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اإلهداء...
إلى..

رئتيَّ في تلك الحياة
الحياة التي ال أمنية لي فيها سوى أن يرزقهما

اهلل فيها الحياة الكريمة والسعادة
)أحمد أيوب( و)مصطفى أيوب(

لعلهما فى يوم ما يعرفان )كم أحبهما(
وإلى..

)العدل( لعله يعرف لنا طريًقا يوًما ما..

محمد أيوب
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انتهـــاء..

ى �صالة الفجر في الم�صجد ال�صغير المجاور  بعد اأن تهجد ليالاً واأدَّ
ا بالهواء المنع�ش  لمنزله، حمل اأدوات ال�صيد وتوجه اإلى ال�صاطئ �صعيداً
بعد  بالأ�صماك  �صيفعل  م��اذا  نف�صه  ث  يحدِّ واأخ��ذ  ال�صافية،  وال�صماء 
انتهاء رحلة ال�صيد، فهو ل يحب الأ�صماك، ولم يتذوق ولو �صمكة من 

اأي نوع منذ ميالده حتى الآن.
ل�صقيقته  كهدية  يقدمها  اأم  ويبيعها؟  تاجر  لأي  بها  يذهب  ه��ل 
ا؟ المتزوجة حديثاًا؟ اأم يتبرع بها ك�صدقة لأ�صرة معدومة هو يعرفها جيداً
يجاهد  ظل  ال�صيد،  محاولت  بداأت  ثم  الأخير،  لالختيار  ارتاح 
في محاولت  انق�صوا  �صاعات  اأكثر من خم�ش  نتائج،  اأي  دون  ويحاول 
كل  واأن  ا،  اأ�صا�صاً ال�صيد  يحب  ل  اأنه  وتذكر  اإليه  الياأ�ش  ت�صلل  بائ�صة، 
محاولت ال�صيد تنتهي بنف�ش النتيجة، فاأعاد كل �صيء اإلى مكانه داخل 

الحقيبة، وبذلك انتهت الرحلة.
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حزن  وفي  ال�صعبي،  المقهى  على  المعتاد  مكانه  في  ليجل�ش  عاد 
قراره  واتخذ  الخطاأ،  اأدرك  فعله،  ما  على  لنف�صه  قا�صية  مراجعة  بداأ 
ا �صمح لنف�صه بالبت�صامة حتى  المعتاد بعدم القتراب من البحر، واأخيراً
يتاأكد اأن المراجعة انتهت، وهرول اإلى الملعب المفتوح لح�صور اللقاء 
مجاورة  مدينة  من  اآخر  وفريق  المجتهد  مدينته  فريق  بين  المرتقب 
عبر  للح�صانة  ابتغاءاً  ينفق  اأعمال  ورجل  والنفوذ  الإمكانيات  يمتلك 
مقعد هذه المدينة في المجل�ش النيابي، ي�صرخ وينادي ويعتر�ش على 
ظلم الحكم الوا�صح -ويتمنى لو ي�صتطيع لعن الحكم على المالأ- لكنه 
لعب  على  الطمئنان  من  تمنعه  لأنَّها  ال�صلكية  الأ���ص��وار  بلعن  يكتفي 
يقترب،  الفوز  باأن  ي�صعر  الكرة،  ت�صادم على  اأ�صيب في  الذي  مدينته 

فتت�صاعد اأنفا�صه ب�صرعة وهي تردد لهم الدعاء بالن�صر!
فيجد  بالفوز،  ا  فرحاً الترابية  الأر���ش  على  وي�صجد  اللقاء،  ينتهي 
ولعبيه  الهواء  مكيفة  نقل  حافلة  اإلى  المتوجه  هو  الفائز  الفريق  اأن 
مالب�صهم  يخلعون  فريقه  واأع�صاء  الحديثة،  هواتفهم  في  يتحدثون 
لردها بعد اقترا�صها، وي�صاعدون بع�صهم البع�ش للعودة اإلى اأعمالهم 

ب�صوق الخ�صروات.
ا: �صعر بحزن اأكبر، وبداأت حالة الدوار المعتادة، وظل ي�صاأل نف�صه منده�صاً
و�صبرهم؟  اجتهادهم  ذهب  واأي��ن  مدينته؟  فريق  فوز  ذهب  اأين 

وكيف يهزمنا الظلم؟ وكيف نرت�صي ذلك على اأر�صنا!
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مكان  في  ا  وحيداً وجل�ش  المرة،  هذه  المقهى  اإلى  الذهاب  رف�ش 
الجل�صة  هذه  تنتهي  األَّ  النية  عقد  وقد  المدينة،  اأط��راف  في  مهجور 
اأن يتو�صل ل�صبب ما يفعله من ت�صرفات غريبة وعدم التركيز  اإل بعد 

وفقدان التمييز.
اأهمها  مرة؛  لأول  ما  ا  نوعاً جديدة  بقرارات  انتهت  عا�صفة  جل�صة 
ا  عدم م�صاهدة المباريات مهما كانت، وفي طريق عودته وجد �صرادقاً
لمنزله  العزاء، ثم عاد  لكنه دخل يقدم واجب  يعرفه،  لفقيد ل  ا  كبيراً
ا لأول ال�صارع الرئي�صي ينتظر  واأدى �صالة الع�صاء ليخرج بعدها متوجهاً
ربما  النتظار،  لم يجد زمالءه في  الليلية،  لورديته  العمال  نقل  حافلة 
ا عن الموعد، فذهب لبائع ال�صحف يلقي نظرة على  لأنه قد جاء مبكراً
لم  ورقية،  ومناديل  �صجائر  اإل  يبتع  لم  وكالعادة  التالي،  اليوم  �صحف 
يده  �صاعة  في  ينظر  بداأ  الحافلة،  تاأخر  من  فتاأكد  ا  اأي�صاً زمالءه  يجد 
ا وينده�ش من عدم ح�صور العمال، لعله خير، وفقد الأمل فتذكر  كثيراً
، وترك مكان النتظار وهو يفكر  اأنه يريد يوم اأجازة جديد ليرتاح قليالاً

كيف �صيق�صي اأجازته؟
لحظ اأن كل الموجودين بالمقهى ت�صيبهم نوبات �صحك، فدخل 
لل�صحك،  با�صتياق  �صعر  معهم،  في�صحك  ال�صبب،  يعرف  لعله  المقهى 
اأن  دون  ي�صاأل  بداأ  يتذكر،  فلم  فيها  �صحك  مرة  اآخر  ليتذكر  واجتهد 
ا، ل اأحد يجيبه، فقط ال�صحك يتزايد  ا فرداً ينتبه له اأحد، �صاألهم فرداً
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ووقف  المقهى،  وغ��ادر  �صبب  دون  ي�صحك  اأن  رف�ش  اأعلى،  وب�صوت 
ا مما حدث، واتجه لمحل بيع زهور، وا�صترى وردة  يدخن ب�صراهة غا�صباً
ا ي�صحك، فخرج وهو يلعن  بي�صاء واأخرى حمراء، فوجد اأن البائع اأي�صاً
ف�صاأله  اأجرة،  �صيارة  داخل  بنف�صه  األقى  ثم  والمقهى،  والبائع  الزهور 

ال�صائق: »اإلى اأين؟«.
فقال: »اإلى المقابر«.

ف�صحك ال�صائق وان�صرف!
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جمال

»كم عمرك؟«
و�صتون”. “اثنان 

الطفل؟” هذا  “من 
اأحفادي”. “اأ�صغر 

ا�صمه؟” “ما 
“جمال”.

ابت�صم الطبيب، وربت على كتف الطفل، فابت�صم الطفل له ولجده.
نف�ش ا�صمك”. ا�صمه  اأن  ا  متوقعاً “كنت 

“كانت رغبتي، وابني وزوجته ا�صتجابا”.
“هل تعاني من اأمرا�ش مزمنة؟”

“بف�صل اهلل، ل”.
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“تمار�ش الريا�صة؟”
“كرة القدم ب�صفة غير منتظمة، وال�صطرنج يوميًّا”.

“فقط؟”
“وال�صحك!”

اأن  ابت�صم الطبيب وتركه ي�صحك، ونظر لحفيده وابت�صم له، قبل 
ي�صاأله: “كم ال�صاعة الآن؟”

�صعر الطفل بالإحراج، ونظر في �صاعة يده، ونظر لجده بوجه تملوؤه 
اأذن جده الملقى على �صرير الك�صف،  الحمرة تدريجيًّا، ثم ذهب نحو 

ا: وقال له هام�صاً
يكون العقرب الكبير عند الرقم 3، وال�صغير عند  عندما  “جدي، 

الرقم 11، تكون ال�صاعة الثالثة؟”
يا  والربع  ع�صرة  الحادية  ال�صاعة  “تكون  له:  وق��ال  الجد  ابت�صم 

جمال، اأن�صيت ما حفظت؟!”
ا يا جدى، الدكتور جعلني اأرتبك. اآخر مرة، ولن اأن�صى  فقال: “عذراً

مرة اأخرى”. 
وو�صع قبلة على جبينه واعتدل.

وقال للطبيب: “ال�صاعة الحادية ع�صرة والربع يا دكتور”.
كان الطبيب يتابع ما يحدث بين الطفل وجده وي�صتمع اإلى الحديث 
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وهو م�صتمتع، فقال له: “لو �صاألتك عن ال�صاعة مرة اأخرى، هل �صتطلب 
م�صاعدة جدك؟”

فقال له: “لقد وعدته باأل اأن�صى!”
ا  جنيهاً ع�صرين  له  واأع��ط��ى  الطفل  الطبيب  واحت�صن  ف�صحكا، 
ا منه  ا، ظل ينظر لجده وهو يرف�صها، فنظر الطبيب للجد طالباً جديداً

اإلقاء اإ�صارة الر�صا.
فقال الجد: “خذها من عمك يا جمال”.

ا بالمفاجاأة. فاأخذها الطفل وهو ي�صحك �صعيداً
جل�ش الطبيب بجوار الجد، وهم�ش في اأذنه اأن يطلب من الطفل اأن 

يترك الغرفة وينتظر بالخارج دقائق، ففعل الجد، وخرج الطفل.
باهلل؟” موؤمن  “اأنت 

اإل اهلل محمد ر�صول اهلل، ما الأمر يا دكتور، اأقلقتني؟” اإله  “ل 
“نهاية عمرك بعد �صاعات قليلة!”.

“اأنت تمزح في اأمور ل ي�صح فيها الهزل”.
“اأتكلم معك بمنتهى الجدية والأمانة”.

“كيف؟”.
“هذا ق�صاء اهلل وقدره”.
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“ونعم باهلل، لكنني طوال عمري ب�صحة جيدة، ولم اأتناول اأية اأدوية!”
هذا”. “اأعلم 

؟ اأنت مبدع في ر�صم  تتمنى اأن تعمل ممثالاً كنت  هل  دكتور،  “يا 
مالمح الوجه ولهجة حديثك”.

“اأنا اأتكلم معك بمنتهى الجدية والأمانة”.
�صاعات  بعد  ا�صمه  يوجد �صيء  اأن كالمك �صحيح، ل  “بافترا�ش 

ا!” �صتموت، هذا كالم اأفالم، واإن حدث في فيلم �صيكون هابطاً
“�صاعات قليلة و�صتنقطع اأنفا�صك وت�صبح جثة هامدة!”

“اإذن، لماذا ل تحاول عالجي؟ واأين اأدويتك؟ واأين ن�صائحك؟”
“لك ن�صيحة واحدة فقط”.

“ما هي؟”
الم�صت�صفى حجزك، حتى تموت هنا، وهذا  اإدارة  “اأن تطلب من 

اأف�صل لك، بدلاً من الموت في الطريق اأثناء رجوعك للمنزل!”
جمهور  وهناك  م�صجل،  الم�صهد  وهذا  للت�صلية،  برنامج  في  “اأنا 

�صي�صحك في النهاية؟”
“اأنت م�صمم اأن تمزح. لماذا ت�صيع وقتك؟ �صاعات قليلة وتموت!”

ا لقلت اأنك مجنون”. “لول اأنني اأعرفك جيداً
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الحجز”. في  برغبتك  الم�صت�صفى  اإدارة  واأبلغ  “�صاأقوم 
“انتظر دقائق معي. �صاأقوم واأتو�صاأ واأ�صلي، ثم ان�صرف بعد ذلك”.
ذلك،  بعد  الغرفة  خارج  على حفيدك  ُتبقي  اأن  ويف�صل  “موافق. 

