتو يدخف وذراعاه تيتزاف مف الضغط وىو ينقب فى جريدة 
المساء وينظر إلى الساعة قمقا عميو وعمى تأخيره وعمى النتيجة, 
يعود ليواجو أمو جالسة تدعو لو, أمو التى كانت فخورة وىى تدهلل 

ى ابنيا النابغة, وأخوتو الصغار الذيف يروف فى الصباح وكميا ثقة ف
فيو بطبل يمكف ىزيمتو ومثبل أعمى يحتذى ماذا تراىـ يقولوف وماذا 
ىو قائؿ ليـ والعائمة كميا ترقب الباب اآلف وتستعجؿ المحظة التى 
يعود فييا, المحظة التى تتطمع إليو فييا عيوف حبيبتو عزيزة ممؤىا 

تنسى أباه كؿ ما القاه ويبلقيو مف ىزائـ الميفة واألمؿ, المحظة التى 
وتقطع أمو فييا حزنيا الذى ال ينقطع وتكاد تزغرد, لحظة النجاح 
لؤلسرة المدشدشة بالغـ واليزائـ. ىؿ يكذب ىؿ يقوؿ إنو نجح. ىؿ 
يمعنيـ جميعا وييرب. ىؿ يبكى, ينكفيء عمى صدر أمو ويظؿ يبكى 

جاعة الطفاء أمؿ األسرة ويبكى كالواليا حتى يموت. كيؼ تواتيو الش
الغمبانة فيو, أمميـ الذى يضيء وجوىيـ منذ أف غادرىـ فى 
الصباح. ىؿ يطفئو بزفرة بميدة خافتة يقوؿ فييا: أنا سقطت. لماذا 



 

 

سقطت؟! لقد ذاكرت وتعبت وسيرت الميؿ وكؿ خمية مف جسدى 
اعتصرت نفسيا معى وىى تجيب وتمتحف فمماذا سقطت لماذا؟ لماذا 

. لماذا ال تحدث معجزة وأنجح. يكتشؼ األستاذ مثبل أنو سيا ال أنجح
وأعطانى نمر غيره, ويكتشؼ السيو وأنجح أو يعرؼ رئيس 
نجاحى,  الجميورية مثبل بكارثتى فيصدر مرسوما بتعديؿ النتيجة وا 
أو تقابمنى ابنة العميد وتحبنى ويعقد أبوىا مجمس الكمية لمنظر فى 

ؽ لمعادة ينجحنى وأقضى الصيؼ أمرى. لماذا ال يحدث شيء خار
أجرى وأضحؾ وأحب وأعوـ ومف أوؿ يـو مف العاـ القادـ أقؼ مع 
شمة الناجحيف المنقوليف نتحدث وكأننا كبرنا أعواما عف عمـو السنة 

 القادمة ونتبادؿ اإلشاعات عف طبائع أساتذتنا وأخبلقيـ.
ولكف الفيمـ ينتيى والصالة تخرج ويخرج ىو أيضا دوف أف 

ث المعجزة ودوف أف ينجح يخرج يديو مف جيوب بنطمونو ورأسو تحد
مائؿ عمى صدره ولوال الناس الذيف يتبعونو ما تحرؾ يخرج فإذا اليوـ 
يـو النتيجة ال يزاؿ موجودا لـ ينتو وال يريد أف ينتيى ويبدو أنو لف 

 ينتيى أبدا.
وفى البيت حدث كؿ شيء كما توقعو تماما. وكما يتوقع وجد 

قوؿ ليـ النتيجة فى قحة وجرأة وببل مباالة وكأنو يقوليا نفسو ي
ألغراب وكأنو يقوليا ليغيظيـ أو لينتقـ منيـ أو ليسمطيـ عمى 
نفسو وأسخؼ ما حدث أف أحدا لـ يينو لـ يشتمو أبوه وال دقت أمو 
عمى صدرىا ولعنتو وأسخؼ مف ىذا أنيـ تقبموا األمر فى برود 

 .ودوف أف ينقمب البيت إلى مأتـ



 

 

لماذا لـ يرنو أبوه قمما لماذا لـ يطردوه خارج البيت, لماذا لـ 
يجرؤ أحد عمى إىانتو حتى يجد مبررا عمى األقؿ لئلشفاؽ عمى 
. ولماذا لـ يدعو أبوه فى  نفسو, وحتى يستطيع أف يقوؿ: أنا مظمـو

