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)1( 
استشرى حتت مظلة مساء قد     ،  ىل حد كبري وصف القاتل    إهدوء يالئمه   

زخرت بالكثري من سحب الزالت على حاهلا من الفيض مباء منـهمر            
 نرباتـه غضـب   يف من بينها صرخات رعد جتلـى    تتابع،  منذ ساعات 

 قوا وجربوا فكان ذهاـا      إظهار يفاألقدار وقد خللته رياح بالغت      
مل تكـن   ،  شوارع من أتربة على أفضل ما يكون الكناسون        ال امبا كس 

تلك الصورة الشاتية املخيفة لليل بارد لتكتمل بالطبع دون بريق أضاء           
ه ؤ أضـوا  منبته برق قست  ،  ها وأرضها وما بينهما على حد سواء      ئمسا

 يف ال يزال ميارس هوايته      الذيوهو   الليل، ذلك   يفبشدة على اخلالئق    
،  نفوس متابعيـه يفعتاد باخلوف من املنتظر بعده  امل اإلحساسبث ذلك   

     ا اجلميـل     اإلبقاء يفا  مل تنجح جذوع األشجار وفروعها كثريعلى ثبا 
 يف معتاد   كوينومشوخها األمجل وسط تلك التهديدات الطبيعية جلمال        

ظل هذا املزيج املخيف من أمطار منهمرة ورعد مزعج وبرق خميـف            
غري أـا   ،  الليايل آخر   يف قمرها كثريا    لسماوات ثرية الغيوم افتقدت   

 اشتاقوا لدفئه بعد ساعات     الذي مبيتهم   إىلضمت القالئل من عائدين     
متواصلة من شقاء فرضته عليهم صعوبة حيـام الشـاملة ألعمـال            

على زجاجهـا قطـرات      -تتابعهم عن بعد عرب نوافذ ملعت       ،  أصعب
وهم يرشفون ما    ئ،الداف ذلك امللجأ    إىلعيون من سبقوهم     -األمطار  

 مثـل  يفأُتيح ألهل الطبقة املتوسطة من مشروبات دافئة اعتادوا عليها    
متضى الدقائق بطيئة كعادة دقائق الشتاء على اجلميـع         ،  هذه األجواء 
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 قادم  يف االحتماء منها    يفحمتمني من األمطار وآملني     ،  سائرين ومتابعني 
ى أمنية الصنفني بسماء    وبني السري واملتابعة بق   ،   الساعات الدقائق وآيت 

بني االحتماء واألمل تظل رغبة الفـريقني       ،   التغريد إىلعائدة أطيارها   
 الطبيعـي مل يكن ذلك الضـجيج      ،   اجلفاف إىلبشوارع عائدة أركاا    

 ذيوخليله من اهلدوء البشرى بالغريبني على ذلك البنـاء األبـيض            
ه مـن   ؤده نزال اعتا،  الفناء األخضر الواسع والبوابة الشاهقة السوداء     

ا على روادهـا مـن     ومل يعد غريب  ،   من أهل الطب   هؤاملرضى وألفه أبنا  
  ..الزائرين معايشة ذلك الضجيج وهذا اهلدوء

ال ،  وسط العاصمة املصرية منـذ سـنوات     يف تواجد   قاهريمستشفى  
 يفيبدو من الك مبناه وصدأ بوابته أنه قد شيد السـتقبال اآلملـني              

ضاه قد استعاضوا عن التهالك والصدأ بذلك الفناء        غري أن مر  ،  الشفاء
عته سـا املخيفة ش ،   ار غائم  يفالزاهر املرحية خضرته لنفوس الناظرين      

اختلفت األردية بطبيعة احلال باختالف     ،   ليل غاضب  يفألعني الرائني   
وتباين ،  بني بياض ملالبس أطبائها وممرضيها    ،  املتواجدين داخل األسوار  

 .ن املرضى والزائرينأللوان اآلخرين م
        غري  خارجه،ا عن   مل يكن احلال داخل جدران ذلك البناء بأفضل كثري
هـدوء فرضـته    ،  أا حظيت بداخلها ببعض األفضلية على كل حال       

 من حركة بسيطة خلفتها تلك اخلطوات       إالّحالة اجلو وتأخر التوقيت     
كن حـال   مل ي ،  املرضى حالة   دواملمرضني؛ لتفق الروتينية لبعض األطباء    

ا عن غريهـا     آخر أحد ممرات الطوارئ مبختلف كثري      يفتلك احلجرة   
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 أواخر ثالثينيات عمره قـد      يفرجل  ،  من الضامات حلاالت احلوادث   
ـ ىيبدو عل ،  افترش سريرها األبيض الصغري    ا حالته وقد فقد وعيه متام، 

وقـد نـال مـن       باملهشم،وجه حق وصفه    ،  أنه ضحية حادث خطري   
 يفيـدان افترشـتا     ،   من عينيه ومنخاريه وفمه    إالّا  ا وفري األربطة حظً 

وقد اخترقـت مينامهـا بعـض        الواهن، جوار جسدمها    إىلاستسالم  
ا من اهتمـام  بدا جلي،  خراطيم من تلك املتعارف عليها بني أهل الطب       

األطباء به أنه قد صارع املوت مدة يومني تواجد خالهلـا بـني تلـك        
 . يصارعهل يزاالبل على األرجح أنه ، اجلدران

األحاديث حوله وحول ما كان من أمره وما يتوقع أن يكون من أمره             
 األطباء، على رأسه بني اثنني من       اجلاريومنها ذلك احلديث     تنقطع،ال  

 أكثر دراية حبالة ذلك املصاب من خماطبه         يبدو على أحدمها أنه    والذي
 : بادره قائالالذي

 ؟للوعي زال فاقدا أالّ -
أقصى استفاقة له أكثر من دقائق معدودة طـوال اليـومني           مل تطل    -

 مل تسـمح لنـا آذاننـا        الـيت نطق خالهلا بعض الكلمات     ،  السابقني
 مل نستنب   ،  كأنه املتحدث عن شخص ما    ،  املعاينباستيضاح ما حوته من     

 ..من كلماته أكثر من ذلك
 يفواشتبكت أصـابعه     عيناه،وقد ضاقت    حاجبيه، الثاينعقد الطبيب   

 :متسائالئة جمسدة لالستغراب هي
 شخص ما؟ -
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ظل يردد  ،   ذكر كلمة واحدة السم واحد     يفاحنسرت كلماته   ،  نعم -
قبل أن يغيب من جديد عن وعيه حىت حلظة حديثنا          ،  )كرمية(،  )كرمية(

 .تلك
ا ذا قيمـة يثبـت   أمل جتدوا بني ثيابه شـيئً     ،  أمر داِع للحرية بالفعل    -

 شخصيته؟
بات ظهورمهـا جمـرد     بشدة، حىت تعانقت شفتاه    اآلخر رقبته وقد     هز 

 :وقد ارتفع كتفاه واتسع حميط يده قبل أن يكون رده دقيق،خط 
  ورقة صغرية  إالّ جيوب معطفه هذا     يفمل جند   ،   ال بكل أسف   اإلجابة -

 ا تاريخ    ضمت أرقامصورة  إىل إضافة،  )عالء(وقد زيلها اسم     ما،ا كأ 
 ملفارقة صاحبها للحياة منذ عهد      ةإشارقدمية قد حفها خط أسود صغري       

 .كما هو ظاهر من ِقدم الصورة والكها بعيد،
 إن، ال بأس بكل ذلك على أية حـال  ،  ما أعجب حالة هذا املصاب     -

 إفاقتـه  ناآلن، فسـتكو  تشهده   الذياستمرت حالته على استقرارها     
، ساعتها نستطيع استبيان ما وراءه من احلقـائق ،   شاء اهللا  إنظهر الغد   

    لرمبـا احتجنـا    ،   كهذا شيءا من العدالة أو     فمن يدرى رمبا كان هارب
 . لزم األمرإنالستدعاء الشرطة للكشف عن حقيقته 

 .إفاقتهولننتظر ما ستسفر عنه ، دعنا ال نتعجل األمور -
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)2( 
      ا بالنسبة هلذا املصـاب غريـب       مل يكن احلال قبل يومني بأفضل كثري

 إىل وقت يسـعى فيـه اجلميـع         يفع   فضاء الشار  إىلخرج  ،  األطوار
 مبصيبة ما حلت للتو فوق رأسه قبل        للرائيكان منظره يوحى    ،  اجتنابه

سترة سـوداء  ،   جمسدة للغموض  ظهر كأنه صورة  ،  وقت ليس بالطويل  
ا ن كان ال يعبأ كثري    إو القاسية، مثل هذه األجواء     يفيرتديها الكثريون   

وقد بدا بوضـوح   معطفه، جييب يفوضع يديه ،   به من قسوا   أحاطمبا  
 متثال  كعيينبعدما بدت عيناه     لألسفل، طأطأة رأسه    يف اجلليانكساره  
وال متـارس أجفاـا    واهلبـوط،  حركتهما من العلو  حاجباهاال يعهد   

خطوات وئيدة ال تعرف أقدامها اخلاطيـة  ،  طبيعتها من انفتاح وانغالق   
ه قد غض الطرف عـن  ترا، وال تعلم عيناها املظلتان هلا هدف  اية،هلا  

 عينيـه، مث   جبهته، مث تلك القطرات املتتابعة من األمطار السائلة على        
، بعدما وجدت طريقها بني خصالت شعره الال طويل الال قصري          خديه،

، ا وقوفه أخري  إىل حد ملحوظ حىت انتهى      إىلبدأ معدل بطئ سريه يزيد      
 بالنسـبة لـه ال   األمر ، ا وسط غيومه وأمطاره وبرقه ورعده  وقف تائه

  ا عما يدور بداخله عن أحزان كثيفة كثافة الغيـوم         يتعدى كونه تعبري ،
ا وأخـري ،   الـربق  إخافـة مهوم خميفة   ،  أشجان غزيرة غزارة األمطار   

استوطنته تلك املشاعر املتداخلة لغضب هو األشبه بغضب صـرخات          
الدروب كلها كأا املنبثقـة مـن رحـم         ،   أحاطت املكان  اليتالرعد  
 إـام وهو بـني    ،  والطرق مجيعها كأا النابتة من فم اهول       ام،اإل
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الدروب وجمهول الطرق ال ميلك اخليار برسم خطواته علـى تـراب            
ا  تاه مرار  الذيوهو   اآلن،ا  ا كبري مل يعد ذلك يشكل لديه فارقً     ،  أحداها

 إالمل يدِر بنفسـه     ،  الليايلبني سبل من قسوة األيام وأخرى من سطوة         
ذلك الطريق الطويل غري ممهد اخلطوات غري منري اجلوانبيفا سائر  ، 

   ال يبدو الطريق خاليمـن  إالّغري أنه على وشك اخللو ، ا من املارةا متام 
ال يبدو من حركته األقرب للسكون أنه علـى درايـة           ،  ذلك الوحيد 

جلعلـه   كافيـة؛  يتبعه كمراقب من مسافة      الذيبذلك السائر الغريب    
 أليفهو باألحرى ال يلتفـت      ،  ة مراقبته تلك من األساس    يستبعد فكر 

 وقد شغله عن ذلك من اهلموم ما قد أخرجـه           أصالً،من رواد الطريق    
 توقيت هـو األقـرب   يف مناخ أغرب كهذا    يف طريق غريب كهذا     إىل

  ...للغرابة من غريه
فقـط  ، اة ذلك املراقب أنه قد أراد مبن يراقبه شر    أمل يكن يبدو على هي    

، وكأنه قد اشتبه بشخص يعرفه     لتعقبه، دفعه الذيري من الفضول    الكث
 وجهـه، بل وحيفظه عن ظهر قلب مادام قد تعرف على ظهـره دون             

 .وأثاره سكونه قبل حركته
وقد أوشك ذلك الشـارع    لالنكشاف، طريقه   يفاألمر على كل حال     

 غـرييب  من هـذين السـائرين       إالّالطويل على هجر كل سائريه له       
الوضع كما هو عليه من سري بطئ فاقد للمقصد من أوهلمـا             ،األطوار

وقد غفل  ،   نظرات التحقق واملراقبة من اآلخر     إخفاء يفوتفنن واجتهاد   
 مل تغفل عـن كليهمـا عينـاه         الذياالثنان عن ذلك السائر الثالث      
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السري كان أشـبه    ،  تابع سريمها منذ فترة ليست بالقصرية     ،  اجلاحظتان
درك لوجـود   املباته ذلك السائر احلزين غري      بعقد صغري جسد أول ح    

ذلك املراقب األول املتـابع     وعن أوسط العقد ذلك املراقب      ،  مراقبيه
 االقتراب  يففقد بدت عليه رغبة تلح عليه        البداية،لسري من يراقبه من     

 بعدما تغلب خوفه على رغبتـه ومتكـن         ن آثر االنتظار  إو،  احلِذر منه 
 حبات العقد فكـان ذلـك الغريـب         أما عن ثالث  ،  تردده من مراده  

 .الثالث املتابع ملن أمامه من سائرين اهتم هلما ولسريمها منذ فترة
 والطـرق اخلاليـة   وضع غريب مالئم لتلك األجواء الباردة املخيفـة       

 إلضـافة  املفاجئة؛ بعض الضوضاء    إالّمل يكن ينقصها    …إخافةاألكثر  
 مل من اهلدوء القاتل    الدراماتيكية كاسرة ذلك احلاجز امل     اإلثارةبعض  

 يفالبالغة حدته مساع صوت ارتطام حبات املطر بـاألرض حتتضـنها            
 الذي املائي ذلك املزيج    يف بني أخواا من حبات مماثلة       لتختفي حنان؛

 . بسمك غري قليلاألرضبدأ يرتفع عن سطح 
ا  الواضعة حد  اإلثارةليشهدوا تلك    كثريا؛مل يكن على الثالثة االنتظار      

 مل تعـانق  اليت األسوأ، اإلثارةلكنها كانت ، هم فيه من منوال هادئ  ملا  
وكأن القدر األعلى قد آثـر انتـهاء تلـك    ، ختيالت أحد من ثالثتهم 

،  بنظريا من األحداث املتسـارعة     وإبداهلااللحظات من املراقبة املريبة     
         ا حىت سيارة طائشة سوداء اللون جمنونة السائق قد أغرقتها األمطار متام 

ال يبدو على قائدها مـن      ،  لتفحت برداء المع من املاء    ابدت كأا قد    
 كامـل وعيـه   يفجنون قيادته وضوضاء مذياعه املتالحقة أغانيه أنـه   

 - 14 -

صوره لـه    خاليا،ا  ا واسع  طريقً إالّأمامه  بات ال يرى    ،  إدراكهوسالمة  
ـ  ذلك النوع    إالّأو مبعىن أدق ال يريد أن يرى        ،  خياله املخمور   ايلاخلي

مل يكن من   ،   حال من األحوال   ةبأيمن طرق ال حتتضنها أحياء القاهرة       
ر الغريب أو غري املنتظر من سيارة بتلك املواصفات أن يؤدى ا سـك            

،  تصادم عنيف غري مأمون العاقبة غري حمسـوب اخلـواتيم   إىلصاحبها  
 اختارت األقدار ذلـك املسـكني أول الثالثـة          الذيذلك التصادم   

أفاق فجأة من ختيالت ذاكرته وتشتيتات      ،  الثاينيكون طرفه   السائرين ل 
ذهنه على ذلك الصوت املزعج الحتكاك عجالت السـيارة بسـطح           

  تـأخرت  الذي السيارة من صاحبها     إليقافثر حماولة فاشلة    إالطريق  
جِد تنبيهات بعض احمليطني  ،  إفاقتها  كثريا،مل تومنهم ذلك املراقـب   نفع

 مل ينتبـه    الـذي ا ذلك املصـدوم     ه بشدة منبه   عال صوت  الذياألول  
 .وقد أغرقته خياالته وتشتيتاته لتحذيراته،
 ا أفظع من أن يكون ضحيته شخص واحـد رغـم كونـه      كان صدام

 واحـدة، األمر مل يستغرق أكثر من ثوان حتصيها أصابع يـد           ،  كذلك
         ا من جرمية ال يعهدها كثريا هـدوء   انطلق بعدها صاحب السيارة فار

 الطريـق،  دمائه على جانب     يفا  ا ضحيته غارقً  تاركً،  الليايلتلك  مثل  
 .ا متامالوعيوقد غاب عن 
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)3( 
 لينتـهي ،  سري عجيب ومراقبات أعجب وأشخاص أعجب وأعجـب       

رقود ذلك املصـاب     يف حادثة كانت السبب     إىلاألمر بكل العجائب    
 غري مدرك ملا كان من سـريه أو         حكوميعلى أحد األسرة مبستشفى     

بل على األرجح أن كل تلك األحداث وما قبلـها          ،  راقبته أو حادثته  م
 ! دهاليز من النسيان التامإىلقد اندثرت من ذاكرته 

أيام من وقـوع     انتظره اجلميع بعد ثالثة      الذيا ذلك الصباح    نه أخري إ
 الكتشاف املصاب؛الكل بانتظار استفاقة متوقعة لذلك      ،  ذلك احلادث 
 ي أحد ذ إىل دليل يوصل    أيه وفراغ جيوبه من      هويت إامما وراءه من    

 من صورة قدمية وورقـة ال يظنـها         إالّصلة به من أقارب أو معارف       
 عليه حني انفصلت أجفانه كاشفة عن       ادب،  الكثريون ذات قيمة تذكر   

 عـامل   إىل تعجب أنه أحد املبعوثني من العـامل اآلخـر           يفعينني ضاقتا   
 ما حوله أنه أحد املسـافرين       إىلة  كأنه به حني يتلفت بصعوب    ،  األحياء

 زمن ال يعرف عن أهله أو أيامـه         إىلوقد ألقى به سفره      األزمان،عرب  
ا حـىت حتـرك      بدا له غريب   الذيا على ذلك احلال     مل يصرب كثري  ،  اشيئً

ضعفيف خفوت متسائال يفا لسانه أخري : 
 أين أنا؟، أين-

وكأن النطـق    يديه،قاهلا قبل أن ميسك رأسه املربوط عن آخره بكلتا          
ا من أحـد الطبيـبني      حىت جاءه الرد سريع   ،  اقد اقتطع من رأسه جزءً    

 :املنتظرين الستفاقته تلك بفارغ الصرب
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-     يففقط  ،  ال جتهد نفسك  ،  عزيزيا يا   ال جتهد نفسك باحلديث كثري 
ا هللا علـى سـالمتك      علـى كـل حـال محـد       ،  حدود ما تستطيع  

خصيتك نتبني مـن خاللـه       يثبت ش  شيءا مل نعثر على     عذر……يا
   .امسك

واتسعت عيناه قبل أن يرفع      رأسه،أفاق من أمله وقد تباعدت يداه عن        
ـ    ما غريـب أو      لشيءرأسه املنحىن كأنه قد انتبه        أن  لمفـاجئ، قب

 :يتساءل
 ؟يأمس -

 األقرب للخوف   هي نربة   يفنظر الطبيبان لبعضهما قبل أن يرد أحدمها        
 :ناها قائال توقعها وال يتمإصابةمن وقوع 

  امسك؟ر تذكأالّ، امسك، نعم -
ته السـابقة مـن     ئ هي إىلاستمر تعلق املصاب به حلظات قبل أن يعود         

، إجابته يفراغب  ال عن السؤال أو غري      املتغاضيوكأنه   برأسه، إمساكه
فكان تصرف الطبيب اآلخـر      الطبيبان، انتبه له    الذي تصرفذلك ال 
 :ميله بعض النظرات تبادل مع زقائالً بعدما أسرع الذي

 .تفضل، قد تكون ذا قيمة لك، وجدنا بني ثيابك هذه الورقة -
 رد فعل قبل أن يباغتـه بالصـورة         أي إبداءتناوهلا وظل يتأملها دون     

 :قائال
-   ميثل لك قيمة غاليـة كافيـة       يبدو أن صاحبها    ،  اتلك الصورة أيض

  .الحتفاظك ا هكذا
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 نفـس  إالّ ردود ذلك التائـه      كلمات يلفظها ذلك الطبيب ال جتد من      
مث نظـرات   ثيابـه،  وجدوها بـني   اليتالتأمل الطويل لتلك املتعلقات     

وكأنه أراد انصـرافهما     مالحظات، أي إبداء الطبيبني دون    إىلقصرية  
 تلـك،  رغبته الغريبـة   إىلفطن الطبيبان على كل حال      ،  ليخلو بنفسه 

ب بالقلق  واب املش فآثر أحدمها حتقيقها فكان قوله بعد نظرات االستغر       
  :بينه وبني صديقه

 آن  يف حـديثنا    إكمـال وليكن   التامة،عليك اآلن بالراحة    ،  ال بأس -
 .. شاء اهللاإنآخر 

قاهلا وأعطياه ظهره لالنصراف تتابعهما عيناه من بني ما حييطهما مـن            
 .وكأنه املنتظر لذلك االنصراف املرتاح لتحقيقه أربطة،
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)4( 
،  على تفكري هذين الطبيبني بعـد مغادرمـا        بإامهخييم  ال زال األمر    

فكان سريه كقطعة من بركـان ال يعـرب          بشدة،أحدمها غلبه الصمت    
 الـذي يتابعه صديقه ،  ظاهرها الصامت عن باطنها املتأجج بالتخمينات     

 :دامهه بسؤاله
 ؟إليه تفكريي قادين الذي ذات اهلدف إىلأتراك قادك تفكريك  -
 كون ماهية ذلك اهلدف؟وما تراها ت -
 فقدان الذاكرة؟، أهو -
- قد يبدو ذلك منطقياستبعدهغري أين، ا ماا نوع . 