ا!” اق�ِش ما تبقى لك من �صاعات وحيداً
* * *

ا حفيده يلعب ويلهو خارجها بعدما  اأظلم الجد اأنوار الغرفة، تاركاً
كل  وترك  والك�صف،  التحاليل  باقي  ل�صتكمال  قليالاً  �صينام  اأنه  اأقنعه 

بياناته في ال�صتقبال، ودفع تكاليف ليلة واحدة!
�صيء،  اأي  يت�صور  ل  خياله  اأن  اأرهقه  الغرفة،  لجدران  ينظر  ظل 

اجتهد اأن يفكر في اأي �صيء اأو ي�صترجع اأي �صيء، لكن دون جدوى!
تعجب من نف�صه، كيف ي�صدق عقله ما يحدث؟ وكيف اأدرك الطبيب 

هذا؟ وكيف اقتنع هو من الأ�صا�ش ورقد ينتظر الموت دون خوف؟
�صعر با�صتياق لحفيده، قاوم رغبته في النداء عليه والحديث معه، 
ا، و�صاأله:  لكنه في النهاية ا�صت�صلم وهتف با�صمه، فدخل الحفيد متعجباً
باقي  تكمل  حتى  ف�صلك  من  جدي  يا  نم  الآن؟  حتى  تنم  لم  “لماذا 

التحاليل ونعود للمنزل”.
فقال له: “�صاأنام حال”.

وطلب منه اأن يحرك المراآة قليالاً حتى تكون اأمام ال�صرير مبا�صرة. 
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ففعل الحفيد وخرج بعد اأن األقى قبلة طويلة على راأ�صه.
ظل الجد ينظر لنف�صه في المراآة حتى ارتجف قلبه، فعاود النداء 
على حفيده، فدخل وكرر �صوؤاله با�صتهجان: “لماذا لم تنم حتى الآن يا 

جدي؟ من ف�صلك نم حتى تكمل التحاليل ونعود للمنزل!”
فقال له: “�صاأنام حال”.

وطلب منه اأن يعيد المراآة اإلى مكانها كما كانت، ففعل وخرج!
توقع )الحفيد( اأن ينادي جده عليه مرة اأخرى بعد دقائق، وعندما 
ا، فخرج  طال الوقت دون اأن ياأتي �صوت الجد، دخل الغرفة فوجده نائماً

يلعب حتى ياأتي موعد العودة للمنزل.
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شــارع 328 سابقــًا

رحلة  خو�ش  على  -اليومي-  وال��دت��ي  اإج��ب��ار  من  الهرب  اأح���اول 
اأرغفة الخبز، ورغم يقيني باأن هذا الم�صوار هو الأهم  الح�صول على 
اأن هذا العقاب قد  ا، ورغم  اأي�صاً اأ�صقائي ال�صغار واأنا واأبي  اأفواه  ل�صد 

ا. اعتدت عليه، اإل اأنني اأحاول الهرب منه رغم ف�صلي اليومي اأي�صاً
المحاولة لمجرد المحاولة ل اأكثر!

فور خروجي من منزلنا العجوز، وجدت ب�صعة اأ�صخا�ش يتجمعون 
اأت��وا،  حيث  من  �صيارتهم  في  غ���ادروا  واآخ��ري��ن  المنزل،  ط��رف  عند 
فاأقحمت نف�صي و�صط اأبناء �صارعنا كي اأنظر اإلى ما ينظرون اإليه؛ لفتة 
باأن  الإجابة  وجاءت  ف�صاألت،  عليها،  ن  المدَوّ اأفهم  لم  زرقاء،  حديدية 
الحكومة قد غيرت ا�صم �صارعنا، واأن هذه الالفتة تحمل ال�صم الجديد 
 217( القديم  ال�صم  اأ�صغر  بخط  اأ�صفله  وتحمل  الع�صكري(،  )جابر 
فيما  لكن  الالفتة فح�صب،  بهذه  �صارعنا  اأهل  لفرحة  ا(، وذهلت  �صابقاً
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بعد اأدركت اأن ال�صبب الحقيقي لم يكن الالفتة، بل اأن الحكومة مازالت 
ا! تتذكرنا وتعترف بنا اأ�صا�صاً

هكذا قال )عم فرغلي( البقال.
هو  يهمنى  م��ا  ك��ل  الجديد-  -ال��ح��دث  ه��ذا  ي�صغلني  ل��م  بالطبع 
)الخالة(،  من  اقتربت  حتى  ال�صير  وب���داأت  الخبز،  على  الح�صول 
بالتعب والإجهاد، ومن ثم ال�صتراحة  ا  اأبطاأ متظاهراً فجعلت خطواتي 
وا�صتمتع  اأجل�ش  بجوارها،  المتهالك  الر�صيف  هذا  على   - قليالاً -ولو 
بحيويتها وهي تقف تعمل في كبرياء وحما�ش اأمام المن�صدة الخ�صبية، 
اأطرافه  كافة  ال�صداأ  احتل  الذي  الأ�صود  الإناء  داخل  البطاط�ش  تلقي 
دون اأدنى مقاومة تذكر، ثم تتناول البطاط�ش ال�صاخنة وت�صعها داخل 
الخبز، تبيع وترد الباقي للكادحين الذاهبين للعمل اأمثال اأبي، ثم تعود 

وتكرر قذف كمية اأخرى من البطاط�ش داخل نف�ش الإناء، وهكذا.
تلمحني )الخالة(، فتعود للخلف وتاأتى تلقي بين يدي ن�صف رغيف 

يحت�صن تلك الأ�صابع ال�صاخنة، وتبت�صم وتقول لي:
»ال�صالم اأمانة لل�صت الوالدة«.

ا- واأقفز من  وفجاأة ينتهي التظاهر ويختفي التعب -الغائب اأ�صا�صاً
اأفهم  ل  كلمات  اأغني  واأنا  كبرى  بلذة  الخالة  �صنعته  ما  األتهم  فرحتي 

ا. ا اأي�صاً منها �صيئاً
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وبعد انتهاء تلك الن�صوة تاأتي كرامتي ثائرة تلومني وتنهرني، واأقرر 
اأو  اأخرى،  )الخالة( مرة  بجوار  الجلو�ش  يوميًّا- عدم  ا  اأي�صاً -كالعادة 
ا هكذا  رف�ش البطاط�ش منها، اأو على الأقل عدم القفز والجري م�صرعاً

بعد قبولي البطاط�ش كي اأتمكن من رد �صالمها لوالدتي، على الأقل!
المقهى  واأدخ���ل  يوميًّا-  ا  اأي�صاً -كالعادة  كرامتي  عني  وت�صفح 
ثالجة  بجوار  الموجود  الفخاري  الزير  من  ماء  جرعة  اأتناول  العتيق، 
ن�صوة  عفن(  اأب��و  �صمير  )المعلم  في�صرق  المغرية،  الغازية  المياه 
)�صديقي  يركل  اأ�صاهده  عندما  ا  حزناً يتمزق  قلبي  ويجعل  البطاط�ش 
باألفاظ جن�صية فاح�صة، كل ذلك  والدته  والده ويذكر  وي�صب  محمود( 

لمجرد تاأخره!
ن�صف  من  بداية  �صمير(  )المعلم  ا  لعناً واأن�صرف  بدني  يق�صعر 
ا بنف�ش الألفاظ التي يواجهها ل�صديقي، ثم اأدعو اهلل  ا�صمه الثاني مروراً
ا مع  اأن يفك كربه واأن ت�صتمر غفوة اأبي عني ول ير�صلني للعمل مجدداً

الأ�صطى )جاد ال�صمكري(.
يون�ش(  )عم  اأم��ام  ويتركني  الي�صار  اأق�صى  اإلى  ال�صارع  ياأخذني 
مر�صحي  لفتات  ويكتب  ير�صم  وهو  اأتابعه  اأق��ف  والر�صام،  الخطاط 
رغم  الأل���وان،  وتنا�صق  العربية  الخطوط  جمال  يبهرني  النتخابات، 
اأنني لم اأتمكن من فهم المكتوب والمق�صود، لكن لذة الم�صاهدة تكفي 
اأنها  قال  الالفتات،  اأبي عن جدوى هذه  �صاألت  فحين  باأكمله،  ال�صعب 
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لأمثالنا  المر�صحون  يقدمه  ال��ذي  الوحيد  ال�صيء  فهي  للغاية،  مهمة 
كغطاء  منهم  واح���دة  )ال��خ��ال��ة(  ا�صتخدمت  لذلك  الر�صا؛  بمنتهى 

للمن�صدة الخ�صبية!
لعل  قليالاً  تعلو  عينيَّ  واأت��رك  يون�ش(،  ل�)�عم  النظر  في  اأتمادى 
)�صلمى( تخرج من �صباك مطبخهم واألمح �صعرها الناعم، واأر�صل لها 

ابت�صامتي الماكرة، لعلها تفهم اأنني اأحبها!
عن  بتاأخري  لتنذرني  فجاأة  ت�صتد  الحارقة  ال�صيف  �صم�ش  لكن 
العودة  اأمي على وجهي في حالة  الو�صول للمخبز، وتذكرني ب�صفعات 
مبالة  اأدن���ى  دون  ا  م�صرعاً واأه���رول  اأط��راف��ي  فتنتف�ش  الخبز،  دون 
بدخولي في م�صتنقع مياه ال�صرف ال�صحي، بذبابها المالزم ل�صوارعنا 

ا! ا للم�صافة والحياة معاً و�صراييننا اخت�صاراً
ا يوميًّا-  اأي�صاً وتنف�صت ال�صعداء عند الو�صول، وجل�صت -كالعادة 
ا عليه من معركة الخبز الطاحنة؛ لأن والدي  اأخلع حذائي الوحيد حفاظاً
لن ي�صتطيع �صراء حذاء جديد لي لو تمزق هذا الذي ي�صاعد اأ�صابعي 

ا! على ا�صتن�صاق الهواء من كل الجهات تقريباً
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الرسالة

)1(
المكتب، وبلهجة م�صتعطفة ل  لتاأخري عن  اأهرول  واأنا  ا�صتوقفني 

تليق بج�صده ال�صخم ول بمظهره الأنيق، قال لي:
ا، اأنا ل اأ�صتطيع القراءة، وجاءتني هذه الر�صالة على الهاتف  »عفواً

المحمول، واأريد منك فقط قراءتها لي«.
ومدَّ يده لي بالهاتف، واأخذ يدعو لي كاأنه طفل يت�صول، فقراأت المكتوب:
»اأرجوك ترد عليا، يا حبيبي اأنا بموت من غيرك، ع�صان خاطري 
واأنا  �صامحني  تحب،  لو  رجلك  تراب  تحت  اأعي�ش  ممكن  اأنا  ب�ش،  ترد 

اأوعدك طيب اإني هاختفي من حياتك لالأبد«.
يقهقه  وهو  يدي  من  الهاتف  انتزع  ح��رف،  لآخ��ر  نطقي  وبمجرد 

: ب�صوت عاٍل م�صطنع، قائالاً
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»هتمّوت نف�صها، طب حد يقولها في داهية، ل والنبي، يقولها في 
60 داهية«.

اأن قطعها بتكرار نف�ش الجملة  اإلى  اأكمل �صحكاته الم�صتفزة،  ثم 
ونف�ش ال�صحكات!

