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ميكس شيدر
دعاء عبد املنعم

إهداء،
ُ
حديث نلا« :احيك يا شهرزاد»  ،ولم يكن قد
إىل من قال يل يف أول
ٍ
ُ
حلاكية ،أو تغويين.
ع ِل َم بعد أنين أهوى ا ِ

شجاعة

ّ
الفارين من اجلحيم ،ونشفق ىلع من
وقفنا ىلع حافة الطريق ،نرقب

انفصلت رؤوسهم عن أجسادهم..

خل ّسة ،غري أن اخلسة يف
نعلم أن الشفقة يف
موقف كهذا يه منتىه ا ِ
ٍ

زمننا يه عني الشجاعة.

سأتلين ابنيت ذات األعوام اثلالثة:
 بابا ..ما معىن الشجاعة؟ً
ضح ُ
كت ضحكة أرعبت الطفلة ..جحظت عيناها وتدىل فكها
ِ
اخلاوي من األسنان إال اثنتني ،حتوتلا إىل أنياب غول..
ً
هل رأيت من قبل غوال؟ وال أنا ،قبل اآلن!
انغرس ناباها يف فيك السفيل ويه تنظر ّ
إيل بعينيها اجلاحظتني ،فقلت

أراك تسفكني ديم
هلا من بني ديم املتساقط« :الشجاعة يا فتايت يه أن ِ
ّ
َ
ينكرس ظفرك من مقاوميت.
عنك حىت ال
وأحول نظري ِ
يف اجلهة املقابلة..

ً
تضاجع زوجيت رجال تتدىل حليته إىل أسفل بطنه ..حسنًا « ،تضاجع»
ُ
ليس اتلعبري األدق ملا رأيت« ،تغتصب» هو األكرث دقة.
يتناىه إىل سميع صوت ضحاكتها املدوية ..هل تستمتع باالغتصاب؟
9

ُ
ال أعلم! لك ما أعلمه أنين لم أرها تضحك هكذا يف مرات لقاءنا اليت
ُ
ً
أستطيع أن أحصيها لك اكملة.
يتدفق ادلم من بني فخذيها..
يلعق الرجل ادلميم َ
ادلم ويبتسم..
ً
يدس رأسه بني فخذيها حينا ثم يرفعه منتشيًا
يتخرث ادلم بني شعر حليته الطويل ..املشهد مقزز.
ّ
أحول برصي ناحية ابنيت الغول ،أراها تأكل حلم أخيها ويه تبتسم

وتقول« :نعم ،هكذا أنت شجاع مثل أيب».
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بنت وودل..

ّ
رن جرس انتهاء ِح ّصة الرياضيات ،وبدأت حصة اللغة العربية.
ً
جلسنا مجيعا مرتقبني ،ماذا سيفعل األستاذ جمدي!
ً
ّ
مزهوا تعلو وجهه ابتسامته اليت حتاول أن تشق طريقا
دخل الفصل

للنور من بني شاربه الكث..

ُ ّ
المنغمة «عليكم السالم ورمحة اهلل وبراكته»..
وبعد أن أدينا اتلحية

أشار نلا باجللوس..
ثم قام باستداعء لك طابل ٍة جتلس ىلع طرف «اتلختة» ،وكذلك لك
طالب ..وترك من جيلس جبوار احلائط إىل ماكنه..
ً
نظرا لطويل املالحظ ،لم أكن أستطيع اجللوس جبوار احلائط ،واكن هذا
ً
أهم أسباب مشاحنات وعراك ايلوم األول لدلراسة ،منتهيا بفوزي باجللوس

ىلع طرف «اتلختة» ،فكنت ممن اختريوا للخروج للمجهول.

ماذا سيفعل بنا األستاذ جمدي!! اكنت نظراتنا املتسائلة تكاد تنطق،
ُ ِّ
ّ
المعلم األكرث
غري أن ذلك لم حيدث فاللك خياف من جمرد ذكر اسمه فهو

رهبة يف املدرسة ،بسبب لسانه السليط.

قام بإاعدة توزيع أماكن جلوسنا حبسب «الشطارة»،

«شاطر» جيلس جبوار طابلة «بليدة» ،والعكس..
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كلُ

طالب

اكنت املرة األوىل اليت أُ ّ
حب فيها فشيل ،فقد أجلسين هذا الفشل جبوار
ّ
واألحب لقليب ..واليت تقابل لك حماواليت
«نرسين» ،ابلنت األشطر واألمجل،

للتودد هلا بانلظرات املتعايلة..

ّ
جلسنا ألداء االختبار ،فتحت ّ
عمودي
وضع
كراستها حبرص ىلع
ٍ
يستند إىل ذراعها ويخُ يف ما تكتبهّ ..
دست رأسها بداخل الكراس فلم

أستطع أن أرى وجهها..
ُ ِّ
ّ
يف حلظات ّ
مرت لكمح ابلرص ،انتهت من حل االمتحان ،وقامت لتسلم
ٍ
إجاباتها ثم وقفت جبوار األستاذ جمدي وهو يقوم بتصحيحها ،بينما لم أكن
ُ
بدأت بقراءة األسئلة حىت!
قد
عني منها.
هكذا اللحظات اجلميلة تميض برسع ٍة كرمشة ٍ
***

ُ ِّ
المعلم أننا سننقسم هذه احلصة منعا للغش ..ستجلس لك فتاة
أخربنا
ً
ّ
الفتية..مرت حلظات اتلقسيم دهورا طويلة ،وأنا أترقب من اذلي
جبوار أحد
سيجلس جبواري
ً

«كريم ،خذ كراستك واجلس جبوار نرسين»
ماذا!

ً
ً
بالدة وبالهة؟!! ال ال! مستحيل ،إنه راسب! وأنا ال
كريم؟!! األكرث
أحبه ً
أبدا
ُ
ُ
نكر أنين فرحت بعض اليشء ،فجلوسه جبواري هو صك ُمن ٍه
ال أ

بأنين الفتاة األشطر..
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هممت بأن أعرتض غري أنين تذكرت لسان األستاذ جمدي السليط

بقلق ال أدري هل سبب.
فكتمت غيظي وظللت أرقب بايق اتلقسيم ٍ

«نادر ،اذهب واجلس جبوار أسماء»
يا للحظ َ
اتل ِعس ،أجيلس نادر املتفوق جبوار أسماء وأجلس أنا جبوار

كريم!

أنت حمظوظة يا أسماء ،أحيانا يكون الفشل هو طريقنا للسعادة.
كم ِ
جلس نادر وأسماء يف «اتلختة» األوىل جبوار األستاذ جمدي..
ُ ّ
المعلم يلصحح يل ما
أنهيت امتحاين بأرسع ما أمكنين ،وذهبت إىل

كتبت.

ً

ُ
وقفت تماما جبوار نادر ،وودت لو كنت اجلالسة إىل جواره..
اكنت هذه املرة األوىل اليت أكون قريبة منه هلذا احلد.
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ٌ
غرور قاتل

ُ
أمسكت بقليم وحاولت أن
حتت تأثري «حكم القوي ىلع الضعيف»

أكتب.

ً
عبثا حاولت إخبار ذلك القوي أن الكتابة مثل الويح ال وقت هلا ،ال

ماكن ،وال مناسبة.

هل قرأت عن أحوال األنبياء وقت نزول الويح؟ أنا ً
أيضا ال أعلم
فقراءايت ضعيفة يف السري ..لم أهتم بها ً
يوما ،لكن دراسيت ادلينية أطلعتين

ىلع الكثري من أحوال نيب اإلسالم .فقد ورد مثال أنه ملا اكن يزنل عليه
ً
ّ
يتفصد عرقا يف شدة الربد ..وأنه اكن يُثقل ىلع ادلابة حىت تلاكد
الويح اكن
ً
تقع ،وورد أنه أحيانا اكن يغيب عن الويع ثم يعود ثانية .وقيل إنه يتغري
ّ
حيمر ويصري بلون الرماد.
وجهه،
ّ
ال ،ال لم يسبق أن حدث يل يشء من ذلك فلم أديع انلبوة بعد ،لكن
ٌ
األمر به وجه من الشبه!
تأتِين الفكرة .فتأخذين من اعليم إىل اعملها ،حىت تنتيه مين أو أنتيه
ُ ُ
تم ِسك بتالبيب عقيل وال تدعه حىت
منها .إن حدث وتكاسلت عنها،
تموت ،أو خترج إىل العالم.
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ايلوم ،جلست ألكتب .أمسكت قليم ،ال أدري ماذا سأكتب! لم تأتِين
عيين وسافرت ،سافرت ً
ّ
بعيدا
فكرة! ولكن ال بأس ،سأجلبها أنا .أغمضت

ً
بعيدا..حىت انتهت رحليت بعالم األفاكر
ُ
ّ
يتطوع أحد بالرد ع ّ
يل ..طرقت وطرقت وطرقت،
طرقت ابلاب ولم
ّ
(القوي)
ثم طرقت وال إجابة ..يئست .عزمت ىلع العودة ..لكن ذلك

أجربين ىلع الوقوف .ظللت واقفة حىت أيقنت أنين غري مرغوب ّ
يف ايلوم..
وىلع الرغم من ذلك ،دفعين الفضول إىل التسلل إىل ذلك العالم ..الغريب
 الشيقُ ،والمخيف يف آن.
يبدو أن هذا هو وقت قيلولة األفاكر فقد اكن الطريق خايلًا إال من
ُ
ّ
دعم هذا ..واصلت
صناديق معدنية ك ِتب عليها»:حمطة ادلعم» ،لم أفهم أي ٍ
ً
سريي حبثا عن فكرة ترمحين من القيظ ..اعلم األفاكر درجة احلرارة فيه يه
درجة َ
«السيَحان» ..ال ليس ملفردة «االنصهار» وجود يف هذا العالم.
ّ
أماين تلك إذ رأيتها أمايم ..تتبخرت يف مشيتها
بينما أنا مستغرقة يف

وكأنها تقول »:يا أرض اتهدي ما علييك قدي» ..لم أندهش من استخدام
أمثانلا الشعبية يف اعملهم فمن اعرش ً
قوما صار منهم.
ركضت حنوها ،لم ُ
ُ
يبد عليها اتلأثر لوجودي ،استوقفتها:
 معذرة آنسة فكرة..ً
خريا؟
-

لاً
خال من
 هل من املمكن أن نتحدث قلي ؟ اعملكم حار جداٍ ،لاّ
أنت
األفاكر إ
ِ
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ً
وخال؟ أما ترين؟ مئات األفاكر
 حقا؟ أأنت عمياء؟ أهذا جو حار؟ٍ

تسري أمامك ..أووه ،ال أحب طريقة الشباب املرصي هذه يف لفت االنتباه!
ُ
قلت معرتضة :أأنا العمياء؟ أنا فتاة ولست شابًا!
ُ
ً
ولكنك سليطة اللسان ..دعيين أك ِمل
أنت فتاة،
ِ
 حسنا! نعم ..نعم ِطرييق! وابتعدت عين
شعرت بالضياع ويه تقول بأن الشارع يعج باألفاكر وأنا ال أرى

سواها ،كيف ال أستطع أن أرى لك هذه األفاكر؟ هل هذا يعين أنها الفكرة
املقصودة؟ أم أنها تتالعب بأعصايب؟
ً
ُّ
ودودة
أي ورط ٍة هذه! ابتلعت رييق بصعوبة وبلهج ٍة حاولت أن تبدو

قدر اإلماكن قلت بعد أن استوقفتها:

منك آنسة فكرة ،وقاحيت تلك  -ىلع ما يبدو  -سببها
 أعتذر ِتوتري ،أنت تعلمني ..أنا يف اعلم غري اعليم ..وحينما خيرج املرء من اعمله

املألوف يبدو من الفظاظة بما حياول أن يتغلب به ىلع ضياعه.
 -وبعد؟ ما املطلوب؟

ضايقتين فظاظتها ،لكنين لم أرد هلا اإلهانة فحاجيت إيلها أكرب من

رغبيت يف اثلأر ،قلت:

 ال يشء عزيزيت ،هل تمانعني يف قضاء بعض الوقت ًّسويا؟

 ملاذا؟ فقط ملجرد ادلردشة ،هل أنت ملزتمة بميعا ٍد مثال؟21

ّ
 الُ ..كنت فقط أتسكع ألستمتع باجلو.
ً
سويا؟ أنا ً
إذا هل تُمانعني يف التسكع ًّ
أيضا أهوى التسكع،
 جيد..ً
ً
ُ
أتعلمني أنين أثناء إحدى مرات تسكيع قابلت فتاة مجيلة ..تشبهك تماما!
أنك ثرثارة
أزاحت نظارة عينيها ،رمقتين نظرة استناكر وقالت« :يبدو ِ
منك ..حسنًا فلنذهب»
ولن أستطيع اخلالص ِ
ّ
ٌ
مشينا ًّ
صمت حمرج اقتطعته بسؤال :عزيزيت فكرة ،هال
سويا ..ساد

عنك قليال؟
حدثتِين ِ

أأنت من املتحرشني باألفاكر؟!!
رصخت :انتبيه أيتها احلمقاء! ِ
ً
مستفرسة:
لم أفهم كالمها فقلت
 ًعفوا؟

معك ..فقط حاويل الزتام أداب السري يف اعلم
 -ال يشء ،كنت أمزح ِ

األفاكر حىت ال تعييق حركة مروره.
ُ
ُ
وهممت أن أسأهلا عن آداب السري تلك ،إال أنها قالت
فغرت فايه
يل أن قانون اعلم األفاكر حيظر عليها اتلحدث عن حياتها الشخصية مع
األغراب ،فقط ..الشخص املختار هو اذلي يُسمح هلا باتلحدث معه عن أدق

تفاصيل حياتها.