 : استغرابيف سأل دالسائل، وقضاقت عينا الطبيب 
 من وجود تفسري قد استعمر تفكريك وجعلـك         إذنالبد   تستبعده؟ -
 ..عزيزي تلك احلالة من الشرود يا يف

 : صديقه قائالًإىللسري وقد التفت توقف ذلك الطبيب الشارد عن ا
 أن يكون األمر كما تقول      إما،  حنن اآلن أمام تفسريين ال ثالث هلما       -

 إىل إصـابته  حادث كغريه امتدت     يفونكون اآلن أمام مصاب عادى      
  ...وإما، فقدان الذاكرة

  ماذا؟وإما -
ـ إرادة هنا دون إىل أرسلته األقدار ا خطري ا أن يكون جمرم   وإما - ، ه من

 سري األمـور ـدوء      إىل إجرامي بكل ما ميلك من دهاء       اآلنويسعى  
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 يفوغموض على حد سواء حىت يتسىن له اخلروج مـن مأزقـه ذاك              
 .سالم

 وبشدة لدى مسامع ذلـك الطبيـب        امسموعالقت الكلمات صدى    
غـري أنـه     السينمائية، إىل هالته تفسريات زميله األقرب      الذياآلخر  

 : قائالًينالثا الرأياستبعد ذلك 
ال يبدو عليـه    ،   تراه الذيال أظن األمر ذا التعقيد      ،  صديقيال يا    -

 . مما تذكرهشيئًامن مالمح األجرام 
 تنظر السطحيما مبثل هذا املنظور     ،   بذلك التعقيد  إالّ ال أظنه    إينبل   -

ون من احليل ما جيعلـك      قأمثال هؤالء يل  ،  صديقيمثل تلك األمور يا     
 تظنه من أصحاب الرباءة وأرباب السالم وهم األبعد         من الوهلة األوىل  

 .عن الصفتني من غريهم وبفارق كبري
 ! حد كبريإىل عليه أراك متحامالً -
لكنه فقط احلرص من وقوعنا فيمـا ال نرجـو          ،   بالطبع ليس حتامالً  -

  .عواقبه
 ن تفعل؟أ يوماذا تنو -
ـ             - ك سأستعني بالوحيد القادر على اكتشـاف مـا وراء مثـل تل

 .النوعيات
 من تراه يكون ذلك؟ ماذا؟ -
الضـابط  ،  صديق قدمي معتاد على التعامل مع مثل هؤالء الغامضني         -
 .اآلن ذكرت سريته أمامك قبل أظنين، )مازن السيد(
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 أهلذا احلد؟ ؟ ضابط ماذا؟ -
فقط مقابلة صغرية بينهما كفيلة بكشـف  ،  ذلك غضاضةيفال أرى   -

 . الغريبما جنهله من احلقائق عن هذا
وقد زادت حدة فركه لذقنه بأصابعه يفكر       ،   رأسه   الثاينأطرق الطبيب   

 : كالم صديقه قبل أن يرفع رأسه من جديد قائالًيف
هـا مادامـت مل     ئتبقى جمرد حماولة ال ضرر من ورا      ،  كال بأس بذل   -

 .يخترج عن النطاق الود
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)5( 
بات ،   من تفكري مستمر   ال زال ذلك املصاب غريب األطوار على حاله       

وكأنه القارئ ألفكار   ،  ن مل يعلم مصدره   إ خطر داهم و   يفعلى يقني أنه    
 إالّمل يـدِر بنفسـه      ،  واإلجرام بالتخفي اامه   يفطبيبيه هذين الصابة    

 :املتشابكة قائالً ا أفكاره املتخبطة وأحاسيسهحمدثً
الت ا بـني سـج     مل أكن متواجد   كأين ما هذا اجلنون حبق السماء؟     -

 من مواليد الساعات املاضية وليس كما       وكأين،   هذا يومياألحياء قبل   
 هـذه   يفمن يكون ذلـك العجـوز       ،   من أصحاب العقود   أنينيبدو  

أهـو كـابوس      تلك الورقـة؟   يفومن يكون ذلك االسم     ؟  الصورة  
 ؟لإلفاقةسخيف أعيشه اآلن بال قدرة مىن على االستيقاظ أو استطاعة           

 .…ما تكون قصتك يا
 :هلا وأمسك رأسه قبل أن يستطرد قائالًقا
 مسـافر بـني أمـواج مـن      كأين،   امسا يلأنا حىت ال أذكر      !اللعنة -

 مـن   أي تـراودين ال  ،   على شاطئ جديد   يالظلمات وقد حللت لتو   
 الشواطئ حططت   أيال أدرى   ،   السابقة أسفاريذكريات أخرى عن    

 قبل  زميع السفن شددت على متنها      أي،   هذا شاطئي قبل   رحايلعليه  
 سـبقت   اليت رحاليت عن سالف    شيءبل وأجهل كل    … هذه سفينيت
 ... اجلديدة تلك املوشكة على بداية ال أعلم ايتهارحليت
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 من اخليارين هـو     اإيالمأم يكون الواقع األكثر      أهو كابوس أم ختيل؟   
 ثالث تلـك    يفيبدو أن اجلواب األمثل يكمن      ،   البد منها  اليتاحلقيقة  

  .. غريب وحقيقة مبهمةواقعاخليارات، 
فكـان   ذلك،مل يستطع السيطرة على عرباته بعد كلماته هذه أكثر من    

 خديـه عينـاه الباديتـان    يفتساقطها األشبه بقناتني صغريتني شقتهما    
ه ؤفكان بكـا   األجواف،كنبعني فاضا خبريات مما حوته أعماقها حزينة        

ا ربهالشديد مناجي: 
ا ما قد أحاط    ال يعلم عن نفسه شيئً     الذياللهم فرج عن عبدك هذا       -

أمنية واحدة بات حيملـها وال ينتظـر بعـدها جديـد      ،  به من اهلموم  
 من أكون؟؟ من يكون؟، يريد فقط معرفة امسه، األمنيات

  ا حىت جاءه ذلك الرد املفاجئ لذلك الواقف على رأسـه   مل ميكث كثري
 :يرتدى مالبس العاملني باملستشفى قائالً

 !)عبد الرمحن( -
 ة أ هي يف اخللف   إىل وتراجع ظهره قليالً   عيناه،ا وقد جحظت    انتبه فزع
 حلم سخيف طالت غفـوة صـاحبه       يف بات على قناعة تامة أنه       الذي
 :قائالً

-من ،منذا االسم؟  هنا؟إىلوكيف دخلت  ؟ أنت ومن تقصد 
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)6( 
 قـرر   الـذي أمر ذلك املصاب اهول يسيطر اآلن على لُب طبيبـه           

شعور غريب ال يالئم    ،  ستعانة بصديقه الضابط بشدة تدعو للتعجب     اال
 أنه فاقد   إلصابتها   حادث التحليل األقوى طبي    يفلضحية  الوضع القائم   

عتمد امل دليل غري    إىلستند  امل الشك املريب غري     لكنه،  للذاكرة ال أكثر  
ا على كل حال لعرض األمر على صـديقه         مل ينتظر كثري  ،  على برهان 

 مل تطـأه  الـذي  مكتبه يففاجأه ، كما خطط قبل وقت قصري  الضابط،
ليجد ذلك الترحـاب املعتـاد مـن         بالقصري؛قدماه قبل وقت ليس     

 يف مالحمـه،  بساطة ووسـامة     يف مالبسه، تناسق   يف بدا   الذي صديقه،
،  احملاط بأسوار الفسـاد    األمينهدوء كأنه استثناء ألهل ذلك القطاع       

ا املهدد ألمن أحـدهم املـروع    مالحقًوجه تعرفه مبصريته حني ينتفض   
وهو بني التهديد والترويع قد بىن من عزمـه وعـزم           ،  الطمئنان آخر 

مل يكن  ،   عنهم من املواطنني   للمسئولا مينع وصول كليهما     رجاله حائطً 
 الذي وهو   مسئول رئيس أو رياء     إلطراءحباجة  ) مازن السيد (الضابط  

،  طرقـات االسـتقامة    يفد  ه بسري وئي  ئينعم بشهادة اجلميع حىت أعدا    
وقد علت ميـىن قدميـه       اليوم، صباح ذلك    يفكانت جلسته املعتادة    

ا من مشروب أعده لـه       صغري ا كوباً حمتسي بأناقته،يسرامها مبا ال يضر     
 ا ظالم الليل بـأنوار  لالعمل، اتصعامله يستعني به على ساعات من       

 : يبتسم بشدة ملقدم صديقه قائالًنأقبل  النهار،
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يـا حضـرة    ) مـازن (ا يسمى   ا أن لك صديقً   قد تذكرت أخري   ها -
 ! ؟الطبيب

 عنـك  مينعينفما ، صديقي يا اعذرينلكن ، أن الغيبة قد طالت أعلم   -
 .غري عمل متواصل ال أكاد أفرغ منه

ـ  لعلها زيارة حتمـل اخلـري     ،  عزيزي العون يا    يفكان اهللا    -  أن  و، ول
 ..ال يوحيان بذلك اهلاتف قبل جميئك وهيئتك اآلن يفصوتك 

ا أم  أكان واقع ،  ا أم غري ذلك    ال أدرى أكان خري    إين صديقيواهللا يا    -
 . األبالسة ال صلة له بالواقعإحياءاتأنه فقط بعض من 

وقد تشابكت أصابع كفيه وعاد مستندا بظهره        حاجبيه،عقد الضابط   
 : كرسيه متسائالإىل
 ؟سينمائيأهو لغز أم بداية لفيلم  -
 .صديقي اللحظة ال أجد له املسمى املناسب يا حىت هذه -
 ! أكثرإليضاحكالمك حباجة -
 جعبتك ايـة   يف أجد   يلعلّ،   أقص عليك األمر من بدايته     إذن دعين -

 .لشكوكي
 صديقي يا مصغيةكلى آذان -
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)7( 
 حجرتـه،  إىلمل يفطن ذلك املصاب لدخول ذلك الرجـل الغريـب           

 وجـوده   يلحىت نبهه    يتالمسان،يه   حد كادا ف   إىلواقترابه من سريره    
ا قبـل    االقتراب وصوته ايب على سؤاله لنفسه منفرد       يفظله اآلخذ   

 كشف ذلـك الغمـوض      يف هويته وأمله    إام يفشغله شروده   ،  قليل
 البدايـة ذلـك الظهـور    يفهاله ، بأسرع وقت قبل أن يصيبه اجلنون    

اهر بالتماسـك   املفاجئ لذلك الرجل غري أنه متاسك أو مبعىن أدق تظ         
 إضـافة  بـه،  نطق الذي عن هوية ذلك الغريب وذلك االسم        متسائالً

 هدوء  يفقبل أن يأتيه الرد      ناظريه، تواجد ا أمام     اليتللطريقة الغريبة   
 :خارجا من ثغر باسم لذلك الرجل قائالً

عبـد  (.…يـا ) العوضـي ( صديقك   شيء إالّ حسبتك تنسى كل     -
 )!الرمحن

 طريقها للذهاب مبا تبقى مـن    يف حرية   إالّصاب  كلمات مل تزد ذلك امل    
 صوت خافت سيطر على كلماتـه  يف  متاهات اجلنون متسائالً إىلعقله  

 :التردد قائالً
 أنا ذا االسم يا هذا؟ين تقصدأ  ؟)عبد الرمحن( -
 ؟صديقي يا كلمايتوهل بني تلك اجلدران من ثالث تشمله  -
- منيا رجل حبق السماء؟ أنت  

 - 26 -

،  احلامل لكل ما نسيت من الذكريات وما فقدت من األحـداث      أنا -
 هنا  ووجودي صديقي،لقد مسعت كل حديثك مع نفسك قبل قليل يا          

 . فيهإيقاعك مما ينوون إلنقاذك إالّ ليس اآلن
 وماذا ينوون؟ من تقصد؟ ماذا؟ -
دعنا ننصرف من   ،  ال وقت اآلن يسمح مبا أريد سرده وتريد مساعه         -

اخلطر حيـيط بـك يـا       ،   مث يكون بعدها ما يكون     ،هنا بأسرع وقت  
  . حلظة بني جدران السجونةأي يفوقد جتد نفسك  صديقي،

 الـداعي مـا   ،  أنا مصاب حبادث وحسـب     ما هذا اهلراء يا هذا؟     -
 . للسجنالقتيادي

ألنك ارم األشهر لدى ضباط الداخلية وأوهلم ذلـك الضـابط            -
 إىل طريقه اآلن    يفد يكون   قو به، ينوون االتصال    الذي) مازن السيد (

  ملاذا عليك باهلرب بأسرع وقت؟أعلمت اآلن..تلكحجرتك 
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)8( 
األمر بالنسبة لذلك الضابط ال يزيد عن كونه سرد حلالة طبية كتلـك         

غـري أن  ، املعتاد التعامل معها من صديقه الطبيب بصفة شـبه يوميـة     
 مـربر؛ وما شاب نربة صوته من قلق يراه غري          صديقه،طريقة حديث   

ـ   إ و اإلضايفجعله يكسو أذنيه ببعض من حلل االهتمام         ا ن كان ظاهري
 : جماملة لصديقه قبل أن يكون ردهيءا بعض الشمتكلفً

- قد ال يزيـد    ،  طبيب تنظر لألمر ببعض من التهويل يا حضرة ال        أراك
ثر كما هو معتاد وتواجهه     الوضع عن كونه حالة فقد للذاكرة ليس أك       

 . حياتك العمليةيفبكثرة 
 الغريـب   اإلحساس أتعجب من ذلك     نفسيأنا  ،  )مازن( يا   يال أدر -

 ي علِّ إليك قادين الذيلكنه القلق   … بشأن ذلك الرجل   يتملكين الذي
 .. الكتشاف ما وراء ذلك الرجلضاليت البوليسي حسك يفأجد 

 مقابلة وديـة دون أن      إجراء بإمكاننا،  صديقي يا   إشارتكأنا رهن    -
 .لن يستغرق الوقت الكثري على أية حال، هوييتتكشف له حىت عن 

 . العزيزصديقيهذا ما أردته بالضبط يا  -
ـ      الصـديقني؛  ا حـوار  قاهلا قبل أن يدوى صوت هاتفه النقـال قاطع

 : الطبيب صديقه الضابطنليستأذ
- البد من الرد على ذلك االتصال، اعذر. 
 .كن على راحتك، تفضل ،بالطبع -
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ثوان ،   بالرد متصلةمل يستغرق الطبيب الكثري من الوقت ليجيب طلب         
ا يتسـاءل    هدوء قبل أن ينتفض من مكانـه مـذعور         يفقليلة قضاها   

 :بصوت علت نربته
أهـِرب أم    ماذا تعىن بذلك السـخف؟     غري موجود حبجرته؟   ماذا؟ -

 على مـا هـو      شيءدع كل   ،  حسنا حسنا أنا قادم على الفور      ماذا؟
 ..عليه

ثر كـالم  أ انتفض هو اآلخر     الذي لصديقه   رهاتفه، ينظ قاهلا وقد أغلق    
 يف شم قضية بـدأت رائحتـها        إىل البوليسيبعدما قاده أنفه     صديقه،

 :الظهور متسائالً
 ماذا حدث؟-
لقـد  ،  ا هراء ال أساس له     اعتربمتوها مجيع  اليت ظنوينحدث ما يؤكد     -

 .حدثتك عنه الذيهرب ذلك املصاب 
 هرب؟ ماذا؟ -
 . اخلربأبلغين الذي مساعديهكذا كان قول ، نعم -

،  معـك  سـآيت ،  صديقييبدو أن ختميناتك قد أصابت بشكل كبري يا         
لكن قبل حتركنا أريدك أن خترب رساما لدينا عن املواصـفات الدقيقـة         

 يفلنتمكن من احلصول على صورة تقريبية له تساعدنا          اهلارب؛لذلك  
 .حبثنا

 مواصفات؟-
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 يكن  نه مل إقلت  ،  ا كهذا ظنكم متلكون له صورة أو شيئً     فال أ …نعم -
 .ا شخصياإثباتحيمل 

لكن الدماء كانت تغطى وجهه متاما حـني        ،  نعم هو كذلك بالفعل    -
 وصفى  يقد ال يرتق  ،  ا بعد ذلك  مث غطته األربطة متام    املستشفى،دخل  

 . تريدونالذي املستوى إىل
 أي،   بعض املواصفات التقريبية قدر استطاعتك     إالّال حنتاج   ،  ال بأس -

 يـتلفح بالصـبغة     اآلنفاألمر  ،   حبثنا ذلك  يف قد يساعدنا بشدة     شيء
 .الرمسية وليس الودية كما كان ختطيطنا

 .أنا على أمت استعداد، وهو كذلك-
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)9( 
 خـارج   إىل اهلارب الكثري من الوقـت للـهرب         الثنائيج هذا   امل حيت 

،  املتعارف عليه بني اهليئات احلكومية     الرقايب ظل الضعف    يفى  املستشف
 املـارة   خايل اجلانيب ذلك الطريق    إىلدقائق قليلة كانا بعدها يهروالن      

حىت كانت أوىل العبـارات القاطعـة        اخلطوات،خافت األضواء ممهد    
 يفحـني كانـا      باحلديث،ألحبال الصمت املتصلة منذ أخر عهد هلما        

نطقها ذلك املصاب الباحـث عـن تارخيـه         ،  قريبذلك املستشفى ال  
 رآها تلمع بني شفاه مصاحبه السـائر        اليت األمل،املتعلق بأدق خيوط    

 : جواره قائالًإىل
 خطر قد يدامهنا حسب تعـبريك  أي عن   ي ابتعدنا مبا يكف   اآلنأظننا   -

  اآلن أن أظفر منك مبا أحبث عنه؟يلهل ، السابق
- صديقي بك يا يتمعرف على غري  متعجالًأراك.. 

 منذ اقتحامه حجرة الطـوارئ   القصري،ا كعادة حواره ا هادئً نطقها بامس
غري عابئ جبمرات العجلة امللتهمة آخر شرايني صرب ذلـك املسـكني            

 : كان رده اهلادئ على غري ما يتأجج داخله قائالًالذي الذاكرة،فاقد 
ه جمرم خطري    أن إالّا  وماذا تنتظر من شخص ال يعرف عن نفسه شيئً         -

  ملاذا؟ي حلظة دون أن يدرةأي يفيوشك أن تقتنصه سهام العدالة 
وقـد   لألسـفل، كما أطلق على نفسه رأسـه     ) العوضى(أطرق ذلك   

 كـالم حمادثـه     يف صورة املفكـر     يف ذقنه   إىلاختذت أصابعه طريقها    
 : أن يرد قائالًلبإمعان، قب
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 تريد  إالم،  ارتكإشأنا رهن   ،   العزيز صديقي ذلك يا    يفأصبت احلق    -
 أن تصل حدود معرفتك؟

،  تلك ال أظنه يرضى عن احلقيقة الكاملة بـديالً  حاليت مثل   يفرجل   -
 تفصيلة صغرية قـد تكـون ذات قيمـة    أي،  تعرفهشيء بكل  اخربين

 .يلبالنسبة 
 )عبد الرمحن(وهو كذلك يا  -

ا قبل أن يستطرد قائالًقاهلا بامس: 
 صـديقي  السـم    شوقيك فقد طال     أن أناديك اآلن بامس    يلامسح   -

 .. من جديدألحضاينالوحيد العائد 
 :اقول باسم رده ذلك املصاب بابتسامة متكلفة وقول صغري أكثر تكلفً

 .مصغيةتفضل كلى آذان ، عزيزيكما تشاء يا  -
مل أكـن   ،  أظنها ثالثة عقود أو أكثر قليال     ،  كان ذلك منذ زمن بعيد     -

 الصـغري،  الصيبذلك  ) عوضى(أىن   شيئا غري    نفسيساعتها أعلم عن    
، تاجر األخشـاب الكـبري    ) سعد العامرى ( يعمل حلساب املعلم     الذي
ا للطـرق   أنقذه من براثن الضياع بعد سنوات قضاها ساكن الذيذلك  
إىلأحسسـت   ،  الكبارييفترش األرصفة ويلتحف    ،  ا للشوارع منتمي 

ا  كنفه حنان  يف شعرت،   مل أر له طلعة    الذي أىب   يفا افتقدته   جواره عطفً 
 اليت مبثابة قطرة املطر     يلكان  ،   مل أشهد هلا بسمة    اليت أميمل أعهده من    
ظل ،   من جفاف مبكر كاد يذهب بربيقها الناشئ       طفوليتأنقذت زهرة   

، ـا الوليـدة  ء من حرور كاد يفتك بربا صباي أنقذ طري    الذياأليكة  
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 العطف،ان وقيمة    مبعىن احلن  جهلي ظل   يفلعله الشعور املبالغ فيه حينها      
فِبـت أرى أصـغر     ،   أحـد  يف بـه    معرفيت مل أعهدمها قبل     الذيوأنا  

ال ،  ا ال قـرين لـه     امتنان ال مثيل له وأبسط البسمات       إطراءالكلمات  
أخلصـت  ،   حنوه على أية حـال     طفوليتكان هذا شعور    ،  بأس بذلك 

 ورشـه قبـل أن   إحدى يفا يعمل ار  صغري، كصيب جواره   إىلالعمل  
استمر ،   يسدل الليل ستائر ظالمه    له، حني ا  من نفس املكان مبيت   يتخذ  
 فيـه   أرسلين الذي ذلك اليوم    العامني، حىت  احلال هكذا ما يقارب      يب
 على عكـس    ا متعجالً كان سريى سريع  ،  ا له طلب   مكان قريب أليب   إىل

 مهمة عسكرية ال جمال للتأخري      يف يب كأين،  طبيعة سري أهل تلك السن    
 شـيء مل يـنجح  ،  باستمراريل) سعد(كانت وصايا املعلم    هكذا  ،  فيها

ـ   اليت من تلك األشياء     انتباهي لفت   يف اإلطالقعلى   ا  صنعت خصيص
 وقد توقفت فجأة علـى  إالّ بنفسيغري أىن مل أشعر  ،  أقراينللفت انتباه   

 مبا يقارب العام وبعض     يصغرين الذيأنظر لذلك الفىت     الطريق،جانب  
 إىل شـدتين صورة  ،  )سعد( باملعلم   معرفيت قبل   صوريترأيت فيه   ،  العام

،  دون العاشـرة    أن تعيشها ذاكرة صـيب     الطبيعيذكريات ليس من    
،  املتعلقة بضـعفه   عييناستعربت عيناه الغائرتان    ،   هدوء يفاقتربت منه   

اسـتجدى وجهـه    ،   املتأملة سـكونه   نظرايتاستثارت نظراته اجلرحية    
لكنـه  ،  ابعة أو صديق للثامنة   ابن للس ،   الرحيم بطفولته  وجهيالبائس  

مقلتـان  ،  درب التاسعةيف خطواته يخطُ بعد  م حال من األحوال لَ    ةبأي
جبني عـريض   ،  صغريتان دامعتان حاملتان من اهلموم ما محله الرجال       
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فم دقيق أنيق ناطق للدعوات     ،  حزين مالك لألزمات ما ملكه الكهول     
 صورة هـِرم    لشيب؛ ليكم ال إالّشعر جمعد ال ينقصه     ،  ما نطقه املبتلون  

وجه مدفون حتت مزيج من     ،  دمان صغريتان سوداوان حافيتان   ق،  قعيد
تراب الشوارع وغبار أضفته عليه عقبات سنواته السـبع أو أعوامـه            

 دوامات دنيـا  يف ضائعة ةباهت، ووسام نخافت، وحسمجال ،  الثمانية
 . دهاليز حياة جائرةيف ةظاملة، تائه

 يعد يفصله   ايار، ومل  يف أطرق رأسه    د، وق انكسار يفجلس القرفصاء   
 مقاطعة مع أطعمة    يفوهو  ؟   ال   موِل،  عن املنية سوى حلظات االحتضار    

ويكسوه من األقمشة ما ختجل ألسـنة الواصـفني عـن           ،  بىن البشر 
نظـرة  ،   يظلـه  لظليرفع رأسه للحظات حني انتبه      ،  تسميتها مالبس 

 مقلتـاي التقـت   ،   الكتب باحتوائه ما تضيق    املعاينخاطفة حاملة من    
 العيون،فكان لقاء األفئدة التابع للقاء      ،   وروحه روحيمقلتيه وتعانقت   
 هدوء علـى    يفعربتان سائرتان   ،  عناق األرواح املتمم ل وعناق النفوس   

،  بالتبعيـة  خدي سري نظرياما على     نخديه، فكا دربني اختذتامها على    
فكانـت ذات  ، ينه عشوائية على جبيفحبات من العرق اختذت مكاا      

صورة جمسدة لليـأس جالسـة   ،  بعد رؤيتهعرقيالعشوائية مسة حبات    
سألته عن  ،  عيناية مصورة للضياع ساكنة ترأف ا       أهي،  ذهينيتابعها  

 مسـامعي استفسرت عن قصته ومل تسـترح     ،   برد أذنايامسه ومل تنعم    
 مـا   اإلنسانيةمن مسميات    فما فائدة االسم وقد فقد املسمى     ،  جبواب

 وبطلها فاقـد    األفق يفما جدوى القصة وايتها تلوح      ،  نعم به أقرانه  ي
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 مـن   بالرءوفسألته  ،  من مسات البشرية ما ميلكه أصحاب ذات السن       
،  وعيناه جميبتان  متسائل لساين،   باحملطم من النظرات   وأجابينالكلمات  

خطوات ،   هدوء وانصرف  يف تركين،   مستفسر ودمعتاه مفسرتان   فمي
خيطـو  ، هدف تائه وسط غيوم من اليأس،  خاطيها هدفها  هادئة ال يعلم  

 مشفق  إىل،   ناظر آخر يشاركه عرباته    إىل،   مكان آخر يشكوه آهاته    إىل
اخلطـوات،   تتابع هـادئ     وعيينرحل  ،  آخر يصاحبه عقباته وأزماته   

مل أظنـه صـاحب     ،   األهداف والطموحات  هالنظرات، وتائ  رومنكس
 امتالك األهـداف    يفاليائس  لكنها رغبة   ،  هدف ومل أحسبه ذا طموح    

أمـامي،  ظلت خطواته تتهادى    … حيازة الطموحات  يفوأمنية البائس   
ا كمـا    أرض أخرى غريب   إىلا   خمتفي ناظري كاد يتغلب بعده على      حىت

 ، ا كما اعتادت منه احلياةشريد، اعتاد من احلياة
 الـذي  نفسـه، ا له عن طوق النجاة ا ألهرول خلفه باحثً نتظر كثري أمل  
أقنعته بعد جهد بالذهاب    ،   قبل عام أو أكثر من مثل حالته تلك        قذينأن

 إىل) سعد العـامرى  ( لدى املعلم    لعملي  مماثالً  حيث جيد عمالً   إىل معي
 )سـعد (ومل يلبث بعدها املعلم     ،  إليه وصحبين النهاية   يفأن الن عناده    

 بـأعز  صداقيتومن يومها بدأت    ،  جواري إىل على عمله لديه     أن وافق 
 ...)عبد الرمحن(  هذه احلياةيف ئيرفقا

 ؟)عبد الرمحن( -
 حيـادثين  الذي ذلك املصاب    إالّ الصيبمل يكن هذا    ،  صديقينعم يا    -

 !أنت، اآلن
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 وماذا بعد؟ -
 قوة  يف من زيادة    إالّ ذلك العمل بال تبديل      يفظلت األيام متضى بنا      -