 حالو وما فائدة أف يقوؿ:

معميشى يابنى, عممت المى عميؾ وال ييمؾ إف شاء اهلل  -
, قـو خدلؾ دش وروؽ دمؾ.  السنة الجاية تنجح قـو

دش! أبدا. إنيـ ال يعرفوف ما بنفسو, وال يستطيعوف أبدا أف 
يدركوا معنى أف ينجح الطالب وال معنى أف يسقط. وىو ال يريد 
, اليـو الذى ال  المواساة وال يريد الشفقة ولكنو يريد أف ينتيى اليـو

بسقوطو إال أختو الصغيرة قالت يريد أف ينتيى. وكؿ العائمة سممت 
 لو: جبت لى إيو عشاف نجحت. 

 ولـ يرد عمييا, وحيف أعادت السؤاؿ قاؿ ليا: أنا سقطت. 
وحاولت أف تطوقو بذراعييا القصيرتيف وىى تقوؿ أبدا. أنت 
نجحت بس بتضحؾ عمى. وحيف قاؿ ليا بفروغ باؿ: وحياتؾ يا 

وؿ: يبقى سقطت حبيبتى سقطت. ازدرت عنو وكادت تبكى وىى تق
 عشاف ما تجيبميش حاجة. ونامت غاضبة ولـ تصفح عنو.

وظؿ يتأمميا طويبل ثـ غادر الغرفة وخمع مبلبسو وأوى إلى 
فراشو. وحيف أراح جسده المنيؾ فوؽ الفراش أحس بكؿ شيء 
وكأنما يحس بو ألوؿ مرة أحس بالحقيقة كئيبة وواضحة ومجردة, 

قبيا طويبل ظيرت وسقط.. كؿ االمتحاف انتيى فالنتيجة التى تر 
 شيء قد انتيى. ولـ ينـ. 



 

 

ظؿ جنب أيمف يسممو إلى جنب أيسر وصدغ يتعب وصدغ 
يستريح وعشرات اآلالؼ مف أحداث العاـ الذى مضى تتجسد لو 
ويعيشيا ويحادث أشخاصيا وثمة غصة, غصة حقيقية يحسيا 

أخيرا مطبقة عمى زوره ال تريد أف تغادره. ووجد نفسو يترؾ الفراش 
فى شبو ثورة وعمى أطراؼ أصابعو دخؿ الحجرة التى ترقد فييا أختو 
وبيد مرتعشة باالتصاؿ أمسؾ يدىا, كانت الحرارة قد غادرتيا والحمى 

 انتيت وكؿ ما أحست قطرات عرؽ صغيرة تغمر جسدىا كمو. 
وبصدر مفتوح غادر الحجرة إلى الشرفة. الشرفة التى طالما 

بيزة المذاكرة ويفرض السكوف المطبؽ عمى تفنف وىو يضع فييا طرا
 أمو وأخوتو والتى كاف يغازؿ منيا أحيانا البت سميحة.

كانت شعشعة الفجر تمؤل األفؽ وكاف يـو النتيجة قد انتيى, 
والميمة كذلؾ قد تضاءلت وانكمشت وتحولت إلى قطرات ندى ىى 

 .  آخر آثار ذلؾ اليـو
ف ىبت عميو ضجة وبدا كؿ شيء لناظريو طازجا ومريحا وحي

الصباح الباكر اليادرة التى تتصاعد مف جوؼ المدينة لحظتيا فقط 
أحس بشيء قميؿ مف الراحة أجؿ. كؿ شيء قد انتيى ولكف ىاىو 
يـو آخر يجيء وىاىـ الناس يستيقظوف مف جديد ويبدأوف مف 

 «.جديد ويحاولوف مف جديد وحتما لف يسقط أبدا بعد ىذه المرة
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ليسمح لى األستاذ توفيؽ الحكيـ. ولـ ال وىو الفناف الكبير »
الذى استباح لنفسو أف يجعؿ مف زيد وعمرو, وكؿ مف يخطر عمى 
بالو أبطاال لقصص ومسرحيات ليسمح لى أف أستعيره بطبل ليذه 
القصة, إذ يعمـ اهلل إنى قمبت فى ذاكرتى وفى دفاترى الجديدة 