ُ
وقلت هلا« :حسنًا ما
ازدردت رييق يف حماولة بللع املوقف املحرج،

رأيك يف أن نلعب لعبة؟»
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راقها االقرتاح فقالت بلهف ٍة« :لعبة؟ ّ
أي لعبة؟»
ُ تخُ
مجُ
ُ
أصبت ربينين
قلت « :أقوم بتخمني مل تفاصيل حياتك ،إن

باتلفاصيل ..وإن أخطأت..
بصدى للكمة «أخطأت» ..تبادنلا انلظرات ُ
ً
المتسائلة ،حىت
امتأل اجلو
ِ
أشارت إىل لوحة رخامية ظهرت ىلع يمينها فجأة!
ً
ُ
فرأيت حروفا مكتوبة ،لم أستطع قراءتها فقد اكنت
حتولت ببرصي

مكتوبة بلغ ٍة ال أعرفها وال أستطيع حىت تميزي حروفها.
سأتلها« :ما املكتوب؟»

 تمت املوافقة ىلع اللعبة من املجلس األىلع لعالم األفاكرُ ،كت َب
ِ

عليها« :إن أصابت الالعبة تصبح يه املختارة ،وتقصني عليها حاكيتك،

وإن أخطأت ...ستموتني ،هلا يف ذلك مخس عرشة حماولة ،بعد لك حماولة
خاطئة تفقدين ً
منك حىت إن اكنت اخلامسة عرش اخلاطئة تتالشني
جزءا ِ
ً
تماما ،وتفقدين حياتك».
قالت ذلك ويه ترجتف.
ً
ُ
أشفقت عليها ،فاملسكينة اليت قابلتها صدفة أصبحت حياتها لكها

مهددة خبطر ختمينايت.
ُ
بصوت حاولت أن يكون ثابتًا:
قلت
ٍ
ً
خطرة ال حاجة نلا بلعبها.
 حسنا ،هذه لعبة ًِ
ممهورا بأال فرصة للرتاجع!
 اكن القرار23

نزلت ع ّ
يل لكماتها املختلطة بدموعها اكلصاعقة احلارقة...أأصبحت
تستطيع حىت ّ
ُ
حتمل مسئويلة ترتيب
أنا املسئولة عن حياتها؟!! وأنا اليت ال

غرفيت!

ُ
طريق للهرب ،فلن أحتمل أن تنتيه
نظرت حويل يف حماولة تلفقد
ٍ
ُ
نظرت إيله اكن يقف رشيط دميم ،حيمل الفتة
حياتها بسبيب ..يف لك اجتاه
ُ
ك ِتب عليها شيئًا ال أستطيع قراءته ،لك ما الحظته أن املكتوب هو ذات
اليشء.

بصوت جاهدت إلخراجه:
سأتلها
ٍ
 -ما املكتوب؟

 «فات أوان اهلرب»اندهشت! كيف عرفوا أنين أنوي اهلرب؟ ثم تذكرت أنين يف اعلم

األفاكر فزالت دهشيت.

ِّ
ً
حاولت أن أخفف عنها ،أحيانا نلجأ للهرب من خماوفنا حبث اآلخرين

ىلع مشاركة خماوفهم معنا ..قلت هلا:
حسنًا ،حسنًا ال تقليق سنلعب وستكونني خبري ،أمامنا مخس عرشة

حماولة كما ترين ،وأنت فكرة مجيلة لن جيرؤ املوت ىلع االقرتاب منك

ابتسمت من بني دموعها وقالت «سرنى»!
صدر ّ
دوي يشبه ارتطام األواين األلومنيوم بالسرياميك ،ونادى صوت

أجش« :املحاولة األوىل»
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ً
ها قد بدأنا إذا!

جيب ع ّ
يل استنفار مجيع خاليا تركزيي ،فال جمال للخطأ هنا .األمر

مصريي
ُ
«حسنًا دعيين أ ِّ
مخن ..هل أنت فكرة علمية؟»

انكمشت الفكرة وبان يف عينيها الفزع ،فعلمت أنين أخطأت.
ً
قلت« :إذا أدبية؟»
ابتسمت واعدت إىل حجمها الطبييع وقالت« :نلُكمل»
انفرجت أساريري وقلت« :رواية؟»
انكمشت!!
حاولت تدارك األمر فقلت« :قصيدة شعر؟»
تضاءل حجمها أكرث ،وطفرت دمعة من عينيها.
ترددت قليال ثم قلت« :قصة؟»
لم حيدث هلا أي تغيري لألسوأ ،فقد اكنت حماولة صائبة؟
استطردت »:حسنًا وما هو موضوعك أيتها القصة؟ أأنت حاكم

متسلط يذهب ببالده إىل اهلاوية؟» وما كدت أتلفظ بذلك حىت حاولت
الرتاجع فقد اكنت فكرة مجيلة لكن األوان قد فات فقد انكمشت حىت
صارت يف حجم فىت يف العارشة ،أويح يل حجمها بأن تكون فىت تعرض

لالعتداء من جاره اذلي يأتمنه أبواه عليه حىت عودتهما من العمل ..ولكن
ً
صحيحا فقد انكمشت أكرث!
لم يكن احتماال
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لم تكن قصة تارخيية ،وال رومانسية ولم تكن فانتازيا.
اآلن قد أصبحت يف حجم هرة وهذا مؤرش مثري لذلعر ،واتلوتر اذلي

يستلب الرتكزي ..نظراتها اكنت مألى بالكالم ولكنها غري قادرة ىلع انلطق.
أنت رجل لعوب مزتوج جبميلة ويهوى القبيحات؟»
قلت حبذر« :هل ِ
ً
هزت رأسها أسفا.
بدأت دقات قليب بالتسارع ..قلت« :مريض يهوى زواج الصغريات؟»
بكت.
قلت« :داعية يستخدم مهنته خلداع السيدات؟»
«أرجوك
قالت بصوت يشبه الفحيح وقد أصبحت يف حجم كف ايلد:
ِ
حاويل الرتكزي»
قلت وأنا أرتعد« :أنا أبذل جهدي ..فتاة فقرية ّ
أحبت زميل دراستها الرثي؟»
تضاءلت ولم تكف عن ابلاكء!
ّ
رصخ الصوت األجش ُمنبِّ ًها« :بقيت حماوالت ثالث»
وكأنين يف حاج ٍة تلوتر أكرث!
يجُ
ُ
أما الفكرة فاكنت نظراتها يه ً
فىت ُّر إىل غرفة اإلعدام.
ٌ
ّ
«شاب ..مريض ..وسيموت ..بعد ..أيام..
أحتسس حرويف:
قلت وأنا

قليلة؟؟»

صاح الصوت« :حمـاوتلـــان».
نظرت هلا يف أىس وقلت »:رواية مهجورة تطارد مقتنيها الكسول؟»
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بوق –كأبواق احلرب  -أصدر صوتا ،تاله الصوت األجش قائال»:
ٍ
حماولة واحدة».
ً
باردة كجثة ..فهذه الفكرة
هرب ما اكن قد تبىق مين من دم ،وأصبحت

املسكينة ستموت بال أي ذنب سوى أنها قابلتين ..تساءلت يف نفيس ماذا

سيحدث لو لم أحتمل وقاحتها وتركتها تذهب؟ ىلع األقل اكنت ستبىق حية!
َ
جاهدت يك أسمعه »:هل تعلمني؟ سأموت..
صوت
قالت الفكرة يف
ٍ
ً
ُ
لست حزينة ذللك.
ما يُشعل األلم يف جويف أن حماوالتك ظلت داخل حزي األفاكر
ٌ
يشء يسري من االبتاكر.
املستهلكة ،عدا األخرية ففيها

فأنت فقرية ال ِفكر،
الفظي احتمالك األخري ودعيين أموت يف صمتِ ..

ضحلة وبائسة .ال تستحقني االطالع ىلع حيايت.

حقد
أاغظتين لكماتها ،وحتولت مشاعر الشفقة عليها إىل مشاعر
ٍ
«أنت فتاة
وغضب« .فقرية؟» قلت برسعة وكأن القذائف تنطلق من فيمِ :
ّ
ً
رزق حالل»!
أصبحت بغيا ألنها لم تستطع أن تتدبر مصدر ٍ
تالشت الفكرة وحلت حملها قطرة دمٍ  ،حبجم دم بعوضة مسحوقة.
ماتت الفكرة وأنا ال أدري ..أأحزن ألنين كنت سببًا ملوتِها ،أم أفرح
ملوت تلك الفكرة الوقحة املغرورة!
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يف صحبة جنيب حمفوظ

رأيت فيما يرى انلائم أننا كنا ىلع سفر..
هذا الطريق نسافر عربه دوما ،طريق غري ممهد ،ىلع جانبيه بقايا

أشجار ،ممتلئ باملطبات واحلفر ،ال يشبه كثريا  -أو بأي حال يف حقيقة

األمر  -طريق السفر احلقييق.

مارست هواييت املحببة يف متابعة الطريق وقوفا يف ممر األتوبيس ،ثم

ما بلثت أن مللت هذا الطريق اذلي رست فيه مرارا مهما اختلفت وجهيت،

وقررت أن أجلس.

جلست فوجدت أمايم جنيب حمفوظ!! أخذت ملرآه ،ظللت أحدق فيه

لفرتة طويلة ،ال أستطيع كالما ،وال يكف كالنا عن انلظر لصاحبه.

اكن عجوزا ،غزا الشيب رأسه واغرت عيناه يف حمجريهما ،تماما كما

يف أواخر أيامه ،تربز شامته اليت تسكن جانب أنفه األيرس ،غري أنه لم

يكن مرتديا نظارته.

اكن هادئا ،تنظر هل فتشعر بفيض من الطمأنينة يغمر روحك ،كنت

أشعر هذا ،وظل شعورا مرافقين بعد صحوي ،تدور برأيس عرشات
األسئلة ،لكنين ال أقوى ىلع طرحها خشية إزاعجه ،وأخريا قررت سؤاهل،
فبادرته بسؤال ىلع استحياء:
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 عم جنيب ،رأيس يغص باألسئلة ،أشعر باحلرج من طرحها خوفا منإزاعجك ،ولكنين أروم انلصح.
أرسع  -وكأنما اكن ينتظر مبادريت  -قائال« :ورأيس يضج بالكالم
اذلي يريد أن يصل إيلك».
قال ذلك بلهجة بدت ودودة ،مما شجعين ىلع السؤال حبماسة:
 هل الشعور باحلرية يف اختيار الشخصية بطلة قصيت هو أمر طبييع؟أشعر حبرية شديدة حد توقيف عن الكتابة أصال ،فهل من حل؟
قال وشبح ابتسامة يعلو وجهه:
 هذا أمر هني يا بنييت ،يف القصة ،قد وهبك اإلهل جزءا من صفته،«اخلالق» ،أنت املتحكمة يف لك يشء ،أفريغ ىلع الورق لك ما يدور برأسك
مهما اكن دون تفكري ،اقرأيه ،لم يعجبك؟ حسنا ،هذا أمر طبييع ،قويم
بتغيري ابلطل ،من رجل المرأة ،من شاب لـ...
هممت أن أقاطعه بأن املشلكة ليست يف جنس ابلطل ،ليس كونه
رجال أو امرأة أو طفال ،اغية ما يؤرقين أنين ال أستطيع ختيل األمر اذلي
ينبيغ أن تكون عليه الفكرة اليت تقض مضجيع وتؤرق أحاليم ،ملا
انشغل ذهين قال كالما كثريا لم أنتبه هل ،وملا الحظ انرصايف عن كالمه،
اعد إىل صمته واتلفت يتابع الطريق.
بدوري الزتمت الصمت وحتولت إىل انلافذة ممتلئة خبيبيت.
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وملا كنت مغرمة بتفسري األحالم ،استفقت من نويم أستعيد مشاهد

احللم مشهدا تلو اآلخر يف دهشة ال يبدو أنها سزتول قريبا.