فظل  هما،صداقت يستحق   اصديقان مل جيدا على شاكلتهما ثالثً     ،  عالقتنا
 طريـق  إىل أن مضى بنا شـبابنا       إىلكل منهما ألخيه الصديق األوحد      

 .جديد مل نفترق فيه عن بعضنا بطبيعة احلال
 ؟)سعد العامرى( خدمة يفتركنا العمل  -
  ).العامرىسعد (لكننا مل نترك العمل لدى ، تركنا العمل -
 .فهميالزلت على عدم  -
 يتدفق خاللـه    إنسايننابعة من دافع    لنا  ) سعد(مل تكن رعاية املعلم      -

بـل كـان    ،  كما صور لنا خيال طفولتنا ساذج الرؤية قاصر التفكري        
حتضريا لطفلني أراد استغالهلما بعد ذلك فيما ميارس من أعمال خيفيها            

 !!جتارة املخدرات، خلف جتارة األخشاب وعلى رأسها
 ..طري جمرم خإين حني قلت إذن إليهكان هذا ما رميت  ماذا؟ -
 اللذان الزالـت    نتركه، وحن مل نكن منلك خيار     ،  هو كذلك بالضبط  -

مقارنـة  ،  ذكريات طفولتهما البائسة تستعمر تفكريمها تأىب النسـيان       
 اليـوم   يها نقض فسها على ذهنيهما بني سنوات عشنا     منطقية فرضت ن  

 كيفية احلصول على قوت خيرس وحوش جوعنـا         إالّبأكمله ال يشغلنا    
 كنفـه عـاملني     يفعشناها  وبني أخرى   ،  إرهاقناول   فل يأويورصيف  

وعليه فقد كـان    ،  منلك من املال ما جينبنا ذل السؤال ومرارة التسكع        
 أنسب  واملشروع، ه  جانب عملنا غري     إىل الطبيعي عملنا   يفاستمرارنا  
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بـل  ،   العودة لسنوات الضياع من جديد     يفاحللول لشابني ال يرغبان     
،  توزيع املخدرات خاصة أنـت     يفحة  على العكس أظهرنا مهارة واض    

 إىلوأنـا    األميـن، ومبرور الوقت وتزايد النشاط أصبحت أنت ذراعه        
 مل أعـرف    الـذي  معلمـي  األوحد وأسـاعد     صديقيجوارك أدعم   

حىت كان  ،  ك قبل عامني  ؤواستمرت بنا احلياة هكذا حىت اختفا     …غريه
ـ  صديقيسريى قبل أيام بالصدفة البحتة ألشتبه بشخص كأنه          ، دمي الق

 آثرت مراقبتك ألتيقن     أين رأسي، غري  يفظننتها تومهات بثها الشيطان     
 وراءك حىت ذلك احلـادث املشـئوم        وبالفعل ظللت ،  حقيقة هويتك 

املـارة؛   نقلك املستشفى بواسطة بعض      إىلبعدما اطمأننت    فاختفيت،
 كـل   يف ا من أعني املخربين الباحثني عـين       فيما بعد هرب   إليك دألعو
 ..مكان

  قبل عامني؟باختفائيماذا تقصد ، مهالً، صديقي يا مهالً -
 سأجد  ظننت أين ،  اا واضح وال أجد له تفسري    اآلن، يشغلينهذا ما    -

 يغري أن فقدك الذاكرة يبـدو أنـه سـيلق         ،  ا ملا كان  لديك توضيح 
 !! صحراء من اهول التامإىلبأحداث االختفاء تلك 
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)10( 
ملستشفى وحجراا على نفس ذلك اهلدوء      مل يكن الوضع بني طرقات ا     

، املسيطر على حديث الصديقني العائدين لروض صداقتهما من جديـد   
 ترمجـت   االعسـكرية، بعـدم    ما يشبه الثكنـة      إىلحتولت املستشفى   

 واقع يبحث اجلميع عن أسـبابه       إىلاألحداث ختمينات ذلك الطبيب     
ن سؤال اجلميـع     مل يتوانَ ع   الذيوأوهلم ذلك الضابط     اهلارب،وبطله  

ـ   حتقيقات الشرطة    يفعلى مثلها   تلك األسئلة املتعارف      هباستمرار؛ علَّ
 يسـري    شخص يشمله االستجواب دليالً    ألي رد   ألي كلمة   ةأي يفجيد  

عـدة سـاعات اسـتغرقتها      ،   طريق حبثه عن احلقيقة الغائبة     يفخلفه  
  كسـتها  اليتة  ئبتلك اهلي ) مازن( الضابط    ظهور يفالتحقيقات سامهت   

 أزراره وثـاين  متاما وقد رفع أكمام قميصه وفتح أول       اإلرهاقعباءات  
وقد تشابكت أصابع يديه ينقل استناد جسده املتعب من ميىن أقدامـه            

ـ        إىل ا صـديقه   يسرامها وهكذا دواليك حىت اختتم حتقيقاته تلك حمادثً
 :الطبيب بقوله

علـى  األمر ال يقتصر    ،  صديقييبدو أن األمر أصعب مما توقعت يا        -
 تلـك   اسـتجوابايت فلم أظفر من    … املستشفى يفجمرد هروب ملريض    

 . حىت اآلنحبثي يف يساعدينباجلدير ذكره 
 منـذ   دامهـين  أمره   يفرغم أن الشك    ،  ا غاية العجب حق   يفاألمر   -

فما يدفعـه   ،   مرحلة اهلروب  إىل مل يرتِق    تفكريي أن   إالّ،  الوهلة األوىل 
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 استدعاء شرطة أو حىت جمـرد       يفيتنا   انطباع بن  أيه  لذلك وحنن مل نعطِ   
 شكنا فيه؟

مل ميلك ذلك الضابط من الردود ما جييب به صديقه غري زفـري حـار               
 : آن واحد قبل أن يتبعه ردهيف واحلرية لإلرهاقطويل جامع 

 بوجود من يراقب حديثك لزميلـك وزيارتـك         إالّال تفسري لذلك    -
وكيف ؟ن هذا املراقب    لكن من يكو  ،  بإخباره سارع   ، مث كتيبملالسابقة  
 يفهذا ما علينا البحث عنه        وكيف علم أصال بوجوده هنا؟     إليهوصل  
 طريـق حبثنـا     يفوصولنا تلك النقطة يعـد اخلطـوة األوىل         ،  البداية

 .الصحيح
 هيئـة اهـد     يفمل يكد يتم كلمته تلك حىت جاءه يهرول أحد تابعيه           

ـ    وقد ارت  إليه قبل وصوله    ، كأنه قطع أمياالً   الذي ا مـن   دى رداء المع
 : يديه لوحة صغرية قائاليف عرق املرهقني حامالً

 طلبتـها   الـيت لقد انتهى الرسام من رسم الصورة       ،  سيدي،  سيدي -
 ..ووصفها له الطبيب

 ؟هيأين ،  ا على وجه السرعةإيلّ -
 ..سيديتفضل يا  -

راها؛ ي هلفة قبل أن     يفليلتقطها ذلك الضابط     عجلة؛ يف إياهقاهلا يناوهلا   
 حدقتيهما املفاجأة مبعناهـا     يف أجفانه كاشفة عن عينني جتسدت       علتتس

 صـوت   يفكأنه الشاهد لصاعقة قبل أن يقول        فاه،وقد فغر    الكامل،
 :خنقه التعجب



 - 39 -

 ما هذا اجلنون؟، ما-
 : وهو ال يزال على نفس هيئته،متسائالًقاهلا قبل أن يتوجه لصديقه 

- قلتها لذلك الرسام؟اليت من تلك األوصاف أمتأكد أنت  
فلم ميلك   فجأة،سؤال فاجئ الطبيب كما فاجأته هيئة صديقه املتحولة         

 :ا على كالمه السابق بقوله تصديقًإالّ
 هل من مشكلة؟، بالطبع، نعم، ن-
هـذا اهلـارب    ،  نه درب من دروب اخليال    أ،  ليتها مشكلة وحسب  -

بـني   تتحدث عنه اآلن من املفترض أن يكـون     الذيصاحب الصورة   
 !!سجالت األموات منذ عامني
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)11( 
 إىل حياة ذلك العائد مـن جديـد         يف األلغاز تزيد واحدا اآلن      يه ها

 معرفة أحداث مـر ـا قبـل         يفمل جيد صعوبة    ،  واقع تركه قبل أيام   
 بدا عليه معرفتـه  الذيذلك  ،)العوضى( ظل وجود صديقه  يف سنوات

    ما معا  الكاملة بكل كبرية وصغرية شهدـا     واليت،  ما حلظايبـدو أ 
 من أحـداث    بأيغري أنه مل ينعم     ،  )عبد الرمحن (أكثر بكثري مما توقعها     

 ظل افتراقه خالهلمـا عـن دليلـه         يفحوا صحف العامني السابقني     
 . منذ ذلك التوقيتباختفائهكما أخربه  ماضيه، أسرار إىلومرشده 

ترقنا وكيـف قضـيت   كيف اف ؟صديقي يا القاءاتنمىت كانت آخر     -
  ظل عالقتنا تلك؟يفأيامك بعدها 

 اآلخـرين،  اعتدناها ألحد التجـار     اليتكانت عملية تسليم كتلك      -
يـدعى  ) سعد( جوار املعلم    إىل سوق املمنوعات    يف الثاينميثل القطب   

يقضـى  ) سـعد ( رمسه لنا املعلم     الذيكان التخطيط   ،  )جابر الصياد (
جنحنا بالفعـل   ،  وزة غرميه والفرار ا    على حقيبة خمدرات حب    باستيالئنا

أسفر عـن    الطرفني، النار مت بني     إلطالقا   بشع الغري أن تباد   ذلك، يف
وعلمنـا   املعركة،مث اختفيت فجأة وسط     ،  قيامك بقتل أكرب مساعديه   

وأظن فقد الذاكرة كان ساعتها ولـيس       ،  بعدها خبرب مقتلك أنت أيضا    
  ؟ غيبتك عنا كل هذا ملا طالتوإالّ، من جراء ذلك احلادث

 وماذا بعد؟، منطقيتفسري  -
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 دائم، عمل   يفا   وحيد أيامي يمن يومها وأنا أقض   ،   ذا أمهية  شيءال   -
 يففلم ينجح أحد مهما كـان       ،  يلا  كما كنت ال أرضى بغريك صديقً     

، حىت حقيبة املخدرات تلك   ،  عزيزي خلفته وراءك يا     الذيسد الفراغ   
    ا بعيد اتفـاقي كما كـان     ،)سعد(أعني املعلم   ا عن   ال زلت أحتفظ 

 إخالصـي  يلمل يسـمح    ،   حياة جديدة بعيدة عن سطوته     أمعك؛ لنبد 
 . معك حىت بعد الرحيلاتفاقيلذكراك بكسر قيود 

بيديه تربتـان علـى كتـف       ) عبد الرمحن (قابله  ) العوضى( من   إطراء
ا يتساءلصديقه بامس: 

من ) سعد(املعلم  لكن ماذا عن موقف     ،  صديقي يا   إخالصكهللا در    -
 ذلك؟

كان حزنه على رحيلك أضـعاف      ،  أقنعته أننا فقدناها كما فقدناك     -
 قد اار   األساسيفقد أحس أن عماد جتارته      ،   آخر شيء أيحزنه على   

بديل مناسب ميلـك نفـس       إجياد ومهما فعل فمن الصعب عليه       ،امتام 
ء وال حىت جمرد جـز    ،  )عبد الرمحن (القدر من شجاعة وحنكة وقدرة      

 .منه
 دوامـة  يف أحس بدخولـه  الذي املسكني،كالم خميف أثار رهبة ذلك      

 ال ميلك من أدوات املقاومة غري قارب        الذي وا، وه  قبل له    كبرية، ال 
الصـراع،   أمام جربوت أمواج من      التالشي يف ةإرادة، آخذ صغري من   

،  أطمـاعهم  فيـايف  يف تائه   وعدة، ه  وشك االحتدام بني أطراف      ىعل
 ثابتتان  هرأسه، وعينا  أرسل يديه يطوق ما      دللحظات، وق ه  طأطأ رأس 
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،  حال عن زحام األفكار املتزايد بني خاليا ذهنه        ةبأيعلى فراغ ال يعرب     
،  تلك الصورة الثنائية على هاتف صـديقه اجلـوال         إىلقبل أن ينتبه    

 بعـض جـروح     يوكأا البلسم املداو   خفيفة،ابتسم ملرآها ابتسامة    
 ال  ابامسني، وكأم ا شابني    سوي اصغرية، جتمعهم رة  كانت صو ،  أفكاره

 إليـه توجه  ،  ميلكان من مهوم الدنيا اجلدير بأن حيرمهما تلك االبتسامة        
 يتنـاول  بكلماته احلانية املتأثرة مبا رأته عينا صاحبهما قبل قليل قـائالً   

 : عن قربإليهذلك اهلاتف ينظر 
 .. بكثريتصورايتفاق يبدو أن عالقتنا كانت حتظى بقدر من القوة  -
 :بنفس ابتسامة صديقه قائالً) العوضى(كلمات عابرة قابلها  

-  حياتنا حياة واحدة  ،  عزيزيا واحدة اقتسمها جسدان يا      كنا روح ،
 نفس قصـة  هي واليت،  مع األيام  صراعيكل ما سردته لك كان قصة       

 .صراعك بطبيعة احلال
 ؟صديقي يا  استفسار مايف أن أستغل تلك العالقة يلهل  -

 ضحكة خفيفة دىن هلا رأسه قبل أن        إلطالق) العوضى(سؤال أثار ثغر    
يرفعها جمددإىلا ا ناظرا تتوج ابتسامته قوله صديقه بامس: 

 .صديقيمل نعتد بيننا استئذانا يا  -
 :عليه اعتياديا بابتسامة صغرية تبعها بقوله) عبد الرمحن(قول كان رد 

حتاج بعض الوقت للعـودة لسـابق       أ،  اعذرين،  صديقي يا   اعذرين -
 .عهدنا معا

 .سل ما بدا لك، أخيهات ما عندك يا ، )عبد الرمحن(ال عليك يا  -
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 كاد يسمعها حىت أخـرج مـن        ا، فم السائلكلمة كان ينتظرها ذلك     
 : صديقه متسائالًا، وناوهلمالقدميةجيبه تلك الورقة الصغرية والصورة 

 هل تعرف شيئا عن هاتني؟، هل -
 الورقـة   إىل بـاألخرى ينظـر      أحدامهااول العوضى االثنتني يقلب     تن

 :متسائال
 ا؟هذا أيض) عالء(ومن  ؟2008\8\20-

 يفقبل أن جيعل الصورة فوقها وهو على نفس احلالـة مـن التأمـل               
 :استغراب قائالً

 ومن يكون هذا العجوز؟ -
 طرفـا حاجبيـه     عالطبيعي، وارتف قاهلا وقد ضاقت عيناه عن حميطهما       

ا يستطرد قائالمتعجب: 
يبدو أن عاميك األخريين قـد   ،  اال أعرف عنهما شيئً   ،  صديقيال يا    -

 .ا يا بطل عادة أعوامك دائمهيزخرا بالعديد من األحداث كما 
 :ا بقولهمتكلفً) عبد الرمحن(ابتسم 

 إىلال زال هناك املزيد حباجـة       ،  إذنمل تنكشف بعد كل اهوالت       -
 .تفسري

 : بقولهإياها ربت على كتفيه مواسي الذيستدار لصديقه قاهلا وقد ا
، ن أول الغيـث قطـرة     إيقولـون   ،  ال عليك ،  صديقيال عليك يا     -

دعنا من هذا اآلن ولنكمـل  ،  بالتأكيد عما قريب  شيءسينكشف كل   
 .سرينا مسرعني
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  أين؟إىل -
 .)سعد العامرى( املعلم إىل،  أن تكونينبغي حيث إىل -
 ذا قدرة على احتمال ذلك العمل املشبوه        أظنينال  ،  )عوضي(ال يا    -

ما لقيت منهيكفيين، صديقيا يا جمدد . 
 بإمكانك،  صديقي هذا التوقيت احلرج يا      يفال تقتضى احلكمة ذلك      -

 الـيت  الشرطة،أنت اآلن مطارد من     ،  تركه مستقبال ولكن ليس اآلن    
ـ    الذيوهو   ،)السيدمازن  (ميثلها ذلك الضابط     ك معـه    ميتلـئ تارخي

 بالتأكيـد   الـذي  ،)الصيادجابر  ( املعلم   إىل إضافة،  بالصراعات اجللل 
 حيمل بداخلـه نـار الثـأر       الذيوهو   جديد،سيعلم خبرب ظهورك من     

،  االنتقام منذ عامني بعد قتلك ألوىف مساعديه لـه         يفاملتأججة بالرغبة   
 أقـرب فرصـة تضـعها       يفكل هؤالء اخلصوم يتعطشون للنيل منك       

 عليه يكفيكهم   تتكئوعليه فأنت حباجة لسند قوى      ،   يديهم األقدار بني 
 .)سعد(بقوته وماله ونفوذه كاملعلم 

 يفا غري فرك رأسـه بسـبابته        رد) عبد الرمحن ( مل جيد له     منطقيكالم  
 مل يعد يفصـل بينـه       الذيوهو   بإمعان، كالم صديقه    يفصورة املفكر   

ـ  قالئـل،  خطـوات    إالّوبني اقتناعه بكلمات صديقه      ت قـادم   كان
اللحظات كفيلة خبطوه هلا قبل أن يرفع رأسه من جديد تسبق أنفاسـه          

 :العالية كلماته القائلة
- صديقيا يا   حسن  ،ليكن ما قلت ولننتظر ما ستسفر عنه قادم        ،  احسن

 .املواجهات مع كل هؤالء اخلصوم الذين ذكرت
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)12( 
ـ  اإلجرامـي حللبات الصـراع    ) عبد الرمحن (يبدو أن خرب عودة      ن  م

 وجد طريقه املمهد لالنتشـار بـني        دعامني، ق  اختفاء دام    دجديد، بع 
 ظل سهولة وسرعة تناقل األخبار املشهور ـا         العديدين، يف خصومه  

 يعد أحد أبطاله البارزين على مـدار أكثـر مـن            ياجلرمية، الذ عامل  
 يفلعل أبرز اخلصوم وأعتاهم كان ذلك التاجر الالمع امسـه           ،  عقدين

جـابر  (يسـمونه  ،  جتـارة املخـدرات    يفشة األكثر ملعانا    جتارة األقم 
 ضـارية،  إجراميةساحات معارك   ) عبد الرمحن (طاملا مجعته و    ،  )الصياد
ـ  خيتفي قتل مساعده األول قبل أن       اليت تلك   أخرهاكانت   ا عـن    متام

عاد بعدها يدق طبـول      سنتني،أنظار اجلميع معلقا ذلك الصراع مدة       
 .املزيد من املعارك

وقـد   املقـربني،  وكره بصحبة عدد من أتباعـه        يف تلك الليلة    تواجد
 حد كبري عما حييطـه  إىلفغاب   رأسه، قنواا بني ثنايا     يففاضت اخلمر   

 كتلك املعروفة عن السكارى     ثابتة هيئته على شاكلة واحدة     واقع،من  
 إالّ وال ردود لـه      عشوائي من ضحك    إالّال حديث له    ،  الالمباالةمن  

 لتائه بني سبل اآلدميـة      احليفكان املثال   ،  ة بال هدف  من نظرات حائر  
، ن كان األقرب للثانية منها لـألوىل      إو،  ونظرياا من دروب احليوانية   

 دخول ذلك الرجل من     إلدراك كاف   يمازال عقله ينعم ببعض من وع     
 : لكارثة أو الشاهد على مصيبة قائالًالرائيوكأنه  فجأة،عماله عليه 
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أمر هام البد من حمادثتك فيـه اآلن بأسـرع    كسيدي، هنا،  سيدي -
 .وقت

وقد تعلقت به عيناه الغاضبتان من اقتحامـه الـس          ) جابر(انتبه له   
 :بتلك الصورة دون استئذان كما اعتاد من عامليه قائال

 أذا الوضع تطلَب احملادثات؟ أجننت؟ -
ا  قليال قبل أن يعتذر واضـع      رالرجل، فتقهق قول أثار بعضا من خوف      

 :ا رأسه لألسفل قائالً منتصف جسده خافضيفكفيه فوق بعضهما 
أيـام،   منـذ ثالثـة      إليكلكىن أريد احلديث    ،  يا يا سيد  عذر،  عذ -

 . بغاية األمهية ال حيتمل االنتظار أكثر من ذلكرواألم
  جابر(غض (   صب كأس أخرى من مخره      إىلا  الطرف عن الرجل عائد 
 :قائالً

ا لسـماع ضوضـاءكم     ال أملك اسـتعداد   ،  ليس اآلن ،  ليس اآلن  -
 . عىن اآلنإليك، سئمتكم وسئمتها، الفارغة

 ..)جابر(األمر ال حيتمل االنتظار أكثر من ذلك يا معلم  -
وقـد أحـاط كأسـه     حال، ةبأيقول جديد مل يِثر انتباه ذلك السكِّري     

 خماطبـه أن انصـرف      إىل بقية أصابعه يشري ا       وسبابته مرسالً  بإامه
 :قائالً

ال أظنـك يعجبـك   ،  أكثر من ذلك اإلحلاحال أنصحك باملزيد من      -
 . حال من األحوالةبأي عليك صربي دنفا

 : غري عابئ برد فعل سيده قائال كلمتهإلقاءمل جيد الرجل بدا من 
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 )!عبد الرمحن(لقد عاد ، سيدي -
 عيناه وثبت فمه غري قادر على ابـتالع  ت، فضاق)جابر(كلمة انتبه هلا    

 : من جديد قائالًإليهما صبه فيه قبل قليل من اخلمور قبل أن ينظر 
 ؟نم) عبد الرمحن(، عب -
 .)سعد العامرى(رجل ) عبد الرمحن( -

 : ضاحكا بقولهر، فانفج)جابر(لـقولة أثارت ضحكة هستريية 
 ..يبدو أنك السكري وليس أنا يا هذا -

يد من شرب اخلمر قبل     أتبعه باملز  جديد،قاهلا قبل أن يتابع ضحكه من       
 : من تابعه القائلاإصرارأن يالقى 

 .. هاتني قبل ثالثة أيام أىن رأيته بعيينسيديأقسم يا  -
 بقايا زجاجية   ااحلائط، فأرسله  إىل ملقيا بكأسه    إالبنفسه  ) جابر (مل يدرِ 

 يف ذلك الرجل ممسكا بشدة بتالبيب ثيابـه         إىلبال قيمة قبل أن يقوم      
 : غلظةيفا قائال ليه أنه أفاق متاموقد بدا ع غلظة،

 أمدرك أنت أنك تتحدث عن ميت أيها انون؟ أين رأيته وكيف؟ -
-  صدقين سيديا يا   ليس ميت  ، قبل ) العوضى(ا يتبعه صديقه    كان سائر

 مستشفى  إىلوأنا أراقبهما قبل أن تصدمه سيارة وينقله البعض          يومني،
 .قريب بعدها

بعـدما   شـيء،  ال   إىلا بعينني جاحظتني    اظرثياب تابعه ن  ) جابر(ترك  
 :ا نفسها قبل أن يقول حمادثً متامإفاقته يفجنحت تلك الكلمات 
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 أي،  طوال عـامني انتقامي رجله متاما عن   إخفاء يف إذن) سعد(جنح   -
ومساعده بعد االسـتيالء علـى      ) العامرى(أا جولة أخرى ظفر ا      

ا وأبطال  اللعبة تزداد تعقيد  يبدو أن   ،  مساعديحقيبة املخدرات وقتل    
نـه حمـور   إ، االعتياديلكنه ليس البطل    ،  اللعبة قد زادوا واحدا اآلن    

 هي كل األنظار من جديد عما قريب كما         إليه ستتجه   الذي األحداث،
 فقـط   انتظراين،  )جابر الصياد ( من يكون    إذن صميتأنساكما  ،  عادته

 .أيها املغفالن
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)13( 
 يوهذا الغائب العائد ال يـدر    ،   اآلن إذنتزداد تداخال   خيوط الشبكة   

 بالقدر املناسـب مـن      حيتمي هيكفي؛ جلعل عن تعقيد تداخلها ذاك ما      
لعـل  ،   مبأمن عن مطاردات بعض وتدبريات بعض آخـر        هاحلذر، جيعل 

تعـد   الذيذلك ، )العوضى( صحبة صديقه    يفبعض سلواه قد وجدها     
أحداث كان بطلها وال تسـعفه      ،  ذكرها عايشه وال ي   أقاصيصه له تارخيً  