)2(
-كالعادة-  ال�صرفة  اإلى  واتجهت  تاأخري،  عن  للزمالء  اعتذرت 
ال�صاب  ب��اأن  فوجئت  العمل،  في  النهماك  قبل  �صيجارة  اأول  لتدخين 
يحدث،  لما  انده�صت  بال�صحك،  ويتابع  نف�صه  يَحدث  بال�صارع  مازال 
ا منه  لكنه �صرعان ما عاد طبيعيًّا، حتى فاجاأني اإيقافه لرجل اآخر طالباً

-بنف�ش ال�صتعطاف- قراءة المكتوب على هاتفه!
ترقبت ب�صغف حتى وجدت نف�ش الرد منه، �صياح و�صحكات عالية، 

وتعجب القارئ!
)3(

ا  تجاوزت ال�صيجارة الرابعة حينما اقترب من نهاية ال�صارع مكرراً
نف�ش الم�صهد اأربع مرات، لم يكبح طوفاَن اندها�صي بما يحدث تذمُر 
الزمالء من وقوفي وتعطيل العمل، وزادت حدة انفعالي عندما وجدته 

ي�صل لنهاية ال�صارع ويقرر الإياب!
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)4(
هو-  -كما  حديثه  وب��داأ  ا�صتوقفني،  اأمامه،  نف�صي  و�صع  تَعمدت 
ا اأنظر اإليه بغ�صب �صديد، فانتبه وارتبك،  بنف�ش الخ�صوع، فوجدني ثابتاً

ا، وترقرقت عيناه، فاأغلق الهاتف وان�صرف! ا وي�صاراً ونظر يميناً
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الجريمة األولى.. !

اأول  اأنفا�صه قبل الدخول، وبعد  اأمام البوابة الرئي�صية يلتقط  توقف 
، طوى �صهادة التقدير الملونة وده�صها بين الكتب،  خطوة تراجع، فكر قليالاً

ا�صتوقفه ع�صكري �صاحب الوجه بمجرد عبوره بوابة الق�صم، و�صاأله:
»ماذا تريد؟«

»اأريد مقابلة ال�صيد ماأمور الق�صم!«
»اأنت تعرفه؟«

»ل.«
»اإذن، لماذا تريد مقابلته؟«

»اأمر �صخ�صي.«
»�صعب اأن يقبل مقابلتك.«

»لماذا؟«
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»وا�صح اأنك طالب محترم، قل لي ماذا تريد و�صاأ�صاعدك؟«
»اأريد مقابلة ال�صيد الماأمور.«

»يبدو اأنك عنيد، اأنت ت�صبه اأخي ال�صغير، ولذلك اأنا اأتحدث معك، 
ما تقوله �صعب، هنا ق�صم �صرطة ولي�صت مدر�صة«.

»الماأمور موظف دولة، من حقي اأن األقاه!«
ا،  وي�صاراً ا  يميناً ونظر  الحادة،  الطالب  نبرة  من  الع�صكري  انزعج 

وقال له:
»قل لي، ماذا تريد؟«

»قلت لك«.
بداية  وفي  لقاوؤك،  عليه  وواج��ب  موظف،  الماأمور  اأن  تقول  »اأن��ت 

الحديث قلت اأنك تريده لأمر �صخ�صي!«
ا!« »الماأمور فر�ش عليه لقاء المواطنين، ولي�ش واجباً

فيكون  الطالب  كلمات  اأح��د  يلتقط  اأن  خ�صية  الع�صكري  »ارتبك 
ا!« ا معاً ا وفر�صاً جزاوؤهما واجباً

ا: انحنى الع�صكري وقال هام�صاً
ا، اأنت طفل، ل يحق لك حتى عمل مح�صر، وللمرة الثانية  »ر�صمياًّ

والأخيرة اأحذرك من حدة كلماتك، هنا ق�صم �صرطة!«
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»الماأمور موجود داخل الق�صم؟«
»ل، وتف�صل بالن�صراف«.

»اأريد عمل مح�صر!«
»قلت لك، ل يحق لك، اأنت ل تمتلك تحقيق �صخ�صية«.

»من ف�صلك، قل لل�صابط الموجود، واإن رف�ش، �صاأن�صرف«.
طرق الع�صكري باب ال�صيد معاون المباحث وبجواره الطالب يحمل 
حقيبته ال�صخمة، اأعطاه ال�صابط اإذن الدخول، فاأخبره الع�صكري باأمر 
الطالب واإ�صراره على المقابلة اإلى اأن قال اأريد عمل مح�صر، فاأعطاه 

ا بدخوله. ا جديداً اإذناً
: ان�صرف الع�صكري، وجل�ش الطالب حتى بادره ال�صابط قائالاً

»ما ا�صمك؟«
»م�صطفى.«

»ماذا تريد يا م�صطفى؟«
»اأريد عمل مح�صر للقب�ش على بع�ش الأ�صخا�ش!«

ا، وقال: ابت�صم ال�صابط �صاخراً
»اهداأ يا م�صطفى، وقل لي، ماذا حدث؟«

»حدث الكثير والكثير«.
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»قل ما حدث، و�صاأ�صاعدك«.
، كي اأتكلم«. »افتح المح�صر اأولاً

اأعاد ال�صابط ابت�صامته ال�صاخرة المملوءة بال�صتهزاء، وقال:
»اأنت ل تحمل تحقيق �صخ�صية، لكنني �صاأ�صتمع اإليك و�صاأ�صاعدك، 

هذا وعد منى يا اأ�صتاذ م�صطفى!«
ال�صعيف  موقفه  ب�صحة  نف�صه  واأقنع  البت�صامة،  الطالب  تجاهل 
وكلمة  ال�صابط  ه��دوء  م��ن  وا�صتمد  �صخ�صية،  تحقيق  وج��ود  بعدم 

)اأ�صتاذ( ثقة وطماأنينة جعلته يقرر اأن يتحدث، وقال:
»يا �صيادة ال�صابط، اأنا اأريد عمل مح�صر في مدر�ش الريا�صيات، 

ومدير المدر�صة، وجاري الحاج عبا�ش اأبو المعاطي، واأبي!«
حتى  لل�صبر  ف�صوله  وق��اده  الطالب،  ثبات  من  ال�صابط  انده�ش 

ُيخرج ال�صبي كل ما لديه، لعل وع�صى، وبهدوء قال:
»قل لي، ما هي جريمة كل �صخ�ش على حدة؟«

»�صاأقول، اأنا ل اأخاف!«
»ما هي جريمة مدر�ش الريا�صيات، وما ا�صمه بالكامل؟«

»ا�صمه فوؤاد الجندي، وله جريمتان ولي�صت جريمة واحدة«.
»ما هما؟«
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ا  يومياًّ لنا  ياأتي  فينا،  الجهل  �صناعة  يتعمد  الريا�صيات  »مدر�ش 
الحياة،  ونكره  التعليم  نكره  تجعلنا  �صعبة  وم�صائل  معقدة  بنظريات 
هو يق�صد اإذللنا بغباء ي�صنعه هو بداخلنا، ليقف هو ب�صلعته يتباهى 
بعمله الفذ، ومقابل ذلك يجبرنا على دفع اإتاوات نظير ت�صطيح عقولنا 
ا خ�صو�صية(، اأنا تكلمت معه في كل هذا من قبل،  ب�صيء ُي�صمى )درو�صاً
ال�صابط،  �صيادة  يا  منه  اعتراف  وهذا  جهالء،  تكونوا  اأن  بد  ل  فقال 

اأرجوك اقب�ش عليه، وهذه هي الجريمة الأولى!«
»وما هي الجريمة الثانية؟«

»ما يفعله مع نوال مدر�صة الر�صم من اأ�صياء!«
»ما هي تلك الأ�صياء؟«

»اأ�صياء كلها حرام، وقلة اأدب! اأنت اأكيد تعرف ماذا اأق�صد، الأفالم 
تمتلئ باأ�صياء من نف�ش النوعية!«

»قل لي بال�صبط، ماذا يحدث بينهما؟«
ل اأعلم اإل �صيء واحد راأيته اأكثر من مرة مع الكثير من الطلبة«.

»ما هو؟«
ا«. »�صيء قذر جدًّ

»وكيف راأيته اأكثر من مرة، ومع كثير من الطلبة؟!«
»اعتاد مدر�ش الريا�صيات اأن يذهب اإليها في غرفة التربية الفنية 
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لمدة  الباب  ويغلقا  الدرا�صي،  اليوم  نهاية  عقب  وحيدة  تجل�ش  وهي 
، بعد ذلك تخرج هي!« دقائق، ثم يخرج هو اأولاً

»وكيف راأيتهم؟«
ما يحدث،  الباب  لنا من جزء مك�صور في  راأى زميل  »ذات مرة، 
يترقبون  واأ�صبحوا  وقتها  وم��ن  يحدث،  ما  ن�صاهد  ذهبنا  لنا،  فقال 
الباب  ا تجاه غرفتها، وبمجرد غلق  الريا�صيات ذاهباً م�صاهدة مدر�ش 

ا. اأنا لم اأذهب معهم �صوى تلك المرة«. يهرولون لم�صاهدتهم معاً
اأن تقول لى ما حدث  »لأهمية ذلك الق�صوى في المح�صر، ل بد 

بينهما بالتحديد في غرفتها؟«
الأدوات،  ودولب  ال�صبورة  بين  نف�صها  الر�صم  مدر�صة  »ح�صرت 
كانت م�صت�صلمة، وكان يقبلها في �صفتيها ويده تفك اأذرار بلوزتها، ولم 

اأكمل الم�صاهدة وان�صرفت!«
»هذا كل ما تعرفه؟«

»نعم«.
ا«. »هذا مهم للق�صية جدًّ

»قلت ما اأعرف«.
»متاأكد؟«

»نعم متاأكد، المهم اأن تقب�ش عليه، ويكون عقابه على الجريمتين، 
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الجهل والفاح�صة يا �صيادة ال�صابط«.
»ما هي جريمة مدير المدر�صة؟«

»م�صترك مع مدر�ش الريا�صيات!«
»يذهب المدير لمدر�صة الر�صم ويفعل مثله؟!«

»ل«.
»اإذن، اأين هي جريمة المدير التي ي�صترك فيها مع مدر�ش الريا�صيات؟«
يرعى  المدر�صة  مدير  ال�صابط،  �صيادة  يا  الأول��ى  الجريمة  »في 
ا من كل  تغييب العقول وي�صرف على واأد الفكر والمواهب، وياأخذ جزءاً
هذا  المدير  يفعل  لماذا  مدر�ش،  كل  من  الخ�صو�صية  الدرو�ش  اإي��راد 
اأنا في  ال�صابط،  �صيادة  يا  تتعجب من كالمي  ول  ال�صابط؟  �صيادة  يا 
ال�صف الثالث الأعدادي، لكنني بف�صل اهلل مدرك كل �صيء، اأنا فاهم 

كل �صيء!«
للحظات، ت�صرب ال�صك لل�صابط في مدى �صحة عقل هذا ال�صبي، 

لكنه ف�صل اأن يكمل، لعل وع�صى!
»وما هي جريمة عبا�ش اأبو المعاطي جارك؟«

فى  ابنته  ي��زورون  ال�صارع  �صباب  ويترك  �صقته،  في  القمار  »يلعب 
نف�ش ال�صقة، لكن في غرفة اأخرى!«

»من قال لك هذا؟«



31

ا، هم في البيت المقابل لنا،  »اأنا اأرى ذلك من نافذة غرفتي يومياً
ولكن نحن في طابق اأعلى، الأب يترك نافذة غرفته مفتوحة وهو يلعب 
مع  تلعب  وهي  مفتوحة  غرفتها  نافذة  من  ا  جزءاً تترك  وابنته  القمار، 

�صباب ال�صارع على فرا�صها!«
ابت�صم ال�صابط من براءة الطالب وان�صغال عقله باأ�صياء كثيرة �صاذجة!

ا�صتاأنف ال�صابط، و�صاأله:
»تريد عمل مح�صر في اأبيك؟«

»نعم«.
»وهل هذا ي�صح؟«

»نعم«.
»لماذا؟«

»لأنه اأخطاأ، ول بد اأن ياأخذ عقابه!«
»ما هو خطاأ اأبيك؟«

ا!« »لأبي اأخطاء عديدة، ولي�ش خطاأ واحداً
»ما هي تلك الأخطاء؟«

ا عليه، هو اأبي واأنا  ا حتى ل يكون العقاب قا�صياً »�صاأقول خطاأ واحداً
اأحبه!«
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ابت�صم ال�صابط، وقال:
ا؟« »قل خطاأ واحداً

»لم يقاوم هوؤلء وتركني لهم!«
انده�ش ال�صابط، لكنه كان قد �صئم هراء ال�صبي، فقال:

ا يا م�صطفى، �صاأ�صجل كل ما قلته و�صاأتخذ الالزم، تف�صل  »�صكراً
بالن�صراف«.