جل اندهايش اكن مؤسسا ىلع أنها لم تكن املرة األوىل اليت يكون

فيها جنيب حمفوظ زائرا يف منايم ،فمنذ حوايل اعم كنت يف زيارة ملزنهل
وتناقشنا حول روايته األشهر «أوالد حارتنا» ،اليت بدوري كنت قد قرأتها

قبل ما يقارب األعوام اثلالثة.

أتذكر جيدا أنين حاولت أن أسأهل عمن يقصد بـ «اجلبالوي» فيها،

فأخربين أن الاكتب يفقد سيطرته ىلع انلص حينما يصبح بني يدي القارئ،

وعليه ،فهو ال يمتلك تفسريا يمكن أن يسوقين ملن يقصده بشخص
اجلبالوي.

السبب اثلاين اذلي يثري ادلهشة يف كوامين ،أنين لم أهتم يوما بشغف

بقراءة أدب جنيب حمفوظ ،لك ما قرأته هل اكن «أوالد حارتنا» و«أصداء
السرية اذلاتية» ،األوىل اليت صدتين عنه ،واألخرية اليت رأبت الصدع.
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ً
هاتف ذيك ..جدا

ُ
اشرتيت هاتيف اجلديد لم أكن ىلع دراية بكيفية ختزين األسماء
عندما
ً
ُ
كبار» اذلي
فيه ..حسنا فألعرتف ،أصبحت  -ىلع حني بغتة  -من جيل «ال ِ
يتعامل بصعوبة ّ
مجة مع اتلطورات اتلكنولوجية.
اكن اسمك أول األرقام اليت ع ّ
يل القيام بتخزينها..

كتبت الرقم ..صفر واحد ثالثة مخسة اثنان سبعة سبعة صفر أربعة ثالثة.
َ
أين خيار اإلضافة إىل جهات االتصال؟
ُ
عرثت عليه بصعوب ٍة لم تنقصها ذلة االكتشاف..
ها هو..
وضغطت ىلع خيار احلفظ.
وألتأكد من حفظه ،فتحت جهات االتصال ،فلم أجده ..يبدو أنه قد

حدث يشء ما خطأ.
ً
ُ
كررت عملية اتلخزين ثانية ،ودلرء احتمال فشل العملية غيرّ ت االسم..
يف املرة األوىل سجلته باسم« :عبد اجلابر» ..ويف اثلانية « جابر» فقط.

وحبسب ما تعارفنا عليه ..جابر هو اسم الرضا ،وعبد اجلابر هو اسم

أوقات الغضب.

ً
ألتأكد من جناح العملية تفقدت جهات االتصال ثانية فلم أجد االسم
ً
حمفوظا.
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ً
حسنا ،ال دايع للتسجيل اآلن فأنا أحفظ الرقم عن ظهر قلب.
ً
ما حدث بعد ذلك اكن غريبا..
يف أوقات شجارنا  -الكثرية  -اكن يظهر االسم عند تليق املاكملة «عبد
ّ
اجلابر» ،وحاملا حتل أوقات الرضا يظهر «جابر» اكسم املتصل.
هل تصدق أنين ب ّ
ت أتنبأ بمواعيد شجارنا ،وهل سنحل الشجار يف
ِ
ُ
هذه املاكملة أم ال من االسم اذلي يظهره اهلاتف؟!!!
ً
األمر مريب حقا ،هل أصبحت اهلواتف ذكية إىل هذا احلد؟
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صياد نبحث هل عن قاتل

ً
هنا ،بادلاخل ،كنا ننتظر أيم حىت تأتينا بطعام الغداء ..أحيانا اكنت
ُ
تغيب ً
ومرات قليلة اكنت تأتينا برسعة.
كثريا،
ٍ
كثري ،كثري ً
جدا ىلع غري العادة ،فرحنا ً
كثريا
يف ذلك ايلوم أتتنا بطعامٍ
ُ
فقد اكنت املرة األوىل اليت نرى فيها هذا القدر من الطعام .مهمومة ،تغا ِلب
دموعاً ترقرقت يف عينيها ،للمرة األوىل ً
أيضا ،لم ترغب يف تناول الطعام
معنا .للمرة األوىل لم تتفاعل مع مشاكسات الصغار بل أبعدتهم عنها،
وانكمشت ىلع نفسها يف ركن الغرفة صامتة ،ساكنة وحزينة كما لم نرها

من قبل.

ُ كلِّ ُ
كمحتل ين
طار انلوم من عيين ،فانشغال ابلال يطرد انلوم
بشعب
ٍ
ٍ
ّ
قلت حيلته .ظللت أراقب صمتها ،وإحلاح أيب املتكرر ألن ختربه بما بها..
حىك هلا عن معجزة هربه عن بنادق الصيادين اذلين انترشوا يف أرجاء

املدينة وحول مجيع أشجارها ..انفكت عقدة أيم بعد حديثه ،وأخربته أن:
ٌ
«صديقيت اقتُ ِنصت ويه اعئدة إىل صغارها حببات القمح الصغرية ،سقطت
ٌ
ىلع األرض واختطفتها أيدي الصيادين حىت دارت معركة سال ىلع إثرها دم
ُ
ثالثة أطفال من أطفاهلم ،د ِهسوا حتت أقدام ذويهم أثناء شجارهم حول من
ُ
شعرت بادلوار ،اغمت عيناي واكدت
اذلي أسقطها ،ومن أحق بها .ساعتَها
تصيبين إحدى رصاصاتهم لوال أن أصابتين عناية اهلل فاختبأت داخل أحد
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أجولة األرز اليت ال جيرؤ صياد منهم ىلع االقرتاب منها ..ظللت هكذا مدة
ً
ّ
دهورا ،تسللت وميع الكثري من حبات األرز فرح بها األوالد ،لكنين
مرت

لم أستطع أن أقربها».

بعد عدة أيام قالت نلا أيم أننا كربنا وجيب ىلع لك واحد منا أن حيصل

ىلع رزقه بنفسه ،فما جتنيه ال ييف باحتياجاتنا الكثرية ،فقد كنا عرشة أفواهٍ
ً
ً
كثريا من الصيادين ،وودعتنا وداعاً بدا أنه األخري،
كثريا
مفتوحة .حذرتنا

وارتكنت يف زاويتها اليت لم تربحها منذ مقتل صديقتها إال للحصول ىلع
الطعام .صحيح أننا أصبحنا نتحرى يف خروجنا مواعيد نوم الصيادين غري

أن ذلك لم يمنعها من القلق!

ً
مجيعا من املزنل ،واكنت املرة
اكنت هذه املرة األوىل اليت خنرج فيها

األوىل اليت تبىق فيه أيم بمفردها.

بعد مشق ٍة حصلت ىلع ما تيرس يل فقد أصبحت األشجار خرابًا ال

أوراق فيها ،ومن باب أوىل ال طعام .عشش األصدقاء اليت اكنت ختتيف
ً
داخل الشجرات لم يعد هلا ماكنا وأصحابها ال أثر هلم.
عدت إىل املزنل ،وما إن اقرتبت حىت وجدت إخويت متحلقني حوهل

يف حركة غري اعدية .ال بد هناك أمر جلل .اقرتبت ألستطلع األمر فوجدتهم

يتصاحيون «ماما! ماما! ماما!» ويف مزننلا يظهر إحدى الصيادين ،اكن يرصخ

بهسترييا ويرضب ىلع حائط مزننلا حىت اكد يتحطم بني يديه .لم نفهم ماذا
ً
مريح
يقول لكن حراكته تشري إىل أنه يف ورطة ،اكن مزننلا ضيقا وغري
ٍ
بالنسبة هل ،لكنه اكن مالذ الراحة نلا.
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يبدو أنه اكن يريد اخلروج وال يستطيع ،ولكن ما اذلي أدخله يف

مزننلا وكيف استطاع ادلخول جبسده العمالق هذا ،صحيح أن املزنل بالاكد

ينحرش فيه ربع جسده فقط لكن ما اذلي فعل به هكذا!
تجُ
حاونلا مساعدته وفشلنا ،ناديت ىلع أيم ولم بين ..حبثت عنها فلم
أجدها ..ال أثر هلا ..هذا الصياد يرصخ بطريقة تمنع عين اتلفكري ،رصخت

باملقابل فيه أن يصمت حىت جند أيم لكن صويت لم يكن خميفا هل بادلرجة
لاً
الاكفية .ال أستطيع أن أجزم أنه قد وصل إىل سمعه أص !
ىلع يديه أثر دم ،وخيرج من جيبه طرف شفرة ملتصق بيها بعض

الريش ىلع ادلم املتخرث فيها .إذا هذا الصياد قد قتل أيم! قتل أيم وحنن

حناول مساعدته يف اخلروج؟

تركناه يرصخ يف بيتنا ورحنا نبحث عن مال ٍذ ال يتسخ بدم أمنا.
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الكريس املسحور

ُ
ّ
«الكريس
استسلمت إلحلاح أيم باذلهاب حلديقة القرية ألخذ بركة
ً
ً
املربوك» ..لم أؤمن يوما باخلرافات اليت تمتلئ بها عقول أهل القرية ،بدءا
ً
من ّ
«حبلة» وصوال للكريس اذلي ال تستعيص عليه
الويل اذلي جيعل العاقر ِ
ً
مشلكة ..مهما اكنت مصيبتك كبرية ،ما عليك سوى أن جتلس ساعة واحدة
ّ
ً
ّ
الكريس ثم تقوم وقد ُحلت مشلكتك« .طبعا حمض هراء» قلت هذا
ىلع هذا
ً
صارخا يف وجه أيم اذلي امتقع حني علمت أنين ذهبت للكريس من دون
علمها« .كالم فايض ماهل معىن! أديين رحت أهه وماجراليش حاجة ..ال

ادليون سقطت وال الويلة رجعت» .قالت ويه حتاول أن تهديء من رويع:

«بس ياودلي أنت رحت ف أيام انلحس!»

 حنس؟عليا احلرام مايف حنس أكرت من كالمكم اخلايب دا بس اسمع مين! ما اسمعش اهدى بس يا ضنايا ..رح أحكيلك حاكية الكريس ومن بعدهااعمل اليل حياللك ..ياودلي ،الكريس دا غريب ُصح ..وأنا زيك كنت أقول دا

كالم ماسخ ماهلش أصل ..حلني ما أبوك اكن هيطلقين ..وقتها عقيل طار مين..

مادريتش بنفيس غري وانا ىلع الكريس وببيك ..أبوك اكن دائما يقول يل :ما
47

رأيتك تبيك مثل ابلاك دا يا هنية ..وضمين يله وبكى معاي! يومها اتوكد يل إن
حديث أهل ابلدل صح ..ما ختاريف وال نقص عقل نسوان ..لكن انت ايلوم

رحت ايلوم انلحس ..واليل يروح انلحس الزم هل يروح مرات تالته يف الرضا،

يف تالت دواير للبدر ..جلل ما تنفك كربته ..أيام الرضا حلد ايلوم العرشين يف
نحَ
الشهر العريب ،ايلوم الواحد والعرشين تبدأ أيام ِ سات.
لم أقتنع حبديث أيم تمام االقتناع غري أنها استفزت فضويل ففعلت

مثلما قالت.

يف ايلوم اثلالث للشهر اثلالث منذ قصت ع ّ
يل أيم تلك القصة وبعد
ً
ّ
أن جلست ساعة ىلع الكريس املسحور ..رن هاتيف ..أخربين املحايم أن
زوجيت تنازلت عن دعوى اخلُلع وقبلت الصلح ..وهاتفين احلاج أبو رأفت
ً
َ
ّ
قائال :أنه ألجل خاطر وادلي اذلي اكن صديقه فقد مد أجل ديْين سنة
أخرى ..وماكملة ثاثلة من احلاج سويلم أخربين أنه تنازل عن ما بىق هل من
ٌ
مال ع ّ
ذاهب أداء فريضة احلج وال يضمن إن اكن سيعود أم ال.
يل ألنه

عدت إىل أيم أتقافز من فرط السعادة ..استقبلتين بابتسامة الرضا
ً
وقالت« :يا ودلي بركة العدرا ..ربنا صاينها» قلت مذهوال« :العدرا؟!!..وايش
ّ
دخل العدرا؟!» قالت« :أهل ابلدل هيقولوا إن الكريس دا العدرا ارتاحت عليه
ّلما مرت بمرص يف رحلتها ..من دا ايلوم وبركتها حماوطة املاكن»
أثار كالم أيم سخرييت من خرافات أهل القرية أكرث من ذي قبل،
فهذا الكريس يستحيل أن يكون قد ُو ِج َد قبل أليف سنة ..ال أظنه قد اكن
ً
موجودا قبل مائة اعمٍ حىت.
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ويف تلك اللحظة ..عزمت أن أعرف ّ
رس هذا الكريس.
يف يوم انلحس اخلامس ذهبت إىل احلديقة الواقعة ىلع أطراف القرية..