املرجـع  ) العوضـى (بات سـرد    ،   بالظفر ببعض ما كان منها     إصابته
متامـا،  خلت أرففهـا    ) عبد الرمحن ( مكتبة ذكريات بذهن     يفاألوحد  

 ال تضم سوى تلك الصفحات العامرة ا ذاكرة صديقه حيجيها           تفبات
 ،)عوضي(لـ) نعبد الرمح ( باألمان من    طبيعيشعور  ،  له طوال سريمها  

 الترعـرع   يفر قطرات الثقة على بذور من االطمئنان شارعة         بات ينث 
 برزت  خوفه، اليت ا من أشواك     طامسة رغم قلتها بعض    ،بني شرايني قلبه  

فكان تنامى االطمئنان وتالشى اخلوف السائران      ،   آخر األيام  يفبشدة  
 ال  اليت ة،القصري تلك الفترة    يفمتوازيني مها أبرز ما دامهاه من مشاعر        

ا بـني سـرد مـن    ما زال حديثهما مسـتمر ،  يتجاوز عمرها ساعات  
عبـد  (مث استفسار مـن     ،  )عبد الرمحن ( من   إنصاتيقابله   ،)العوضى(

وهكذا دواليك حىت وصوهلما    ،  )العوضى( من   إجاباتتقابله   ،)الرمحن
ن  م إالّ معامل حلياة قائمة على أرضها       أيا من    تلك البقعة اخلالية متام    إىل

ال يبدو علـى    ،   من هذا القبيل   يءكأنه خمزن مهجور أو ش     كبري،مبىن  
بوابته احلديدية شاهقة االرتفاع أا معتادة على استقبال الكـثري مـن      
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الَّ إفال يقصده زائـر     ،  وهو البعيد كل البعد عن أعني الناس       الزائرين،
 يف ضابط راغـب  وإما عامل به حتت سطوة مالكه   أما،  من نوعني اثنني  

 يبقـى املالـك     اإليقاع يفوبني العامل والراغب    ،   ذا املالك  إليقاعا
 جتارة اخلشب وجتارة املخـدرات      يف االسم األبرز    وبينهما، ه املشترك  

اهـول  ذلك االسـم  ) سعد العامرى (مل يكن اسم    …على حد سواء  
 خصومه من ارمني أو الغريب على ألسنة مطارديه من رجـال   ملسامع
ال ميكن أن يسلك النسيان      باستمرار،اول بني الفريقني    اسم متد ،  األمن
سرية ذاتية خمتصرة حظيت ا آذان      ،   حال من األحوال   ةبأيا   طريقً إليه

 طوال سريمها حىت حلظة الوصول) عوضى(من لسان ) عبد الرمحن(
 ..ا لرؤية ذلك الرجلأحترق شوقً-

 :بابتسامة صغرية قبل رده) العوضى(قول قابله 
واقعة كهذه ،   أمهد له األمر أوالً    دعينلكن  ،  أخي دقائق يا    إالّليست  -

 . بالتدريجإالّال يستقيم سردها 
 ألن أدخل معك للقائه؟ -
 .ستبقى هنا حىت أناديك للظهور، ليس اآلن -

 اقبل أن جييـب مؤكـد   صديقه، يا رأبرأسه موافقً) عبد الرمحن (أومأ  
 :بلسانه موافقة رأسه قائالً

- قيصديا يا   حسن  ،اتتأخر، فأن لكن ال   ،  احسن   هذا  يفا   ال أعرف أحد 
 .املكان

- هناك فرق،  هذا املكانيفا بل ال تذكر أحد.. 
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 حيث  إىل إياه االباسم، تارك  بكفه على كتف صديقه      تبامسا، يرب قاهلا  
ا حـىت وصـوله     طُرقات عدة قطعتها قدماه سري    ،  )سعد(يالقى سيده   

جلـس  ، درات واخلمور على حد سواء    ذلك الس العامر بتناول املخ    
كأـا   رأسه،يتدىل طرفها على جانب      السوداء،بعمامته  ) سعد(املعلم  

وقد برز بشدة حاجباه الثقـيالن يظـالن         العاشرة، يفضفرية لصغرية   
كما هو حال شاربه األشد ثقال املُظل        الواقع، عن   نيعيناه الشبه مغيبت  

 املنتشرة بني   ز على قوا أنفه   وقد مثَّل قاعدة يرتك    الشراب،لفمه ثرى   
احلال بالنسبة جلليسه اآلخر عـن ميينـه ال         ،  ثناياها صنوف املخدرات  

  بدا عليه كأنه أحـد تابعيـه املقـربني    ، ا بطبيعة احلالخيتلف عنه كثري
، والـداين  منهما   القاصي يسمعه   وقد تبادال الضحكات بصوت    بشدة،

 املفـاجئ، ) لعوضىا(قبل أن يقطع ذلك السيل من ضحكاما دخول         
 :قائالً) سعد(فانتبه له 

- أيـن كنـت    ، العزيز بعد غياب ثالثة أيامتلميذيا يا ها أنت جمدد
 ..مل أعتد غيابك كل هذا طوال تلك الفترة يا رجل؟

 جواره قائال يقصد استفزاز     إىلقاهلا قبل أن يأتيه الرد من ذلك اجلالس         
 ):العوضى(

 على عمل آخر لدى معلم آخر يا        يبدو أن تلميذك النجيب قد عثر      -
 ..معلمي

 أشـار   الذيذلك   ،)عوضى(قاهلا ينتظر عالمات االستفزاز على وجه       
 : كالمهإليها  مادا سبابته دون بقية أصابعه موجهإليه
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ال أنصـحك    هـذا، أفضل لك أن تم مبا بني يديك من مخور يـا             -
اية عبثك )العوضي(ا مع بالعبث كثري قد ال تعجبك. 

سـعد  ( الطفو على سطح ذلـك االجتمـاع أطفـأ           يفشجار شارع   
 :بعدما سأم كثرة خالفاما السابقة قائالً باكرا،نريانه ) العامرى

 ال أريـد ألحـد أن       ا عين تشاجرا بعيد ،  دعونا من هذا اهلراء اآلن     -
 ! الصمت أو االنصرافإما،  بغبائهمزاجييفسد 

 طـريف ا مـن االثـنني      رامثوان من السكوت عمت أرجاء املكان احت      
 :قائالً) عوضى (إىل استأنف حديثه الذيذلك ، اخلالف ملعلمهما

 ..)عوضي(هات ما عندك يا  -
اخلاصـة،  ا اجلليس املناسب جللساته      قد وجد أخري   سيدييبدو أن    -
 ..)عبد الرمحن( اختفاء ولده دبع

 إىلا  ناظر جسده، منتصف   يفقاهلا وقد وضع ميىن كفوفه فوق يسرامها        
 معلمه  إىلا  فكان صمته ناظر  ،  إياه ا   ااستفزاز، قاصد غرميه ذلك نظرة    

قبل أن يكون رد     ملحوظة،وقد عال صوت زفريه بدرجة       رده،ا  منتظر
 :اهلادئ املكسو نربة األسى) العامرى(

 أن يخلَّـد    إالّخالد أىب صاحبه    اسم  ،  يا له من اسم   ،  ؟)عبد الرمحن ( -
،  بأفضل من عايشت يا بـين      ذكرتين) عوضى(ا   ي إيه،  قليببني جدران   

 .هللا درك
 ؟معلميوهل نسيته من األساس يا  ذكرتك؟ -
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ال ) عبـد الـرمحن   (صورة   ؟وهل ألب أن ينسى ابنه يا بين       نسيته؟ -
 حفرت  يتضحياته ألجل ،  اا أو خممور  واعي،  ا أو غافالً   يقظً خيايلتفارق  

 .ذاكريتمكاا بالذهب على ألواح 
 .قد يعود يوما ما، )سعد(ا معلم ال عليك ي -
 ؟عزيزيوهل لألموات عودة يا  يعود؟ -

 سـرية   إاءا   جواره قاصد  إىلقاهلا قبل أن ينطلق صوت ذلك اجلالس        
 : طاملا محل داخله كرهه واحلقد عليهالذيذلك 

درجـة هذيانـه   ،  معلميا يا    شربه كثري  يفيبدو أن تلميذك قد بالغ       -
 .تزيد بشدة اآلن

عبـد  ( احلديث حول إاء يف فطن لرغبته    د، وق )عوضى( إليهت  مل يلتف 
 إىلبل تـابع حديثـه      ،  إليهبعدم انتباهه    إفسادهافعمل على    ،)الرمحن

 :سيده قائال
-     د تكون شائعة وجدت طريق التصديق      ق ا؟وما أدرانا أنه قد مات حق
 . احلصول على أية أخبار عنهيف قلوبنا مجيعا بعدما فشلنا إىل
  تقصد؟ماذا -

 الغامضة العامرة ـا     اإلثارةقاهلا وقد ضاقت عيناه ال حيتمل املزيد من         
 وجد أن سـياق احلـديث بـات مهيـأ           الذيذلك  ،  كلمات تلميذه 

 :الستقبال ما جاء لقوله فكانت كلماته
 ! العزيزمعلميالزال حيا يرزق يا ) عبد الرمحن(أقصد أن  -
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)14( 
ا كاشفة حقيقة املوقـف  ا فشيئًئًبدأت ستائر الغموض تنكشف اآلن شي 

 املزيد  إىلجمرم عائد من عامل األموات يتطلع       ،  أمام ذلك الضابط احلائر   
     ا أيامهما مععودة غريبة غامضـة جنحـت      ،  امن مطاردات طاملا شهد

حـىت  ،   متاهات من الشرود التـام     إىل بذلك الضابط    اإللقاء يفا  متام
ه ئلتوه على عجل بعد اسـتدعا      حني انتبه مبساعده القادم      إفاقتهكانت  

 :من قبل رئيسه الشارد قائالً
- يتها إكنت ب ،  سيديا على التأخري يا     عذركما تعلـم  لتويجازة وأ 

  . للقدوماستدعيتينحني 
 .اجلس، ال بأس، )سعيد(ال بأس يا  -
 لـذلك   إليهـا  طلبتين اليتأخطرية تلك القضية     ؟سيديما األمر يا     -

 من التوتر والقلق؟ عليه  أراكالذياحلد 
تلـك،   إىلانظر  ،  ا أوفر من نيلها اخلطورة    بل نالت من الغرابة حظً     -

 ؟ ماذا تعىن بالنسبة من وجهة نظركوأخربين
 انتظـار رد    يف وجهه   املرسومة متأمالً ) عبد الرمحن (ناوله صورة   وقاهلا  
تراه جاحظة عيناه عاجز لسانه عن نطق مفهوم        ،  ا كان متوقع  الذيفعله  
 : قائالًإكماله يف من سؤال فشل إالّم الكال

  ! ؟أليس هذا -
 .)سعد العامرى(رجل ) عبد الرمحن(، )عبد الرمحن(-
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 مل إن الزال ذهوله على حالـه  الذي كالم مساعده  مكمالً) مازن(قاهلا  
 :يزد متسائالً

 .اإلطالقا على ال أفهم شيئً ؟سيديماذا تعىن ذا الكالم يا  -
ـ   ،  وال أنا ،   العزيز يمساعدوال أنا يا     - ا وال أزال   األمر يزداد غموض

 ذهن طبيب   يفجمرد خاطر   ،   التفسري املناسب حىت اآلن    إجيادعاجزا عن   
ا رم اختفـى    ا مشبوه  ظهور حجنونية؛ ليصب تطور بسرعة    يل،صديق  

 .من عامل األحياء قبل عامني
 ؟)سعد العامرى(رجل ) عبد الرمحن(أتعىن أن ذلك اهلارب هو  -
 .هو كذلك بالضبط بكل أسف -

كلمات سبقتها أنفاس حارة حاملة بعض حرية صاحبها العـامرة ـا            
 :أفكاره قبل أن يستطرد بنفس نربته اهلادئة قائالً

 بشـدة مـن     ذهين اإلرهاقأصاب  ،   يفتك به اجلنون   تفكريييكاد   -
 .كثرة التخمينات

) سعد العامرى (يبدو أننا وقعنا ضحية للعبة كبرية أدارها باحترافية          -
 .سيديوتلميذه يا 

 أتعىن أن سعدا أخفى عنا رجله طوال هذه املدة؟ -
  جعبتك من االفتراضات ما يفسر غرابة املوقف غري هذا؟يفهل  -

 بدا عليه اهتمامه بـه  دمساعده، وق  كالم   يفا يفكر   حين) مازن(صمت  
 : حد بلغ االقتناع قبل أن جييبه قائالًإىل
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ن زيارة ستكشف لنا بعض غموض مـا حنـن   على كل حال البد م    -
 .فيه
  من يا حضرة الضابط؟إىل زيارة؟ -
 . كلها لديهتساؤاليت إجابةأنا على ثقة أن  )سعد العامرى (إىل -
لست حباجـة   ،  سيدي تظنها يا    اليتليس الرجل مبثل تلك السهولة       -

 . وأنت األعلم به مىنلنصيحيت
 طـابع خمتلـف عـن    وضع ذغري أن هذا الو، أعلم ذلك متام العلم  -

 ذلك  يف كلمة   ةالغائبة، فأي قد نظفر خبيط رفيع يقودنا للحقيقة       ،  سابقيه
 . بالذهبإالّاحلوار ال توزن 

دعنا نرى ما ستسفر عنـه      ،   يا حضرة الضابط   إذناألفضل ما تراه     -
 .زيارتك تلك
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)15( 
غري ،  ول طريقها بنجاح معق   يفملعلمه تسري   ) العوضى(ال تزال متهيدات    

تلـك  ،   حـد كـبري    إىلأن غرابة املوقف قد زادت من صعوبة املهمة         
الضاحك من قـول     ،)العامرى( سخرية   يف جتلت وبشدة    اليتالصعوبة  
 إبعاد جعل كل مهه     الذي على ذلك جليسه     هبه، يعين املستهزئ  تلميذه  

 يف) سـعد  (رجدوى؛ ليسـتم  دون  ) عبد الرمحن (احلوار عن منعطف    
 :يها من تلميذه قائالًسخريته املبالغ ف

-     أظنك ،  ا خالل األيام الثالثة املاضية    يبدو أنك أجهدت نفسك كثري
 ساعات نوم   إىلأفضل لك أن ختلد     ،  عزيزيحباجة للكثري من الراحة يا      

 .اسيحسن ذلك من حالتك املزاجية كثري، هادئ بعد شراب دافئ
وقـد   فمه، إىلا كأسه    يده من مخر رافع    يفقاهلا قبل أن يتابع شرب ما       

 أن يأتيه رد تلميـذه      لفوقه، قب  الكأس كأنه    اللوراء، فبد مالت رأسه   
 :الواثق قائالً

  العزيز؟معلمي أتى لرؤيتك يا  علمت أنه قدإنماذا -
ا بكـوع    كل كف ممسـكً    اصدره، فبد شابك ذراعاه حتت    قاهلا وقد ت  

عود قبل أن ي   خافتة،وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة       املقابل،الذراع  
وقد هالته ثقـة   مالحمه،وامجة  عيناه، ةجديد، ضائق من  ) سعد( نظر   إليه

 :حمدثه قائالً
- م؟لرؤييت أتى ن 
 )!عبد الرمحن(-
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 ا مبا تريد؟ ذلك السخف سريعيهل لنا أن ننه ماذا تقصد؟ -
 بـاخلروج لثـوان     يلامسـح   ،   مادمت تريد ذلك   معلميال بأس يا     -
يكتمل بدونه حديثناهناك شخص ال،  من جديديءوا . 

 حيث ينتظر   إىلآتيا به   ) عبد الرمحن ( حيث ينتظر    إىل فلفظها، وانصر 
،  مل يره منذ ثالثة أيـام الذي لتلميذه،معلمه تفسري هذا الكالم الغريب  

 جانـب  إىلا واقفـا   جمدد) العوضى( دقائق حىت كان ظهور      إالّليست  
  قبل أن يقول    الباب، إىل اجلالسني وأخرى    إىلا تارة   الباب املفتوح ناظر

ا يرحب بالضيفبامس: 
 . العزيزصديقيتفضل بالدخول يا  -

 بطيئًا، دخل   الذي اهول،وجليسه بذلك القادم    ) العامرى(تعلق نظر   
، حائرة عيناه بني اجلدران وما يسقفها تارة       استغراب، يفيتأمل املكان   

 يفستقر نـاظره     أن ا  إىل،   مجود تارة أخرى   يف إليهواجلالسني الناظرين   
وضع عجيـب ثبـت عليـه    ، اية األمر على ذلك املصدوم من مرآه   

 حد  إىلكأنه متثال قبل أن تصل عضالت كفه         لدقائق،) سعد العامرى (
ـ  أصابعه، سقوط كأسه من بني      يفا  ظهر جلي  الضعف،كاف من    ا قاطع

قبل أن يشري    خشنة،ذلك السكون املخيم على املكان بارتطامه بأرض        
يقلب ناظريه بني اجللوس غـري   العائد،ولده  ،)الرمحنعبد   (إىلته  بسباب

) العوضـى (حىت جاءته تلك البسمات من      ،  قادر حىت على نطق امسه    
 :املتوقع لردة الفعل تلك من معلمه قائالً
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هـل  ،  قد بات هنا من جديد    ) عبد الرمحن (نه  إ،  )سعد(نعم يا معلم     -
 كانت نصيحتك قبل قليل؟ لست حباجة للراحة كما اقتنعت اآلن أين

وقـد   األسـاس، بل مل يسمعها من     ،  ا بكلماته كثري) العامرى(مل يهتم   
بعد غياب طالت أيـام عذابـه        ألحضانه،تعلقت عيناه بتلميذه العائد     

 وقد بدت له خطواته الفاصلة بينـهما  قام متثاقالً، ولياليه على الطرفني  
العائد قد دفعه للتحامل    ه  غري أن شوقه لولد    الرحال،كأميال يشد فيها    

 كادا  اليت تلك النقطة    إىلقبل أن يصل     ثوان، يف إياهاا  قاطععلى نفسه   
وكأنه  وجهه،أمسك أعلى ذراعيه بكلتا يديه يتحسس       ،  فيها يتالمسان 

 صوره له خيالـه     يتيقن أنه نفسه ذلك الغائب منذ عامني وليس خياالً        
ن يكون تعـبري عينيـه      قبل أ  ذاك، وضعه   يفثوان استغرقها   ،  املخمور

 يف سيلني من الدموع وجـدت طريقهـا         يفبفرحتهما الطاغية متمثال    
 : صوت بللته عرباته بشدةيفا ناطقً خديه،سالسة على 

 ؟)عبد الرمحن(، عب -
 . العزيزمعلميا يا  كثريإليكاشتقت  -

كأنه يراه  ) العامرى( بدا له    الذيوهو   يتكلف،ا  بامس) عبد الرمحن (قاهلا  
وقـد   له،احلار ) سعد(قبل أن يفَاجئ باحتضان    حياته، يف املرات   ألول
ا بكلمات مل يتـبني   كتفه ناطقًإىلواستند ذقنه  بشدة،ه  ئ صوت بكا  عال

ا مما حوته قائالًاحلاضرون كثري: 
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كيف هان عليك ترك والـدك      ،   يا بين  كلمايت ال تصفه    إليك شوقي -
 ذلك احلد يا    إىل) مرىسعد العا (أهان عليك أمر     كل ذلك بال سؤال؟   

 ؟)عبد الرمحن(
-   كان األمر برمته بتـدبري   ،  معلميا أحتكم فيها يا     مل أملك لألمور زمام

  . تنفيذ عقيميف إالّ تدخل مىن أي دون األقدار
 قـائالً  ،)العوضي(قطعه  املواقف، مثل هذه يف معتاد  استهالكيحديث  

يريدهاا من مفاجآت يتوقعها والقلقً للوقت،ا يريد اختصار : 
قد ،  ي وقت آخر يتسع هلا يا عزيزا      إىللندع تلك األشواق الفياضة      -

 اال أراها استضافة تروق ألحـدكم  ،   حلظة أي يفنستقبل الشرطة اآلن    
 . حال من األحوالةبأي
 الشرطة؟ -

دون  للشـرطة، ا من ديد    متعجب) العامرى( لفظه لسان    منطقيسؤال  
ذلـك  ) العوضـي  (إىلا  ناظر ،التهديدجديد من جرائم تستلزم ذلك      

 : أجابه قائالًالذي
طـرفني ملطـاردة    ) مازن السيد (نمثِّل مع رجال    حنن اآلن هاربان،     -

 مكـان آخـر     يفلنفكر  …ال وقت لدينا لسرد ما كان اآلن      ،  وشيكة
حىت يتسىن لنا بعدها ترتيب      يكون،بأسرع ما   ) عبد الرمحن  (إليهننقل  

 .األمور على حنو صحيح
- احسن ،إىلليكن ملجأه ، ال بأس بذلك، احسن..  
 .معلميمهال يا ، مهال -
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قبـل أن    متهل، وجه معلمه أن     إىلا بكفه املفرود    مشري) عوضى(قاهلا  
 صـمت  يفذلك اجلليس الرابع املتـابع لألحـداث    إىليتحول بنظره  

 :يكاد غيظه يفتك جبنبيه قائالً للفرحة،أقرب للصدمة منه 
عبـد  (أنـا وأنـت و   فقط،ديث بني ثالثتنا    أفضل لنا استكمال احل    -

ال أظن اجلميع هنا على نفس الوضع من السعادة بعودة بطلنا           ،  )الرمحن
 .الغائب

وقد تعلقت األنظـار بـذلك       احلضور،قول خيم بعده الصمت على      
قبل  عنه،بالدفاع  ) العامرى(هم  ،  املتعجب احلانق على الوضع بأكمله    

 مساع املزيد من االهانـات غـري        يف أن يقطع عليه الطريق غري راغب     
 :مستعد هلا قائالً

 بـني   لوجوديا  ا وجيه ال أجد سبب  ،  سيدياستأذنك باالنصراف يا     -
 . بينهمببقائيأفراد جلسة ال يرغبون 

ا الباب بطريقة منتظـرة     مغلقً اجلميع،قاهلا وانصرف يشيح بوجهه عن      
قبـل أن    ،)العـامرى سعد  (من غاضب من طرد غري مباشر تتبعه عني         

 :قائالً) العوضى( تلميذه إىليتوجه بلومه 
ذه الطريقـة العنيفـة يـا       ) شوقي(ـ مىت يستمر اضطهادك ل    إىل -
  . قسوة معاملتك لهيفا تبالغ كثري  ؟)عوضى(

وأظنك مل تسـلم     ،)الرمحنعبد  (ـ ول يلتعلم متام العلم مدى كرهه       -
 والزلـت   منـه، طاملا حذرتك   ،  معلميا من كراهيته تلك يا      أنت أيض

ملن تعبأ به حىت حتل بنا كارثة جننيها من          الذي ذلك   حتذيريا على   صر 
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 أنه أظهـر  إالً أساس لثقتك به أيدون أن تستند على     به،ثقتك التامة   
 . غري ذلكيء رياء وال شإالً ال أراها اليت اهلمة، بعض

-       وأظنـه  بنا،اخلطر حيدق  ا اآلن؟ هل لنا أن ننحى ذلك احلديث جانب 
يا سادةباإلسراععلينا ، ا من هنايقترب كثري . 