ا بالقب�ش عليهم«. ا، ولم ت�صدر اأمراً »لكنك لم تكتب �صيئاً
»كل هذا �صيحدث، ل تقلق، لكنه �صياأخذ وقتاًا، تف�صل بالن�صراف 

يا م�صطفى«.
»لن اأن�صرف!«

خلف  الراب�ش  الع�صكري  فهرول  �صوته،  وارتفع  ال�صابط،  انفعل 
الق�صم �صاأل  واأخذ ال�صبي من يده واأخرجه بالقوة، وعند باب  الباب، 

: ال�صبي )الع�صكرى( قائالاً
»متى �صياأتي الماأمور كي ي�صاعدني في الجريمة الأولى على الأقل!«
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فهل سيأكلها اآلن..؟!

الباب  اأم���ام  ووق��ف  المفاجئ،  ال��زح��ام  ه��ذا  م��ن  مت�صلالاً  خ��رج 
الخ�صبي المتهالك، الذي يراه للمرة الأولى يفتح ذراعيه للحياة هكذا، 
ا لهذا الهواء  واأخذ يمعن النظر في تلك الوجوه المكفهرة، لعله يجد �صبباً
عن  الجديدة  )طاقيته(  �صقوط  لكن  الأ�صود،  واللون  بالحزن  الملبد 
ا نحو �صالون الحالقة المجاور  �صعره الذهبي الناعم جعله يجري م�صرعاً
لمنزله وي�صتغل اإغالقه لل�صالة، ووقف اأمام زجاجه العاك�ش ليتمكن من 
ا  اإعادة �صبط )الطاقية( كما كانت، ثم اأكمل طريقه اإلى الم�صجد وحيداً
البي�صاء  على )جالبيته(  ا  بطيئة حفاظاً بخطى  ولكن  الأولى-  -للمرة 
بقمامته  الغزير  المطر  اختالط  من  المت�صخ  ال�صارع  من  الجديدة 
الكثيرة، و�صل لباب الم�صجد، و�صع حذاءه في نف�ش المكان المعتاد -في 
الرف الثاني اأق�صي اليمين- لي�صع بعد ذلك يديه في جيوبه الممتلئة 
ا  ا للمنبر، رافعاً ا، وا�صل ال�صير بين الم�صلين متقدماً حتى ل تحدث �صوتاً
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راأ�صه ب�صموخ كاأنه قائد كبير يتفقد ال�صفوف ال�صاكنة، و�صل للن�صف 
الأول من الم�صجد المزدحم، فتوقف ب�صكل مفاجئ، واأخرج من جيبه 
فاأفزعته،  ي�صاره،  يجل�ش  اأربعينيًّا  رجالاً  بها  قذف  حلوى-  قطعة  -اأول 
�صكون  اإل  يجد  فلم  بعينيه  فبحث  حدث،  ما  معرفة  وح��اول  وانتف�ش، 
ا ي�صير اإلى الأمام، فيباغته -الطفل-  واهتمام الم�صلين وطفالاً �صغيراً
ويرد  الرجل  فيفهم  الفاعل،  اأنه  توؤكد  وابت�صامة  حيرته  تقطع  بنظرة 
من  الرد  نف�ش  وياأتي  الفعل  نف�ش  الطفل  يكرر  عذوبة،  اأكثر  بابت�صامة 
معظم الم�صلين، حتى ي�صل اإلى جده العجوز في ال�صف الأول، بمجرد 
روؤيته تتجدد دموع )الجد( ويحت�صنه بقوة، يهرب الطفل ويتقدم ويلقي 
بين  الموجود  الم�صتطيل  الأخ�صر  ال�صندوق  داخل  حلوى  قطعة  باآخر 
اأح�صان المنبر، وخلفه الإمام ي�صتعد لبداية ال�صالة، يجذبه )الجد( 

المنهار ويطلب منه الوقوف بجواره، فيبت�صم الطفل وي�صاأله:
في  له  وو�صعتها  لأب��ي،  اآخ��ر قطعة حلوى  اأدخ��ر  كنت  ج��دي،  »ي��ا 

ال�صندوق الأخ�صر، فهل �صياأكلها الآن؟!«
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عند محطات الظلم..!

اأطنان من الالمبالة �صكنت جوارحي فجاأة، ل اأدري كيف؟ كاأنني 
ا ل اأعرفه ولن اأ�صامحه  �صخ�ش �صعيف ي�صت�صلم للهزيمة، كنت �صخ�صاً
عندما اأدركت اأنني منذ دقائق فقط تلقيت ات�صالاً هاتفيًّا منها، واأنها 

طلبت لقائي، واأنني وافقت..!
يحمل  هاتفي  اأم��ازال  حدث،  لما  ا  تف�صيراً اأحتاج  ا  �صاكناً وجدتني 

ا�صمها طوال هذه ال�صنوات دون اأن اأ�صعر!
وكيف غيبت عقلي عندما اتخذت قراري بالرد عليها، �صحيح اأن 
للحياة قوة خفية ت�صنع منا اآلت ت�صير، واأن �صدمات الأيام تنتزع منا 
الإح�صا�ش، لكن هذه لي�صت مبررات ت�صفع لي، هذا هراء. ينبغي علّي 

الآن اأن اأبحث عن طريقة اأتقدم من خاللها ب�صديد العتذار لأذني!
لقد جعلتها تتاألم وت�صتمع ل�صوت مقزز �صّبب لي الكثير من الوجع 

ا! �صابقاً
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اإذن  اع��ت��ذارات،  �صتكون  ا  غالباً بها،  لقائي  حتى  العتذار  اأجلت 
ا. فلتكن معاً

، كانت فر�صة لال�صتمتاع بهواء البحر النقي،  تعمدت اأن اأذهب اأولاً
وفر�صة  الن�صر،  قبل  الجديدة  روايتي  من  جزء  ولو  لمراجعة  وفر�صة 

ل�صترجاع ذكرياتي معها في نف�ش المكان.
لماذا اختارت نف�ش المكان ونف�ش التوقيت ال�صباحي؟!

لم اأجد اإجابة وا�صحة، طردت ال�صوؤال، واخترت ال�صتمتاع بالهواء 
فقط.

ا في الموعد الذي حددته -لماذا تركتها تحدد مرة  جاءت تقريباً
ا لأنها لم تمد  اأمامي، وجدتني م�صروراً األقت التحية وجل�صت  اأخرى؟- 
يدها للم�صافحة -ل داعي لعتذار جديد بعد اأذني وعيني- وب�صعوبة 
ا بابت�صامة  انتزعت من فمي رد التحية، بل واجتهدت كي ياأتي م�صحوباً

م�صطنعة كي تكتمل ال�صورة.
التجاعيد  اأن  ا  جليًّ كان  ال�صبوح،  الأبي�ش  وجهها  ن�صارة  اختفت 
قد احتلت ب�صرتها منذ �صنوات، لدرجة اأن هذا الكم الفج من م�صاحيق 
ا في اإخفائها، حتى عينيها فقدت بريقها  التجميل قد ف�صل ف�صالاً ذريعاً

ووقعت اأ�صيرة بين هالت �صوداء.
راأيتها مختلفة مظلمة ب�صكل اأحزنني عليها، ثديين متهدلين ب�صكل 
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ا ل يروق لي روؤيته،  ا �صخماً موؤ�صف، طبقات من الدهون جعلت منها �صيئاً
عجيزتها ت�صخمت وتكّورت، بل وجاء ارتفاعها مماثالاً لرتفاع الأ�صعار!

ا اأنها مثل  ا اأي�صاً ا اأن ال�صنوات نالت منها الكثير، ووا�صحاً كان وا�صحاً
كل بنات حواء -خا�صة المراأة العاملة- ترف�ش العتراف بهذا وتت�صبث 
وفي  الالئقة،  غير  مالب�صها  في  جاء  اعترا�صها  والت�صابي،  بال�صباب 

األوانها الزاهية، وفي حلي كثيرة في يدها وعلى �صدرها المترامي.
ت�صمحين  وكيف  منها؟  وطردتك  انتهت  ب�صنوات  تت�صدقين  لماذا 
باأنك  اأقنعك  وم��ن  الم�صاحيق؟  ه��ذه  بكل  كالمهرج  تبدو  اأن  لنف�صك 

�صتعودين �صبية بتلك المالب�ش وبهذه الألوان؟!
فوق  �صنوات  ب�صع  ا،  �صرًّ بالرثاء  اكتفيت  الأ�صئلة،  واأد  في  نجحت 

الأربعين فعلت بها كل هذا؟!
ا، القوة العظمى هي الأيام! حقًّ

بعد الأ�صئلة الروتينية المعتادة، قالت:
»�صعيد مع زوجتك؟«

»بف�صل اهلل، نعي�ش حياة جميلة«.
»واأبناوؤك؟«

»هم وزوجتي والقراءة كل حياتي«.
»قلت لهم تجارب �صبابك؟«
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»بالتاأكيد«.
»يقروؤون ويكتبون مثلك؟«

»)كريم( ختم حفظ القراآن، و)يا�صر( فاز بالمركز الأول في �صعر 
الف�صحى«.

»وزوجتك؟«
»اأهم ناقد لكل ما اأكتبه«.
ا بنجاحك«. »�صعيدة جدًّ

»اأ�صكرك«.
»رواياتك رائعة وتحمل ر�صائل وممتعة«.

»اأ�صكرك«.
»لماذا ل تواظب على كتابة المقالت في ال�صحف؟«

»اأواظب« 
»اأنا متابعة جيدة، ل �صيء ُين�صر لك من فترة طويلة«.

»اأنا اأكتب، هم ل ين�صرون«.
»انتقادك الحاد للحكومات �صبب عدم ح�صولك على جوائز«.

»ل تعنيني الجوائز، اأنا فخور بما اأكتب«.
»اأعرف ذلك، لكنني اأخاف عليك!«
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»اأ�صكرك ل�صعورك الطيب، ل �صيء يدعو للخوف«.
»قلمك كفيل اأن اأخاف عليك!«

يملوؤه  وطن  �صناعة  في  به  اأ�صاهم  كي  غيره،  ا  �صيئاً اأمتلك  ل  »اأن��ا 
العدل والعلم والجمال«.

»اأنت مازلت تحلم؟«
»الحلم الدليل الوحيد اأنني مازلت حيًّا«.

»اإعجابي بك كما هو«.
»اأ�صكرك«.

ا كما تحب؟« »لماذا لم تطلب �صاياً
»ل اأريد«.

»هذه الأوراق، الرواية الجديدة؟«
»نعم«.

»قل لي عن اأي �صيء تتحدث؟«
ا �صتكون في المكتبات. معذرة ». »قريباً

»مازلت ترف�ش الحديث عما تكتب قبل الن�صر؟«
»نعم«.

»هل يمكن اأن تكتب لي اإهداء على كل رواياتك؟«
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»هل هذا �صبب اللقاء؟«
»ل«.

»ما هو ال�صبب؟«.
»ر�صائلك!«

»ماذا تق�صدين؟«
ا؟« »لماذا لم تطلب �صاياً

»ماذا تق�صدين بر�صائلي؟«
حالها  تبدل  الدرا�صة،  في  متفوقة  كانت  بعدما  الكبرى،  »ابنتي 
بها  و�صل  حاد،  ب�صكل  ع�صبية  و�صارت  ا،  �صرًّ بالتدخين  ب��داأت  فجاأة، 

ا!« الأمر اأنها ت�صبني واأباها علناً
لي:  وقال  بحرارة،  الرجل  �صافحني  وزوجته،  الحديث رجل  قطع 
منها  وطلب  لها  هاتفه  فاأعطى  �صكرته،  القادم«،  عملك  انتظار  »في 

التقاط �صورة له وزوجته معي ثم ان�صرف.
.» »معذرةاً

اأتتذكر  �صعيدة،  يجعلني  هذا  م�صهور،  كاتب  اأنك  اأقدر  �صيء،  »ل 
ا بهذا؟« كيف كنا نحلم معاً

»طوال عمري اأحلم بمفردي، واجتهدت كي اأكمل واأدافع عن حلمي 
بعدما وثقت في اأ�صخا�ش خانوا الحلم ورحلوا!«
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»اآ�صفة«.
»من ف�صلك، ل وقت لدّي، اأكملي، ما هو �صبب اللقاء؟«

ا، ذهبت لأكثر من طبيب، ل �صيء ع�صوي،  »حاولت مع ابنتي كثيراً
هي منتهى التزان، لكنها تكره كل �صيء حولها..«.