يف هذه األيام تصبح احلديقة خاوية ىلع عروشها ..اكنت فرصة ذهبية
القتطاع جزء غري مريئ من خشب الكريس دون أن يلحظ أهل القرية.

أخذت القطعة وذهبت بها إىل صدييق ادلكتور رياض املتخصص يف علم

انلباتات يلفحصها ..بعد أسبوع أخربين بأن عمر هذه اخلشبة يبلغ حوايل

مائة اعم وعرشة ازداد فضويل ملعرفة قصة هذا الكريس ..بالطبع لم أخرب
َ
قبل أن يفحصها ..فهو مع نيله أىلع
رياضا بمصدر اخلشبة فلو أخربته ملا ِ
ادلرجات العلمية إال أنه لم يتخلص بعد من سيطرة اخلرافات ىلع عقله..
ِّ
عدت إىل مزنيل أفكر يف الطريقة اليت سأصل بها إىل رس هذا الكريس..
وبعد تفكري ال يقطعه سوى انلوم ..جاءين صوت  -حاولت ّ
تبينه ولم أستطع
ً
 قائال «يا إدريس إن أردت أن تعرف رس الكريس فتعال ايلوم إىل احلديقةقبل غروب الشمس ،ولكن احذر! فهذا الرس لم ّ
يطلع عليه ٌ
برش قبلك إال
واكن املوت مصريه».

إال اكن املوت مصريه قبل الغروب الليلة املوت الليلة الغروب الرس

الكريس املوت الليلة
ٌ
استفقت وأنا أردد هذه اللكمات ..وجل ومرتعب .لكن فضويل اكن
أقوى من اخلوف.

ً
وعند غروب شمس آخر يومٍ من أيام انلحس ،جلست خمتبئا خلف

الشجرة املقابلة للكريس املبارك يف انتظار جتيل الرس.
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وبمجرد انتهاء صالة املغرب اليت وصلت إىل سميع عرب مكرب صوت

املسجد الكبري ..ظهر ىلع الكريس عجوزان ،أكل ادلهر ىلع جسديهما
ً
ورشب ومع ذلك اكنا يبدوان أكرث شبابا مين أنا ابن اثلالثني .جلسا
ُ
ُ
ّ
ّ
الكريس
عشق ُمقدسة ،تبعث فيهما اجلمال ،ويف
يتبادالن القبَل يف جلسة
ٍ
الربكة ،ويف نفيس الطمأنينة.
ً
يف صباح ايلوم األول لشهر املحرم ُو ِج َد إدريس ميتا ..ولم تصل
اتلقارير الطبية إىل سبب وفاته
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درية ..بائعة احللوى

اكن ً
خربا ً
مثريا للهلع..
قررت وزارة اتلعليم منح أجازه ألجل غري مسىم للمدارس بمراحلها

املختلفة..

احلمد هلل أن ابنيت لم تبلغ بعد السنتني..
لك وسائل اإلعالم ال خرب هلا إال شبكة اإلرهابيني اليت تتعقب طالب
املدارس وتقوم خبطفهم وقتلهم وقطع ألسنتهم وإلقائها جبوارهم يف َع َرض الطريق.
املؤتمر الصحيف لوزير ادلاخلية أفاد بأن الشبكة اإلرهابية تقصد

زعزعة املواطنني وحثهم ىلع اخلروج ىلع الرئيس املنتخب ..ولكن الشعب

ٍ
واع بما يكيف يلدحض مؤامراتهم!

مذييع الربامج اتلليفزيونية حيذروننا من اتلأثر بمثل هذه الشائعات

فيه تسىع تلخويفهم وسد الطريق ىلع إجنازات السيد الرئيس.
ُ
سبعون قتيال ،اكنوا سببًا اكفيًا ألن تعلن ادلولة حالة الطوارئ.
لاً
سبعون طف ترتاوح أعمارهم بني اثلاثلة عرشة والسابعة عرشة..
ُ
ً
مجيعا بالكيفية ذاتها.
ق ِتلوا
اكفة األقسام واملديريات اكنت متأهبة ..فقد صدرت األوامر بأنه

خالل عرشة أيام جيب أن تكون هذه العصابة يف قبضتنا ..فانلاس قد

بدأت تتذمر.
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توقفت عمليات قتل األطفال ملدة ستة أشهر لم جترؤ فيها أرسة ىلع

بطفل هلا يف الشارع..
الزنول
ٍ

نيس انلاس ،ونسينا العصابة ..وبدأت احلياة تعود إىل طبيعتها.
ِّ
يف ايلوم اثلالث لعودة املدارس ..بُلغنا حبال ٍة جديدة لطفلة يف اخلامسة
ُ
عرشة من عمرها ق ِتلت بنفس الطريقة ،بعدما كنا قد نسيناها
ٌ
خنق شديد ..ولسان مقطوع وملىق جبانب اجلثة.
ًّ
منطقيا ،ولكن
تساؤنلا عن سبب هذه الطريقة باذلات يف القتل اكن

اكن بال إجابة.

ُ
يف ايلوم اتلايل وأثناء استجوايب لشهود العيان ..أخربتين طفلة يف العمر
ذاته تقريبًا ،جاءت مع وادلتها ،أنها اكنت صديقة القتيلة ورأتها للمرة
ً
األخرية عند بائعة احللوى يف الكشك اجلديد املقابل للمدرسة ..جالسة ىلع

كريس أمامه تنظر للمرأة ولساعتها..
ّ
«لوحت هلا ولم نتحادث ألنين كنت متأخرة» قالت ذلك يف شهادتها.

يتناسب هذا مع ما جاء يف اتلحريات من أن الفتاة ُوجدت ملقاة

جبانب املدرسة.

ولكن ما قصة السيدة صاحبة الكشك هذه؟؟
غريبة ،ال يعرفها أحد من ساكن املنطقة ،ومع ذلك فقد أكدوا أنها

يستحيل أن تكون القاتلة؛ فيه شابة يف أواخر العقد اثلاين ىلع األرجح،
َ ٌ
ير أحد منها سوء منذ جاءت.
بشوشة الوجه ،طيبة املعاملة ..ولم
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ترتدي عباءة سوداء ،صحيح ليست أنيقة لكنها ليست رثة ىلع أي ِة حال.
لاً
وبابلحث اذلي لم يستمر طوي قبضنا ىلع هذه السيدة اليت تويح

سيماها كما أخرب الشهود بأنها ليست قاتلة وليست حمرتفة!
ُ
كر!
املفارقة أنها لم تن ِ

أكدت أنها وحدها من قامت بقتل هؤالء األطفال وقطع ألسنتهم!
 ولكن دا مستحيل! تقتيل  70طفل!! ولوحدك؟؟ عملتيها ازاي دي!لو معايك حد وبتداري عليه من مصلحتك إنك تقويل عنه ..ما

تداريش.

 يا باشا! بالعقل كدا..لو احنا عصابة زي ما أنت بتقول هيبىق املاكن الواحد مقتول فيه

واحد بس؟ طب بالش هيبىق لك أسبوع وال عرش أيام واحد بيتقتل؟

وانت مش باين علييك إنك
 منطيق ..بس ازاي ويله؟ ولوحدك..ِ

جمرمة يعين.

 -أمر اهلل يا باشا!

 أمر اهلل! تقتيل ّ 70عيل وتقويل أمر اهلل! يا بت هو أنا بريالة قدامك!

انطيق بدل ما ورمحة أيم أعرفك أمر اهلل ىلع حق.

 -مالوش لزوم يا باشا خريكم سابق ..مش انتوا قلتوا عليا يف

اتلليفزيون إرهابية؟ اعتربين إرهابية وقل يل اإلرهابيني بيقولوا إيه وأنا
هقول زيهم وأبىق خلصتكم من الليلة لكها.
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يجُ
ً
هذه املرأة تخُ يف ً
رسا ..ليست ساذجة ىلع ما يبدو ولن دي معها العنف.
ً
ً
أخرية لقتل الفضول.
فلتكن حماولة
ُّ
انت ورايك رس والظاهر كدا مش اعوزة تقويله..
 بيص يا دريةِ .أنت شايفة وهتتعريض بكرة ىلع انليابة وهما
أنا قفلت املحرض زي ما ِ

يترصفوا معايك بطريقتهم..

لكن أنا من نظريت اخلاصة شايف إنك مش بتاعت بهدلة وال قتل.
إيه السبب اليل خيلييك تقتيل العيال بالشلك دا وتقطيع لسانهم وترميه جنبهم..
كنت اعوزة تقتليهم بس كنيت قتلتيهم وخالص ..لكن الرس لكه
لو ِ

ورا قطع اللسان دا..

ُ
قطعيت لسانهم يله يا د ّرية؟
ما إن تفوهت بقطع اللسان حيت أصيبت باهلسترييا الشديدة والرصاخ

املتواصل وىلع لسانها لكمة واحدة « أنا مش طنط! أنا مش طنط! أنا مش

طنط! أنا مش طنط!»

لم أفهم ماذا تريد أن تقول فانتظرت حىت هدأت وقلت هلا:
 احيك يل إيه حاكية طنط دي ومضايقايك يله كدا!حاولت مللمة شتات نفسها وقالت:
 يا باشا مالوش لزوم الكالم .إن كنتوا هتموتوين ..يال موتوين وخلصوين.أنا ماحدش يف ادلنيا دي فهمين وال هيفهمين ..ودوين عند اليل بيفهم

ويقدر ويسامح.
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مش انتوا اعوزينين أعرتف؟
أنا معرتفة أهو! خلصوين بىق حرام عليكو أنا تعبت!
لم تتفوه بأي لكمة أخرى.
يف ايلوم اتلايل ُع ِرضت ىلع انليابة اليت أمرت بتحويلها ملستشىف
ّ
األمراض العقلية تلبيان حالة قواها العقلية فلقد شك املحقق يف قواها

أثناء استجوابها..

وملا اكن املحقق نعيم صدييق ،فقد سأتله عن آخر ما وصل إيله خاصة

وأن احلكومة قد أمرت حبظر النرش يف القضية ألنها تمس األمن القويم.
أخربين نعيم أن هذه أغرب قضية ُع ِرضت عليه يف حياته..
لاً
فقد جاء تقرير املستشىف بأنها تعاين خل طرأ ىلع عقلها ..وبتتبع

قصاصات حاكياتها اليت حكتها لزميالتها يف العنرب ..استخلصنا أنها بائعة
تعمل بايلومية لتستطيع إكمال دراستها اليت توقفت ثمان سنوات بسبب

ظروفها العائلية..

وحتيك فتقول« :هما اليل جننوين واهلل والد اللكب..أنا مش جمنونة هما

اليل جابوين هنا والد اللكب..بىق تدخل عليا واحدة شحطة صدرها قد

الربتقانة وتقول يل يا طنط؟ طنط ف عينك يا بنت اللكب دانيت طويل يابت!
بقيت أصرب مرة واتنني وعرشة بس بعدين املوضوع بيجنين..

ماحبسش بنفيس إال وابلت مفرفرة ف إيدي ..أقوم قاطعاهلا لسانها الزفر

دا ورامياه جنبها.
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ياما حاشوين وياما أصحاب داككني شتموين ورضبوين وكنت أروح ف

ماكن تاين ماحدش يعرفين فيه عشان يرضوا يشغلوين..
ً
ولك مرة أصرب مرة واتنني وعرشة حلد ما أجيب آخري ..مانا إنسان
برضه وحبس! أنا يعين عشان اشتغلت بياعة أبىق مسخرة العيال..
طنط إيه يا والد اللكب دانتو طويل!»
لم أتمالك نفيس من الضحك ونعيم يقرأ يل «بىق ابلدل مقلوبة والريس

مش اعرف ينام عشان العيال بيقولوهلا يا طنط!! طب نقوهلاهل ازاي دي؟ دا
سيادة الوزير لو عرف هيلبِّسنا ُطرح..
ً
متأثرا وقال يل :أنت مش مالحظ إن املتهمة
قاطعين نعيم اذلي بدا

دي قدنا؟
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ميكس شيدر

ّ
«طعام نظيف ،خذ ما يكفيك» مطبوعة خبط رقيق ىلع صندوق ُمعلق
ُ ّ
الم ِطلة ىلع شارع أبو قري بمنطقة مصطىف اكمل ،وقفت
ىلع أحد ابلنايات
أمامها بُرهة ،أخرجت هاتيف وهممت أن أقوم بتصويرها ،ثم تراجعت.
أكملت طرييق ،ثالث خطوات..
ّ
ثم ُع ُ
دت هل ثانيةّ ،
جربت أن أفتحه ألرى ما حيوي ،غري أن لكمة
السرت» ..تبادنلا
نظيف خرجت من ماكنها وهمست يف أذين «ال دايع هلتك ِ
االبتسامات  -أنا والصندوق  -ثم أكملت طرييق..
لاّ
ريما خشيش تشدو« :هو صحيح اهلوى غ ب؟» أردد معها لكمات
ربت ىلع كتيف ٌ
األغنية ،يبدو أن صويت القبيح اكن اعيلا فلقد ّ
شاب أسمر ذا
شعر أجعد يبدو كقبع ٍة تعلو رأسه ،أزلت سماعة أذين ونظرت هل ألفهم ما
ٍ
يزد ىلع أن ابتسم وأكمل طريقه.
يريد فلم ِ
أنا جائعة.