ا  منتظـر  اجلـانيب ا خط النهاية لذلك احلديث      رامس) عبد الرمحن (قاهلا  
ا  قائمة خصـومه خصـم     إىلوقد أضاف    اجلديد،اقتراح معلمه مبأواه    

يفا انتوى مجع املزيد من معلومات عنه من صـديقه الصـدوق             جديد 
وقـد باتـت     أحداث،ستسفر عنه من     ينتظر ما    اليت الساعات،قادم  

 . سالميفأمنيته الوحيدة أن متر دقائقها 
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)16( 
 سـعد العـامرى   ( نشوة املعلم    يفا عايش حلظاته    ا خمتلفً كان صباح(  ،

 ابتسـامة   يفيقلب نظره بني زبائنه      وكالته، صدر   يفجلس على مكتبه    
ا ا واضـع شرا مستبتراه ضاحكً ،  قد غابت عنه منذ وقت ليس بالقصري      

ا وقد أمسك خرطوم شيشته منفـرد      اليسرى،ميىن قدميه فوق قرينتها     
 إىلأرسلها فمه    ساخنة، أنفاس   يفتلخصت كلماته    جانيب،معه حبديث   

 إىلتقابلها تلك الكركرة ملياه شيشة آثر جلوسها         البارد،هواء صباحه   
،  عادة كل صـباح    هيجواره على جلوس العديدين من جلسائه كما        

كأنـه   بعيـد، ضاقتا فجأة بذلك الزائر القادم من       اللتان  قت عيناه   تعل
  ا بني فكيه الغاضبنيحيمل للجحيم أنياب ،   سـعد  (ا مل يهـتم لـه كـثري

 ذلك  املتراخيمل يغري من وضعه     ،  وهو املتوقع يئه املنتظر له     ،)العامرى
ا حىت كاد يالمس مكتبه اجلالس عليـه غرميـه       اقترب منه سريع  ،  اشيئً
املتوقفني فجـأة عـن العمـل       ) العامرى (عامليعلقة به أنظار مجيع     مت

 أعماهلم، يف أشار هلم باالستمرار     الذيذلك  ،  منتظرين ما حيل بسيدهم   
 وخرطوم الشيشة علـى      ضيفه من جديد قائالً    إىلقبل أن يعود بنظره     

 :أبواب فمه
حتمـل  ها لعلّ، كبريةها قد حظينا بزيارة بوليسية مل نعهدها منذ فترة         -

 .اخلري لنا على غري عادة سابقاا يا حضرة الضابط
 .)سعد(ا يا معلم  أبديت جتاوبإنقد حتمل لك ما تريد  -
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لكن هل لك أن جتلس لعرض مـا        ،  بكل سرور يا حضرة الضابط     -
 .ا كما أنت اآلنال أرى من املناسب خوض حديثك واقفً تريد؟

 بإجابـة وجئت أظفر له     ،واحدا  سؤاالً إالّليس  ،  ال حاجة لنا بذلك    -
 إن األكثر،ت أكثر من عشر دقائق على       لن يستغرق الوق  ،  شافية لديك 

 . أريدالذيأظهرت التجاوب 
،  بالتأكيـد إشـارتك أنا رهن ، )مازن(على الرحب والسعة يا سيد   -

 .جلميع استفساراتك يا حضرة الضابطمصغية كلى آذان 
    حيرق املزيـد مـن      رسيه،ك ظهر   إىلا بظهره   قاهلا قبل أن يعود مستند

 :قبل أن يأتيه سؤال توقعه من زائره القائل شيشته،أنفاس 
 ؟)سعد(يا معلم ) عبد الرمحن(أين  -
 ذهـين  إىلأعـدت   ،  هللا درك يا حضـرة الضـابط       ؟)عبد الرمحن ( -

           اذكريات ماِض مجيل وددت لو عدت لقضاء حلظة واحدة منه جمـدد ،
على ما يبدو أن    …ت مل تصلك بعد   لكن يبدو أن املعلومة القائلة أنه مي      

أظنـك  ،  حترياتك مل تعد على نفس القدر من الكفاءة حضرة الضابط         
 . من جديدإجرائها يف النظر إلعادةحباجة 

 .ا بالفعل كان ميتإن، هذا -
 ؟)مازن(ألغز هو يا سيد  -
-   ال أرى سبب سـعد ( ملثل هذه املراوغات الفاشلة يا  ا يدفعك ا وجيه( ،

مل يعـد  ، ا ارتداء أقنعة الدهاء بال فائدةم أنك حتاول جاهد   تعلم أىن أعل  
سعفكآلخر مرة أين ذلك العائد بعد غياب؟، عزيزيك يا ؤ ذكاي 
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ـ )العامرى( مكتب إىلقال آخر كلماته تلك وقد استند بقبضتيه     د، وق
  قبـل أن    بـالغيظ،  غضب اختلط    يف إليها منه ينظر    مال جسده مقترب

 :القائل) سعد(يكون رد 
ا لسري األمـوات    وتفرغت مؤخر  البوليسييبدو أنك تركت عملك      -

مل تعد حباجـة لشـدتك    حال،عمل جيد على كل    ،  يا حضرة الضابط  
باتت بال مـربر مـادام   ،  عملك اجلديديف إذناملعروفة عنك بعد اآلن  

 . غري ذلكشيء بالرمحة وال  لهحديثنا عن ميت حيتاج دعاءنا
 باملراوغـة يـا      طالت فاشـالً   اليت إجرامكال زلت رغم سنوات      -
 أرغمتك على نطق ماال تعقلـه ملـن ال          اليتتراها سنك    أم،  )عامرى(

 إىلأنصحك مبراجعة كـل كلمـة يرسـلها لسـانك            ؟ تعرف قدره 
 . أواخر أيامهيف تههانإذلك أفضل لعجوز مثلك ال يتمىن ، مسامعي

م أنه غرور   أ ؟ ا يا حضرة الضابط    اعتدناها جمدد  اليت ديداتك   أهي -
على أية حال ال بأس بكل ذلك احلـديث           اشتهرمت به؟  الذيالضباط  
 . أن دقائقك العشر قد انتهت اآلنإخبارك يؤسفين، العقيم

 غيظ ذلـك    إثارة يف مشهد جنح بامتياز     يف إليهقاهلا قبل أن يدير ظهره      
قبـل أن   بشـدة، ا سطح املكتـب   امحرت وجنتاه طارقً الذيالضابط  

 طـرفني،  ترقب لقادم املواجهات بـني       يفعني اجلميع   أينصرف تتابعه   
 . حد كبريإىلتوقفت نزاعتهما قبل فترة طويلة 

 مـن   كالمي اقتناص فوز    يفيقتنع متاما بفشله     اغاضب) مازن(انصرف  
 رفـض االسـتماع   اليتكما كانت توقعات مساعده   ،)العامرىسعد  (
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 اسـتتر  ذيالبذلك خطا عدة خطوات خارج املكان ال يدرى    ،  لصوا
 : قائالإياها  باخلارج منادي مكان ناِءيفا به  الحقًعن أعني احمليطني

  .)مازن(حضرة الضابط ، حضرة الضابط -
قبـل أن    له،ا من رؤية أحدهم      ترقب للمكان خوفً   يفقاهلا يقلب عينيه    

 :قائالً) مازن (إليه يلتفت
 وماذا تريد؟ من أنت يا هذا؟ -
 معلومات قد تفيد    عندي،  )سعد(ملعلم  من رجال ا  ) شوقي(أنا  …أنا-

 . اإخباركعما تريده وأردت 
 ا؟ مبعرفتها سريعيلهل  -
 املعلـم  إىل) عبد الـرمحن (ليلة أمس قدم ، سيديبالطبع يا   ،  بالطبع -
وبعد حديث طويل بـني ثالثتـهم       ،  )العوضى(بصحبة صديقه   ) سعد(

)  الـرمحن  عبد (إلخفاءتوفري مكان   ) سعد(من املعلم   ) العوضى(طلب  
 مـن  شيءبعدما أخربنا أنه هارب والشرطة تبحث عنه أو        األعني،عن  

 .هذا القبيل
 إليهينظر   ،)شوقي( كالم   يفا  ا حين ذراعيه متشابكني مفكر  ) مازن(عقد  

 كان آخر ما توقعه أن يساعده       الذييستغرب من ذلك القول      بتمعن،
ـ  اليتوقد انتبه بشدة لصيغة اجلمع       خصمه،أحد رجال    دث ـا    يتح

 :ذلك الرجل متسائالً
 هل حضرت ذلك اللقاء؟ من تقصد بأخربنا تلك؟ أخربنا؟ -
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يفاجئنـا  قبـل أن    ) سـعد  (معلمـي كنت بصحبة   ،  سيدينعم يا    -
 . ذكرتاليتوصديقه بتلك الزيارة الغريبة ) عوضى(

قبل أن يكـون     الغريب،ذلك   كالم   يفعدة ثوان يفكر    ) مازن(صمت  
 : القصري معه أى به حوارهالذيقوله 

ا بـني رجـال     ا أخـري  قد وجد له خصـوم    ) عبد الرمحن (يبدو أن    -
 يد جمـرم  يف يدي أن أضع عاديتليس من   ،  عزيزيانظر يا   ،  )العامرى(

 ألي قـد أحتـاج   غري أين،  به وبأمثالهلإليقاع خِلقت  من املفترض أين  
ـ   هذا، يا   إليكقد أحتاج   ،   هذا موقفي يفمساعدة   فكن رقيب  ا ا جيـد

ا عنـوان قسـم     ن اطلعت على جديد فأظنك تعرف جيد      إو،  لموقفل
 .واضح من هيئتك أنك نزيل معتاد لدينا،  أتواجد بهالذيالشرطة 
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)17( 
قد نـال بشـدة مـن    ) عبد الرمحن(ـ املفاجئ ليبدو أن ذلك الظهور  

ردود  تباينـت    نبه، وإ اهتمام أكثر من جهة كانت على معرفة سابقة         
واملسـرور بعودتـه     ضمته، السرور بعودته لرحاب صداقة      أفعاهلم بني 

وتأهب لعودة حللبة   ،  )العوضى(مترافقني لسنوات كما هو حال قرينه       
مطاردة مجعته واملتأهب لعودته متصارعني لسنوات كمـا هـو حـال            

 الثأر منه   يف ثأر مجعته والراغب     وحنق لعودته ملتاهات  ،  )مازن(الضابط  
وفرحة طاغية بعودته   ،  )جابر الصياد (ال  متنازعني لسنوات كما هو ح    

سعد (بعودته متالزمني لسنوات كما هو حال       جلنان أبوة مجعته والفِرح     
 ،)شوقي( القاه من    الذيا ذلك الشعور الكبري باحلنق      وأخري،  )العامرى

         ا مـؤخرا لـدى   بعد شعور األخري بضياع مكانة أوشك على اكتسا
 األهداف بني   يلفة من أناس خمتلف   أحاسيس خمت ،  هئبعد اختفا ) العامرى(

وتلك الرغبة األخرى    جمددا، محايته واحلفاظ عليه من الضياع       يفرغبة  
 شـعورهم  يفن اتفق مجيع األطـراف  إو،  للهالكبإرسالهعلى النقيض   

فاسـتقبلها بعضـهم    إخفائهـا،  يف فشلوا مجيعا    اليتالواضح باملفاجأة   
 .اا عابرلو كان حلموآخرون على مضض متمنني  الشديد،بالترحاب 

 الذي النائي هذا املسكن    يفبعد ذلك   ) عبد الرمحن (أيام قالئل قضاها    
 الرائيكأنه   أفاق فيه فجأة     الذيحىت ذلك الصباح    ) العامرى(اختاره  

 ا بعـد    حظي بعد ساعات من نوم      إيقاظه يفتسببت حلظاته    ما،حللم  
 ض متكاسالً ،   اعتصره طيلة ما مضى من األيام      باإلرهاقشعور كبري   
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يفرك عينيه قبل أن ينظر      سريره،وقد جلس على حافة      رآه،يفكر فيما   
 مـا  إىلوقد مد يـده   لسريره، ااورة ةالبنية الصغريتلك املنضدة   إىل

 يقلبهما بني   تأملهما قليالً ،  حيث صورته وورقته جمهولتا املصدر     فوقها،
صوت ال يسمعه غريهمث يبدهلما ب األخرى، فوق أحدامهاا يديه واضع: 

ومـاذا   ؟)عـالء (ـومن تكون أيها ال    من تكون أيها العجوز امليت؟    -
  تكونان حبق السماء؟نم قصدت بتارخيك هذا؟
 إىلوارتفـع نظـره      صوته،ذاك وقد عال     تلك،نطق آحر التساؤالت    

 يف إليـه فقام   الباب؛ جرس   إىلسقف احلجرة قبل أن ينتبه من جديد        
ا بصديقه الوحيـد    قبل أن يفتح الباب مرحب     توه،لبطئ معتاد ملستيقظ    

 :قائالً
 . الباب خلفكوأغلق الداخل إىل )عوضي(مرحبا يا  -

 عـن    نفس بطئه متسائالً   يفيتبعه   طلبه،لبى  وقد   صديقه،تعلق به نظر    
ها ترتسم على مالحمه    ر مل ي  واليت وجهه،تلك احلالة العجيبة اجللية على      

 :من قبل قائالً
غـري   للتو،يبدو أنك استيقظت    ،  صديقي على ما يرام يا      يلال تبدو    -

 ا؟أهو ذلك احللم جمدد، أن تلك اهليئة ليست قط ليقظة طبيعية
 قصدرأسه بلسانه قائالًإجابةأجابه برأسه قبل أن ي : 

،  بني جدران هـذا املكـان  يل منذ أول ليلة    يفارقينحلم عجيب ال     -
ثة طرق ال أدرى أيها أرسـم بـني          ثال أمامي حائرا، أقف   كأنين أراين

وقد  تبتسمان،) سعد( أوهلم فأجدك واملعلم     إىلأنظر  ،  خطوايترصيفيه  
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 طريقي بشق   وقبل أن أهم  ،   بترحاب شديد  الستقبايلامتدت أياديكما   
أحـدمها  ،  لـني  بامرأة ورج  فإذا الثاين الطريق   إىل نظري أُحول   إليكما
مل أتبني  ،  وز الرجولة بقدر كبري   واآلخر قد جا   تقريبا، سين مثل   يفشاب  

  م يف جهديا بعد   مالمح الثالثة كثريشعرت ناحيتهم   غري أين ،   استبيا 
 اية احللـم  يف  أينإالّ،  ثالثتهم إىل الطرق   ثاين الجتياز   دفعين ما   يءبش

 أحبـث   اليت الصورة   يفبني ذلك العجوز     الطرق، ثالث   يفا  أمسع حديثً 
 الطـرق  يف شـاب  أيفه أكثر من     أعر كأينعن هوية صاحبها وشاب     

 الثالثـة أجـد   درويببني  حرييتووسط كل تلك األمواج من      ،  الثالثة
فقط ،   سأسلكه الذي طريقيال أحسبه يهمه     رأسي،ا يقف على    ضابطً
 . أهلهإىل خطوايت  سيضمالذي طريقيا كان  أييب اإليقاعأراد 

أنفاس حـارة  ا من  بعضإالّسرد قصري مل جيد املناسب من ردود صديقه     
 تفسري يالئم ما تلقته مسـامعه مـن         إجياد يفدالة على فشل صاحبها     

 :الروتيينتبعها بقوله  حمدثه،
 أن عاميك السابقني قـد      عزيزي يا   رأييال زلت عند    ،  حلم غريب  -

 الطريـق   إجيادحظيا بنصيب وافر من أحداث مل يستطع عقلك الباطن          
 :حىت اآلنخواطرها تردد   وساوسها وإحلاحاملالئم للتخلص من 

 وماذا بعد؟ -
أحداثنا اجلارية ومـا حييطنـا مـن    ، فقط انس األمر اآلن ،  شيءال   -

 حلم  يف ترهقه   الذيأخطار وما ينتظرنا من أعمال أجدر بتفكريك هذا         
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الـتفكري يف ماضـيك قـد     ،   تعيشه اآلن  الذي واقعك   يفال أساس له    
 .يفقدك الكثري من حاضرك

هل   جعبتك من جديد األخبار؟    يفماذا  ،  اآلندعنا من هذا    ،  ال بأس  -
  بالتخوف أو القلق؟توحيمن مستجدات 

) مـازن السـيد   (فقط زيارة صغرية قام ا ذلك الضابط        ،  شيءال   -
 . مكتبه صبيحة األمسيف) سعد(للمعلم 

 يف عدم اهتمامـه     يف إمعاناا من املاء    وقد تناول كوب   ا،قاهلا غري عابئ    
 : متسائالًإليهالناظر ) عبد الرمحن(هيئة أثارت استغراب 

أتراه مبثل  ،  أراك تنظر لألمر بعدم اهتمام أقرب العتباره كأن مل يكن          -
  أرى دالئلها ظاهرة على مالحمك؟اليتتلك البساطة 

ا كـان أمـر   ،   لألحداث طبيعيهو استمرار    ليست بساطة بقدر ما    -
ة األوىل هلروبنا   أيقنت بزيارة كهذه منذ اللحظ    ،  بعد كل ما كان   ا  متوقع

 .من املستشفى
 وماذا دار بينهما؟ -
فقط ديدات جوفاء من كليهمـا      ،   ذا أمهية جدير ذكرها    شيءال   -

 ظل اعتياد لتبادل األحاديث السـاخنة       يفاستقبلها اآلخر بعدم اهتمام     
 .بينهما

وقد أقلقتـه    رأسه،بني ثنايا   يقلب كالم صديقه    ) عبد الرمحن (صمت  
 اليتكتلك   طويلة، عن بداية ملطاردة     إالّ ال يراها تعرب     اليتتلك الزيارة   
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حكى له صديقه عن السالف من أمثاهلا بينه وبني ذلك الضابط قبل أن             
 :ردهيكون 

 . طريقها ملزيد من التعقيديفيبدو أن األمور  -
ا على  مل تكن يوم  ،   صادقته قبل عقود   الذي) عبد الرمحن (ليس هذا    -

 .لتتبع الشرطة لتحركاتكتلك الدرجة من االهتمام 
 يفمـا كـان   ، صـديقي  جديد يا بإنسان أشبه   اعتبارك أين  يفضع   -

 .قد خطته أقالم السراب على صفحات من النسيان التامالسابق 
تستطيع العودة أقوى مما كانت عليه مسعتك قبـل االختفـاء يـا              -

 .األمر برمته بني يديك لن يعيده الستقامته غريك، صديقي
ال ،  ا لتنفيذ ما ذكرتـه اآلن     أسعى جاهد ،  )عوضى(ك يا   أسعى لذل  -
 ماذا عن القادم؟،  اآلناالستهالكيدعنا من هذا احلديث ، بأس

-    إعجابـك  أظنه سينال من     غري أين ،  احقيقة ال أعرف حتديد  ا  قـدر
شخصيتك غـري   لثوابتتقديري خيونين مل إنهذا ،  ا على أية حال   وفري 

 .قابلة للتعديلال
 د؟ماذا تقص -
،  وقت ما من مساء اليـوم      يف هنا   إىلأنه قادم   ) سعد( املعلم   أخربين -

أطوق بشدة  ،   العزيز قريينيبدو أا العودة املنتظرة لسابق مغامراتنا يا        
 خمـيليت ما ضمته من ذكريات ال زال يداعب  ،  لسنوات ما قبل العامني   

 .حىت اليوم
 ذه السرعة؟ ماذا؟ -
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 حتدثت عنـها    اليت الفعل لتلك الثوابت   ب خانين قد   تقديرييبدو أن    -
 مل أعهـدك مبثلـه   الذيهل لك أن تدع عنك ذلك اخلوف ، قبل قليل 

بل كن  ،  فقط كن على استعداد تام الستئناف سابق أعمالنا        قبل اليوم؟ 
حياة خلق هلـا  ،  احلياة من جديد   إىل) عبد الرمحن (على استعداد لعودة    

 خلَقعزيزي له يا إالّومل ت! 
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)18( 
ليستغرق الكثري من الوقت للحصول على ما أراد من         ) شوقي(مل يكن   

 بعض اهلـدوء    يفا   طمع إليه جلأ   الذي) عبد الرمحن (معلومات عن خمبأ    
ظـل مـا     يفمل يكن ذلك بالعسري عليه      ،  ا عن أعني مجيع اخلصوم    بعيد 

) العـامرى ( اسـتدراج    يفيسري بني عروقه من خبث ساعده بشـدة         
 وإعراضـه فيه وحتذيره منـه     ) العوضى(طمأن له غري عابئ بشكوك      امل

 جعبته من معلومات عن ذلك الضابط       يفمل يكن بالطبع ليبخل مبا      ،  عنه
 إيقاع يفأمال  ) سعد العامرى ( صفوف   يفا   جنده حلسابه جاسوس   الذي

 .طاملا متناه لذلك العائد من عامل اهول
   ما معـا  ، ا بني الصديقني  ال زال احلوار ممتدحوار معتاد الفته جلسـا ،

 جـده   يفمستمر  ،  صارم تارة وضاحك أخرى   ،  جاد تارة ومرح أخرى   
ومرحه وصرامته وضحكه منذ ساعات بال ملل من أحدمها أو كلـل            

توقعـة دافعـة   امل النهاية تلك الطرقات غـري  يفمن اآلخر حىت قطعته     
فيمـا  جب  يتبادالن نظرات التع   املرسل،كليهما للتوقف عن حديثهما     

 ال  الـذي  ظل عدم اعتيادمها على وجود زوار هلذا املكـان           يفبينهما  
 .)سعد(ومعلمه ) العوضي (إالّفيه ) عبد الرمحن(يعرف بوجود 

  مثل هذا التوقيت؟يف معتاد على زيارات من أحد أنتهل  -
 هنـا  بوجوديال يعلم أحد ، بل غري معتاد على زيارات من األساس  -
 . عنهاحدثتين اليت) سعد(قد تكون زيارة املعلم ، )سعد(الك واملعلم إ
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نه مسافر اليوم ولن يعود قبـل       إ يلقال  ،  )سعد(ال أظنه املعلم    ،  ال ال -
 .مازال أمامه ساعات حىت يكون من رواد هذا املكان، الليل

 الـيت  هذا الغموض بفتح الباب بدال من حريتنا تلك          إزالة بإمكانك-
 . ذلك األمريفوبة ال أرى صع، نتخبط بني جدراا

- احسن! 
 كالـذي قبل أن يقـف      يفتحه، الباب   إىلوقام يترجل   ) عوضي(قاهلا  

بعدما تبني أن الطارق كان أبعد من       ،  استوطن الشلل أطرافه بعد فتحه    
 : آن واحديف هلجة أتعبها اخلوف والتعجب يف توقع زيارته قائالً

 ؟)مازن(الضابط ، ـال-
 أهـي ،  )عوضـى (االرتباك قبل اآلن يا     مل أرك على هذا الوضع من       -

 قد فقد جلَده املعتاد؟) العوضى( املفاجئة أم أن زياريت
فاسـتطرد ذلـك    ،)مازن(من األجوبة ما يرد به قول    ) عوضى(مل جيد   

 : حديثه املفاجئ كزيارته قائالًيفالضابط 
، ال بـأس  ،  يبدو أن ارتباكك قد أنساك دعوة ضـيفك للـدخول          -

 خبلت ا علـى     اليت توجيه تلك الدعوة     يف احلق   سينف إعطاء بإمكاين
 .ضيفك

 ناظريه بني أرجـاء املكـان       عن الباب يقلِّب  ) عوضى(قاهلا وقد أبعد    
ا حىت  مل ينتظر كثري  ،   جاء لرؤيته بعد حني    الذيا عن ذلك اهلارب     باحثً

ا من الداخل يستفسر عـن تـأخر صـديقه          قادم) عبد الرمحن (ظهور  
 :انتظر دخوله قائالً الذيوماهية الطارق 
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- م؟)عوضي( يا ن 
باالثنني يراقب  ) العوضى( ظل تعلق نظر     يفبشدة  ) مازن(تعلق به نظر    

 ظـل   يفثوان من الصمت أحاطت املكـان       …تأمل كل منهما لآلخر   
بقولـه التـابع    ) مازن( تبادهلا اجلميع أاها     اليتتلك النظرات احلائرة    

 :لتشابك ذراعيه
 بعودة األموات لعاملنـا مـن       أخربينصدق من   ،  إذن إشاعةمل تكن    -

 . هذا األمريلكم يروق ، جديد
  ذلك الواقـف خلفـه   ) العوضى(ا حىت جاءه الرد من قاهلا وانتظر حين

 :وقد استعاد اتزان تفكريه سريعا بقوله
ال أراك أفصحت بعد عن سبب تلك الزيارة املفاجئـة يـا حضـرة       -

 يها؟هل من مة جديدة نحاسب عل، الضابط
ا ظهره للعائد من عامل األموات كمـا أطلـق          معطي) مازن (إليهالتفت  
 :وقد أخرج ضحكة خفيفة طأطأ على أثرها رأسه قائالً عليه،

 يفيزور من يريد    ،  عزيزييا  ) مازن السيد (لعلك نسيت من يكون      -
وليس من حق أحد مهما كان      ،   يريد الذي املكان   يف يريد   الذيالوقت  

 . بوادر اعتراضإظهار يفن حىت أصحاب املكا
 وعن سبب الزيارة؟ -
 غـري   زياريتا من   أراك متأففً ،  هون عليك ،  )عوضى(هون عليك يا     -

 .حنن عشرة عمر يا رجل أمبثل هذا تقابل زائريك؟، وجودي يفراغب 
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وال أظنها أو تظنها    ،   كانت زيارة اعتيادية يا حضرة الضابط      إنهذا   -
 .ال الصيغة الودية بطبيعة احلتكتسي

ال  )عوضـى (الزالت تلك الصفة املسماة بسوء الظن تلتصق بك يا   -
 .بأس لنجعلها غري ودية ما دمت تريدها كذلك

  ضاربا بيمناه املقبوضـة يسـراه      ) عبد الرمحن  (إىلا  قاهلا والتفت عابس
 : صوت شابته بعض احلدةيف املبسوطة قائالً