القديمة فمـ أجد غيره يصمح بطبل ليا. لقد تصورت أنو صحا مف و 
نومو فى األسبوع الماضى وىو يكاد يختنؽ عمى أثر كابوس مخيؼ 
كاف جالسا كعادتو فى صالة فندؽ شبرد, ودقت الساعة التاسعة ولـ 
يبؽ عمى ميعاد انصرافو لكى يناـ كعادتو مبكرا إال نصؼ ساعة ال 

الغاديف والرائحيف والسائحات والسائحيف  بأس فى قضائيا يحممؽ فى
ورواد ىذا الفندؽ العالمى الغريب عساه يرى فى وجو إحداىف 
مشكمة تثير الفكر ويسرح ليا الوجداف أو يممح بيف عجوز وشابو 
موقفا دراميا بقميؿ مف التصرؼ والخياؿ والتخميف يصبح نواة 

 "لبيجماليوف" أخرى أو "براكسا" مف نوع جديد. 

جالس ىكذا أيضا إذا بأحد معارفو يطب عميو فجأة. سبلـ وىو 
عميكـ. سبلـ ورحمة اهلل وىو السبلـ ينفع.. بالحضف يا توفيؽ بؾ 
بالحضف واهلل زماف فينؾ يا أخى وفيف األياـ, كؿ ىذا وىما واقفاف 
ووجدىا توفيؽ الحكيـ بايخة قميبل, اتفضؿ. فقعد الرجؿ, وما كاد 

يؽ" توفيؽ الحكيـ صفؽ ىو وجاء يجمس, ودوف انتظار "لتصف
الجرسوف. ىات سباتس وقيوة. ذىب الجرسوف وعمى غير العادة 



 

 

فى غمضة عيف رجع حاال بالكازوزة والقيوة. وما كاد الرجؿ يرتشؼ 
بضع رشفات مف الكوب المثمج حتى تيممت أساريره فجأة وكأنو رأى 

قاـ أخذه  بعينيو ليمة القدر فقد رأى صديقا لو مقببل. وبالحضف أيضا
واتفضؿ يا أخى وقعد الرجؿ.. تشرب إيو؟.. وسكى بالصودا.. 
وضايؽ األستاذ توفيؽ ىذا الطمب السخيؼ ولكف الرجؿ عمى اية 
حاؿ ليس صديقو, وليس بالتالى مسئواًل عف مزاجو وتصرفاتو. 
وجاء الويسكى وما كاد الرجؿ يمصمص بشفتيو فى أعقاب أوؿ 

توفيؽ الحكيـ المكاف صديقا رشفة حتى طب رجؿ آخر لـ يعرؼ 
لمقادـ األوؿ أـ ىو صديؽ الثانى. وما كاد يجمس حتى كاف 
الجرسوف فوؽ رأس المائدة إدينى سندوتش فراخ ولندى وروزبيؼ 
واثنيف جبنو رومى وبعديف قيوة وما كاد أوؿ سندوتش ينتيى حتى 
جاء آخر سمـ وصفؽ وطمب. وخامس وسادس وعاشر القعدة تكبر 

ستاذ توفيؽ يشرؽ ويغرب ويتحدث بحماستو المعيودة عف وتكبر واأل
األدب والفف النيابة وآرائو فى أعضاء المجمع المغوى, ولكف ولكف 
رغـ حماستو الشديدة فالحقيقة أف أىـ ما كاف يشغؿ بالو فى ذلؾ 
الوقت ىو الكوب الزجاجى الفارغ الذى يضع فيو الجرسوف ورؽ 

منو وكمما تضخـ عدد القادميف الحساب, إذا كاف الكوب قريبا جدا 
كاف ورؽ الحساب يتضخـ ىـ اآلخر وكانت دقات قمب األستاذ 
توفيؽ تزداد فصحيح أنو عارؼ تماما أنو لف يدفع مف ىذا الحساب 
كمو شيئًا الميـ إال كازوزة القادـ األوؿ ولكف وجود ىذه الكومة 

األقؿ الرىيبة مف األوراؽ قريبة منو خطر عمى أية حاؿ أو ىو عمى 
وضع غير مريح وعمى ىذا فطواؿ الحديث عف األدب والفف كاف 
األستاذ توفيؽ مشغوال بزحزحة الكوب بعينو أحيانا وبدفعات خفيفة 