بعض املحال الصغرية اليت تنخفض عن مستوى األرض .مررت عليها،
لفت انتبايه أكياس من الشيبيس ذات لون قرمزي لم أكن قد رأيتها من
قبل .توقفت عند أحدها« ..شيبيس ميكس شيدر»
جتاريب األخرية مع األطعمة اجلديدة من الشيبس يه جتارب سيئة يف
ّ
جمملها ،غري أن الفضول اكن قد حتكم وال يمكن دفعه.
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ُ
ً
وقفت أمام أحد املحال ..ابلائع عجوز ضيق اخلُلق ،عيناه تشعان خوفا

غري اعدي ..وقفت أمام ميكس شيدر .اخرتته ،أعطيته عرشة جنيهات،
اكنت بها يشء من ابلىل فرمقها بنظرة أقلقتين ،ثم أعطاين ابلايق ،وضعته يف

احلقيبة ثم أكملت طرييق وواصلت ريما «ياريت أنا أقدر أختار».
ُ
نزلت من امليكروباص واكنت حقيبيت مفتوحة ،حاولت أن أمللمها،
فظهر يل كيس الشيبس بطعم ميكس شيدر .أغراين باتلقاطه سأفتحه
وأتذوق واحدة فقط ..ىلع أمل أن أُصدم فلم أحب الشيدر ً
يوما ..فضال عن
ثقيت املفقودة يف رشكة الشيبيس!

ضحك ع ّ
يل أحد املارة فيبدو أنها اكنت إحدى نوبات « احلوسة» اليت
ُ
وقت واحد .أرسع ليك أفرغ ما
تصيبين حينما أفعل العديد من األشياء يف ٍ
حتمله مثانيت منذ الصباح ،وأحاول إغالق احلقيبة ،واإلمساك باهلاتف،
واالبتعاد عن أكوام القمامة املتكدسة ..لم أهتم لسخريته وفتحت الشيبيس

وتذوقت واحدة!

وما إن وضعتها يف فيم حىت حدث ما لم أستطع إدراكه!

تبدل املاكن ،الربج اذلي يتم االنتهاء من تشطيب واجهته ّ
حتول إىل

بيت مكون من طوابق أربعة واجهته نوافذ من األلوميتال اليت جعلها
لاً
أصحابها بدي عن الرشفات حىت تتسع غرفة املعيشة أكرث ..فتاة يف
ُ
ّ
جبديليت الطويلتني تهزتان وترتطمان بمؤخر
أصبحت ..أسري
العارشة
ً
شيبسا «لزي» بطعم اجلبنة
ظهري وأنا ذاهبة للعم أبو سايم بعد الغداء أشرتي
ً
الفرنسية اذلي لم يعد موجودا اآلن.
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اختالس

ّ
لكنها اكنت دميمة الوجه ،قبيحة الطبع ،قذرة اثلياب..
ال يُمكن ألمٍ أن تكون بهذه الصفات..
ً
دليها مخسون طفال ،مجيعهم يقولون «ماما» ..كيف ومىت أجنبتهم؟ ال
ً
ُ
أجد جوابا..
اكنت ّ
أحن قاسية..
ُ
إن ش ّجت رأس أحدنا أثناء نوبة عمله ،اكنت جتلس ىلع كرسيها

املتهالك ،تنفث دخان سيجارتها وتهيل ىلع رأسه الرتاب ثم تضمده بقميصه
اذلي لو نطق النهال عليها بألوان من ُ
السباب ،لم تدخل بعد قاموسها.
ٍ
ّ
ٌ
يف املدرسة املقابلة للخرابة ،يتعلم طفل قال أيخ إبريز أنين لو
استحممت وأزلت عن جسدي «اجلَلَخ» العالق به ،حلَس َ
ب انلاس أنين هو.
ِ
كنا نأيت لك يوم ملشاهدته وهو يدخل من املدرسة..
ُ
اكنت دليه ٌ
أم مجيلة ،تقبِّله لك يوم وحتتضنه قبل أن يدخل املدرسة..
لم تقبلين أيم يوما ..حىت عندما أُص ُ
بت باجلُدري ..حبستين يف غرفة
ِ

العقاب وأدخلت يل ما بيق عندهم من طعام.
تحُ
يقول إبريز أنها لو لم تكن بين ألطلقت ع ّ
يل الرصاص كما تفعل
ُ
عد.
دائما بمن يصيبهم ٍ
مرض م ٍ
65

ت أن تكون يل ٌ
كثريا ً ما ّ
تمني ُ
أم مثل أمِ هذا الودل اذلي أشبهه.
ً
ُ
ويع مين
يف هذا ايلوم اقرتبت كثريا من هذا الودل وأمه ،وبغري ٍ
احتضنتُها برسعة وهربت.
ولكن قدماي لم تسعفاين يف اهلرب من رصاخها املتواصل»:لص!

لص! أمسكوه ..أمسكوا هذا القذر ..ال تدعوه يهرب».

لم أعلم ملاذا يتهمين هؤالء انلاس باللصوصية ..أنا لست سوى بائع

ُ
للفل.

ً
ٌ
رجل ضخم اجلثة ..انهال ع ّ
يل رضبا حىت تورمت وجنتاي..
أمسكين
وصلت املرأة وقالت من بني هلاثها»:اعرتف يا لص يا صغري! ماذا

رسقت يف غفل ٍة مين»

قلت من بني دمويع اليل انهمرت ألول مرة منذ عرفت معىن ابلاكء،
ُ
لم تكن املرة األوىل اليت يرضبين فيها هؤالء ،ملاذا بكيت لك هذا ابلاكء؟
ال أعلم..

ُ
وجدت ما سرُ ِ ق فافعيل ما تريدين ،وإن
قلت هلا»:احبيث يف أغراضك إن
ِ
ً
ٌ
لم جتدي شيئا فعناق آخر يكيف لرد الظلم».
ً
فتشت يف حقيبتها ،كثريا ..ثم قالت ويه ترصخ «الساعة! ساعيت
اجلديدة يا لص! يا جمرم!».

ً
أرسق منها شيئا ،سوى عناق اعبر
أقسم أنين لم ِ
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املوت

ّ
ٌ
ٌ
بزهريات سوداءُ ..معل ٌق ىلع ِمنص ٍة اعيلة..
فستان مزدان
ٍ
ٌ
مثرية للخوف والرهبة والفضول ً
أيضا!
ِ
ٌ
َ
تقبُ ُع فوق ُه الفتة بايلة ،كتب عليها:
ُ
ٌ
«فستان ال يصل ُح لالرتداء إال مرة

ملحوظة:

إن ّ
جسدك»
جربت ارتداءه لن تستطيع إزاتله من
ِ
ٌ ً
ٌ
فستان مجيل حقا
ولكن! ماذا لو لم يكن يناسبين؟
صعدت الساللم املتكرسة ،ذات احلواف احلادة
ً
عجوزا يتكئ ىلع عصاه ،ويبتسم ابتسامة محُيرّ ة..
سألت ابلائع ،واكن
ً
مخُ
ُ َ
ً
ٌ
يشء اغمض ..يدفعك
باملاكن
ليست ُم َطمئِنة ،ولكنها ليست يفة أيضا..
ِ
الستكشافه ،والعدول عن تلك الرغبة ف نفس الوقت ..سأتله:
جمال تلجريب الفستان األسود ..فقط جتربة؟
 هل من ٍ هل تستطيعني القراءة؟69

ٌ
 نعم ،ولكنين قلقة بعض اليشء. لككم كذلك ..جبناء! ًعفوا؟
 جبناء ..ألم تسميع؟ُ
لست خائفة أنا فقط أخىش أن..
لست خائفة وختشني؟
 هاهاهاها ِّ
اعرتفت خبوفِك ستتغلبني عليه.
إن
ِ
ُ
ِّ جمُ
 هل من املمكن أن ُتمم ليت!!
ترتكين أ
أنا أخىش أال يكون مناسبًا يل فقط..

ً لاً
واسعا قلي ؟
ماذا سأفعل إن اكن
ً
أو ضيقا بالاكد أستطيع ارتداؤه!
ماذا لو اكن مناسبًا ملقايس ولكنه جيعلين قبيحة!
هل سأعيش هكذا؟ غري معقول!

هل أجازف بكل هذا ،فقط ئلال تنعتين باجلُنب!
 املجازفة يه احلياة.ُ
لست ىلع استعدا ٍد لفقدها.
 بئست احلياة!ٌ
 إذن ،فمستعدة ملاذا؟70

 لاليشء.تخُ
ً
ً
حسنًا إذا ال يُمكنين جتريبه ..اكن من األفضل أن ربين بهذا بدال من
الرثثرة الفارغة!
 حسنًا ..اكن يُمكنُك أن تقرأي الالفتة ًجيدا..
ِ ِ
ساعتَها لم تكوين حباج ٍة إىل هذه الرثثرة الفارغة.
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نهود

أفقت من رشودي ىلع مشهد ظل اعلقا يف ذاكريت لوقت مللت حسابه،
ختيف أخيت صدرها وتدخله يف محاتله ..ترفع صغريها لكتفها ،ختطو

خارج الغرفة حمدقة يب بذهول..

بعد برهة تأتيين أيم بوجه مكفهر ..تسألين بتوتر وإن اكنت حتاول احلفاظ

ىلع هدوئها « :دي أختك يا جنس .بتشتيه أختك ياليل ربنا عمره ما»..

لم أسمع بقية ما قاتله فلم أكن أنظر هلا أصال ..نعم أتت أخيت تلجلس

أمايم ،هدهدت صغريها ووضعته يف حجرها ،فكت أزرار قميصها تلبدأ يف

إرضاعه ..ألقمته ثديها ورحت أنا لعالم خيايل..

كنت صغريا ،حوايل العرش سنوات ،أو أقل حينما بدأت تغزوين تلك

األحالم الغريبة..

أجلس ملشاهدة اتللفاز ،فتناديين املمثلة األثرية دلي ..أدخل هلا عرب

اتللفاز أقوم بزنع قميصها عنها وأتأمل نهداها ..اكنت تكمل مشاهدها

اعرية انلهدين ،ال تعبأ بوجودي كأنين شبح ال تراه .أحاول أن اسأهلا ماذا

تريد وملاذا نادتين ..ال ترد سوى بمزيد من اتلجاهل..

لم تكن هلوسات مراهقة فلم أكن قد بلغتها بعد ..ولم أشعر حىت

بذلة ما..
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فقط ما اكن يشغلين ،كيف استطعت ادلخول إيلها عرب جهاز اتللفاز..

كيف استسلمت يل يف فك مالبسها ،وكيف أكملت ما اكنت تفعله شبه

اعرية ولم تعر وجودي أي انتباه!

يف طفوليت ،اكنت العمات واخلاالت وزوجات األعمام واألخوال

يرضعن صغارهن يف وجودي ..وكأنين شبح غري مرأي ،تماما كما فعلت
املمثلة يف احللم..

كنت أختلس انلظرات نلهودهن ..لم تكن يشبه أحدهم اآلخر.
فزوجة عيم الشقراء ينتىه نهدها ببقعة وردية يلتقطها صغريها ويمتصها..
وعمايت السمراوات اكنت تلك ابلقعة بلون القهوة اليت يرشبها أيب..
ظلت حتريين تلك االختالفات اليت لم يكن يستوعبها عقيل الصغري آنذاك..
ظللت أتلصص ىلع فتيات العائلة ايلافعات.
اكتشفت أن هناك ثمة صلة بني لون شفاه الفتاة ولون تلك ابلقعة اليت

لم أكن أعرف هلا مسىم.