ملاذا كـان   ،  ديقكلنجعل الزيارة كما أرادها ص    ،  حسنا أيها العائد   -
 هربك من املستشفى قبل أيام؟

 : بروديفا له ظهره رادا معطي) عبد الرمحن(أعرض عنه 
-   إالمل يكن     ا يا حضرة الضابط؟   وملاذا تسميه هروب ا ملـريض    خروج

وعليه فلم يعد لوجوده بني أسرة املرضى       ،   حالته يفشعر بتحسن كبري    
 .)مازن(مبسمياا يا سيد عليك أن تسمى األمور ، ضرورة تذكر

ا مسـموع صـوته    زفـري   األرض مخِرجا  إىلا  الرد ناظر ) مازن(تلقى  
 :بوضوح قبل أن يرفع رأسه من جديد قائالً

 غيابك الطويل عن مسرح األحداث      إن حني ظننت    إذنا  كنت خمطئً  -
يبـدو  ،  لألمورتقديريال بأس بسوء    ،  احسن،  كئقد حرمك بعض دها   

 . مثل هذه املواقفإلدراكب املزيد من اخلربة البوليسية اكتسا يأنه عل
مـور   أرى أنك تضـخم األ     ولو أين ،  هذا شأنك يا حضرة الضابط     -

 .األمر أكثر بساطة مما تراه عليه، يءبعض الش
 أين كنت؟  طوال عامني؟إذنماذا عن غيابك هذا  -
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 :بضحكة خفيفة قبل أن يكون رده) عبد الرمحن(قول قابله 
هل ،   دقائق يا حضرة الضابط    يف املرات   لثاينانتك كلماتك   أراك خ  -

 ؟ي تفاصيل شخصية ملواطن عاديفللضباط التدخل 
 الـيت أم أنك نسيت آخـر عملياتـك        ،   كان عاديا يا هذا    إنهذا   -

 اختفيت على أثرها؟
 .ال أعلم عما تتحدث -
 اختفت عن النظار منذ     اليتأين حقيبة املخدرات    ،  اوجيد،  بل تعرف  -
 إنسأغض الطرف عن عملني القتل املصاحبة الختفائها         ا التوقيت؟ هذ

ملقتل تاجر خمدرات    افأنا ال أهتم كثري   ،  يقنعين عن ذلك جوابا     أعطيتين
 . بتلك الكارثة املختفية عن األنظاراهتماميبقدر 

 كنـت   إن،  ا مما تتصوره  األمر أبسط كثري  ،  امسع يا حضرة الضابط    -
  قيدمها وسقين  يا القضيتني فهاك يد   إحدى يفا   دليال واحد  ضديمتلك  

 . حيث تريدإىلأمامك 
 للسياسة  جلوئييبدو أن تفكريك املريض قد صور لك        ،  إذنال فائدة    -

 .أعدك بندم لن تعيش مثله على هذه الكلمات أيها املغرور، اضعفً
 عنف  يف أن يغلق الباب     لطريقه، قب عن  ) عوضي(ا   وانصرف مزحي  قاهلا
 :بقوله) العوضى( حديث ضاحك بدأه يفديقني ا الصتاركً

ال زلت تتمتع بقدر وافر     ،   أعرفه الذي صديقي) عبد الرمحن (هذا هو   -
 .صديقي يا اإلجراميةمن حكمتك 

 :ا بقولهثناء صديقه بامس) عبد الرمحن(تلقى 
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دعـك منـه اآلن     ،  ا منطقية فقط على قدر أسئلته      ردود إالّمل تكن    -
 قطعتـه  الذي حديثنا إىللنعد ، ا دور البطل  دوم ا يعيش  مغرور إالّليس  

  . كثري ينتظرنااألعمالمن أمامنا ، زيارته عن قادم العمليات
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)19( 
متقلبة بني سخونة   ،  انقضت األيام باجلميع سريعة املرور روتينية املنوال      

 مجيع األطراف   منوال اعتادت عليه  ،  أحداثها تارة وهدوئها تارة أخرى    
 جـوار صـديقه     إىلحلياة اجلرمية من جديـد      ) عبد الرمحن (بني عودة   

 على ثالثتهم بكل مـا     لإلجهاز) مازن(وترصد من    جانب،ومعلمه من   
ـ ، أوتى من قوة بال جدوى من جانب آخر   إىلا لعل السبب كان راجع 

 كنوع من العودة التدرجييـة      الثنائي قام ا    اليتصغر حجم العمليات    
 حنكـة  إىلأو أن راجع ،  ودعه قبل عامني   الذيعامله   ل )عبد الرمحن (ـل
ال بـأس   ،   كان العقل املدبر لكل ما قام به صـديقه         الذي) العوضى(

) عبـد الـرمحن  (باختالف األسباب مادامت النتيجة واحدة وهى بقاء    
 املدة املنقضية منذ رجوعـه للـدائرة        هيا طوال عام وبعض عام      ساملً

ا للغرابةاملضيئة من جديد جمسدا نال من استغراب اجلميع معىن جلي. 
 اعتاد على حر أخواـا مـن   اليتال واحدة كتلك إمل تكن تلك الليلة  

 أنه عازم على اقتناص الكـثري مـن         إقبالهصيف بدا من     بدايات   ليال
فروع ثابتة على غري ما حتـب وحيـب         ،  تأفف بىن آدم من فرط حره     

، بخترها مع نسائم ليل هـادئ     رائيها أن يراها عليه وهو املعتاد على ت       
    ا من     أوراق ال خيتلف حاهلا كثريوقد أوشـكت    الفروع،ا عن حامال

لعـل الصـورة    ،  على اجلفاف من هول حر ذلك الليل قاسى األجواء        
 مناخ كهذا كان ذلك التغريد العذب حلمائم جلأت         يفاملضيئة الوحيدة   

كسـترا  أور مساوات اعتادت على ملـئ جنباـا ب        أعايلللفسيح من   
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 يفآملـة   ،  هاء مثَّل التفاؤل قائدها وشكَّلت الرباءة أعضا      اليت اإلبداع
  . نسيم يداعب ريشها خبلت به عليها أجواء األراضنيإجياد

 مللـه املعتـاد     إالّال أنيس له    ،  كان يتابع ذلك كله من شرفته كعادته      
 حبات عرقـه الالمعـة      إالّوال جليس له    ،   ساعات الصيف  يفوجوده  

 نـوم   إىلآثر اللجوء   ،   ظل هذا املناخ   يفه واملألوف وجودها    على جبين 
عميق تعينه عليه بعض من أجهزة تربيد أبدعها بنو آدم للتغلب علـى             

 بات على يقني أن يومه مل يعد حيمل املزيد          الذيوهو   الليايل،مثل تلك   
 نومه ما خبلت بـه عليـه        يفعلَّه جيد   ،  من األحداث اجلديرة بانتظارها   

 عشـوائية   إىلجلأ  ،   واقعه يفنال من غفلته ما عجز عن مناله        يقظته أو ي  
ال ،   أحبها وأحبته  اليت فوضى فراشه    إىل،   عشقها وعشقته  اليتحجرته  
قط ارمتاء معتاد جلسد    ف،   العشوائية وال خمتلف حتمله الفوضى     يفجديد  
 صورة كأا   يفالتحم جفناه   ،   نيل بعض ساعات النوم اهلادئ     يفراغب  

غري أن تلك اهليئة املوحية لرائيها بغرق       ،  ة النعاس نفسه  املرسومة بريش 
 يفا كسته بـه رغبتـه الفاشـلة     قناعإالّ نوم عميق ليست  يفصاحبها  
قبـل أن   فائدة،ا عينيه حماوال النوم بال     دقائق عدة قضاها مغمض   ،  النوم

   وقـد أشـعل سـيجارة       شرفته، إىلا من جديد    يزيل عنه غطاءه قائم
ا كفَّاه يطوقان سور الشرفة مستند    ،  لى ساعات أرقه  يستعني بأنفاسها ع  

 ذهنه بالعديد من أفكـاره      وقد امتأل  متاما، شوارع خالية    إىل ينظر   إليه
ا تكاد آذانه تسمع ذلك الصوت جلدال       املتخبطة وتأمالته األكثر ختبطً   

 : رأسه قائاليفدائر 
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حـد   إىلهل هان على األيام أمرك      ،  آه عليك أيها الضائع الغريب     -
  سـلبتك ال بأس وقد بلغت عنده أن متنعك حىت بعض ساعات نومك؟       

عام وبعض عام   ،   من راحة القلوب والضمائر    اجلفون قرينتها قبل راحة   
 ال تعلم عن ماضيها ولو تفاصيل حلظـة         اليت تلك، حياتك   يفقضيتها  
أم أا  ،  ا مشبوه اللحظات كما يزعمون     كان ماضي  إنال تعلم   ،  واحدة

 دور  إىلا جلـرك    ا ممهد  وجدت من عجز ذاكرتك طريقً     اليتاألكاذيب  
فلمـاذا ذلـك    حقًـا، ن كان كما يزعمون إ، لست أهال باملرة آلدائه 
   م املتوترة تلك      الشعور املرافق لك دومدخيـل  ،  ا أنك غريب عن حيا

فمـاذا عـن تلـك      ،  ن كانت أكاذيب  إو على عاملهم املخيف ذلك؟   
ا لألخـوة  ني صديقك األحق انتساب  شعرت بدفئها ب   اليتالصداقة احلقة   

مقبل علـى  ،  حمب ألناس كاره لعاملهم   ،  ا باألبوة ومعلمك األجدر وصفً  
أميكن رم عتيـد  ، يا لصعوبتها تلك املعادلة،   حيام يفأشخاص زاهد   

أميكـن  ،  وىف الوقت نفسـه     أن يراجع نفسه كما أنت اآلن؟      اإلجرام
 كـان   إذا إالّاعـة    أن ينفذ عدة جرائم مبثل تلك الرب       يلشخص عاد 

ـ     هي جلينات اجلرمية جمرى بني عروقه؟     ا  حياتك العامرة بتناقضات قلم
 خـاطره قبـل أن      إىل كلماته تلك    أى،  إذنحتويها حيوات البشريني    
  تلـك  ا بوسطه على سور الشـرفة متنـاوالً  يدير ظهره للشارع ساند 

يامه حـني   الصورة القدمية والورقة حاملة التاريخ يتأملها كعادة آخر أ        
 بينه وبني   املتبادلة سرد تلك اخلواطر     يفوقد أخذ يستطرد     بنفسه،خيلو  

 : بالغربة قائالًإحساسه
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-  ـ  ،  ا عن هذين أيها املناقض نفسه احملارب تفكريه       ماذا أيض ا هل حق
أم أن جذورمها متتد ألبعد من ذلك       ،  ك قبل احلادث  ا عام لغزان حوامها 

ماذا عـن هـؤالء      اض النسيان؟ حيث أعوام اندثرت كغريها حتت أنق     
ماذا عن خصـومك      غفلتك؟ يف أحالمك وختاهلم    يفمجيعا الذين تراهم    

و ) مـازن (مـاذا عـن    الذين ينتظرون حلظة انتهائك اليوم قبل غدا؟      
وغريهم ِمن من ميثل وجودك محلهم األكرب ومهَّهـم         ) شوقي(و  ) جابر(

قها عقلـك    متثيلية سـخيفة صـد     يفا شركاء    تراهم أيض  أم،  األعظم
يبدو أن تومهاتك قد اتسعت دائرا بشكل مبالغ فيه لتمتـد           الساذج؟

عد من جديد   ،   هش األركان ضعيف احلجج    األساس خاوي تفكري   إىل
فتنعم ببعض سـاعات     تصيب؛ أحداها حماوالت نومك اليائسة علَّ      إىل

وأرهقتك احلياة   جدرانه، أتعبك العيش بني     الذيالغياب عن هذا العامل     
ـ   إن،  يــــــــــِهإ،  )عبد الرمحن (أهله يا   بني   ا  كنت حق

     )!عبد الرمحن(هذا املدعو 
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)20( 
ا حيمل كعادة سابقيه املزيـد مـن مـؤامرات          ا جديد  صباح إالّليس  

 حيث الوالء للمـادة     اإلجرام عادة حياة    هيكما   عدوانية،وترتيبات  
معتادة ليوم ذلك   بداية  ،   للمال دون الشريك   واإلخالصدون الصديق   

املتعطش منذ زمن للنيل من قاتل       جتارته،التاجر امللطخة مسعته املشبوهة     
  أعدها له أحدهم لتـوه اليتشيشته يلتقط  صبيانه،جلس بني   ،  مساعده
أحجارها بوجه انكمشـت     يفينفخ   ملعلمه،يناوهلا   ركبتيه،ا على   راكع 

  اتت كجزء مـن     ب اليتا تلك األحجار بتلك اآللة      عضالت عينيه مقلب
ـ  يتذوقها أوالً  ا، اإلمساكميينه اعتاد على      كمـا   إلعـدادها ن  ئ يطم

 ضـاقت   الذي نظره، سلط   الذي معلمه،قبل أن يناوهلا     سيده،يريدها  
 آلخـر  امسـتأذن  فتحه لتوه أحد رجاله    الذي حجرته، باب   إىلجفونه  

 :بالدخول قائالً
 . مطلبهأحدهم يريد مقابلتك ألمر هام حسب ما يصف، سيدي -
 أمل يذكر امسه؟ أمر هام؟ -
 . حضرتكيف إالّ شيء أي رفض احلديث عن سيديال يا  -
 . ساعات هذا الصباحإلينا به لنر ما ألقته إيلَّ، ال بأس -

، )جابر الصـياد  (دقائق قالئل كانت كافية لدخول ذلك املريد ملقابلة         
مضت عليـه  علَّه يستعيد ذكرى   زائره؛ وجه   يف  تأمل قليالً  الذيذلك  

ا  شيشته خماطب  إىلا  قبل أن يعود من جديد يائس      الوجه،عرف فيها ذلك    
 : قائالًإليه غري ناظر إياه
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 أمـر   يف إيلَّ أنـك أردت احلـديث       أبلغوين،  هات ما عندك يا هذا     -
 .وصفته باهلام

 ينبغـي  ال   الـذي لكنه احلديث   ،  )جابر(هو كذلك بالفعل يا سيد       -
 الـيت كالنا فقط من ختصه تلك الكلمـات        ،  لسوانا مساعه أو تداوله   

 .سيضمها حديثنا
فـآثر   صـبيانه؛  االنفراد به دون     يفوقد أدرك رغبته     ،)جابر(انتبه له   

بعد شعوره من هيئة ذلك الزائر أن األمـر بالفعـل            تلك،تلبية رغبته   
وعيناه ال   باالنصراف،أشار للجالسني   ،  على قدر غري قليل من األمهية     

حىت فرغت اجلدران ِمن من      دقائق،زائره الغريب عدة    زالتا متعلقتني ب  
 . من هذين املنفردينإالّآنسوها 

 به  إخباري أن أتلقى اآلن ما تريد       يلهل  ،  ها قد صرنا وحدنا يا هذا      -
اسريع  ، بل وسريع تلك األحاديث اجلانبية الغامضـة  يلال تروق ، اا جد 
اكثري. 

 منـادايت  بإمكانـك ،  ا كـثري  يلذلك يـروق    ) هذا(ال أظن لقب     -
 . أكثريناسبينأظنه ،  شئتإن) شوقي(ـب

 استمر حديثنا على مثـل ذلـك        إنا   سنرهق بعضنا كثري   أننايبدو   -
ال ،   مبا تريد باختصـار    أيلَّ،   أراه وأمسعه اآلن   الذيالقدر من السخف    

 . ختوض فيهالذي اخلاوي مثل ذلك احلديث يف أضيعه يوقت لد
 علمـت   إنلكنك  ،  )جابر(العجلة يا معلم    أراك على قدر كبري من       -
 .جئت أعرض عليك املساعدة،  ما وصفته بالسخفحديثي يفما 
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قبـل أن    والصـرامة،  يلتحف وجهه اجلدية     قاهلا وقد اقترب منه قليالً    
ا عن ذلك العرض الغريب باملساعدة مـن        مستفسر) الصياد(يأتيه رد   

 : حياتهيفشخص يراه ألول املرات 
 .أفصح أكثر قصد؟أية مساعدة ت -
 وجدت من يبلغك غايتك بالقضاء على ذلك اخلصم املدعو          إنماذا   -
 ؟)جابر(يا معلم ) عبد الرمحن(

سم من انتباهـه    لك اال وقد نال ذ   الشيء،بعض  ) جابر(أخذت اهليبة   
قدر الشعور الشديد   أسرعاها اليت تلك   إىل تغيري هيئته    يفا ساهم   ا وفري 

 : تلك الكلمات قبل أن يستطرد قائالً ما وراءالستكشاف بالفضول،
- مالـذي وملاذا تريد القضاء على ذلك الشـخص          أنت يا رجل؟   ن 

  أنا بالذات؟يلَّإك ئوملاذا كان جلو ذكرت؟
-    تم كثري وييتا  ال أحسبك    كاره لـه    حسبك أين  ،)جابر( يا سيد 

 رغبتـك   إلخفاءفلست حباجة    إليك، جلوئي عن   أما،   تدمريه يفراغب  
 . عامل األمواتيف اجلحيم إىل إرساله يف برغبيتشبيهة ال
 . القضاء عليهيف عن سبب رغبتك تلك ختربينالزلت مل  -
  ،)جـابر ( عامل اجلرمية سبب يا سيد       يفمل أمسع من قبل أن للكراهية        -

   ا دوم ـراك تنتـهج غريهـا        …ا على طول طريقه   عاملنا عامريفأم ت 
 ؟سيديعملك يا 

 جماراة كـالم  يف) جابر(كست املكان بعدما فشل   حلظات من الصمت    
 :ا من جديد مستطردإدراكهقبل أن يستجمع ) شوقي(
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 اإلجهازاستطيع  ،  ا لعون غريب يا هذا     حمتاج أراينال  على كل حال     -
 . شئت دون اللجوء ملساعدة أحد كل مقوماته أنه له كارهإنعليه 

-      علـى   عـذرين ا،  سيدي يا   إذنا  كان ما مسعته عن غرورك صحيح 
 عليـه  اإلجهازلو كنت تستطيع  ،   املتاعب يف توقعينا ما   دوم،  صراحيت

دعنا نرى احلقائق كمـا     ،  )جابر(كما تقول لفعلتها قبل أعوام يا معلم        
ا على علم    فال أظن أحد   مقومايتأما عن   ،   بال جتميل أفضل للجميع    هي

 . يثق ا متام الثقةالذيا قدر صاحبها 
وقد أيقن ما ينعم به من خبث قـد          ملخاطبه،و الناظر   وه) جابر(مل يرد   

 بات احللم األكرب لـه      الذي ،)الرمحنعبد  ( النيل من    يفا  يساعده كثري 
 بعدما رآه من لني قد بـدأ        قائالً) شوقي(فاستطرد   اجلحيم، يفأن يراه   
 : مالمح خماطبهيفيتجسد 

، )برجـا (ال بأس مبا كان من سابق األحداث على كل حال يا سيد       -
 . شئتإنا بالتعاون املشترك بيننا  قائمعرضيال زال 

 .الغريبهات ما عندك أيها  -
تلك االبتسامة املعتادة للخبثاء بعد نيل مـا يريـدون          ) شوقي(ابتسم  

وتزيد ابتسامته طول فمه     عيناه،حيث تلتصق شفتاه وتضيق      بالتحايل،
 :قبل أن يقول

 هدوء فيما هو أهم يا      يفا  اآلن فقط نستطيع أن نقيم للحديث أركان      -
 .)جابر(معلم 
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)21( 
 الكثري من الوقت وهو املشتاق للقضاء علـى         ليضيع) شوقي(مل يكن   
وعليه فقد كانت وجهته الثانية أللد أعداء       ،  بأسرع مما يستطيع   خصمه

 من احليـاة  هئإقصا يفالرغبة  أرهقته الذيذلك الضابط ، )عبد الرمحن (
) شوقي(كانت زيارة   ،  لرييح اجلميع من عدو طاملا أرق جفوم       كلها؛

 طوال عام وبعـض  دورياعتيادية بعد تكرارها بشكل شبه     ) مازن(ـل
ورغـم  ، )عبد الرمحن(ـ شهدت الظهور املفاجئ ل   اليت الفترة   هي عام،

 احملاوالت مل يصـبها      أن إالّ النيل من عدومها املشترك      يففشل االثنني   
 الدخول فكان لـه     يفكعادته  ) شوقي(استأذن  ،  إحباطيأس أو يأسرها    

 اعتادها لضابط جالس علـى مكتبـه   اليت تلك الصورة دأراد؛ ليج ما  
يغطى وجهه بعض الدخان النـاتج عـن    األخرى، قدميه تعلو    وإحدى

يتناقل بعض أطراف احلديث مـع مسـاعده         لفمه،سيجارته الشاغلة   
قبل أن  ،   قائده على مكتب األخري    لكرسيس على كرسيه املقابل     اجلال

 :قائالً) مازن( قبل أن يباغته إليهيتوقفا فجأة عن حديثهما ينظران 
- باجلديـد مـن     إليكيبدو أن شيطانك قد أوحى      ،  )شوقي(ا يا   خري 

 .ا كثريالئمكيولو أنه لقب ال ، )العامرى(خبثه يا فىت 
نه لـوال تلـك     إمث  ،  الضابط وكفى رة   فتاك أنت يا حض    إالّلست   -

 . أعتز االيتثقته ) مازن (سيدي  ما منحيناإلحياءات
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 ال حيظـى    ثقيت،  عزيزييبدو أن ذكاءك ليس على ما يرام يا          ؟ثقيت -
 ال وقت   ا مبا حتمله سريع   إيلَّ،   حال من األحوال   ةبأيبامتالكها ارمون   

 .جننيهاه ئ حديث ال فائدة من ورايف حيتمل ضياعه يلد
 الضابط طريقة أراها قد تكون ذات فائدة        سيديجئت أعرض على     -
 .إياها شاء أمسعته إن، )عبد الرمحن(ـ باإليقاع يف
 ماذا؟ -

ا سطح املكتـب    وقد جن جنونه من كلمات حمادثه ضارب      ) مازن(قاهلا  
صورة جسدها الغضب قائالًيف إليها بيديه قائم : 

 مبثل هـذا    اإليقاعمن قد عجزت عن     هل أبلغك أحد أن أجهزة األ      -
  بانتظار مقترحات سيادتك؟األيدي مكتويفارم وانتهى بنا األمر 

 املسـاعدة  إالّمل أُرد ،  بالطبع إساءة أيمل أقصد   ،  سيديا يا   عذر،  عذ-
 . غري ذلك قطشيءوال  فقط،

ا  صمت منذ أوله مهدئً    يفهنا كان تدخل ذلك املساعد املتابع للحديث        
 :خياطبه بقوله) شوقي(بعدما أملَّ به من حنق من قول رئيسه 

ا من  لن خنسر شيئً  ،   ذكره الذي ال بأس بسماع اقتراحه ذلك       سيدي -
أهـل  ،   منا األدرى بنقاط ضعفه وقوته     إليهيظل األقرب   ،  جمرد السمع 

 أننـا حباجـة   سيديتذكر يا ، اال الواحد أعرف ببعضهم دون شك    
 أمثال هؤالء الـذين     أيادي إليناتدت ا    العون حىت لو ام    أياديجلميع  

 .طاردناهم يوما ما
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 قلب ذلك   يفاهلدوء على نريان احلنق الثائرة       كلمات أمطرت قطرات  
 إىل التفـت    الـذي  مسـاعده     لنصيحة اجلزئيفكان امتثاله    الضابط؛

 : خياطبهبعدما رأى من هدوء سيده الضابط قائالً ،)شوقي(
  .شديدهات ما عندك باختصار  -
- احسن  ،دته   يلعلمت من مصدر    ،  سيديا يا   حسنبـني رجـال    جن

ينويان القيام بعملية صغرية    ) عوضى(و  ) عبد الرمحن ( أن   )سعد(املعلم  
 اختـذا   إالّال أظنـهما    ،  )سعد العامرى (منفصلة عن عملهما مع املعلم      

مما ينـذر بفشـل متوقـع للمحـاوالت          كعادما،مجيع االحتياطات   
باتا حيفظان  ،  سيديا يا    ما كما سبق وحاولتم مرار     علإليقاالتقليدية  

بل وأظنهما يسـتمتعان مبثـل تلـك        ،   عن ظهر قلب   األساليبتلك  
 حيباا يا حضرة    اليت اإلثارة تضيف على مهامهما بعض      اليتاملطاردات  
 .الضابط

 ؟)شوقي(وماذا عن الطريقة املثلى برأيك يا سيد  -
عنده بـه الكيـل       يفيض الذيحلد  وقد قارب على هذا ا    ) مازن(قاهلا  
رم املستطردمنتظرا املزيد من كلمات ذلك ا: 