 

 

غير ممحوظة مف عصاه مرة أخرى دفعات تبدو دائما كأنيا صدفة 
حتى أصبحت المسافة بينيـ مأمونة أى بالقدر الذى اليسمح البرد 

مى رأسو ساعة الحساب ولكف ساعة جرسوف اف يأتى ويقؼ ع
الحساب جاءت وجاء الجرسوف الخواجة بسمنتو وسترتو البيضاء 
المترىمة وىمييميتو االجريكية المعيودة ودونا عف الحاضريف أخطار 
األستاذ توفيؽ ليقوؿ لو الحساب واهلل لخسف خبلص خ نمسوا 

 دلوكتى.
رسوف وحيف وجد األستاذ توفيؽ اف الجميع مشغوليف عف الج

بالحديث الدائر فيما بينيـ أشار لمرجؿ اف يتحمى ببعض الذوؽ والدـ 
واف ينتظر بعض الوقت فالدنيا ال تطير ورفع الجرسوف كتفيو فى 
تسميـ غير مقتنع وانسحب الى الركف غير بعيد أبدا ووقؼ يتطمع 
إلى الجمسة الى ساعتو ويرفع أكتافو أحيانا ينفخ بصوت مزعج 

الى اف حؿ سكوف ما قبؿ اف ينتيى كاف الجرسوف كمواء الخنازير و 
كاف غرس نفسو بصعوبة بينيـ الخساب أصمنا خبلص ماسيف ولـ 
ينتظر إجابة أو اإلشارة مد يده وتناوؿ األوراؽ الموضوعة فى الكوب 
الفارغ ومضى يحسب كمسو وكمسو أسرة. ستيف ونص مائة وواحد 

 خمسمية واسريف.تمتمية ربعمية واتنيف وتسعة وعسرة يبقى كمو 
بدا الرقـ مزعجا وميوال لؤلستاذ توفيؽ حتى وىو لف يشارؾ فيو 
إال بأقؿ القميؿ ولكنو حيف وزعو بعممية حسابية طائرة عمى 
الحاضريف ووجد اف الشخص سينوبو حوالى الخمسيف قرشا ىدأ 
جرمو بعض الشيء وأدار عينيو فى وجوه الحاضريف. ولكنو لـ يجد 

 احتفاال كبيرا بكمية الحساب أو ضخامتو وجدىـ وجوىيـ انزعاجا وال
ساكنيف, ووجد الجرسوف أيضا ضخامتو وجدىـ ساكنيف, ووجد 



 

 

ضافاتو مسندا  الجرسوف أيضا واقفا بعد اف انتيى مف جمعو وا 
األوراؽ فوؽ قمة كرشو, فى حالة انتظار مؤدب واف كاف واضحا انو 

 أدب صناعى ال اثر لمطبيعة فيو.
عا اف يبدأ الجالسوف يتحركوف, واف يمد كؿ وكاف مفروضا طب

منيـ يده فى جيبو ويصر عمى الحساب كمو مقسما باغمظ اإليماف, 
أو حتى عمى أقؿ القميؿ يصر عمى دفع حسابو ىو عمى الطريقة 
اإلنجميزية مثبل.. ولكف, وىذا ىو العجب, لـ يتحرؾ منيـ أحد, أو 

و اف يدفع الحساب أو يتنحنح أو يبدى اقؿ بادرة تدؿ عمى اف فى نيت
 يمد يده الى جيبو بأى حاؿ ولو حتى الستخراج منديؿ 

األستاذ توفيؽ ىو اآلخر, سرح وسيـ, وانتابو ذلؾ الذىوؿ 
الفنى الحاد الذى ينتابو فى بعض المناسبات وليس أنسب مف ىذه 
المناسبة لمذىوؿ الفنى الحاد. وىكذا راح يمعب عصاه ذات اليميف 

دؽ فى وجوه الحاضريف وكأنو يحدؽ فى البلشئ وذات اليسار, ويح
 والبلنياية والبلمعقوؿ, أو يقوؿ كممة, مف رابع المستحيؿ.

بؿ حدث ما ىو أكثر. الجرسوف المعيف تسمر أماـ األستاذ وأبى 
أف يتمحمح, ومضى يدعى مسح الترابيزة الممسوحة مرارا, وبركف 

وفة التى معناىا عينو يختص توفيؽ الحكيـ بنظراتو الجرسونية المعر 
 بالعربى الفصيح: أيدؾ بقى عمى الحساب.