فالفتاة ذات الشفاه ادلاكنة ينتيه صدرها نهاية داكنة..
وابلنت ذات الشفاه الوردية ينتيه صدرها بنفس اللون.
استفقت ألخرب أيم أنين لم أنظر هلا أصال!
وجدت ادلموع ترتقرق يف عينيها ويه تقول« :هتفضل طول عمرك

جنس ..حسيب اهلل ونعم الوكيل فيك ..ربنا يوريين فيك يوم» واعدت أدراجها.
حاولت أن أحلق بها ألرشح هلا األمر ،إال أنها صفقت ابلاب بقوة.
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قلب حيوي اعملا تاه عنه

ً
ً
قليب اذلي يشبه بناية عتيقة بُنيت ىلع الطراز اإلجنلزيي بناية
ٌ
منظر ّ
بيه..
يزيد عمرها عن املائة اعم ،أي ما يزيد ىلع ضعف عمري،
ُ ٌ
ٌ
ً
ُ
جيدا حتت األ ةّ
تسع الكثري من اخليبات ،وختفيها
غ َرف واسعة
سرِ
انلحاسية..

أربعة نوافذ تطل إحداها ىلع ابلحر،

ُ
حاكيات لن تروى،
انلافذة املطلة ىلع ابلحر حتوي خلفها بقايا
ٍ
ُ
ٌ
حاكيات كثرية ،تصعد إىل رأيس لك يلل ٍة ويعبث أبطاهلا بأحاليم،
محُ ً
اولة استجماع خيوط القصة غري أنين ال أستطيع تذكرها ،وهذا
أستقيظ ِ
يسبب هلم الغضب فيأتونين يف الليلة اتلايلة الئمني ..أحاول استجماع
ّ
القصص ألرويها لصدييق اذلي ال يمل حاكيايت ،صحيح لم أعد أتذكر
ّ
مالحمه ،لكنه لم يتخل عين بالرغم من ذلك..
ٌ
أستقيظ لك يومٍ ويب خوف من أن يرتكين كما فعل مجيع الرفاق ،أحتسس
لاً
طرييق وصو إيله أمرر أصابيع ىلع السبع وردات ابلارزات املنحوتات ىلع
ّ
والزريْن املنغرسني يف منتصف قاعدته.
أرجله ،الطاووس الواقف ىلع قمته،
َ كاَ
لكل ،وخيربين لك مر ٍة أن لك هذا إىل زوال،
اكن يسمع ح ياي دون ٍ

وحنن ..حنن فقط اذلين سنبىق.
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اكنت يف نربته طمأنينة ترسي كرعش ٍة يف جسدي فتُنسيين حاكية ايلوم.
ً
ىلع مدى مخسة وثالثني ً
جتسيدا ًّ
حيا ملعىن الصحبة الطيبة.
اعما اكن
ايلوم استيقظت ىلع راحئة دخان تزكم أنيف ،هرولت إىل صدييق

أوال لالطمئنان عليه ،ارتطمت بباب الغرفة فقد نسيت أنين أغلقته يللة
ُ
ّ
دوي
رصخت فيه فسمعت
األمس ،حاولت فتح ابلاب لكنه لم يُفتح،

ارتطامه باألرض ..ع ِلقت قديم بالفجوة املوجودة يف منتصفه ،فلقد انكرس
ُ ِّ
زجاج ّ
رشاعته قبل عرش سنوات ولم أبدهل..
بصعوبة استخلصت قديم ،وهرولت للكريس ،راحئة ادلخان لم

تنقطع ،عيناي تدمعان بشدة..

ال أثر للكريس يف مجيع أحناء الغرفة ،راحئة ادلخان تزتايد وال أثر حىت
ً
وحيدة حد االحرتاق! أين وعده
بلقايا احرتاق فأين ذهب؟ أين ذهب وتركين

اذلي وعد؟ كيف نسيه بعد لك هذه السنوات!

اشتداد راحئة ادلخان أجربين ىلع تنايس الكريس وحماولة معرفة مصدره!
ناديت بأىلع صويت ىلع جاريت مدام صافيناز..
ً
كثريا ،وال جميب .حىت ظننت أن انلار اشتعلت يف جسدي،
ناديت
ََ
بدوار شديد.
راحئة ادلخان ازدادت حىت منعت عين نفيس ،شعرت
ٍ
جاءين صوت لم يكن صوت صافيناز  -ىلع ما أتذكر  -يرصخ« :ماذا
ب ِـ»...

وانقطع فجأة!
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ً
رصخت« :يبدو أن هناك حريقا ال أعلم مصدره»

قالت الصوت اذلي لم أعرف ملن يكون« :قـ  -لـ ُ -
بـ ِ -ك»
 -نعم .نعم ،نعم قليب يؤملين ..ال بد أنه تأثري هذا ادلخان الكثيف ،فأنا

ال أستطيع حىت أن أتنفس بانتظام ..هل لك أن تساعدين يف العثور ىلع ما
ُ ىَ
قض ع ّ
يل؟
حيرتق ونطفئه قبل أن ي
 ال سيديت ،قلبك..قلبك  -هو  -اذلي  -حيرتق!
 ماذا؟!! قـ ..قليب؟ أ..أنا؟؟!‘ما بك يا ُ
قلب؟ هل أحرقتك الشجون؟’
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صدييق القمر

كنا نتناقش يف مزيانية الشهر ،اليت لم تفلح اخلطط واملحاوالت

واتلكتياكت واملؤامرات اليت بدأت أوالها منذ ما يزيد ىلع العرش سنوات،
يف إيصاهلا آلخر الشهر بسالم ،أو ىلع األقل جتنيبنا «العراك الشهري» املعتاد

اذلي ينتيه دوما بلعن الزواج ومن يتمناه ،أو يقع يف حميطه أحد يرغبه.
دخل مازن من الرشفة مهروال يتساءل:
 بابا ..يله القمر بيميش معايا أنا بس دايما؟* روح اسأل أمك أنا مش فايقلك دلوقت.

تدخلت زوجيت حمتدة
ِّ
 -يووه! يا راجل قوتللك  100مرة ما تشخطش ف الواد كدا! لكمه

بالراحة هتعقدهويل وأنا ماحيلتيش غريه!

 -نقطينا بساكتك أنا مش فايقلكوا ،سيبيين أشوف اهلم االسود الل

ورايا دا ..اهلل خيربيت اجلواز اعليل بيتجوزوا

 -دي ما بقتش عيشة دي واهلل! هو انت أول واحد تتجوز وال

ترصف ىلع بيتك!

 -قويم خدي ابنك وفِ ّزي من قدايم بدل عليا الطالق باتلالتة ما

أبيّتك فيها!
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تصمت ،حتتضن الصغري وتذهب به لغرفته وتهمس هل بكالم لم أتبينه.
بعد قليل يأتيين صوتهما من ادلاخل:
 ماما ،هو يله بابا بزيعق دايما كدا؟ معلش يا حبييب تعبان شوية.يسود الصمت ثانية..
أسمعها تقول:
 آه القمر ..بيميش معاك علشان يونسك بالليل. يعين ايه يونسك يا ماما؟ يعين خيليك مبسوط ومش خايف ،مش انت بتنبسط ملا يميش معاك؟ آه ببىق مبسوط ..بس يله بيميش معايا أنا لوحدي؟ -علشان هو بيحب األوالد املؤدبني اليل بيسمعوا كالم ماما ومش

بيعلوا صوتهم.

يف تلك اللحظة تذكرت وادليت..
وتذكرتين حينما كنت صغريا ..أترك يدها وأجري وراء القمر ،وال

أستطيع اللحاق به ..أقف فيقف ..أسري فيسري..أقف ثانية فيقف ،إىل أن

أصل إىل وجهيت..

كنت سعيدا بالقمر كمازن ،لكنين لم أتساءل يوما ملاذا يرافقين القمر..
أتذكر فقط رصاخ أيم« :يا واد اميش يا وال! هنتأخر ىلع أبوك اليل

مستنينا دا».

86

وما إن نصل إىل ابليت حىت يصم أذناي صوت أيب املخيف وهو يسبين

وأيم بغليظ القول.

أهرول إىل غرفيت ..أفتح انلافذة وأنظر لصدييق القمر..
أجده يبتسم يل كما لم يبتسم يل أحد من قبل.
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فلسفة ابلطاطس

ُّ
ُ
نفيس أشكوه ما ّ
ألم برويح ّ
ّ
ومزقها.
طبيب
ذهبت إىل
بعد ترد ٍد طال..
ٍ
ً
ّ
بعني جامدة
بعدما انتهيت من حكيي ..نظر إيل الطبيب نظرة مطولة ٍ
ً
حىت حسبته فارق احلياة ..وفجأة ّ
هب واقفا وقال:
 قل يل يا رضا ..هل حتب ابلطاطس؟ً
ً
سؤاال ُمباغتا ً ُ
ومربِكا وأثار يف عقيل ما سمعته عن خبل األطباء
اكن
ُ
انلفسيني ..ال أخفيك ،بدأ اخلوف يتملكين فقررت أن أجاريه حىت أستطيع
ً
يحُ
فاكاك ..فقلت :ومن ال ّبها؟
هز رأسه ثم قال :عظيم عظيم ..مهروسة أم مقلية؟
ّ
فقلت وقد تبددت شكويك وحل حملها يقني .تام :مقلية.
ً
َ
ً
مبارشة واضعا يديه ىلع
جال بعيني ِه يف الال يشء ثم جلس أمايم
ً
ً
مبارشة يف عيين وقال :إذا َ
ّ
لم ال تتخذها قدوة؟
ركبيت ،ناظرا
ً
ُ
فغرت فايه..غري أنه استطرد برسع ٍة لم تدع يل جماال ملجرد اتلفكري وقال:
هل تعتقد أن أقىص أحالم ابلطاطس أن ينتيه بها املطاف إىل أصابع

مقلي ٍة ..فقط إلسعادك؟ بالقطع ال ..ومع ذلك انظر إىل دورة حياتها..

يف ابلدء صلبة ..تتحمل القذف واحلمل والرضب .احلرارة والرطوبة..

الوحل واملطر..
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وحينما تقع بني يديك وتقرر أنت نهايتها وال تستطيع ذللك مهربا
ً
ّ
ً
محُ
جتدها افظة ىلع صالبتها حىت مع اتلقشري واتلقطيع ..تظل صلبة حىت
حلظة هالكها يف الزيت..

وحينما تظن أن انلهاية قد آنت وال جمال تلغيري ذلك ..جتدها قدد

استحالت من صالبتها إىل يلون ٍة يه للهشاش ِة أقرب ..ما إن تلمسها حىت
تتكرس.

لكن سرُ اعن ما تُلملم جراحها وتُ ّ
قرر أن :ال! ال جمال لالنهزام..
ِ
ً
فتستعيد صالبتها ً
مرة أخرى ليست صالبة اعدية بل صالبة مذهبة تبعث
النشوى يف العيون

 .وحتتفظ بداخلها بأملها اذلي لن يتجاوز هذا ادلاخل..
وحىت عندما تكتشف أنت هذا األلم اهلش فإنه سيساعدك ىلع

االستمتاع..ولن يؤذيك حبال ..وسوف..

وهنا كنت قد وصلت بلاب الغرفة اذلي تسللت إيله بينما اكن
ً
الطبيب مستغرقا يف تأمالته
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ً

يف األرض خليفة

بدأنا ارتشاف قهوتنا الصباحية ..سأتلها« :أخربيين ،هل ترين ً
وجها
للشبه بني اإلهل ،الاكتب والطباخ؟»
ً
شذرا ،وأشاحت بوجهها عين.
نظرت إيل
حتولت إيلها ثانية وكررت السؤال..
ُ
ً
َ
انفج َرت يف وجيه وقالت صارخة يتناثر لعابها يف وجيه « :ألن تكيف
عن جنانك هذا؟
أتشبهني اهلل بمخلوقات؟ ألم يمر بسمعك ولو ىلع سبيل الصدفة أنه
يقول عن نفسه« :ليس كمث ِل ِه يشء؟»
ُ
اسميع ،ليس دلي وقت هلرطقتك ..دعيين أك ِمل هذه القهوة فلقد
تأخرت ىلع عميل.
ضحكت ً
رغما عين ،فساعدت ضحكيت ىلع استفزازها وقلت هلا،

بىل سمعت ..ولكن يف املقابل ألم تسميع أنت أيتها املؤمنة أنه يقول« :إين
جاعل يف األرض خليفة»؟
قالت ويه ترفع إحدى حاجبيها ،وتعقد يديها حول صدرها :بىل.
 ومن هو اخلليفة برأيك؟ إن سألت ذلك احلمار اذلي يقبع أمامك سيجيبك بأنه اإلنسان..ونظرت ّ
إيل بما يعين« :ألن تكيف عن بالهتك»؟
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ُ
محار أمامنا.
حاولت منع ضحكيت حىت ال تزيد ثورتها ،فلم يكن ثمة ٍ

لكنها أبت إال اخلروج.