 الطريـق الوحيـد   هـي احليلة ، سيدي احلديد يا إالّال يفلُّ احلديد   -
ينتهجاا منذ سنوات وأرى الوقت قد حـان        … بأمثال هؤالء  لإليقاع

 .ليتجرعا مرارة كأسها
 ذلك  تكتسيا بال مقدمات    ع عما تريد سري   اإلامأزل ستائر    احليلة؟ -

 . تتقمصهالذي البوليسياجلو 
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ا على أنه أحد رجالك املطـرودين        أحد رجالك متنكر   إليه سيذهب -
 من هذا   شيء قضية رشوة أو فساد أو       يفبعد ثبات تورطه     اخلدمة،من  

 أو حىت جمـرد  إمتامه يفاملشاركة ) مازن(وهو ما رفض الضابط ،  القبيل
مث ،   عملـه  يف قانون الفسـاد     إلدراجا  افض متام وهو الر  عليه،التستر  

 اإليقاع يف) العوضى(و  ) عبد الرمحن (يعرض ذلك املتنكر العون على      
 يفرغبـة  ،   املهدد ألمن االثنني    ميثل اخلطر األكرب   الذي الضابط،بذلك  

،  طرده من العمل   يف الرئيسياالنتقام منه هو اآلخر كونه يراه السبب        
 رغبة االنتقام املشتركة قـد دفعـت ذلـك          وذا يوهم الصديقني أن   

 انقطـاع   يف اللجوء ألقوى عدوين لسيده السبب       إىلالغريب املتنكر   
 بعد أكثر من زيارة يقوم ا وأكثر مـن      الثنائين له   ئوحني يطم ،  عيشه

 بإطالعـك يقوم  أضلعه،دليل يقدمه تكون قد زرعت أحد الرجال بني   
وقـد  ،   به باإليقاعا  عجل كثري مما ي  له،أوال بأول على كل ما خيططان       

 . أوىل الفرص الساحنةهيتقوم العملية القادمة 
 سـواء،  نيل رضا وتعجب الضابطني على حـد        يفاقتراح جنح بامتياز    

 استغراب من دهـاء يعرفـاه عـن ذلـك      يففكان تبادهلما للنظرات    
غري أما مل يتوقعا قط أن يصل لتلك الدرجة من القوة قبل             املتحدث،

 ):مازن(ون رد أن يك
غـري أـا تسـتحق      ،   حد كبري  إىل سينمائيقد تكون ذات طابع      -

ـ  إليناقد حتمل   …الدراسة بشكل أو بآخر على كل حال       ا ممـا    بعض
 .نريده
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 .سيدي حد كبري يا إىلا ا جيدأراه ختطيطً -
بعـدما   اهتمام، يف) شوقي(رد أتى به لسان ذلك املساعد املتابع لسرد       

 إىل) مـازن ( دفـع    در،  ااقتناعه مبحتواها متام  ن  نالت تلك الكلمات م   
 ولـيس    دراسة األمر عاجالً   يفبعدما شعر برغبة مساعده      به،االهتمام  
 : كما أراده هو فكان ردهآجالً

  . مناقشة األمربإمكاننا، ال بأس، )سعيد(أراك أقنعتك خطته يا  -
قـد  ، قبل قليل) شوقي(فكما كان يقول  ،  سيديبل نناقشه اآلن يا      -

عامل الوقت البد من    ،  ية القادمة أوىل الفرص الساحنة    لتكون تلك العم  
 .ا على هذين ارمني أردنا تفوقًإناستغالله االستغالل األمثل 

- انئ…احسنشـوقي ( لك بدهاء قد حظيت بقدر وفري منه يا           ي( ،
تثبت مبرور األيام قدرتك الفائقة على ترمجة حقـدك علـى هـذين             

 . القضاء عليهما ذات يوميف أحداهاقد تنجح  بريات،تد إىلالصديقني 
 .سيدي أن أكون قد نلت بعض حسن ظن غاييتكل  -
لنفكر فيمـا   ،  ا ملا نريد  لن يضيف جديد  ،  دعنا من ذلك النفاق اآلن     -

 من تراه يقوم مبثل هذا الدور؟، هو أوىل بالتفكري فيه
 !أنا أقوم به -

 : األنظار ليستطرد حديثه قائالًفتعلقت به ؛)سعيد(قاهلا ذلك املساعد 
أو ) لعبد الـرمحن  ( فلم يسبق    إليهماسأذهب  ،  أنا سأقوم ذا الدور    -
وعليه فهم ال يعرفـان متانـة       ،   من قبل  رأياين أو   قابالينأن  ) عوضى(
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 يعتمـد   الـذي  ذراعه األمين    أو أين ) مازن( وبني الضابط    بيينالعالقة  
 .عليه

قد تتطور األمور ملرحلة ال     ،   الدور سأرشح غريك هلذا  ،  )سعيد(ال يا    -
ن ال جيب أن نأمن عاقبة رد فعلـهما         يجمرمان كهذ ،   فيها إقحامكأريد  

 .تشفا األمر أو حىت شكا فيه جمرد شك صغريك اإن
عملنا ال يليـق بـه      ،  يا حضرة الضابط  يراودك القلق    ألن   داعيال   -

 .أنا له، سألعب هذا الدور، بطبيعة احلال
 :ا قبل أن يأتيه رد رئيسه قائالًد بامسقاهلا ذلك املساع

- إذندعنا ، حسنا،  )سعيد(ا يا   حسن كمـا  ف، ا اآلن نعد لألمر سـريع
 .عامل الوقت هو األهم اآلن بني مجيع عوامل اللعبة، ذكرت قبل قليل
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)22( 
وصـديقه  ) عبـد الـرمحن   (قضـاها    كبري، حد   إىلكانت ليلة هادئة    

 بني جدران تلك الشقة الصـغرية       الليايلابق   س يفكعادما  ) العوضى(
مسر معتاد شامل لكل األمور املتعلقة حبيـاة        ،  )عبد الرمحن ( ميلكها   اليت

قام ،  قطعته تلك الطرقات على الباب     واملثري،الصديقني جبانبيها اهلادئ    
 وسؤال معتـاد    بفتح الباب بعد تبادل للنظرات مع صديقه      ) عوضى(

فتح الباب ليجد ذلـك     ،  شافية من أحدمها   إجابةعن هوية الطارق بال     
 :املتنكر قائالً

 ؟ يء أن أساعدك بشيلهل ، سيدي أهالً-
 ؟)عبد الرمحن(أأنت السيد  -
ستجد لديه فقط   ،   على كل حال   لكننا سواء ،  أنا صديقه ،  حقيقة ال  -

 .لن جتده،  وما دون ذلكيما ستجده لد
 وال أحـد    فقط) نعبد الرمح (األمر يتعلق بالسيد    ،  سيدي يا   اعذرين -

 .غريه
تفضل سأستدعيه لـك    ،  هو بالداخل على كل حال    ،  ال بأس بذلك   -

 !حبضوري،  تريدهااليتلتلك املقابلة 
 صديقه اجلالس بشرفته ينتظر قدومه      إىليدخل وتوجه   ) العوضى(تركه  
 وقد استقبله   الستكشافه تركه قبل قليل     الذيا عن هوية الطارق     كاشفً
 :بقوله

  مثل هذا التوقيت؟يف زائرنا ترى من يكون -
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 . شخصياإليكأحد الغرباء يريد احلديث ، ال أعرف -
 أمل تسأله من يكون وماذا يريد؟  أنا؟يلَّإيريد احلديث  -
رفض االقتنـاع  ،  قبل أن يراكشيء أي عن  اإلفصاحفعلت ورفض    -

 .حبضوري إالّ لن يتم إليكأن حديثه 
- ذلك الغريب  رغبة   نليبدعنا  ،  احسن  ،  ا ذلـك اجلـو     ال أحبذ كثري

 أوقـات   يفال حاجة لنا به     ،   أوقات العمل  يفيكفينا معايشته   ،  الغامض
االراحة أيض. 

ا ما حيمله له هذا     منتظر) عبد الرمحن (دقائق قليلة كانت كفيلة بظهور      
 : استقبله قائالًالذي االعتياديغري الزائر 

 أليس كذلك؟، )عبد الرمحن(البد أنك  -
 . خدمتكيفأنا ، عزيزي ختمينات يا إىلاألمر ال حيتاج  -
جئت أعـرض عليـك     ،  )عبد الرمحن (لن أطيل عليك كثريا سيد       -

 وأرق   عدو طاملا أرقك وأرقين    إقصاء ايته عن    يفقد يثمر    بيننا،تعاونا  
 .صديقك هذا

 الصـديقان   أثرهـا تبادل على    الغرابة،كلمات حتظى بقدر كبري من      
عبـد  ( خماطبهما بنظراما تلك يتبعها قول       إىلعودا  قبل أن ي   نظراما،

 ):الرمحن
، سـيدي نا احملـدود يـا      ئ حديثك مستوى ذكا   يف يأرى أن تراع   -

 . عن غايتك من تلك الزيارةاإلفصاحكالمك حباجة للمزيد من 
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- امامل أقصد ، )عبد الرمحن (ا سيد   عذرهـو  ، هانة بطبيعة احلالإ أو إ
 .صيل عرض جئت أعرضه عليكفقط متهيد للقادم من تفا

مـن  ،   يأىب اخلروج من بني شـفتيك      الذي بذلك التمهيد    إذن إلينا -
  أرق اجلميع؟الذيتقصد بذلك العدو 

 ماذا عنه؟، )مازن السيد( -
 التعاون بيننـا    بإمكانيةمل تفسر بعد ما قصدته       بل ماذا عنك أنت؟    -

 . كما تسميه أنتهئإقصاللقضاء عليه أو 
 املقدمات أكثر من هذا وقد بدا عليكما التأفف يـا           أطيل سرد لن   -

 كـان   الذي) سعيد(هو  ) عبد الرمحن (من أمامك اآلن يا سيد      ،  سادة
مـازن  (حىت وقت قريب الذراع األمين لعدوكما اللـدود الضـابط           

 .)السيد
 تلك الكثري من دالئـل قـد        املاضيأرى خلف ستائر صيغة      كان؟-

سعيد( سيد ا من غموض زيارتك تلك ياتكشف بعض(. 
، )عبد الرمحن (ك يا سيد    ئ حني جلأت لرجل مبثل ذكا     إذنا  كنت حمقً  -
 قضية  يف تورطيبعد ثبات   ) مازن (يبأطاح  … كعادته حدسي خيذلينمل  

 عن عملية ريب تورط فيها رجـل        التغاضيعرض على فيها     رشوة،
 ينبيا  شتركًما  وحني عرضت عليه تعاون   ،  خيايلأعمال كبري مقبل مبلغ     

 ..…ـوبينه كان رده ب
،  شرف املهنة وأمانة العمـل     بدواعيكان رده بالرفض بعد متسكه       -

 ؟)سعيد(أليس هذا ما تود قوله يا سيد 
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 املفرط مل تلحقه اخليبـة حـني جلـأت      بذكائك ظينن  إأمل أقل لك     -
 يسـميها   الـيت كان منطقه املعروف عنه برفض تلك املعامالت         ؟إليك
ميثـل الطـرف     الذي وبرجل األعمال    يب يقاعهإوعليه فكان   ،  افساد 
 .للصفقة الثاين

ا لألرض قبل   ناظر) عبد الرمحن (ـضحكة صغرية كانت الرد األوحد ل     
ا من زائره قبل أن يقولأن يرفع رأسه من جديد يصفق ساخر: 

، عزيـزي  ال بأس به يا      متثيليأداء  ،   للتمثيلية الثاينبل ميثل الطرف     -
 لدور كساه الفشل مـن      ا فاشالً  اختار مؤدي  قد) مازن(غري أن سيدك    

 .األساس قبل أن يجسد
   !.لكن ؟ ماذا -

وقد حتولت هيئته من تلك      بالسكوت،ا له   يده مشري ) عبد الرمحن (رفع  
 : نقيضتها اجلادة قائالًإىلالساخرة 

 عرض مـا    يف أنك حصلت على فرصتك الكاملة       معيلعلك تتفق    -
 احلديث  يف اآلن ذا حق بنيل نفس الفرصة        أراين،  )سعيد(تريد يا سيد    

 خطتك وخطـة رئيسـك      إفساد أو   إزعاجكمن  األمر   مل ينل هذا     إذا
 .حضرة الضابط

 املشـاعر املتضـاربة بـني       عروقه تلك  وقد سرت بني     )سعيد(صمت  
      ا من سياق كالمه وانتظـار      ختوف من فضح وشيك ألمره بدا واضح

 : جدية قائالًيف كالمه  استطردالذي) عبد الرمحن( من كالم لآليت

 - 98 -

الزال يترفع  ،  اقد أخطأ تقديره خلصمه جمدد    ) مازن(يبدو أن سيدك     -
    إضافة،  ا من هذا اخلصم صعب املنال     عن االعتراف بصالبة رآها كثري 

 قد وصلت ملرحلـة     سذاجيت للقيام بدور ختيل أن       فاشالً الختياره ممثالً 
 اخليـار  إىل جلأنـا  إذاا أم، تسمح بتصديق مثل هذا اهلراء واالقتناع به 
 يد  يف يديا ال أضع    فأنا أبد ،  املسمى حبسن النية وصدقت قصتك تلك     

ا ذات  قد تنقلب على أيض   ،   جانبه سنوات  إىل عمل   الذيخائن لسيده   
لكـن للمجـرمني    ،  افقد أكون جمرم  ،   هذا منطقيال تتعجب من    ،  يوم

 تصـديقي  حالـة    يفوتذكر أن هذا فقـط      ،  عزيزيا يا   مبادئهم أحيان 
ـ    ،  لقصتك العجفاء  يع تسـتط ،  ا عـن الواقـع    وهو بالطبع البعيد متام
 وامتناين حتيايت حضرة الضابط خالص     إبالغ وال تنس ،  االنصراف اآلن 

 . حظينا بهالذي يعن ذلك الفاصل املسل
 أن  لوابتلعته، قب بعدها لو أن األرض قد انشقت       ) سعيد(كلمات متىن   

 أصاب  ةذريعله من فشل سريع      غمره فيه خج   الذييقف موقفه ذلك    
  كـان أن عمر تطبيقها   غري،  ا أعد هلا مع رئيسه كثري     اليتتلك   حماولته،

 إالمل ميلك اآلن    ،  إعدادهاا من عمر    أقصر كثري    ا  االنصـراف صـامت
، )عبد الرمحن (أو  ) العوضى( وجه   يفغري قادر حىت على النظر       خجالً،

ن بينه وبـني سـيده      بعدما تفوقت حنكة ذلك األخري على كل ما كا        
 .الضابط من تدابري

 من العسر   حظييثبت من جديد أن النيل منه قد        ) عبد الرمحن (ها هو   
 إذنمل تأِت احليلـة  ، بقدر أوفر من بلوغ السماوات أو احلفر على املاء    
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أصـاا الفشـل كمـا      ،   رجاها ذلك الضابط ومساعده    اليتبالنتيجة  
وقف  واحد،صري الطريقتني   فكان م  ذلك،أصاب حماوالته العنيفة قبل     

فظل علـى    إليه، من الطريقتني    أيا مينع نفاذ    ساتر) عبد الرمحن (ذكاء  
ا أصـحاب العـيش      ال حيظى مبثله كثري    الذيحاله من األمان املؤقت     

 يفاملختلف مازال يثبت جناحه     ) عبد الرمحن (غري أن وضع    ،  اإلجرامي
   عد أعمارـ  مثل عامله ذاك     يفا  توفريه فترات ت  جيمعـه خبصـومه     ذيال

 .هؤالء
قضاها الصـديقان   تنكره،الفاشل  املتنكر،دقائق قليلة بعد رحيل ذلك  

ضحكا له حينا وختوفـا      اهلزيل،ث باسم حول ما مسياه باملوقف        حدي يف
مل ولن ـدأ للنيـل      ) مازن السيد (بعد تيقنهما أن حماوالت      آخر،منه  

  ...منهما
 قطع حديث   يف جنح   لذياذلك الصوت   ) العوضى(كان لرنات هاتف    

قبل أن   هاتفية، مكاملة   الستقبال معتادة   بإجابةأاه صاحبه    الصديقني،
 املصـدومة صـاحبة   إىلتتغري هيئته من اهلادئة ذات الصوت املنخفض        

صاحبة العينني   إىل برود   يفمن ذات العينني الضائقتني     ،  العايلالصوت  
 :ة قائالً مفاجأيفاجلاحظتني 

ا أنـا   حسن،  ا  حسن كيف حالته اآلن؟   هذا وكيف؟ مىت كان    ماذا؟ -
 .)عبد الرمحن (وبصحبيتقادم على الفور 

 :قائالً) عبد الرمحن(قاهلا مث أغلق اهلاتف قبل أن يأتيه استفسار 
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 تسـأل   الذي هذا   نوم؟  ماذا حدث غير هيئتك هكذا       ماذا دهاك؟  -
 واىل أين سنذهب على الفور؟ عن حالته؟

 فجأة، املستشفى   إىلقد نقلوه   ) سعد(ن املعلم   إ يلول  أحد رجالنا يق   -
العناية املركزةيفا ويرقد اآلن بعدما فقد وعيه متام . 

 .إذنا هيا بنا سريع ماذا؟ -
 .بناهيا  -

 سياراما، إىلالقليل من الدقائق احتاجاها ليلتقطا معطفيهما ويهبطان        
أمكن للسـيارة   بكل ما استطاع و   ) العوضى(قبل أن يستقالها يقودها     

 كـان   حـد كـبري    إىلعدة شوارع جانبية مظلمة     ،   من سرعة  إحرازه
غـري أن   ،  الرئيسي الطريق   إىلللسيارة أن ختوضها ما قبل الوصول       

توقـف   اعتيادي،ا غري   ا غريب  ظالمه شيئً  إىلظالم تلك الطرق قد ضم      
متعلقة عينـاه    الطريق،توقف فجأة على جانب     ،  ثر رؤياه أ) العوضي(

عبـد  (ة أخرى واقفة بال قائد قبل أن جيول نظره بينـه وبـني              بسيار
 : تعجبيفالسائل ) الرمحن

 هـذا  إىل ذه السـيارة    إعجابكا سر   وم ملاذا توقفت فجأة هكذا؟    -
 احلد الكبري؟

 زارنا قبـل    الذيا سيارة ذلك املمثل الفاشل      تشبه كثري ،  إليهاانظر   -
 . بعينهاهي إالّ ال أظنها إينبل ، قليل

 وكيف عرفت؟ -
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كنـت  ،  رأيته يستقلها بعد انصرافه بعد ما كان من مقابلتنا معـه           -
 .أراقبه من شرفتك حيث قادها وابتعد

مث ، مل يعد لنا شأن به بعد ما حـدث  اذا عن توقفك اآلن؟  م،  ال بأس  -
 الـذي  البوليسـي ا ال عالقة له ذا املناخ       ن وقوفه قد يكون اعتيادي    إ

 .على سيادته تصر
ملـاذا  ،  بال سائقأا إليهاانظر ، صديقيالوضع بتركيز أكثر يا    تابع   -

  الوقوف فيه؟يف ال حاجة لعابر سبيل الذي مثل هذا املكان يفيتوقف 
أمامنا مـن هـو      عليك،باهللا  ) عوضى(هيا يا    أهلذا السبب توقفت؟   -

، كان فقرة طريفة استمتعنا ا وانتهى األمر      …ال شأن لنا به   ،  أهم اآلن 
ن كنـت   إو عزيزي،األهم فاملهم يا    ،  حيتاجنا جبانبه اآلن  ) سعد(املعلم  

 صلة تـذكر مـن      بأي تفكر فيه ال ميت للفظ األمهية        الذيأرى هذا   
 .األساس

 ! هناانتظرين -
قبل أن يعود    لدقائق، تلك السيارة يعاينها     إىلا  قاهلا وفتح الباب منطلقً   

صديقه، إىلا  سريع     وقد عكس اجتاه سيارته عائد  البيت وسـط    إىلا  ا 
 : بادره بسؤاله قائالًالذي) عبد الرمحن(استغراب شديد من 

 هب؟اذ تأن أين إىل -
 به بعـض    األماميباا  ،  هذه السيارة توقفت هنا رغم أنف صاحبها       -

 ! ذلكيفالعالمات الدالة على أنه قد فُتح عنوة دون رغبة من السائق 
 ؟ماذا تعين -
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نيه ذا قيمة أم أـا جمـرد اجتـهادات         كان ما أع   إناآلن سنعرف    -
 . الرجيملشيطاين

،  قواعده من جديـد    إىل الثنائيعدة دقائق أخرى كانت كفيلة بعودة       
 يء ش أي ال يفهم    الذي ،)الرمحنعبد  ( الشقة يتبعه    إىل) عوضى(أسرع  

ال يفهـم    العجلـة، مما يعنيه صاحبه البادية على وجهه عالمات مـن          
قد آثر االنتظار للكشف عما يقصده بكـل        غري أنه    تفسريا،لظهورها  

فـتح  ،  ا ال بأس بـه     يراها نالت من الغرابة حظً     اليت التصرفات،تلك  
 ظله صـديقه قبـل أن       ويف الداخل، إىلواجته   الشقة،باب  ) العوضى(

ـ       األجدر وصفً  هي هيئة   يفيتوقف االثنان    ا ا باملصـدومة األحـق لفظً
ـ      باملتفاجئة، كأـا   أقـدامهما، دت  بعدما اتسع حميط جفوما وجتم

ومل ،   سنوات طـوال   إىلاملزروعة باألرض منذ أمد بعيد متتد جذوعهما        
 تشـيب ملـرآه خصـالت       الـذي ال وقد وجدا أمامهما ذلك املنظر       

ـ  زارمها قبل قليل لقى حتفه مذبوح الذيذلك الرجل   ،  الولدان ا ا غارقً
 .جثة هامدة بال حراك دمائه، بركة من يف
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)23( 
ليلـة  ،  بقسم الشرطة جديرة بتسـجيلها    ) مازن( الضابط   كانت ليلة 

، مشهودة قضاها ينتظر ما ستسفر عنه ختطيطاته وتنفيذ مسـاعده هلـا         
   ال جيد من بينها مـا يـؤنس   ، اغري أن ساعات انتظاره قد طالت كثري 

 اسـتقبل   الـيت  تلك السجائر    إالّطول دقائقها وال يزيل عناء فراغها       
 ا متأففً   أدخنتها،ا ال بأس به من      صدره قدر ا من انتظاره على    يستعني

  ..ساعات ذلك االنتظار
كنـت  ،  التفكري فيك أيها ارم العتيـد      أرهقينكم  ،  )عبد الرمحن ( -

 اصابىت ولو   يف لليال مل ينجح سواك      جفوين أرق   الذيومازلت الوحيد   
 جولة جديدة من السباق ال أعلم       هيها  ،   أرقها بدقيقة واحدة من مثل   

 حلقات  إىلهل عن فوز آخر تضيفه      ،   عند خط ايتها    ستسفر عنه  عما
 يـديك   يـداي أم تكون آخر اجلوالت حني تقيـد         سباقاتنا السابقة؟ 

سـنوات  ،   سجن طاملا كنت األجدر بأن تكون من نزالئه        إىلأصحبك  
، طوال وما زالت أحبال صراعاتنا على حاهلا من االتصال دون انقطاع          

 عمليا بني سنوات    ألنظار كانا األكثر هدوءً   عامان اختفيت فيهما عن ا    
 والتالية لظهورك من جديد كبطل علـى مسـارح          الختفائكالسابقة  
ال أزال حىت اآلن ال أعرف      ،   طاملا كنت جنم شباكها األول     اليتاجلرمية  

 يف البوليسـية    لقدريتهل فشل   ،  ملوقفنا املعلق هذا املناسب من األمساء     
أم كما يسـموا عبقريـة       ؟بإجرامهم   مبجرم اجلميع على عل    اإليقاع
ا من جينات جسدك املعتاد على اجلرمية       جين حظيت ا وباتت     إجرامية
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مل أعد أرى جدوى من كل تلك اخلواطر علـى كـل            ،  واملعتادة عليه 
 مطاردة جمرم يهدد    يفضابط جيتهد   ،  يبقى احلال على ما هو عليه     ،  حال

ائن ذلك الضابط املهـدد     من كم  اإلفالت يفوجمرم جيتهد   ،  أمن اجلميع 
 عامل اجلرمية   يف واجتهادك يبقى لكل منا ثقله       اجتهاديوبني  ،  ألمنه فقط 

    . يعرف أهله كالنا متام املعرفةالذي
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)24( 
 هال الصديقني مل تسعفهما ألسنتهما عند رؤيتـه بـالتعبري   دمويمنظر  
فاكتفت مالحمهما برمسهـا     أضلعهما، عن دهشة قائمة بشدة بني       حىت

 :قائالً) العوضي(ـعلى وجهيهما قبل أن ينطلق صوت خافت ل
 مثل تلك النقطة    إىلا مل يصل بتخمينه      أبد ذهينلكن  ،  اتوقعت سوءً  -

 يـديننا   شيءأقصى ما توقعته أن يكون قد عاد للتفتيش عن          ،  السوداء
مور قد دخلت مرحلة من التعقيد ال       دو أن األ  لكن يب ،  أو ما شابه ذلك   

 !أرانا حنتملها
 ماذا سنفعل اآلن؟، م -
ال شك أن الشـرطة  ، البد من االبتعاد عن هذا املكان بأسرع وقت     -

ولـن   تورطنا،قاتل هذا الرجل أراد     ،   هنا بني حلظة وأخرى    إىلستصل  
ها مبجرد رؤيتنا ندخل هذا املكانئ استدعايفا يدخر جهد. 