وىكذا, مف ىذه النظرات الجرسونية, ومف جمود نظرات اآلخريف 
ومف أشياء مجيولة كثيرة رانت عمى الجو أدرؾ توفيؽ الحكيـ كنو 
الفاجعة. انو مطالب بدفع ىذا الحساب كمو, سواء أراد أـ لـ يرد ىو 



 

 

الضمير إذا اخطأ وعـز عمى صديؽ فى الذى ينتابو األرؽ وتأنيب 
 مكتبو بفنجاؿ قيوة ودفع لفراش مجمس الفنوف قرشيف ثمنا لو. 

وانتابو غيظ جامح ال قبؿ لو بو لقد كاف مستعدا اف يدفع ثمف 
قيوتو مثبل أو حتى لو احتاج األمر اف يدفع ثمف المشروب األخر 

ف أبدا انو يعرفو الذى طمبو ذلؾ القادـ األوؿ, القادـ الذى ال يذكر اآل
أو قابمو أو كانت لو بو صمة. أما اف يتحمؿ حساب أناس ال يعرفيـ 
ولف يعرفيـ وليس بو ادنى رغبة أو حاجة لمعرفتيـ لمجرد انيـ 
جمسوا فى المكاف الذى يجمس فيو, فشئ يفجر الدـ فى الشراييف.. 
لقد كاف فى الطريؽ الى الخروج حيف توافدوا ولـ يقعد معيـ أكثر 

ف عشر دقائؽ, أيدفع فى سبيميا خمسة جنييات "إسريف" قرشا فى م
حيف أنو لـ يطمب ألى منيـ شيئا, ىـ الذيف طمبوا بأنفسيـ 
وألنفسيـ, فما ذنبو ىو وأية ساعة نحس تمؾ التى جعمتو يطأ 

 بقدميو عتبة شبرد فى تمؾ الميبلء. 
اغتاظ األستاذ توفيؽ الحكيـ جدا. وأحس بالحنؽ يكتـ أنفاسو 
حتى كاد يصرخ بأعمى صوتو ومف ىوؿ ما يحس بو: واهلل مانا دافع 
والمى معاكـ اعمموه ولكنو آثر الحسنى والتروى, واعتقد أنو قابؿ 
األمر بتشاـؤ سريع ال مبرر لو واعتقد أنو ألنو يخاؼ دائما مف 
عفريت الحساب سيطمع لو, فى حيف أنو البد اف يتحرؾ أى واحد 

أو يتحركوا كميـ ويمدوا أيدييـ إلى جيوبيـ  منيـ أف آجبل أو عاجبل
وينتيى الموقؼ نياية متفائمة سعيدة وال يصبح ىناؾ محؿ لما 

 تصوره مف مأساة.



 

 

ولكف المشيد طاؿ وزاد عف حده, والجرسوف واقؼ أمامو 
مباشرة, والجالسوف ينظروف فيما حوليـ بيبؿ واستعباط يتجاىموف 

بالدفع, ويقينو التاـ مف أف  وجوده كمية إلحساسيـ أنو مطالب وحده
شيئا كيذا ال يمكف أف يحدث, حتى لو شنقوه لف يدفع أبدا مثؿ ذلؾ 

 الحساب.
والوضع ىكذا يطوؿ, ويمتد ويبقى ال حؿ لو, وال بادرة بحؿ, 
ومع ىذا فيو مستمر, وكأف ثمة قوة كونية غير منظورة قد أوقفت 

أنممة.. وبدأ الزمف عند ىذه المحظة الحرجة وأبت أف تحركو قيد 
األستاذ توفيؽ يختنؽ, أحس بالغيظ القاىر الشديد يضع أيد قاسية 
حديدية تمتؼ حوؿ عنقو وتمضى تضغط وتضغط وىو عاجز تماما 
عف مقامتيا أو الكؼ عف الغيظ, الجرسوف أمامو بعينيو المطالبتيف 
فى إلحاح اصبح وقحا مصرا خارج عف حدود األدب والجالسوف 

 ثابت ال يتحرؾ. متشاغموف والزمف 
, وىو يختنؽ ويتفصد جسده عرقا ويختنؽ,  والموقؼ يتأـز
ويتأـز وينتفض محاوال أف يقؼ أو يجرى أو يتحرؾ, وقوى كأنيا 
نفس القوى الكونية تبقيو فى مكانو وتشمو تماما عف إبداء أى 
حركة, وأخيرا جدا وبما يشبو المعجزة الشديدة الصعوبة وجد نفسو 

ظبلما ال أثر فيو لشبرد أو الجرسوف أو  يرى, وكأف ما رآه
 الجالسوف, واألىـ مف ىذا ال حساب بالمرة فيو.