وكما توقعت فقد أثارتها الضحكة أكرث وهمت بالقيام ..منعتها وقلت

بلهجة معتذرة :حسنا حسنا اجليس ،وأعدك أن أحاول أال أضحك ثانية.

ولكيال أغضبك أكرث لن أطرح عليك املزيد من األسئلة ،فقط

سأكتيف بطرح ما يراودين .وأرجو منك فقط أال تثقبيين بنظرات السأم
 -كعادتك  -فيه ترهبين.

قالت بلهجة ساخرة« :استمري يا فيلسوفة الغربة»
منعت الضحكة هذه املرة وقلت :حسنا حسنا ..خيربنا اهلل أنه جعل

اإلنسان خليفة.

خيلف اهلل يف أرضه ..ولكن من هو اخلليفة؟
اخلليفة اسم مشتق من فعل االستخالف وهو أن جيعل الرجل ماكنه،

يلُتِّم عمله.

أي أن اهلل أوجد اإلنسان يف األرض يك يتم ما بدأه..
نظرت إيلها مستطلعة فوجدتها تنظر باهتمام  -وذاك ما لم أعتده،

وشجعين يف الوقت ذاته ىلع امليض قدما يف الرشح . -

قلت :واذلي بدأه اهلل هو «اخللق» ..إذا فمن مهام ووظائف هذا اخلليفة

هو اخللق..

ذللك أعطاه اهلل القدرة ىلع اخللق..
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من الطني ،ذاك اليشء احلقري ،خلق اهلل إنسانا حسن املظهر بيه

الطلعة..

األمر ذاته يفعله كال من الطباخ والاكتب .فمن الاليشء خيلقان ما

جيعلنا نقف أمامه مبهوري األنفاس

األول يستخدم كالما مبهما ،جيعل منه آية فنية ،خيلق بني طيات

صفحاته عواملا اكملة ..يتحكم بمجريات أحداثها ،يعلم ماضيها ويتنبأ

بمستقبلها ،بل ويتحكم يف مصائرها أيضا.

واثلاين يستخدم موادا أويلة تكاد تتطابق يلخلق منها األشياء

املختلفة يف املذاق ،واللون والراحئة ..فقط بإضافة بعض من سحره اإلليه..
تذكرين تلك احلالة بما يقوهل اهلل عن قدرته يف اخللق« :يسىق بماء واحد

ونفضل بعضها ىلع بعض يف األكل»

فكما خيرج نلا اهلل من نفس األرض ونفس املاء ألوانا وأشاكال من

الفواكه واخلرضوات..

كذا يفعل الطباخ خيلق نلا من مواد متشابهة أكالت يسيل هلا اللعاب.
ً
وجها للشبه بني اهلل والطباخ
«وهكذا ترين يا عزيزيت أن هناك

والاكتب» قلت مجليت هذه وأرشت إيلها حبركة مرسحية أنين أنهيت العرض،

ويبدو أنين أنهكت يف رشح فكريت.

فما إن انتهيت من كاليم ونظرت هلا أستطلع ردة فعلها ،حىت وجدتها

تغط يف نوم عميق ..ال أعلم مىت غرقت فيه هلذا احلد!
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ّ
كماشة..

اكن قلق ما قبل انلوم يزداد معها باضطراد حىت ّ
ألرق شبه دائم..
حتول
ٍ
ٍ

يرتدد صدى لكماته يف عقلها حد األلم« :ولكن عالقتنا ال يمكن أن
يُكتب هلا انلجاح ما ُدمت تُ ّ
رصين ىلع العيش ىلع رف النسخ املمسوخة،
ِ
قواك الاكمنة ،واستغليها يف تطوير
احبيث يف داخلك عن نقاط تفردك ،عن ِ
شخصيتك ..حينها فقط ،ستجدين الشخص املمزي ،واملالئم لك ً
تماما»
ِ
ُ ِّ
جلست شاردة ىلع مائدة الغداء ،تلوك قطعة ادلجاج وتفكر يف
كالمه ..علقت «نسرية» بني رضوسها اليت فشل اظفرها يف انتشاهلا..
يف تلك اللحظة ومضت يف رأسها فكرة!
سألت وادلتها:
 ماما ،بتعميل ايه ملا األكل يتحرش بني سنانك؟ بشيلها يا بنيت ،ما بسيبهاش مستخبية جوا -أيوة أنا قصدي بتشيليها ازاي؟

ّ
«خلة» لألسنان ،لسه ماسمعتيش
 -يف اخرتاع جديد يف السوق اسمه ِ

عنه وال إيه؟

 طب عمرك جربيت ّخترجيها بلسانك؟

 ال حول وال قوة إال باهلل ..كميل أكلك يا ضنايا وانت ساكتة.101

اغتاظت ندى من أمها ،وكررت السؤال ىلع وادلها ..ولم خيتلف رده

ً
كثريا عن رد األم

ذهبت إىل صديقاتها الواحدة تلو األخرى تسأهلا ذات السؤال باهتمام

بالغ يثري الضحك من فرط سذاجته.

موهوب غريها بموهبتها الفريدة!
سألت لك من تعرف ولم جتد
ٍ
ُ
ٍ
ضن ،ويف نهاية ايلوم ..وضعت رأسها ىلع
بعد
أسبوع من ابلحث الم ِ
وسادتها ..جاءها قلق انلوم ..أمسكت هاتفها وكتبت يف رسالة:
«ىلع فكرة ،بعرف أعمل ّ
كماشة بلساين وسناين ّ
خترج األكل اليل

بيتحرش بينهم ،ومافيش أي حد غريي بيعرف يعمل كدا؟ ممكن نتلكم
دلوقيت؟»

ثم أغلقت هاتفها وغطت يف نومٍ عميق
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انطوايئ شوية

جلسنا ىلع اإلطار الرخايم اذلي توسطته خنلة اصفرت فروعها ومالت
إىل جهة اليسار ..تركنا مسعد وجلس ىلع كريس االسرتاحة ،وحده ،يُطأطئ
ٌ
رأسه وكأنما يعرتيه انلدم ،هو يف احلقيقة ممسك بهاتفه يفعل شيئًا ما..
بني احلني واآلخر خيتلس انلظر إىل الفتاة اجلالسة جبواره ،اكنت ترتدي
ً
ً
حذاء ً
ً
أصفرا يظهر جزء منه خارج بنطاهلا ابلين ،وجاكت أخرض لم
جوربا
أمحرا،
ّ
ُ
رأس ال تستطيع أن حتيص ألوانه.
يغلق سحابه جيدا ..ينتيه هذا الكرنفال بغطاء ٍ
اكنت الفتاة األكرث فوضوية من بني فتيات اجلامعة الاليئ رأيتهن ىلع
ُ
ُ
مسك يف يدها كتابًا أسندته ىلع حقيبتها
مدار سنوات دراستنا اثلالث ..ت ِ
اعلم آخر.
اليت احتضنتها وانغمست فيه حىت لكأنها صارت يف ٍ

مرت نصف ساعة ولم ترفع عينيها عن كتابها ،ال تعبأ بصخب

اجلامعة حوهلا ،قامت فتيات وجلست فتيات واكنت يه اثلابت الوحيد ىلع
جيذب ً
ُ
سعدا ،أثار فضونلا انتباهه!
هذا املقعد ،يشء ما فيها

ً
تماما! وضع هاتفه يف جيبه وتفرغ تلأمل هذه الفتاة
سعد صامت
ّ
الغريبة ،لقد ّ
حتول إيلها ،ثىن ركبتيه وشبكهما وكأنما يستعد لألكل ..أسند
يديه إىل ركبتيه ووضع وجهه بني كفيه واغم معها يف اعملها ..لم تنتبه هل الفتاة

ىلع أي حال.
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ً
شاكسا:
مللنا من اجللوس هكذا إال سعد ..باغته خادل ُم
 سعد ..يا سعد!لم ينتبه هل فرصخ فيه:
 يا سعد! قاعد لوحدك يله يابين؟ معلش أصيل انطوايئ شويةحيرك عينيه عن الفتاة ،وال حنن ً
قاهلا ولم ِّ
أيضا!
ً
عال شبح ابتسامة ىلع وجه الفتاة ،ضحكة حاولت أن تمنعها فلم تستطع،
ً
ً
ضحكة جعلت ً
سعدا يقفز واقفا وسلبت عقيل ..لو لم يهتم بها سعد يف بادئ

األمر لكنت ذهبت ً
فورا للحديث معها ،لكن أخالق الصداقة تمنعين.
ً
مبارشة أمامها ،وقال:
وقف سعد
 -أنا سعد ،انطوايئ شويتني بس هبىق كويس.

ضحكت فاخنلع قلبه – كما حىك يل بعد ذلك عرشات املرات  -ثم اعدت

إىل كتابها وتظاهرت بأنها ال تراه ،وضع يده ىلع الصفحة اليت تقرأها ثم قال:
 طيب ممكن أعرف بتقري ايه؟أبعدت يديه وقالت:
 هتعرف يعين لو قلت لك؟ -آه

 -ما يبانش عليك ،لكن ىلع أي حال بقرأ رواية «حقيقة اخلديعة»

تعرفها؟
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 حد اهلل بيين وبينها.ً
ِّ
ضحكت ثانية فأوقعتين يف غرامها ،من اكن يلُصدق أن هذه الفتاة

اليت تثري رؤيتها السخرية ستستلب قلبينا بضحكة!
«قلبك مال؟» ،قاهلا سعد وقد ّ
حتول صوته األجش ألرق صوت ،لم
ِ
ً
ُ
ً
يكن يقوهلا ساخرا ،بل اكن صوتا يملؤه الرجاء.
ً
عفوا؟
 آسف ،عمرو دياب بيقول« :ضحكت يعين قلبها مال».ّ
امحرت وجنتاها ،وأخذت تقوم بقفل وفتح قلمها بعصبية ،ولم تستطع

اتلغلب ىلع توتر قدميها وقالت« :مش رضوري طبعا ،مش يمكن تكون
سمعت حاجة لطيفة؟»

ُّ
حيمر وجهها
يا إليه! ال أصدق ما تراه عيناي! أال زالت يف مدينتنا فتاة

خجال!

اعد سعد إىل مشاكسته:
 يعين ...تقصدي تقويل إن أنا شخص لطيف؟مجدت تعابري وجهها فلم أستطع – ولم يستطع – فهم معىن ذلك ،هل
ختطى حده؟ لم ُ
تبد ىلع وجهها سيماء االمتعاض ،وال االستحسان كذلك!
اغبت داخل صفحات كتابها مرة أخرى ،ولم يفلح يف انزتاع لكمة منها

وكأن قد أصابها الصمم.

عدنا خبيبيت أمل ،لكن عزمنا ىلع العودة إيلها يف الغد.
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نحُ

ً
صباحا ،للمرة األوىل اليت
ذهبنا إىل اجلامعة للمرة األوىل منذ اثلامنة

ب فيها اجلامعة ،حبثنا عنها بني مجيع الفتيات ،ويف مجيع األقسام وال أثر

هلا!

انتظرناها ىلع املقعد اليت اكنت جتلس عليه طوال ايلوم حىت لم يكن

يف باحة اجلامعة غرينا ،ولم تظهر.

ً
سعدا رواية «حقيقة اخلديعة» دلان براون،
يف ايلوم اتلايل اشرتى
ُ
واكنت تلك املرة األوىل اليت يشرتي فيها كتابًا ،فقد اكن حيمل يقينًا أنه
سيجد به فتاته.

ىلع الرغم من عدد صفحات الرواية اليت تتخطى اخلمسمئة ،إال أن

ً
سعدا أنهاها يف يومٍ واحد.

سنوات ىلع هذا احلال؛ يقيض نهاره يف
وايلوم ،يكون قد أكمل عرش
ٍ

ابلحث عنها ويلله يف قراءة الرواية.
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ىلع منت الرحلة اتلايلة

ُ
متأخرا ..حواليَ الرابعة ً
ً
فجرا.
عدت من عميل
بدالل لم أعهده ،لم تكن يب رغبة بها ..رغبيت يف
استقبلتين زوجيت
ٍ
َ
انلومِ اكنت أقوى ..ف ِهمت ذلك من نظريت ىلع ما يبدو..
قلت هلا« :سعاد ساحميين ،لست باحلال األفضل ايلوم»
ابتسمت وقالت« :وال أنا»..
ُ
قبـلت جبينها ..ثم ارتميت ىلع الرسير.
احتضنتها،
لم تنم ،جلست وأطرقت رأسها..
آه ،هذا ادلالل اكن اهلدوء اذلي يسبق العاصفة..
خلناق جديد..
رأيس يكاد ينفجر ،وال طاقة يل
ٍ

انتظرتها تلتلكم ،ولم تفعل.