اأخرجُت ورقة وكتبت، توقفْت عن الحديث، فاأ�صرت لها اأن تكمل.
»....وابني الأ�صغر مازال يعاني من..«.

: رفعت راأ�صي وتركت القلم وا�صتوقفتها ب�صوت حاد، قائالاً
ا؟« »ما المطلوب مني تحديداً

»ت�صاعدني«.
»كيف؟«

»قل لي الحقيقة!«
»عن اأي �صيء تتحدثين؟«

»عن ر�صائلك«.
»من ف�صلك المزيد من الو�صوح، ل وقت لدّي اأ�صيعه في األغاز!«

على  عالقتنا  وانتهت  ظلمتك،  اأنني  لي  قلَت  طويلة  �صنوات  »من 
جملة: )ح�صبي اهلل ونعم الوكيل(«.

ما  �صنوات،  من  حدث  ما  مناق�صة  في  اأ�صّيعه  وقت  ل  ل��ِك،  »قلت 
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المطلوب لم�صاعدة اأبنائك؟«
ا واأنك..«. »ل اأنكر اأنك كنت تحبني واأنك كنت مخل�صاً

»ل داعي لهذا الكالم«.
»هذا ما جئت اإليك من اأجله!«

»هذا مو�صوع ُدفن منذ �صنوات طويلة«.
»منذ افتراقنا واأنا ا�صعر بظلمي لك، اأنا ل اأنكر هذا، كان عزائي 
اأن ما فعلته هو ال�صواب لك ولي، راأيت حياتك تنهار ب�صببي في البداية، 
لكنني كنت مقتنعة بما فعلت؛ لذلك لم اأهتم بق�صتك معي من الأ�صا�ش، 
ا �صخ�صيتك العنيدة الطموحة كنت واثقة اأنك �صتجتاز  ولأني اأعرف جيداً
ال�صعوبات وتنجح، واأعترف اأنني لم يعد يعنيني �صيء اإل م�صتقبلي، واإن 
ا وظلمتك«. كنت اأتمنى لك ال�صعادة والتوفيق، اأنا اأخطاأت في حقك كثيراً

»لآخر مرة اأقول لِك، ل داعي لهذا الحديث واإل �صاأن�صرف!«
»اأرجوك، اتركني اأكمل، اآخر كلمة منك لي كانت )ح�صبي اهلل(، 
ما اأراه في اأبنائي يوؤلمني، وكل اأملي اأن يتقبل اهلل دعائي وتعود اأ�صرتي 
كما كانت، جئت اإليك لأنني اأعتقد اأنك مازلت لم ت�صامحني، واأن ظلمي 

لك �صبب ما يحدث، �صامحني اأرجوك«.
ا مما قالته، و�صاد ال�صمت لدقائق«. »انتف�ش قلبي فزعاً

قلت: »ل اإله اإل اهلل، محمد ر�صول اهلل«.
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قالت: »ل اإله اإل اهلل، محمد ر�صول اهلل«.
لماذا تاأتي اأهم لقاءاتنا عند محطات الظلم..؟!

من  حتى  اإن�صان،  لأي  ا  �صراً قلبي  يحمل  لم  ب��اهلل،  ا  »ق�صماً قلت: 
ظلموني، واأنِت مازلِت عندي الأغلى، واأدعو لِك حتى الآن..«.

قالت: »متاأكدة..«.
ثم انهارت في البكاء...
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الكوخ

كوخه  داخل  ا  قابعاً يظل  به،  وا�صتهزائهم  بالزلط  ركلة  من  ا  هرباً
المدر�صة،  داخ��ل  الأطفال  كل  اأن  يطمئن  حتى  المتهالك  ال�صفيحي 
بوابة  اأن  فيرى  ا-  معاً وال�صور  -الكوخ  ثقب  من  اأخيرة  بنظرة  ويتاأكد 

المدر�صة تم اإغالقها.
من  عديدة  طبقات  الأ�صود  ج�صده  يحمل  القدمين،  حافي  يخرج 
العفن، يتوقف قليالاً اأمام بركة ال�صرف ال�صحي المجاورة للمدر�صة، 
ا، وتنفك اأ�صارير وجهه، ثم  يرفع جلبابه المهترئ ويغو�ش فيها م�صتمتعاً
راأ�صه، فتختفي قطرات  وي�صكب على  الأر�ش  يده ماء من  يمالأ  ينحني 
الماء في �صعره الطويل المت�صابك مع كتل العفن والح�صرات، ويكرر ما 

ا كاأن ن�صوته قد اكتملت! يفعله حتى تبتل راأ�صه في�صرخ فرحاً
* * *
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ا  ا ليبحث عن اإفطاره، يتح�ص�ش ال�صور بحثاً يترك )البركة( منت�صياً
كي�ش  في  ويجمعها  اعتاد-  -كما  الأطفال  من  المتبقية  اللقيمات  عن 
يجتذبه من الأر�ش، ثم يهرع اإلى �صندوق القمامة الكبير فيجد كل ما 

لذ وطاب، فيمالأ الكي�ش ويهم بالرجوع قبل انتهاء طابور ال�صباح.
* * *

يكاد ينتف�ش وهو ينظر للعلم يرفرف.
ويردد  للعلم  تحيته  جهوري  ب�صوت  طالب  يلقي  المدر�صة،  داخل 
عيناه  وتترقرق  يرتع�ش  المدر�صة،  خارج  -وه��و-  الطالب  باقي  خلفه 

ا لأ�صفل. حتى يتم �صحب العلم تدريجياً
* * *

ا عدم مجيء الأطفال،  ا داخل كوخه متعجباً في ذلك اليوم، ظل قابعاً
ال�صرف  مياه  اختفاء  من  ا  مجدداً فتعجب  يحدث،  ما  ي�صتطلع  خرج 
و�صعر  القمامة،  �صندوق  عق لختفاء  و�صُ ا،  قلبه خوفاً ان�صطر  ال�صحي، 
مالب�ش  يرتدون  ون�صاء  رجالاً  فوجد  حوله  النظر  اأمعن  خفيف،  بدوار 
اأنيقة ولفتات كثيرة وملونة وم�صيئة تحيط باأ�صوار المدر�صة، نظر للعلم 

ا في نومه.. فبكى! ا غارقاً لعله يرفرف، فوجده م�صتكيناً
* * *

 الالفتات المنت�صرة تحتوى على �صور لوجوه؛ منها العاب�ش ومنها 
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ا. المبت�صم، العامل الم�صترك في كل الالفتات وجود العلم فيها زاهياً
الرئي�صي  المدر�صة  لباب  وذهب  الالفتات،  هذه  من  ا  ع��دداً انتزع 
ا ي�صتقطع من كل لفتة �صورة العلم ويلقي بباقي الالفتة  وجل�ش متربعاً
خلفه، يمعن النظر للعلم ثم يمزقه لقطع �صغيرة يلقي بها داخل فمه 

ويبتلعها دون م�صغ!
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دون إشارات للمرور.. !

ويخفق  �صرباته،  تت�صارع  وقلبه  ا  معاً الطريق  ليعبرا  يدها  اأم�صك 
اإلى  و�صال  حتى  عينيه،  في  النظر  تمعن  وجعلها  ينتف�ش  جعله  ب�صكل 
الحديقة التي ل يدل على اأنها ن�صاأت من الأ�صا�ش اإل بقايا ال�صجيرات، 

وبقايا المقاعد الرخامية.
كان قد اتخذ قراره بم�صارحتها بما يحويه قلبه، وكانت تعلم وت�صتعد.
تلعثم عدة مرات، فتحدث عن خبرته في بيع المناديل الورقية في 
اإ�صارات المرور، والمراوغة والهروب من رجال المباحث، وعن رف�صه 

العمل في المخدرات ذات الربح الأكبر والأ�صهل.
ظل يتحدث كاأنه بطل اأوليمبي اأحرز ميدالية ذهبية ُيحتفى به في 
برنامج )توك �صو(، وهي مازالت ترنو اإليه باإعجاب، اإلى اأن ا�صتجمع 

: قواه، وتوقف هنيهة، ثم اندفع قائالاً
»�صتعملين معي في اإ�صاراتي، اأبيُع اأنا كل الكميات، ونقت�صم الربح، 

اإلى اأن اأتركك على باب منزلِك واأعود في ال�صباح كي نبداأ العمل..«.
ا: توقف وا�صتطرد م�صرعاً
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»من اليوم اأنِت لي فقط، اأنا اأحبك!«
* * *

ورق��ي،  بمنديل  �صفتيها  وم�صحت  ب�صعوبة،  ح�صنه  من  نه�صت 
وَعدلت مالب�صها، بعد اأن اأفرغا اأول جرعة حب لهما خلف تلك الأ�صجار 
واأن  باأمر حبهما،  ليبلغه  لأبيه  اأن يذهب هو  اتفاقهما  المحطمة، وبعد 

تذهب هي لأمها وتخبرها بما قررته.
* * *

ذهب لأبيه المقيم في تلك الحديقة الفاخرة بجوار ذلك المبني 
اللون  اأبي�ش  �صميك  حبل  ومعه  �صامتاًا  يجل�ش  وجده  الهام،  ال�صيادي 

يحاول اأن يربط قدميه!
اأبيه وهو غارق في �صمته ومحاولة الربط، جل�ش  ظل ينادي على 
بجواره وربت على كتفيه فدفعه بعنف، وا�صتمر في الربط، انقب�ش قلبه 

ا يخبرها بما حدث. على اأبيه وقام مذعوراً
* * *

وجدها تبكي وت�صرخ وهي ترى اأمها على قارعة الطريق الرئي�صي، 
و�صعرها قد ان�صدل على عينيها، وهي تحاول ربط حجابها الأ�صود على 

�صدرها بعنف كاأنها تع�صر نهديها.
* * *

ا،  �صمها اإلى ح�صنه وان�صرفا اإلى اإ�صاراتهما، مازال قلبه منقب�صاً
وهى مازالت تبكي!
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اعتراض

ا- يلتقط اأنفا�صه بعد اأن ا�صتطاع -بمعاناة �صديدة-  وقف -مبتهجاً
المبنى  ذلك  اأم��ام  المميز  الموقع  هذا  اإل��ى  الخ�صبية  العربة  يجر  اأن 

ال�صاهق الأنيق، وو�صط هذه الجموع من الب�صر.
ارتاح لتجاهل الجميع ل�صبي �صغير مثله، كان قد توقع ذلك، ثم 
ا يديه في جيوب  ا بين هذا الكم الغفير، وا�صعاً خلع حذاءه وم�صى حافياً
بنطاله المت�صخ، يرمق الجميع وكل ما يحدث بنظرات �صامتة متعالية، 
ثم عاد لعربته واأخرج منها زجاجة مياه واأفرغ كل ما فيها على راأ�صه 
على  الفارغة  بالزجاجة  واألقى  بالكامل،  ال�صئيل  ج�صده  ابتل  حتى 
ا و�صط )الترم�ش  الأر�ش، ثم ت�صلق العربة بخفة، ووقف عليها منت�صباً
واأم الخلول واللب باأنواعه( وكرر نظراته المتعالية ال�صاخطة، ثم فتح 
البذاءة  اأغنية هي قمة  ال�صماعات ال�صخمة، لتنطلق منه  الكا�صيت ذا 

ب�صوت متح�صرج اأقرب للتقيوؤ من الغناء.
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ا يرق�ش على  التفت اإليه الجموع المحت�صدة، فوجدوا �صبيًّا �صغيراً
عربته وي�صحك به�صتريا، فتعجبوا!