, ولكنو  وحيف أوقد النور وجد نفسو فوؽ فراشو فى حجرة النـو
أبدا لـ يطمئف إال بعد أف قاـ وتحرؾ, أشعؿ النور وأطفأه مرات 



 

 

ليتأكد أف ما حدث لـ يحدث أبدا, وأنو كاف حمما بؿ كاف كابوسا 
 مخيفا ال يدرى سببو وال عمة مجيئو عمى تمؾ الصورة الخانقة.

وحيف أدرؾ دوف ادنى شؾ انو كاف حقيقة مجرد كابوس أحس 
براحة حقيقية متصاعدة مف أعماؽ صدره وانتابو فرح غامر وكأنو 

 أخذ البراءة لتوه أو نجا مف حادث خطير.
. وقرأ وحتى ال يتكرر الكابوس استعاذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ

آية الكرسى, وغير الجنب الذى كاف يناـ عميو, وعدؿ مف وضع 
المخدة حتى تريح رأسو, ثـ ابتسـ ابتسامة سعادة غامرة ونشوة. 

 «.وفى براءة األطفاؿ ناـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قصة مصرية جدا
 

صعدت راكبة جديدة إلى عربة األتوبيس مف باب الدرجة »
راكبات الدرجة األولى. فكانت ترتدى األولى ولـ تكف الصاعدة مف 

جمبابا أسود طويبل, وتمفع طفبل عمى كتفييا بينما طفميا االخر 
مستميت عمى ذيميا استماتة مف لو تركو لمات فى الحاؿ. صعدت 
المرأة, وظمت تزؽ وتنزؽ, وتندفع وتدفع, بينما طفميا راكب الكتؼ 

ى بمغت يصرخ, وطفميا ماسؾ الثوب يسبيا ويمعنيا ويبكى حت
منتصؼ الدرجة األولى ثـ لـ تستطع بعد ىذا حراكا. والعادة جرت أف 
ركاب الدرجة األولى ال يكادوف يضبطوف واقعة كيذه حتى تتنبو فييـ 
غريزة الكمسارية الطبقية فيتطوع أكثر مف واحد منيـ بقولو: دى 
درجة أولى يا ست. خشى جوه. وقد تكوف غريزة كيذه قد تنبيت 

واحد منيـ, ولكف الحؽ يقاؿ لـ ينطؽ أحد بشيء مما  عند أكثر مف
دار بخاطره. وطبعا لـ يكف ىذا ألف الراكبة الصاعدة جميمة أو ذات 
سمنة ومؤىبلت أخرى, ال شيء مف ىذا أبدا. كؿ ما كاف يميزىا عف 

دونا عف  -غيرىا مف مرتديات السواد والفعات األطفاؿ أف أنفيا 
لحمرة, ىكذا هلل فى هلل, وكأنيا كاف أحمر شديد ا -بقية وجييا 

ولدت بو. لـ تكف جميمة ليصرفوا النظر عف تنبيييا, ولكف ربما 
صرفوا النظر ألنيـ عذروىا حيف وجدوىا حائرة بولدييا, وربما 
أحسوا أنيا ليست فى حاجة إلى تنبيو وأدركوا مف تمقاء أنفسيـ أنيا 

. أو لعؿ مضطربة وشاعرة بالذنب لوجودىا فى درجة غير درجتيا
السبب أنيـ تركوا تنبيييا إلى الكمسارى الحقيقى حيف يجيء. وجاء 



 

 

الكمسارى. أو باألصح نفد الكمسارى فجأة مف بيف أجساد الركاب 
المتبلحمة وكأنو السيـ الموجو, مع أنو كاف سمينا وأصمع ويرتدى 
بيريو. ربما خفة دمو ىى التى سيمت عميو مأمورية اختراقو كتؿ 