لم أعهد منها هذا اهلدوء ..فيه ً
دائما ثرثارة وال تمل من الكالم عن

تفاصيل ال تعنيين حىت أغيب يف انلوم.
ٍ
سعاد؟

سعاد؟

هلا.

ً
ِّ
ناديتها ولم ُ
ُ
رأيت دمعة تتسلل خدها ،لم تنتبه
يبد عليها أنها سمعتين،
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بك؟»
لكزت خرصها« :سعاد ،ماذا ِ
 ال يشء ،صحيح هل تعشيت؟أنت تعلمني أنين لم أتناول العشاء منذ ما
بك أخربيين! ِ
 -سعاد! ماذا ِ

يقارب السنة.

 قلت لك ال يشء!وانفجرت يف ابلاكء.

حاولت تهدئتها تلخربين ما بها ،ولكن اكنت حماواليت سببًا يف زيادة

نشيجها.

بك ،ما أردت إال االطمئنان ..لن نتناقش
 -سعاد ،فقط أخربيين ماذا ِ

حىت فيما يؤملك هلذا احلد ..أنت تعلمني أنين سأغفو ساعتني وأذهب
ً
للمدرسة وبعدها سأحاول إقناع املعلم ذيك بأن يستأجرين سائقا ألحد
ً يخُ
يوما ربين أنه ال يستطيع مساعديت ،سأذهب
ميكرو باصاته ..ثالثة عرش

َ
هل ايلوم للمرة األخرية ..وإن لم يرض سأذهب ملحل األحذية ىلع أول الشارع،
ً
ُ
لعامل يف وردية يللية.
رأيت ملصقا ينيبء حباجتهم
ٍ
نظرت ّ
إيل ولم تتلكم.
 سعاد! أخربيين ،أأأ ..أأنا سبب غضبك؟ً
واضحا.
هزت رأسها بإشار ٍة ال تفيد معىن

احتضنتها ،وأخربتها بأنين أحبها وال أستطيع ّ
حتمل دموعها.
لم تفلح هذه املحاولة ً
أيضا يف جعلها تتلكم.
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فقط تبيك وتبيك..
ّ
رن هاتيف ..املعلم ذيك!!
الساعة السابعة؟!!
مىت غرقت يف انلوم؟ ال أعلم.
أخربين املعلم ذيك أن األسطى عمر سافر إىل بدلته وأنين أستطيع العمل

ً
بدءا من ظهر ايلوم.
 سعاد!!أين ذهبت؟

ترى ما اذلي يؤملها هلذا احلد!
ّ
تتحملني ً
كثريا فوق طاقتك.
أنت
آه حبيبيت ِ

لو ختربيين فقط باذلي يضيق به قلبك ..ألم نتعاهد أن نتشارك األلم ّ
سويا!
آه يا سعاد ..كم أحبك حىت يف أوقات غضبك هذه.
ً
ال تتضاييق حبيبيت سأعمل عمال إضافيًا وسنتجاوز لك هذا.
 سعاد؟ سعاد؟ناديتها ً
كثريا وال جواب.
ال! حلظة.
ها هو اجلواب.
ذهبت إىل وادلتك فأنت تعلمني أن هذا األمر
أرجو أال تكوين قد
ِ
ُ
سأساحمك إن فعلتها.
غضبُين ..ولكن ال تقليق
ِ
ي ِ
113

فتحت الورقة وقرأت:
«احلبيب يارس..

ُ
ذهبت إىل رمحة اهلل ..هو
حينما تقع هذه الورقة بني يديك أكون قد

أرحم يب من لك هذا الرش يف ادلنيا،

سأخربه أن يساعدك ىلع اخلروج من هذا ابلدل ،كنت أتمىن أن خنرج
منها ّ
سويا ،لكن اكنت إرادة اهلل غري ذلك
أعلم وتعلم ويعلم اهلل أنين لم أتكاسل عن أخذ احلبوب ،ولكن شاء
ً َ
اهلل أن يُليق نطفة منك يف رحيم.
لم أشأ هلذا الويلد أن يرى ما اعنينا ..وبطبيعة احلال لن أسامح نفيس
ّ
إن ختلصت منه ،ولن أستطيع.
ُ
كما أنين أعلم أنك ستزنعج وحتاول أن ختيف انزاعجك حىت ال تشعرين

باللوم..

عزايئ أنين ذهبت وبداخيل بضعة منك.
سننتظرك ..ال تتأخر علينا
أحبك ً
كثريا»
ملاذا ترك ِتين يا سعاد!
ُّ
ُ
أتشوق لفرح ٍة يف عينيك عندما تأيت هذه اللحظة.
عشت عمري
لقد
ٌ
ً
إيلك.
ال ختايف ،لن تنتظري كثريا ..أنا قادم ِ
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طريق
وفجأة اختفت العربة اليت كنت أستقلها ،ووحدتين يف منتصف
ٍ
متقاطع ،ال وجود ألية عربات تسري فيه ،وال مارة يمكن سؤاهلم حىت.
ّ
بصوت
مرت عربة خرضاء صغرية ال تتسع لرأس صاحبها اذلي قال
ٍ
ً
يوصل للطريق
اعل وكأنه يرصخ «أنا أهو رايح املنشية» ودخل بعربته بيتا ِ
ٍ
الرسيع  -كما قال . -
ً
كغريب ضال لم أجد أمايم حال سوى اقتفاء أثره ،ولكن لم يكن
ٍ
أثر وراءه.
ثمة ٍ
ً
قديما من اخلارج أما من ادلاخل فال
صعدت درج ابليت اذلي يبدو
يسكنه أحد ولم يكتمل بناء طوابقه بعد.

ظللت أصعد ذلك ادلرج الضيق املعتم .وأنا أتردد بني إكمال الطريق

والعودة ،وأحاول اتلوصل إىل كيفية مرور العربة من هنا.

يف الطابق اذلي لم أحسب رقمه لشدة انشغايل بالطريق ،وجدت طفلة يف
ِّ
اعمها الرابع ىلع ما يبدو تقوم بتقشري «حمارة السلم» للطابق اذلي يعلو شقتهم.

حاولت إبعادها عنه ..ولكنها ىلع قدر مجال مالحمها فأفعاهلا للقبح مثال.
«دي ّ
طرية لسه مانشفتش يابنيت ..سيبيها دا انلاس تعبانني فيها» وما
ً
غطاء للرأس تربطه حول عنقها
كدت أتم اجلملة حىت ظهرت سيدة ترتدي
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بال مباالة ،جاء صوتها زلزاال يهز درجات السلم حتت قديم ،وأمرت الفتاة

أن ترجع إىل أمها وأن تكف عما تفعل وإال قطعت يدها.

اكن الطابق األخري ،واكنت جتلس ىلع سطح ابلناية يك تستطيع أن
ترقب ابلنايتني ً
معا كما قالت.
سأتلها عن الطريق ..فضحكت حىت أرعبتين ولم تتلكم ،فعدت أدرايج

حاملة اخليبة اليت أثقلت ظهري.

كيف نزلت هذه الساللم املرعبة وكيف وصلت إىل شارع سعد
ُ
زغلول؟ ال أمتلك إجابة ترضيين فاألمور هذه الليلة تسري بطريقة تش ِعل يف
رأيس األسئلة اليت ال يبدو هلا نهاية.
ىلع جانيب الطريق اكن هناك مقىه وحيد يشغل الطريق حبارتيه ويقف
ً
مالبسا بيضاء ،ورشيطة سوداء مربوطة حول خصورهم،
عماهل املرتدين

يالحقون املارة  -اذلين لم يكونوا موجودين  -واجتهت أعينهم ً
مجيعا حنوي
بطريق ٍة جعلتين أسلك شارعاً جانبيًا دون إرادة مين.
ً
ً
ضيق يعلو
شديدا يف شارع
زحاما
حاملا ابتعدت عن أعينهم وجدت
ٍ
صخبه..
الكثري من احلُفر ىلع اجلانب األيمن من الطريق وحوهلا الكثري والكثري

من األخشاب  -اكنت تشبه تلك اليت أراها يف أحاليم دائما بل أظنها يه -
مع العمال اذلين تعلو جلبتهم لكما خطوت خطوة لدلاخل ..ثم وصلت إىل
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نهاية ما ظننته يف ابلداي ِة معربا لكنه اكن حارة سد ..يقف أمايم رجل ابتلت
مالبسه عن آخرها يفصل بيننا برئ عميق ،أصابتين بادلوار حماولة انلظر إيله

وسألين بلهجة ال تدع جماال للتفكري
 -اعوزة ماية قد ايه؟

لكنين لم أكن أحتاج ملا ٍء أنا فقط أريد عبور الطريق ،نظرت حويل
الزلع ويرسن بها حانقات،
فوجدت الكثري من السيدات الاليئ حيملن ِ
تتساقط قطرات املاء من اهزتاز أجسادهن املمتلئة.
ولم ينتظر السقا الغريب هذا حىت أرد فمأل يل زجاجة كبرية حتوي
لرتات عرشة من املاء وقال بصوته الرهيب:
حوايل
ٍ
_ هااا؟ هاتاخديهم يف ايه؟

خفت أن أخربه أنين ال أريدهم فال أستطيع تصور ردة فعله ،فقلت هل:
 ها ..هااا ..هاروح أجيب حاجة وآيج تاين.واستدرت ألعود فلم أجد الشارع اذلي كنت قد سلكته تلوي،
ولكن الكثري والكثري من النساء اجلالسات ..وجوههن تبعث ىلع اخلوف
لسبب ال أدريه..
ويف ساحة يفصلها عن هؤالء النساء بقايا حائط متهالك ..اصطفت
صفوف من السيدات متحلقني فيما يشبه احلرضة ،حاولت االستغاثة
َ
تراج َعت قدماي ،اكنت
بواحدة منهن ،وما إن دققت انلظر لالختيار حىت
مجيع النساء تمتلك نفس األنف الكبري واألعني اليت تفرتش نصف الوجه،
واحلواجب الكثيفة..
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تراجعت فاتلقطتين يد واحدة من اجلالسات.
اكنت ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس ملفوف بإهمال..
قلت هلا« :اعوزة أروح املنشية ممكن حد يدلين ىلع الطريق؟»
فقالت من بني عينيها املاكرتني:
 عندي استعداد أوديكي بس جتييب جنيه جنيه؟ هاديكي اتنني جنيه بس وديين برسعة.ً
فرحا ،وهممنا بامليش غري أن صديقتها قامت
اتلمعت عيناها

واجتذبتين من يدي وقالت:
 -هوصلها أنا

 أنا اليل خدتها وانا اليل هوصلهاوتشاجرتا ىلع من ستقوم بتوصييل ،وحينها ظهر الرجل األول يف هذا

املاكن ورصخ فيهما:

 ارجيع ماكنك انيت ويه .ادلكتور مصطىف هو اليل هيوديها!من هو ادلكتور مصطىف هذا؟ ظهر من وراء النساء شاب طويل يرتدي
ً
نظارات نظر ويميش متثاقال بني أجساد النساء ،اكن يُشبه صديقا قديما

ظننته من بعيد هو ولكن ملا اقرتب اكن شخصا آخر.
ّ
تبادنلا اتلحية ،ثم اقرتب مين ..اقرتب مين حدا أزعجين فقد بدأت
ّ
عيين ما أفقدين القدرة ىلع قول
أشعر بأنفاسه ىلع وجيه وعيناه ثابتتان ىلع
120

يشء ،وددت ساعتها لو قال»:أنا حببك» ..اقرتب أكرث حىت اتلصق جسدينا،

وقتها حتولت األمنية إىل يقني..

ً
خفيضا قدر ما استطاع« :أنا »..ازداد خفقان
بصوت حاول أن يبدو
قال
ٍ

قليب واضطرابه ،ما حيدث هو أمر غريب باللكية «أنا ..أنا ..خايف ..جدا..
من املاكن دا..خايف»

خائف اثلانية هذه خرجت من شفتيه وحلت حملها شفتاي ،طبعتا

ُ ً
قبلة طالت حىت لم نعد نشعر بما حونلا.

فتحنا أعيننا فوجدنا أنفسنا أمام اجلندي املجهول ..فركنا أعيننا وقلت

هل« :إيه املاكن اليل احنا كنا فيه دا وجينا هنا ازاي؟»
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