اإليه  ويتقدم  الإباحية،  والإ�صارات  وال�صحك  الرق�ش  في  ي�صتمر 
عدد كبير ي�صتك�صفون ما يحدث، فيفاجئهم بخلع قمي�صه المبتل واإلقائه 
عليهم، ويكمل الرق�ش ن�صف عاٍر، يغ�صب البع�ش ويراه البع�ش الآخر 

ا وهو مازال ي�صحك ويرق�ش! م�صلياً
�صعر باقتراب انتهاء الأغنية، ولمح اقتراب كثيرين منه لالإم�صاك 

به، فاأيقن اأنه الوقت المنا�صب.
بنطاله  وترك  اأعينهم،  من  يتطاير  وال�صرر  منه  يقتربون  تركهم 
ا ل�صالل البول المتدفق منه مهمة ح�صن ا�صتقبالهم والدفاع  ي�صقط تاركاً

عنه اإن لزم الأمر، وا�صتمر هو في ال�صحك والرق�ش!
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إيه يا بالد يا غريبة؟!
إهداء لصديق عمري، المخلص/ محمد يحيى زكي

م�صروعه  ال��ك��ام��ي��را-  -ب��ن��ادي  ل��زم��الئ��ه  ي�صرح  ك��ان  ب��الأم�����ش، 
-وروحه-  ال�صوتية  اأحباله  مدينته،  معالم  لكل  التاأريخي  الت�صويري 

: ا وهو يتجرع الحقيقة، قائالاً تاألمت كثيراً
حزنها  تكتم  �صماء  ب�صور  ولو  للبوح  تحتاج  المظلومة  »مدينتنا 
كالعادة، فلن�صكر الوطن على �صعة �صدره، ونبداأ من الغد رحلة ت�صويرية 
حق  من  التاريخية،  والمن�صاآت  البوؤ�ش  وم�صاهد  الفقيرة  المناطق  لكل 
مدينتنا اأن يراها الجميع في بكائها الحقيقي ولي�ش في بهائها المزيف 

كما يريدون«.
التي  البلد  »اأمازلت تحب  ال�صرح، �صاألته زميلة:  انتهائه من  عقب 

تقاع�صت في عالجك حتى فقدت اإحدى عينيك ب�صكل نهائي؟«
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قال: »حتى ل يفقد غيري عينه، ل بد اأن نحب الوطن«.
قالت: »اأتعجب من اإ�صرارك، وعدم اإ�صابتك بالياأ�ش؟«

اأنا  الموتى،  تعداد  في  لكنه  بيننا،  يعي�ش  اإن�صان  »اليائ�ش  ق��ال: 
مازالت حيًّا!«

* * *
من�صاآت  ت�صوير  بتهمة  اآدم��ي��ة  غير  زن��زان��ة  في  به  ملقى  ال��ي��وم، 
اأو ا�صتورد مواد  ا حيوية  اأو احتكر �صلعاً حكومية، كاأنه نهب المال العام 

م�صرطنة اأو قام بتزوير النتخابات.
�صعر بالإهانة والذل وبكى.
ا يمقتنا؟! لماذا نحب وطناً

لماذا نع�صق ويلعننا؟!
لماذا...؟!!

ويقطع  راحته  يقلق  قوي  �صراخ  من  وجنوده  الق�صم  �صابط  ينزعج 
عذوبة اأغاني فيروز، ويرغمه ال�صوت المتزايد على الذهاب اإلى الزنزانة.
حمرة  تملوؤها  وعيناه  للزنزانة،  الحديدي  الباب  ي��ده  تحت�صن 

ا. الغ�صب، و�صوت م�صروخ -منحته الدموع �صالبة- يغني باكياً
»اإيه يا بالد يا غريبة..



53

عدوة ول حبيبة..
في الليل ت�صحى عيونك..

ونجومك م�ش قريبة..
بالد ما عرف�ش نا�صها..

ول عرفاني بيبانها..
ومالي�ش �صبر في اأ�صا�صها..

ول طوبة في حيطانها..
وخطاويا غريبة..

اإيه يا بالد يا غريبة..؟!«
* * *

ال�صراخ  بالتوقف عن هذا  وياأمره  ال�صابط في �صخرية،  ي�صحك 
�صوته  فيزداد  القذرة-  ال�صتائم  من  له  مثيل  ل  بوابل  قذفه  اأن  -بعد 
ال�صحك  ال�صابط  يكرر  والإهانة.  الأمر  متجاهالاً  ا،  وارتفاعاً ا  انك�صاراً

وال�صباب وين�صرف بعد اأن األقى تعليماته لجنوده بالدخول لتهدئته!
* * *

في ال�صباح، يتم اإجباره على التحول من بقايا ج�صد ملقى بجوار 
حائط نتن كي يذهب اإلى النيابة للتحقيق معه في جريمته؛ الت�صوير، 
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�صرطة  اأف���راد  على  الع��ت��داء  محاولة  الأم�����ش-  -تهمة  اإليها  ا  م�صافاً
واإهانتهم واإثارة ال�صغب داخل ال�صجن!

* * *
مازال ي�صرخ وير�صل �صوته من ثنايا �صلك عربة الترحيالت..

»اإيه يا بالد يا غريبة..؟!
عدوة ول حبيبة..؟!«

* * *
الأغنية للفنان )محمد منير(
كلمات ال�صاعر )�صيد حجاب(

األحان المو�صيقار )هاني �صنودة(
�صدرت في األبوم )علموني عنيكي( عام 1977م
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الخيار

مالمحه  على  تنهال  الحارقة  ال�صم�ش  اأ�صعة  ا  تاركاً بخنوع  يجل�ش 
ال�صعيدية البائ�صة، وهو اأعلى �صندوق فارغ لأحد اأنواع المياه الغازية، 
الإناء  من  يلتقط  م�صتطيلة،  خ�صبية  قطعة  يعلوه  اآخر  �صندوق  واأمامه 
ا  الموجود على يمينه )الخيار( ويجففه من لزوجة الماء بم�صحه جيداً
الخ�صبية  القطعة  على  به  يلقي  اأن  قبل  والمت�صخ،  المتهرئ  بنطاله  في 
ا  اأربع �صرائح طويلة، ثم ينق�ش عليها مجدداً اإلى  اإياه  ليفتك به محولاً 
ا بذلك الجزء  ا مربعة �صغيرة، مكوناً بن�صل ال�صكينة الالمع لت�صبح قطعاً

الأول من )ال�صلطة(.
غير  المبتدئ  و�صيق  المغ�صوب  حنق  ف��ي  يفعله  م��ا  يكرر  ظ��ل 

المتمكن.
الأر����ش  على  منه  وق��ع��ت  )ال��خ��ي��ار(  م��ن  ل��واح��دة  التقاطه  عند 
المر�صعة ببقع من زيوت ال�صيارات، فارتجف خ�صية اأن يراه )المعلم(، 
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ا من الأر�ش واألقاها في الإناء واأخرجها وم�صحها في  فالتقاطها مجدداً
ا لم يكن! بنطاله واأكمل، كاأن �صيئاً

خوفه من بط�ش )�صاحب عربة الفول( جعله يهتز ويرتبك، فتكرر 
وقوع )الخيار( على الأر�ش مرات عديدة.

* * *
يحدث  م��ا  يتابع  المظهر  اأن��ي��ق  رج��ل  يقف  ك��ان  )ال��ع��رب��ة(  اأم���ام 
)للخيار(، وتقزز عندما راأى اأن الإناء -الذي من المفتر�ش اأنه يحوي 

ا. خ�صروات- بات اأقرب لبئر بترول، فغادر المكان متاأففاً
قراأ )المعلم( تعبيرات وجه هذا الرجل، فعاود النظر خلفه على 
وانهال  جنونه،  فجن  الخيار،  ووقوع  ارتباكه  و�صاهد  الجديد،  ال�صبي 
عليه ب�صباب فاح�ش متناولاً عر�ش اأمه، ثم ركله في وجهه، فوقع ال�صبي 
على الأر�ش ومعه الإناء، وافتر�ش )الخيار( الأر�ش المر�صعة ببقع زيت 

ال�صيارات ومعه ال�صبي وال�صكينة!
* * *

المتجه اإلى القرية الذكية يلزم اليمين!
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حليًما.. كان!

)1(
ا اأمام جماهير غفيرة، لم  ا هامًّ كاأنها على م�صرح عمالق توؤدي دوراً
تكن ال�صعوبة اأنها تتعر�ش لأول مرة لحدث مثل هذا، اإنما في يقينها اأن 

ا �صيحدث، انقبا�ش القلب هكذا يربك ويوؤلم، بل ويوؤكد. �صيئاً
�صاأنتهي  و�صتكون مالب�صك جاهزة،  »دقائق  وقالت:  اإليهن  نظرت 

حالاً من الكي«.
ا دون اأن يتحدث. ا هادئاً وهو مازال اإليها با�صماً

)2(
خلفها  من  والده  ينه�ش  وترتبك،  مالب�صه  على  دموعها  تت�صاقط 
من  -اأكثر  ا  رقيقاً ا  هادئاً ا  با�صماً مازال  فيجده  بعيد  من  نظرة  ويختل�ش 
ا باإذن اهلل(، يقول  المعتاد- فيربت على كتفها، وكاأنه يقول لها )خيراً
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الختباء  يحاول  وهو  داخله  يتوح�ش  الألم  يرى  مثلها  اأنه  مع  ويتحامل 
خلف هذه البت�صامة البريئة ال�صافية.

)3(
على �صوء �صئيل يجل�ش في مكتبه ال�صغير، ينظر ويتاأمل بع�ش ما 
و�صمعة �صغيرة  الدرا�صة،  لأ�صدقاء  الأيام؛ �صور قديمة  تحتويه ذاكرة 

داخل غالف اأحمر اللون، و�صهادته الجامعية ال�صماء!
ظل ي�صحك وي�صحك، ربما مما �صعر به عندما قراأ بع�ش مذكراته 

الطفولية، وربما لأنها ت�صعر به.
ونه�ش على اأن يعود لإعادة ترتيب هذه ال�صور والأفكار.

)4(
يرفع يده اليمنى وي�صعها على قلبه يتح�ص�ش نب�صه ويعيد ال�صحك، 
الألم يكاد يفتك به، لكنه لن ي�صرخ، هكذا قرر، بالبت�صامة �صاأنت�صر 
للر�صول  بروؤيته  اأخبر �صديقه  ا عندما  كثيراً ارتاح  المر�ش.  اأيها  عليك 
الرحمة  ر�صول  اأن  له  يوؤكد  وهو  يبتهج  ا  �صعيداً كان  منامه،  في  الكريم 

�صمه لح�صنه وابت�صم له، قال له: »�صتكون معي، اطمئن«.
يتاألم �صديقه وتت�صاقط دموعه هو الآخر من خلف ال�صا�صة العقيمة. 

هو يتحدث ليرتاح ويلقي اإليه بالو�صايا، والآخر يكاد يطعن ال�صا�صة.
انقبا�ش القلب هكذا يربك ويوؤلم، بل ويوؤكد.
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)5(
�صورة �صوداء بها خط متعرج، طالب ال�صماح اإن اعتدل هذا الخط.

)6(
مازالت المالب�ش جاهزة بعد انتهاء الكي، مازالت ال�صور تنتظر 

اإعادة ترتيبها، لكن الخط في ال�صورة لم يعتدل.
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بين الالمعقول والالموجود

الهدوء  حالة  ا  متعجباً وقف  لعمله،  ا  ذاهباً �صيارته  ي�صتقل  اأن  قبل 
اأثناء  النظر  يمعن  بداأ  �صيجارته  انتهى من تدخين  وال�صكينة، وعندما 
المرور،  وانتظام حركة  والأ�صوار،  ال�صوارع  ا من نظافة  �صيره، منده�صاً
وعدم وجود �صجيج، وخلو الأر�صفة من الباعة، حتى ا�صطدم ب�صيارة 
ال�صيارة  بنقل  ويقومون  يحا�صرونه  المرور  �صباط  فوجد  اأمامه  ت�صير 

لفح�صها واإعادة الك�صف على ب�صره.
ا مكفهر الوجه، وظل هكذا حتى موعد انتهاء  و�صل لمقر عمله غا�صباً
العمل، يلعن ال�صباط والدولة والغباء، وا�صطر للعودة في الموا�صالت 
ا من نظافتها، واآدميتها، و�صرعان ما اأهمل  العامة فعاد يتعجب مجدداً
بجواره  الجال�صة  الجميلة  بالفتاة  المتعمد  باحتكاكه  من�صغالاً  التعجب 

بعطر فواح ومالب�ش �صيقة تبرز نهديها.
ا -تبدو عليه عالمات الثراء- ينتظره  وعند باب منزله وجد �صخ�صاً



61

ا منه ت�صلم اأوراق من جهة ر�صمية، وتبين اأنه مح�صر من النيابة.  طالباً
انزعج لتح�صن حال الموظفين هكذا، ثم اأدرك معنى النزعاج الحقيقي 

ن داخل هذه الأوراق. عندما اطلع على المَدوَّ
والإ���ص��رار  العام  الطريق  في  بالتدخين  لقيامه  �صده  دع��وى   *

ب�صحة المواطنين.
ل  ب�صره  لأن  ا-  -نهائياً منه  القيادة  رخ�صة  ب�صحب  اإخطار   *

ي�صمح، وتعوي�ش �صاحب ال�صيارة المحطمة بمبلغ كبير.
لأنه دخل  ا  معنوياًّ باإيذائه  يتهمه  العمل  في  له  زميل  دعوى من   *

ا، وهذا اأدى لتاأثر العمل. عليه غا�صباً
واأخرى من زميلة لأنها �صمعته وهو يلعن دولتهم الحبيبة.