كاف واضحا أنو مف الصنؼ المى واحدة والتانية ويدخؿ  الركاب, إذ
معؾ فى قافية ال أوؿ ليا وال آخر. ولكف مبلمحو كانت تنطؽ بأنو 
فى تمؾ المحظة ليس عمى استعداد لمدخوؿ فى أى ىزؿ, كاف فى 
منتيى القرؼ وروحو بمغت, أو حاال ستبمغ, الحمقوـ. وما كاد الرجؿ 

يمتقط أنفاسو ويمـ نفسو ويدؽ  -طرة بعد رحمة الدرجة الثانية الخ -
عمى لوحتو الخشبية بقممو ويبدأ فى ميمتو حتى تنبو إلى وجود 

 المرأة.. 

والعجيب أنو لـ يفتح ليا كالعادة محضرا ويأمرىا قبؿ أى شيء 
بمغادرة الدرجة األولى فى الحاؿ. لـ يفعؿ شيئا مف ىذا. دؽ عمى 

كممة إلى المرأة دوف غيرىا الموحة مرة أخرى وقاؿ: تذاكر. وتوجو بال
مف الركاب, بؿ قبؿ أى مف الركاب. وكأنما ىى األخرى كانت تتوقع 
ىذا, إذ قبؿ أف يكرر النداء كانت قد فردت كفيا اليمنى ومدتيا إليو. 
ودوف أف يمتقط الكمسارى ما فى يدىا أو يتفحصو عرؼ أنو نصؼ 

ف البد مف قرش, وعرؼ أنيا تريد تذكرة درجة ثانية, وعرؼ أيضا أ
قرش كامؿ لقطع التذكرة. عرؼ كؿ ىذا فى لمحة عبقرية خاطفة 
وكذلؾ عرفو ركاب الدرجة األولى. بؿ المرأة ىى األخرى عرفتو. وقبؿ 
أف يتكمـ أحد قالت بميجة صادقة ليس فييا شائبة كذب واحدة: 
والنبى يا خويا ما معايا غيره. ولوى ركاب الدرجة األولى جميعا 

, واستعدوا لجدؿ عنيؼ سخيؼ آخر سوؼ يبدأ حاال, أعناقيـ ضيقا



 

 

وضجة أخرى لف تمبث أف تتصاعد, والبد أف األمر لف ينتيى إال فى 
 قسـ شرطة.

ولوى الكمسارى رقبتو اشمئناطا كالمحاضر الذى فمؽ رأسو 
طواؿ اليوـ, بؿ طواؿ العمر, يعيد نفس الدرس, وقاؿ بيدوء ما قبؿ 

 ة كماف. العاصفة: يا ستى عايزيف تعريف
وقاؿ ىذا ورفع الصفارة فى اتجاه فمو استعدادا لوقؼ العربة.. 
وحسما ألى نقاش قد ينشب. أما المرأة فمـ تمو عنقيا ولـ تجادؿ 
ولـ تحاور, بؿ حتى لـ تنظر ىنا وىناؾ أو استعرضت ركاب الدرجة 
األولى األفندية وانتقت أحدىـ. ببساطة جدا مدت كفيا المفتوحة 

لى األفندى الواقؼ بجوارىا, مف سكات, ودوف أف بالنصؼ قرش إ
تتكمـ أو تطمب, وفى مبلمحيا ثقة ما بعدىا ثقة, أنو لف يخذليا 
وكأنيا تعرفو مف سنيف, وكأنيا ركبت العربة معو. ثقة ال يفترض 
اإلنساف وجودىا إال فى قريب أو صديؽ. ثقة ال يدرى أحد كيؼ 

ببل أى استنكار, وكأنو تنشأ وال مف أيف تجيء. ومف سكات أيضا, و 
فعبل قريب أو صديؽ مد الرجؿ أصابعو فى جيب سترتو البيضاء 
"الشاركسكيف" وأخرج نصؼ قرش, ووضعو بكؿ أدب فى الكؼ 
المفتوحة الممدودة. وبكؿ ثبات انتقمت الكؼ مف قرب األفندى إلى 
قرب الكمسارى. وخفض الكمسارى الصفارة وتناوؿ القرش ولـ تقؼ 

 «العربة

 

 

 

 

 



 

 

 