*دعوى من الفتاة الجميلة لتحر�صه بها، ومعها كل الركاب �صهود 
داخل  المثبتة  بالكاميرا  ت�صويره  تم  ال��ذى  الفيديو  ت�صجيل  ي�صبقهم 

�صيارة ال�صيرفي�ش.
تحقيق  بطاقة  الموظف  منه  طلب  الأوراق،  با�صتالم  توقيعه  وقبل 
ا عندما وجد  ال�صخ�صية ليتاأكد اأنه ال�صخ�ش المطلوب، فانزعج مجدداً

البطاقة بال عنوان له، ودون العالمة المائية لالأهرامات واأبي الهول.
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المعاناة ال تعترف بالتوقيت

)مساًء(
يكاد يقفز من فرحته وهو ي�صير بينهم منفرج الأ�صارير، يتطلع اإلى 
فيرى عظمة  اأيديهم  واإلى  وال�صفاء،  المحبة  فيرى  المب�صرة  وجوههم 
ببهجة  المملوء  قلبه  فين�صرح  الم�صاعدة،  وروعة  بالمعدومين  ال�صعور 
ا  وروحانيات �صهر ال�صيام، وتزداد �صعادته ويجدد عهده باأن يبقي ع�صواً

بقافلة الخير هذه اإلى الأبد.
القافلة  لأع�صاء  وابت�صم  )الأكيا�ش(  تناول  التوزيع،  في  ترتيبه  جاء 
ا بالرهبة، يراجع ما  الم�صجعين له، غا�ش في مدخل البيت المظلم مملوءاً
حفظه من كلمات وابت�صامات وردود لجمل متوقع �صماعها، ثم طرق الباب... 
اأ�صابته كل اأ�صهم ال�صمت في مقتل، وجحظت عيناه، وانتف�ش كاأنها 
ب� )الأكيا�ش(  واألقى  تت�صاقط،  �صاعقة الموت، ثم �صرخ بقوة ودموعه 
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في وجهها هي واأطفالها، وخرج مهرولاً ي�صرخ ويبكي.
�صرخته اأفزعت زمالءه في القافلة، وقبل اأن يدخلوا البيت كان هو 
ا ي�صرب كل َمْن يحاول اأن ي�صتوقفه، و�صراخه يتزايد وهو يجري  خارجاً
في ال�صارع كمجنون هارب، والقافلة وجموع المارين في ال�صارع ينظرون 

اإليه باأ�صى حتى ابتلعته الزحمة، ل يعلم اأحد اأين ذهب!

)صباًحا(
ا لوجه مع الطامة الكبرى،  تركت جيرانها -المعدومين مثلها- وجهاً

واجتهدت حتى �ُصمح لها بمقابلة ال�صيد وكيل النيابة، وقالت له:
واأطلب  اليوم،  فجر  ودفنتهم  عمد-  -عن  الثالثة  اأطفالي  »قتلت 

الإعدام، واأرجوك اأن ت�صاعدني اأن يكون في اأ�صرع وقت«.
تلعثم وكيل النيابة وانده�ش، وقبل اأن يتفوه، اأكملت:

وبها  ال�صخ�صية  بطاقتي  هذه  البا�صا،  معالي  يا  مجنونة  »ل�صت 
عنواني، ويمكن اأن تتاأكد من �صحة القتل لو اأر�صلت اأي فرد اإلى هناك، 

القرية كلها علمت ما حدث«.
»ورجاءاً ل ت�صاألني: لماذا قتلتهم..؟!«.
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زيف

)1(
لم تمكنه �صحته الواهنة وج�صده الممتلئ من اإتمام �صالة القيام 
في الم�صجد، فقام بم�صاعدة �صبي يافع والتزم الم�صي كعادته بجواره 

ل�صعف ب�صره وعدم قدرته على تمييز الأ�صياء والألوان.
ا�صتقبلته زوجته العجوز، و�صاعدته حتى جل�ش في مكانه المف�صل 

ا.  اأ�صفل النافذة الخ�صبية، وطلب منها �صاياً

)2(
ذهبت والحيرة تع�صف بها، ماذا �صتفعل؟

هو يعلم اأن بيتهم ل يحتوى على اأي �صيء اإل اأجزاء من مفرو�صات 
التي  ال�صدئة  الأوان��ي  وبع�ش  الترابية  الأر���ش  اأج��زاء من  تالفة تغطي 

ا ما يتم ا�صتعمالها، ومع ذلك طلب ال�صاي! نادراً
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مائدة  تر�صلها  التي  )الإف��ط��ار(  وجبة  بقايا  ف��ي  تفت�ش  ذهبت 
ا تقدمه له بدلاً عن  الرحمن بالم�صجد يوميًّا لهم، لعلها تجد فيها �صيئاً

ال�صاي، فعادت بمزيد من الأ�صى لعدم وجود �صيء.

)3(
ب�صي�ش  على  الإمكان  قدر  يتفح�صها  وظل  العتيقة  اأوراقه  اأخرج 
ال�صوء القادم من )فانو�ش( ال�صارع، يقلب الأوراق -التي حفظها عن 

ع. ظهر قلب- وقلبه يتوجَّ
كيف ي�صفونه بالجبن وهو َمْن وقف اأمام كل �صلطات ال�صتبداد والقهر؟

ولماذا يرمونه بالخيانة وهو َمْن وهب نف�صه للوطن وحريته؟
كيف؟ ولماذا؟

ولماذا؟ وكيف؟!!
ظلت الأ�صئلة المتالطمة تتهاوى على روحه المنك�صرة، لكنه حافظ 
على تحجر الدموع في مقلتيه حتى يتاألم في �صمت. �صعر بزوجته تلقي 
ا  متذكراً م�صاعره  جرح  على  وخوفها  حيرتها  ف��اأدرك  النظرات،  عليه 

الخواء الدائم وحالة الفقر المدقع لهم.
ال�صابرة،  لزوجته  اإ�صافي  بحب  قلبه  وتجدد  ا  األ�ماً الموقف  زاده 
و�صاأعود  ا�صترحت  ا،  �صاياً اأري��د  »ل  فقال:  حيرتها،  من  اإنقاذها  وقرر 

ل�صتكمال ال�صالة بالم�صجد.
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)4(
ا�صتوقفه �صاب وهو في طريقه للم�صجد، وقال له:

»اأنت )عرابي(؟«
»نعم، من اأنت؟«

»اأنا ابن لهذه البلد التي جلبت لها العار بخيانتك وجبنك«.
ا وافتراء، وقفتى كانت �صد ال�صتبداد والظلم،  »اأنت تتهمني ظلماً

وحياتي كانت للبحث عن الحرية والكرامة«.
ثمن  واأخ���ذت  الح��ت��الل  لنا  جلبت  الإنجليز،  �صناعة  من  »اأن��ت 

خيانتك بالنعيم خارج البالد«.
»هذه هي مح�صلة اجتهادهم؟!«

»ماذا تق�صد؟«
اأن  اأذهانكم  في  ي�صتقر  كى  �صيء  كل  فعلوا  الذين  زيف  »اأق�صد 
ال�صجاعة  واأن  ال�صتقرار،  الجنة هي  واأن  والفتنة،  الفو�صى  الثورة هي 
فاأنا  بني  يا  اذه��ب  ومتاآمر،  عميل  الحرية  طالب  واأن  للخيانة،  �صتار 

م�صفق عليك.
»�صاأذهب لأنني ل اأريد روؤيتك يا ابن الكلب يا خنزير!«

)وب�صق في وجهه ثالث مرات اأمام جموع كثيرة من النا�ش وان�صرف(.
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)5(
عاد لمنزله �صامتاًا يجاهد لروؤية اأي �صيء ولو يده!

ا، وزوجته مازالت تلح عليه: جل�ش في مكانه تحت النافذة، ثم تمدد نائماً
»ماذا بك؟ ماذا حدث؟«

بعدما  عينيه فخرجت  اأغم�ش  ثم  اإجابات،  اأية  منه  تاأتي  اأن  دون 
تاأكدت اأنه قد نام.

)6(
يومان من البكاء وهي مازالت عاجزة، ماذا تفعل؟

اأن يتعفن جثمانه -ل نقود معها- تبكي م�صيبتها والنا�ش  تخ�صى 
بالخارج ي�صتعدون ل�صتقبال العيد.

)7(
كتبت اإحدي ال�صحف الكبري بخط �صغير في اأق�صى ي�صار �صفحة 

داخلية:
قد  الم�صهورة  الفتنة  �صاحب  عرابي(  )اأحمد  المدعو  اأن  )علمنا 

توفي منذ اأيام(.
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محل إقامة

ا  م�صدوهاً قام  تكرارها،  ومن  الروؤيا  غرابة  من  ا  مذعوراً انتف�ش 
واأ�صاء كل اأنوار البيت وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، ا�صتيقظت زوجته 
منده�صة مما يحدث، �صاألته: »ماذا تفعل؟« نظر اإليها ولم يرد، حّدجته 
الأنوار بما فيها  اإ�صاءة  �صوؤالها، تجاهلها وا�صتمر في  واأعادت  غا�صبة 
انتهى من  وبعدما  متعجبة،  ت�صاهده  المياه، ظلت  ودورة  المطبخ  اأنوار 
الإ�صاءة ذهب لحجرة ال�صالون وجل�ش في منت�صفها واأ�صعل �صيجارة، 
واقفة،  وتركها  ا  اأي�صاً يجاوبها  لم  بك؟«،  »ماذا  و�صاألته:  اأمامه،  وقفت 
وترك ال�صيجارة وقام وفتح النافذة على م�صراعيها، فخرجت م�صرعة 
غير مدركة غرابته، هل يعقل اأن يفتح النافذة هكذا وهي بقمي�ش النوم 

وهو يعلم اأن اأمامهم �صباب يترب�صون بها طوال الوقت؟!
فقام  لخروجها،  ارت��اح  ال�صالون،  خ��ارج  من  ب�صراخها  يعباأ  لم 
ن�صمات  ا�صتعذب  النافذة،  من  المارة  على  ينظر  وهو  �صيجارته  يكمل 
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ال�صباح الخالية من التلوث، لكنه تلذذ بالدخان فاأ�صعل �صيجارة جديدة 
بمجرد قرب انتهاء الأولى، وابتهج لروؤية طفلة جميلة ذاهبة للمدر�صة، 
تاأكل وتغني في طماأنينة، فظل ينظر اإليها حتى غابت عن حدود ب�صره.
ا بداأ ال�صارع يمتلئ بالمارة والباعة الجائلين وال�صيارات،  ا رويداً رويداً
وبداأ قلبه يعود للذعر، وبداأت عيناه ت�صتجيب لما يخ�صاه، فجاأة وجدهم 

ا تحولوا.. جميعاً
الخ�صبية،  عربته  يجر  و)بي�ش(  ال�����ص��ارع،  ف��ي  يم�صي  )بي�ش( 

ا(، و)بي�ش( يقود �صيارات..! و)بي�ش( ي�صافح )بي�صاً
اأ�صابه الحزن لما يحدث، اأغلق النافذة وجل�ش يفكر.

اإلى )بي�ش(؟  النا�ش فجاأة يتحولون  ما الذي يحدث؟ لماذا يرى 
وكيف تنتقل روؤية المنام اإلى اأر�ش الواقع؟

على  نظرة  األقى  ال�صالة،  اإلى  ال�صالون  فغادر   ، قليالاً روعه  هداأ 
واطماأن  ال�صيق،  مطبخها  في  الإف��ط��ار  اإع��داد  في  المنهمكة  زوجته 
مت�صع  هناك  مازال  ا،  منتع�صاً وخرج  باردة  بمياه  تحمم  ثورتها،  لخمود 
من الوقت ي�صمح له بالإفطار اأمام �صا�صة التلفاز قبل موعد العمل، كان 
قد هياأ نف�صه لطوي كل ما يتعلق بالروؤية العجيبة، تناول اإفطاره بنهم 
ا جديدة  وهو ي�صتمع لن�صرة الأخبار ال�صباحية، اأخبار ل تحمل اإل هموماً
الن�صرة  بتغيير  يهم  اأن  وقبل  تغني،  ول  ت�صمن  ل  روتينية  وت�صريحات 
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وجد اأن المذيع قد تحول اإلى )بي�صة( تتحدث، فاق�صعر بدنه وانتف�ش 
ا، قاوم �صعوره، وقام بتغيير المحطة فوجد نف�ش الأمر، )بي�صة(  مجدداً
يلعب  ا(  )بي�صاً فوجد  المحطة  فغير  )بي�ش(،  خلفها  ويرق�ش  تغني 

ا وغادر منزله. مباراة كرة اأمام )بي�ش(، فقام غا�صباً
اإليه، ما  اأتو�صل  ت�صكع في ال�صوارع يحدث نف�صه، ثمة خطاأ ما لم 

الذي يحدث؟
ا لموقعه بين اأمواج الحيرة  لم ي�صل اإلى اأية اإجابات، ظل م�صت�صلماً
العمل  عمله،  لمقر  وذهب  اإ�صافية  �صجائر  ابتاع  جثته،  على  المتبارية 
�صو�صاء، �صراخ، و�صكاوى، وا�صتغاثات، لكنه انهماك بالن�صبة له، ارتاح 
لهذا، �صين�صيه هذا ال�صخب ما به، و�صيغرق ل محالة في اأجواء العمل 

ا لمواجهة ا�صتفزاز جمهور المواطنين. ويعود يقظاً
وجد قهوته تنتظره على مكتبه، تجرعها وبداأ في العمل، التعامل مع 
الجمهور لي�ش بال�صيء الهين، داعبته في البداية امراأة بدينة عليها من 
ا ما، ابت�صم وا�صتعاد ثقته في نف�صه  البقايا ما يوؤكد اإنها كانت جميلة يوماً
بالتاأكيد  غام�صة  روؤى  من  �صبق  ما  نف�صه:  حدث  اأخرى،  مرة  واطمئن 
ا  زيف �صيطاني، تكررت المداعبات من �صيدات اأخريات و�صادف �صديقاً
ا، اأن يقترب اليوم من نهايته دون م�صاجرات اأو  ا فريداً ا، وكان يوماً قديماً
�صباب مع المواطنين فهذا اإعجاز، ا�صتدعاه مديره فذهب اإليه، بمجرد 
دخوله لمكتبه الأنيق عاد ليهتز عندما وجد )بي�صة( �صخمة تجل�ش اأمام 
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ا  ا، ي�صمع جيداً المكتب، اأ�صابه �صيق وتمنى اأن يبكي، تكلم المدير كثيراً
ا، ازداد  ما يقال لكنه غير م�صتوعب ما يحدث له، وغادر المكتب حزيناً
لنافذة  هرول  )بي�ش(،  اإلى  تحولوا  قد  زمالءه  اأن  وجد  عندما  �صيقه 
ا من )البي�ش( يقف في انتظاره! ا كبيراً التعامل مع الجمهور فوجد �صفًّ

ا، طلب ال�صماح له بمغادرة العمل  كاد اأن يبكي، عاد لمديره م�صرعاً
حالاً ل�صبب طارئ، فوافق!

ا، بالكاد يقوى على الم�صي، لم ي�صمد طويالاً وجل�ش  خرج منك�صراً
ا  طبيباً تذكر  والحزن،  التفكير  اأنهكه  ما،  حد  اإلى  نظيف  ر�صيف  على 
عليه  ق�ش  الحال،  في  اإليه  الذهاب  فقرر  له،  ا  قديماً ا  �صديقاً نف�صيًّا 

الماأ�صاة بكل تفا�صيلها.
»! فقال له الطبيب: »عليك بتغيير محل اإقامتك وحالاً
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لغة اإلشارة

)1(
كان  منها  ونفوري  التعامل-  -بحكم  ا  عقيماً روتينيًّا  تعارفنا  جاء 

ا، ل يوجد فيها �صيء يجذب ول مبرر لنفوري هذا! جليًّا ومت�صاعداً
تعر�صت لوعكة �صحية -ب�صيطة- وفوجئت بها ت�صاأل وتطمئن علّي، 
ا ل�صعورها الطيب، بل اجتهدت  فاختفت الحدة في تعاملي معها تقديراً

ا ل�صناعة ابت�صامات جاهزة اأ�صتعين بها في الحديث. كثيراً
اإلى اأن جاءت تهنئني على مجموعتي الق�ص�صية وتطلب توقيعي، 
ندمت على تجهمي في وجهها طيلة الأوقات الفائتة، واأخبرتها ب�صعادتي، 

بل وذهبت كي نتناق�ش في تفا�صيل بع�ش الق�ص�ش.

)2(
ا جعلني اأتلعثم، تنبهت لهذا  في لقائنا الثاني راأيت وجهها ي�صع نوراً
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وراأيت  الكتابة عنها، فتحجرت مالمحها  برغبتي في  اأخبرتها  ا،  مبكراً
في عينيها �صيء تتهرب -هي- منه!

)3(
واأ�صواقي، حا�صرتنى -هي-  ا- من �صعوري  ابتعدت -هروباً اأن  بعد 
ا بداأت  ا رائعاً بوجهها الن�صر الرائق وبالأ�صئلة وتبادل الكتب، تمتلك حد�صاً
اأتاأمله تدريجيًّا والمفتر�ش اأننا �صنتناق�ش في رواية ما اليوم، لكنها بداأت 

حديثها عن لغة الإ�صارة فانقب�ش قلبي وتوقع حدوث ما حدث.
قالت: »اأريد الحتفاظ بك فقط!«

في  هّمت  ا،  عاماً اأم  كانت  دقيقة  اأتذكرها،  ل  لمدة  �صمت  �صاد 
: ا، فا�صتوقفتها قائالاً ا�صتئناف ما كانت تعده �صلفاً

�صدر  »هل  القديم:  بنفوري  ا  م�صتعيناً و�صاألتها  ا«،  حر�صاً اأ�صد  »اأنا 
مني ما يوحي بغير ذلك؟«

فانك�صر ثبات عينيها –-وربما قلبها- وقالت بحنان: »ل«.
كما  ق�صة  عني  »�صتكتب  خاملة:  بنبرة  ان�صرافي  قبل  �صاألتني 

وعدتنى في كتابك الجديد؟«

)4(
اأحبها اأم هو مجرد انجذاب؟! اأحبها اأم مجرد اإعجاب؟! اأهو حب اأم 
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ارتياح؟! اأهو حب اأم مجرد �صيء مختلف؟! اأحببتها اأم اأنني اأحاول ارتداء 
�صيء اأعجبني فقط؟! اأحببتها اأم اأنني اأتقم�ش �صخ�صية المحب؟

ا في كل اأ�صئلتي، فقررت كتابة الق�صة..! خرج الحب عامالاً م�صتركاً

)5(
التقينا فاأحببتها فرف�صتنى ورف�صتها..!

)6(
ي�صلحون  هل  مت�صادين،  فعلين  بهما  كلمات  »اأربع  نف�صي:  �صاألت 

ق�صة ق�صيرة؟ هل �صترحمني اأ�صهم النقاد؟ هل �صتفهمني واأفهمني؟!
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في السادسة صباًحا...

ا من ذلك اليوم الملبد بالغيوم، وبينما كانت  في ال�صاد�صة �صباحاً
ال�صماء ترتدي الألوان ال�صبابية الغا�صبة المنذرة باأجواء �صقيع موؤلمة.
وتفكر:  تت�صكع  بالمالب�ش،  المكتظ  الفاخر  دولب��ه��ا  اأم��ام  تقف 
اأم  الخارجية؟  مالب�صها  األ��وان  نف�ش  األوانها  داخلية  مالب�ش  ترتدي 

العك�ش �صيكون اأمتع؟

في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم..
ا بعد اكت�صافه هذا الكنز الثمين؛ �صندوق قمامة كبير   يهرول فرحاً
ا وبكل تاأكيد- �صيجد فيه بقايا طعام  ا هكذا -حتماً ا فاخراً يجاور فندقاً

ت�صلح له ولأ�صرته لمدة اأيام.
عليه فقط اأن ينزلق بن�صف ج�صده العلوي داخل ال�صندوق، على 

ا لدراجته ال�صدئة المحطمة. اأن ُيبقي الجزء الآخر حار�صاً
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في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم.. 
لتعد  للمطبخ  تتكئ على ع�صا خ�صبية حتى ت�صل   تجاهد وهىي 
ا  ا اأن يزرقها القوة للعدو �صريعاً وجبة الإفطار لحفيديها، تدعو اهلل كثيراً
حتى ل تقع عيناها على �صورة ابنتها الوحيدة داخل الف�صتان الأبي�ش، 
ثم على نعي )الأه��رام( لوفاتها مع زوجها عقب هذا الحادث الأليم، 

تتاألم، لماذا ل ت�صاعدها الع�صى؟!

في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم..
ال�صغب  اإث��ارة  بتهمة  احتياطيًّا  المحبو�صين  زمالئه  لزيارة  ي�صتعد 
ا باأن المقاومة عبر  والتظاهر، على اأن يعود ل�صتكمال ر�صم الجرافيتي، موؤمناً

ا للو�صول اإلى ربيع الحرية الحقيقي.  الر�صم خطوة ح�صارية ت�صاعد كثيراً

في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم..
ا للعمل، تهتم بالحلي  تتاأنق وتتجمل، وزوجها ينتظرها ليذهبا �صوياًّ
والإك�ص�صوار وتنا�صق الألوان والعطور، ي�صاهدها -زوجها- وهو ي�صحك 
لها، يذكرها بمغامراته على الفرا�ش منذ �صاعات فت�صحك له، وفجاأة 
تتذكر الذي يموت األم�اًا لفراقها وهي تعلم عذابه ب�صببها وحبه الحقيقي 
لها، لكنها تكمل زينتها، لم يعد يوؤلمها اأنه -معهما- في العمل، ولم تعد 

تبالي بنظراته وهو بائ�ش منك�صر من خلف الزجاج ينتظر قدومها.
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في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم..
كان قد انتهى من قراءة ورد القراآن اليومي، ويطمئن على اأخويه 
ا؛ هل يدعو ربه اأن يرحمه من  نائمين في �صكينة، ويخرج كالعادة حائراً
بيع الخبز على الأر�صفة واأن يجد وظيفة بموؤهله الجامعي؟ اأم يدعو اهلل 
اأن يغ�ش ب�صره عن زمالئه الذين تبوءوا الوظائف الكبري حتى ل يدخل 
ال�صيق قلبه وي�صتطيع ال�صتمرار في بيع الخبز لمدة 12 �صاعة كاملة، 

وبذلك ي�صمن اأن ُيبقي اأخويه نائمين في �صكينة ليوم جديد؟!

في ال�صاد�صة �صباًحا من ذلك اليوم..
كانت اأ�صياء كثيرة تحدث ل يتوقعها اأحد!
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شكر

دعوت ربي اأن يرزقني الحب ال�صادق والإخال�ش والوفاء..
 فكنتم بجوارى..

)ع�صام عبد الرحيم(
)محمد يحيى زكي(

)م�صطفى جمال(
)كريم اأنور(

)محمد فتحي حمتو(
)محمد �صالح(

)اأحمد نبيل(
و �صكر خا�ش اإلى..

الأ�صتاذ/اأيمن حنفي
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الأ�صتاذ/محمد رم�صان
الأ�صتاذ/ اأحمد حمدي

الم�صور المبدع/اأحمد ه�صام
و الفنان/محمد عيد

ا، اإنما اعتراف بالجميل.. ا اأو �صكراً اأحبائي، هذا لي�ش مدحاً

محمد أيوب
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