 ن اآلن؟ا أننا مراقبتعينأ -
 .ال وقت لدينا للحديث، هيا هيا، من دون شك -

 منهما ومها املشغوالن عن ذلك      أي جهة ال يعلمها     إىلانطلق الصديقان   
باالبتعاد ألكرب مسافة ممكنة عن مسرح جرمية مها بعـني اجلميـع اآلن     

  ..ا مل يصعدا خشبة املسرح من األساسرغم أم، بطالها
 بدأ ـا    اليتفكري كليهما الصامت سبقت تلك الكلمات       دقائق من ت  

 : نربة أقرب للضعف قائالًيفحديثه ) عوضى(
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األمور ،   طريقها للمزيد من السخونة اآلن     يفيبدو أن أحداث الفيلم      -
وخمرج الفـيلم   ،   تشاؤم أحدنا بكثري   إليهتتخذ منحىن أخطر مما وصل      

 كسامها الرضـا التـام   يتابع األحداث من بعيد بشفتني بامستني وعينني   
 . التالعب جبميع األبطال كما الدمىيفبعد جناحه 

- هول؟ومن تراه يكون هذا املخرج ا 
وقد حان الوقت ألتيقن متام     ،   أحاول اكتشافه  ذهينهذا ما عصرت     -

 . حول هويته اآلنوساوسياليقني من 
ـ  أذنه حماد  إىلقلها وأمسك هاتفه يضغط بعض أرقامه قبل أن يرفعه           ا ثً

 : استعجال قائالًيفالطرف اآلخر 
 الـذي  اهلاتف للطبيب    عِطأا  حسن ؟اآلن) سعد(كيف حال املعلم     -

 . االستفسار منه عن احلالة بتفصيل أكثرأريدجياورك 
 : حيادث الطبيبثوان قليلة واستطرد قائالً -
أردت فقـط   ،  )سعد(من رجال املعلم    ) عوضى(أنا  ،  سيديأهال يا    -

 . مسحتإذا ما حدث له تفصيالًاالستفسار عن 
 املطلق،ا عليه تركيزه     بدا جلي  الذي اإلنصاتظل دقائق على حالة من      

 : الطبيب قائالًإىلقبل أن يعود من جديد 
 مبن كنت أحادثه قبل قليـل  يلَّإ، أشكر لك جمهودك حضرة الطبيب  -
 . مسحتإذا

 الـذي   ذلكإىلقبل أن يعود من جديد  حديث،ثوان فقط انتظرها بال  
 :يقصده سائالً
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 !احسن هل أنت متأكد؟ ؟)سعد(خر من جالس املعلم أمن كان  -
ستكشـاف مـا وراء     القاهلا وأغلق اهلاتف وسط متابعة قتلها الشغف        

صديقه بعد املكاملة    قطع حلظات شرود     الذي ،)الرمحنعبد  (حديثه من   
 :قائالً

  قيمة؟ذي يءهل وصلت لش -
 الطبيب يلقال ، غز املتشابكة أركانه  اآلن فقط انكشف حل ذلك الل      -
 العناية  إىل بإرسالها من املخدرات كفيل     قد تناول قدر  ) سعد( املعلم   إن

،  سـجالت األمـوات    إىلغري أنه مل يصل لدرجة ترسل امسه         املركزة،
 الـذي  مشروبه الدافئ    يفساعد على ذلك وجود تلك الكمية مذابة        

 وبسؤايل،  يءفها بعض الش  فساعد املشروب على ختفي    أحدهم،أعده له   
 )!شوقي( أنه يلخر جمالسيه قيل أعن 

 كان وراء كل ما حدث؟) شوقي(هل تعىن أن  -
 هل لديك من التفسريات ما خيالف هذا التفسري؟ -

 مربر ملا حدث غـري هـذا        إجياديعجز عن    حينا،) عبد الرمحن (صمت  
 :املتابع لصمته) العوضى(قبل أن يستطرد صديقه  بالفعل،

كان علـى علـم بقـدوم       ،  اجلرمية باحترافية شديدة  ) شوقي(دار  أ -
نا به  ئوحني علم مبغادرته بعد لقا    ،  بشكل أو بآخر  ) مازن(رجل  ) سعيد(

ـ   ،   دقائق يفمتت جرمية القتل مبنتهى السرعة        أحـدهم   يقبل أن يوص
 أداره هو أيضا مبنتهى الدقة      الذي) سعد( مبرض املعلم    إلخبارنامبهاتفتنا  
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لتكتمـل   الشقة؛ إىلعن البيت قام بنقل اجلثة      ن ابتعادنا   وحني تأكد م  
 .أركان اجلرمية مبنتهى االحترافية

أن يدير جرمية ضـخمة متكاملـة       ) شوقي(أميكن لرجل مثل    ،  لكن-
 .)العامرى( من رجال  رجالًإالّليس  اجلوانب كهذه؟

 وعينـاي  أطول مـن أن حتصـيها عينـاك    وأعدائيك ئقائمة أعدا  -
 ذلك أحـدمها أصـبح      يفاستعان جبانبني ساعداه    ،  زيزيعجمتمعتني يا   

 بنا عـن  اإليقاع أعجبته فكرة   الذي ،)مازن(ضحية مثلى ومثلك وهو     
 خطـوات   يببـاق  ال أظنه كان علـى علـم         غري أين ،  طريق مساعده 

 .وترتيبات املؤامرة
  العامل بكل األركان؟الثاينومن تراه يكون الطرف  -
 ينس بعد ثـأره      من مل  كعزيزي، هنا  يا   ال حيتاج األمر لتفكري طويل     -

 . قبل أعوامومعيالقدمي معك 
 ؟..…أتقصد-
ك من يتمىن اخلالص منك ومـن       ئ أعدا  قائمة يفهل  ،  هو بعينه ،  نعم-

 يقك ومن معلمك مثله؟  صد
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)25( 
بعدما حتقق هلم مـا      جالسيها،جلسة منتظرة علت بالضحك أصوات      

 إالمل يعد عليهم اآلن     ،  ساملقايييط ناجح بكل    عقب ختط  وأكثر،أرادوا  
 ذين اللذين أسكتومها    لإليقاع فقط ملا ستسفر عنه تدبريام       االنتظار

 .جبحورمها سنوات
مل أكن أعلـم أن مقـدار كراهيتـك         ،  )شوقي(ما أشد دهاءك يا      -
 دفعك ملثل هـذا التـدبري       الذيوصديقه ذا القدر    ) عبد الرمحن (ـل

 .نا تلكاحملكم ملؤامرت
وأقسم أن هـذا    ،  )جابر( مستواها األول يا معلم      يفال زالت اللعبة     -

 . تراه اآلن لن يهدأ له بال حىت الوصول بنجاح خلط النهايةالذي
 . أن جعبة مؤامراتك مل تفرغ بعدحيدثين قليب -

قبـل أن يعـود      قليالً،ضحكة خفيفة طأطأ هلا رأسه      ) شوقي(ضحك  
قائالً) جابر (إىلمنه اجلميع  عهدها اليتا بابتسامته اخلبيثة ناظر: 

 ـا   لتكتفيمل أكن أظن أن فرحتك ذه اخلطوة سترضى طموحك           -
 ..)جابر(ذه السهولة يا معلم 

  أن تفعل اآلن أيها الداهية؟يماذا تنو -
 صراع مع   يف على خصمك فادخله     ي أردت أن تقض   إننك  إيقولون  -

فهـو بالتأكيـد     العدو،ه ذلك   فان مل يقِض علي   ،  هئأقوى وأعنف أعدا  
حينها تستطيع بكـل  ،   عضده يفسيكبده العديد من خسائر تفت بقوة       

 . طريق تقدمكيف أثر له أيمتحو  عليه،سهولة االنقضاض 
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مـازن  (ال أظننا جند أعنف من      ،  لكننا بالفعل أدخلناه هذا الصراع     -
 هذان الـرجالن  ،  )عوضى(و  ) عبد الرمحن ( مواجهة   يفلنجعله  ) السيد
ال أظنه يتنازل بسهولة عن    ،  إليه نظره مها قاتال أقرب مساعديه       يفاآلن  

 .ثأر كهذا
لكن هذا املساعد ليس أعز من تضمهم جدران هذا الضـابط يـا              -

 .عزيزي
 .ال زلت ال أفهم ماذا تقصد؟ -
وجمـرم  ،  )مـازن (ـاآلن متهم بقتل املساعد األول ل     ) عبد الرمحن ( -

قبـل أن جيـرى بعـض        بسـهولة،  لن يستسلم ) عبد الرمحن (حبجم  
فقط بعض من حماوالت    ،  اغيظً) مازن( سيتفتت هلا كبد     اليتاملساومات  

 . مثل موقفه هذايفينتهجها ارمون 
 . حرف مما قلت للتوأي مل أفهم أقسم أين -

 هـدوء  يف تابع شـرب كأسـه   الذي) شوقي(كلمات أثارت ضحك  
 :أقرب ألن يسمى برود قبل أن يستطرد قائالً

ال   حلقات املسلسـل إناعلم فقط ،  ال بأس ،  )جابر( بأس يا معلم     ال-
 .مل نصل حللقة النهاية بعد، زالت تعرض
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)26( 
 وجود داعم   يفا حني صرح لصديقه بشكه      ذًإعلى حق   ) عوضي(كان  
ر على مثل هـذا النـهج        سري األمو  يفساعد وبقوة   ) شوقي(ـ ل خفي
ىل مثل تلك النهاية املؤملة للصديقني املبهجة إ ايته يف أدى الذي احملكم

 .ألعدائهما
 بني الصديقني الباحثني فيما بينهما عن حـل         ال زال احلديث موصوالً   
 نريانه،  إىل جرمها   يفبامتياز  ) جابر(و  ) شوقي(للخروج من مأزق جنح     

و ) عوضـي ( قيودها   يفعمدة أسرت   جرمية حمكمة األركان عتيدة األ    
بشكل عسري عليهما التخلص منه ومها املتورطـان اآلن         ) عبد الرمحن (
 اإلطالق جرمية قتل ال ذنب هلما فيها على يف
 ؟)عوضي( بسؤال يا هل يل -
، هات ما عندك فليس بـني اثنينـا مثـل تلـك        يبالطبع يا صديق   -

 .االستئذانات
 غاب عن عاملك قبل     ي ذلك الذ   صديقك أال زلت على اعتقادك أين    -

  أحضان صداقتك قبل عامني؟يلإأربعة أعوام وعاد 
نـه مل   إأن ينطقه لسان صاحبه، بـل       ) يالعوض(سؤال غريب مل يتوقع     

 صـديقه،  إلدراكيصاهلا إ) عبد الرمحن(يفهم ما وراءه من مقاصد أراد       
 :فكان رده الناجم عن لسان لوجه علته بشدة عالمات االستغراب

 مل أعهد    اليت ي تلك قد نالت من صالبة صديق      األحداثخر  أأن  أرى  -
سابقةا أمام الكثري من أحداث هلا انكسار. 
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 .)عوضي( يا مل تجب بعد سؤايل -
؟ أهو ذلك الشـك األجـوف حـول         )عبد الرمحن (ماذا تقصد يا     -

 تـراودك فيهـا هـذه    الـيت هويتك من جديد؟ ليست املـرة األوىل   
 .التخمينات

بعد رد صديقه ذلك تشـوا بعـض        ) عبد الرمحن (ات  انطلقت كلم 
 : مل يستطع السيطرة على سرياا على خديه قائالًدموعه اليت

؟ لست ذلك ارم     تعذييب يف أحدكم؟ ملاذا جتتهدون     يفهمينملاذا ال    -
 لعاملكم ذاك ولـو مـن بعيـد،    يا بانتمائ تقصدون، مل أشعر يوم الذي
الّإ لست إالّلك من تذكارات ماضـيه البـائس    حادث ال مي يفا   مصاب 

صورة مليت وورقة ذات تاريخ قادم بعد سنوات ذيله توقيـع ذلـك             
 بني خصوم ال ميلكون من      أقداري ألقتين أن ذنيب، ليس   )عالء(املسمى  
 جلرائم ال أذكر    إالّ يءا، ال لش   أمتزق أمامهم متزيقً   رؤييت إالّ احلياة   أماين
 ذكرا  اليت من تلك احلكايات     إالّا ما،    حق أحدهم يوم   يف ارتكبتها   أين

 حلياة هادئة   دعوين كنت فعلتها فالرمحة أيها اخلصوم،       إن،  يلومعلمك  
 مـا   ين مل تقترف يـدا    إ فيها أحد، و   يعاديينا وال    فيها أحد  يال أعاد 

 مـن   يلا فيمـا كـان      ا عن اجلميع زاهد    عفو إالّتزعمون، فال أملك    
آدم وقد حظيت بذلك القدر العظـيم       احلقوق، اللعنة على ذاكرة ابن      

 أمواج مـن    إىل بإلقائهمن التفاهة، حادث ال يتعدى عمره ثوان كفيل         
 شاطئ ينفض فيه عنه     إىلنريان الغموض بال فلك تسعفه أو ربان ينقذه         

ما دامهه من مهوم هو على يقني أنه مل يكن حلدوثها سبب قط، هكـذا               



 - 113 -

خلَق ملثل هـذه       حيدثين،  يل فاقد الذاكرة    حدسيا وصايا   دومأنك مل ت 
املطاردات واملؤامرات، خلقت حلياة النهار ال حليـاة الليـل، لعيشـة       

 القاصر  حدسياالستقامة ال لعيشة االحنراف، من أصدق حبق السماء؟         
 باحللول يـا    يلَّإ؟  القاسي املريض أم سردكم     ذهينأم ألسنتكم الظاملة؟    

 .واقف على حافة اهلالك صديقك الوأنقذ باحللول يلَّإ الوحيد، صديقي
 إكمـال ا غري قادر على  واار باكيإالّمل يكد يتم كلماته األخرية تلك       

ما جييب بـه    ) عوضي(حديثه الدامع أوله املنهار بالبكاء آخره، مل يدِر         
 صدره، إىل الباكيصديقه غري يده يربت ا على كتفه وقد ضم رأسه           

 املآسـي رة ما محله مـن   من كث  يربت بيده األخرى على ظهره املنحين     
 :قائالً

 أعـيش مـا تعيشـه       ينإ لو قلت    صدقين فيه، ما أنت    أخيأعلم يا   -
، غري أننا نشأنا عليهـا      عزيزي ال تروق ألحد يا      األجرام ة، حيا وأكثر

وىف رحاا كانت تربيتنا، ال أحد حيب حياة املطاردات أو يحبذ عيشة            
 غريها، عشـنا    ي أو نالق   مل نعرف سواها   اليتاملؤامرات، لكنها حياتنا    
 بلهيب الصيف، ال مغيث لنـا مـن   ونكتويقبلها نلتحف برد الشتاء    

 بضعة قروش يمن ا علينا أحد املارة حني تطرق دموعنـا            إالّكليهما  
 فؤاده، سنوات عشناها ال نعلم لنا أهال وال نـرى لنـا          يفباب الرمحة   

 وذل احلاجة، فلم    مرارة السؤال ) سعد العامرى (مأوى، أما وقد أغنانا     
 إىل طاعته ويدفعنا حرماننا     إىليكن أسهل علينا من أن تقتادنا سذاجتنا        

 نداءات بطونا جائعة وغطـاء     لقمة تليب  يف رغبة   يء إالّ تصديقه، ال لش  
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 تشرد أبدانا سلبتها أدميتها رياح ليل بارد، هكذا بدأت حكايتنا           يأوي
طور صحيفته يـا     الوحيد، ال أحد يكتب س     صديقي يا   ستنتهيوهكذا  
، تكتبها أقدارنا وتنفذها جوارحنا بكل اقتدار، أعلم رغبتـك          صديقي
 غريه بأسرع ما يكون، لكننـا       إىل الشرود عن طريق اجلرمية      يفاجلادة  
 تفكري منظم مركز    يف، خالصنا الوحيد يكمن     صديقي ورطة يا    يفاآلن  

ـ للخروج مما حنن فيه، وأعدك بعدها أننا سنودع تلك احلياة متا           إىلا  م 
أخرى نصادق فيها اهلدوء وجنالس ا االستقامة، فقط دعنـا نرتـب            

 .أوراقنا اآلن للخروج بأفضل النتائج
جمرد صداقة مجعت طفلني    ) عوضي(و  ) عبد الرمحن (مل تكن العالقة بني     

مشردين آوما جدران عائل واحد، أو أخوة ضمت رجلني جمـرمني           
 من نوع آخر خمتلف، نوع      يعمالن حلساب نفس العائل، كانت عالقة     

   الدماء وال يرى أهلـها  إالّ حياة ال تشهد  يفا  ال يراه الكثريون متواجد 
 احلامل لبعض من شعور بالغربـة حـني         اخلفي سفكه، ذلك النوع     إال

 بالضـياع   إحسـاس ، الضام لبعض من     اإلجراميتدق ساعات العمل    
          ا مـا   حني تغرب مشس اهلدوء ويطغى ليل املؤامرة بعنفوانـه، كـثري

 حياة أكثر سكينة من تلـك       يف ذلك الشعور الواحد بالرغبة      اانتابتهم
 عسره، غـري  يف يتقلبان الذيا من ذلك   يعيشاا وعيش أقل خطر    اليت

أن تالحق األحداث من جانب وفقدان البـديل مـن جانـب آخـر      
ـ    يووساوس األبالسة من ثالث اجلوانب كان هلا رأ        ا  آخر خالف متام

ا مـن  لتستمر بكليهما أيام التشتت بالغة مـا حـد  رغبة الصديقني،  
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 كـثري مـن     يف مل يعتد أهل ذلك اال بلوغه        الذياالنفصام الغريب   
األحيان، ال يهنئ الكثري من ارمني بضمري ال زال ينبض ببعض األمل            

 إليـه  عما تقترفه أياديهم وتسري      الرضا كامل   يف التوبة، وعليه فهم     يف
ت جنبات هذين املسكينني مثل هـذا الضـمري         أقدامهم، أما وقد ضم   

 تلك املنطقة الرمادية بني سواد اجلرميـة  يف، فهما ال يزاالن احلينصف  
 جذم  إالّ الطوابق وتأىب أيامهم     ثاين إىلوبياض التوبة، تشدهم أمانيهم     

ألوهلا، ومها بني شد الثانية وجذب األوىل ال يزاالن ينتظران ما ستسفر            
 .تنيعنه معركة املنطق
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)27( 
 كان عليـه    الذي مسرح اجلرمية اآلن ليس على مثل هدوئه         يفالوضع  

قبل قليل، ضج املكان برجال األمن واملباحث وعلى رأسـهم ذلـك            
 سخونة األحداث، وقف على جانب      إليهالضابط املصدوم مما وصلت     

كلـها   أخرى، عوامل   إىلمن حتركات تابعيه ورجاله وقد شرد بتفكريه        
 وثيقة بذلك العامل املتالحقة أحداثه على حنو أسرع مما توقعه           ةات صل ذ

      يهيم على وجهه بني     ا طويالً وتوقعه حميطوه، ظل على شروده ذلك حنو 
 : اهلارب حيدث نفسه قائالًالثنائيكل ما كان من مصادمات مع ذلك 

قد أضعت بغبائك أقرب مساعديك أيهـا الضـابط األرعـن،            ها -
 ال عالقة له    ربئب التضحية   إىل بذلك احلقري    اإليقاع يفجرتك رغبتك   

 رمال الغرور أكثر مـن      يف رأسك   إلخفاء داعيخبصومة جتمعكما، ال    
 رم،ا من ذلك ذلك، طالتك اهلزائم مراروأنت العاجز حىت عـن رد   ا
 قط،  ن كانت صفعاته مل تعرف للضعف سبيالً      إالضعيف من صفعاته، و   

  لتنقاد وراء توجيهات تافه     الرعونة،ة من   ا تلك املرحل  حىت بلغت أخري
 أنـك   أي ختليص ثأر مجعه ذين القاتلني،       إالّا  مل يرد يوم  ) شوقي(مثل  

وبك بساطة قد سخرت جهاز الشرطة بأكمله لرغبة جمرم هو اآلخـر            
على خصومة مع عدويك، اجتمعت خصومتكما لتعجل بقيامة أفضـل        

احمك هو فماذا عن يتم أطفاله،       كان قد س   إن،  اإلطالقمعاونيك على   
 كان قد صفح عنك     إن كان قد عفا عنك فماذا عن ترمل زوجته،          إن

فماذا عن ثكل أمه، هل من طاقة متلكها فتحمل عن كاهلك الضعيف            
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صراخ اليتامى وبكاء األرملة وأنني الثكلى؟ آه عليك يـا مسـكني،            
 إىل توشـك أن ترسـل بـك      اليتكيف بك لصد كل تلك الضغوط       

، ويا ليتك ببالغه فتهرب ببلوغه ممـا        أخرتكيم أوالك قبل جحيم     جح
 ..أحاطك من مطاردة سنوات

اهلروب، هل بات حلك الوحيد اآلن؟ هل أصبح سـبيلك الوحيـد            
 خيال مآتة جنـح جمـرم      إالّللخالص؟ ما أضعفك أيها الضابط، لست       

ا أمـام    طاله عار هزميته مـرار     الذي هيئة اخلصم    يف تصويره   يفواحد  
  أدرت نطاحك معه بغباء، نإ ناطحته وأف لك إذجلميع، أف لك ا

ا خواطره قبل أن يأتيه صوت أحد       مرافقً) مازن(دقائق من التيه عاشها     
 : يسبقه قوله مهروالًإليهرجاله القادم 

 . أمر هاميف، هاتف لك من املرتل يريدونك سيدي -
 :هلام قائالًا عن ذلك األمر ااهلاتف من الرجل مستفسر) مازن(تناول 

 .؟ أنا قادم حاالًييتحدث، ماذا هناك؟ ماذا؟ ولد) مازن( -
ـ  بعدما ظهر أن هناك أمـر      مرتله، إىلا  قاهلا وألقى اهلاتف منطلقً    ا ا هام

 صوت زوجته حتادثه علـى      يفا  ظهر جلي  عجل،يتطلب حضوره على    
 بعض أجزاء من الساعة كان كافيـا      إالّاجلانب اآلخر للهاتف، ليست     

ـ    اليت انتظاره تلك الزوجة     يفليجد   بيته؛ إىلوله  لوص ا  هدم البكاء متام
ا لاليار نقشته أقالم مصـيبة حلـت ـا          فكانت رمز  وجهها،معامل  

 بسؤال احتل القلق نربة صاحبه      إليها توجه   الذيوبزوجها للتو، ذلك    
امتام: 
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 ماذا حدث لولدنا؟ أين هو؟ -
 : ما يلفظه قائلة كادت دموعها ختفىالذيأجابته بصوا 

ال أعرف، دخلت عليه، دخلت عليه حجرته، فوجدت شرفته قـد            -
 يبدو أن خاطفـه قـد       اليتوعلى طاولته تلك الورقة     ...كسر باا، و  

 .تركها لك
 :ذلك اخلطاب القائل) مازن(تناول 

 أيد قد تكون أمينة عليه      يف، هو   )مازن(ال تقلق بشأن ولدك يا سيد        -
 تنفيذ ما سـنطلبه     يف جنحت   نإن، قد تستعيده     روح التعاو  أظهرت إن

 ا، فقط كن على كامل االستعداد الستقبال أوامرنـا عمـا           منك الحق
 .قريب

وقـد   متزيقًا،يتم قراءة تلك الكلمات حىت مزق الورقة        ) مازن(مل يكد   
 :ا نفسه قائالً غيظ حمدثًيف بعضهما إىلأخذ يضم شفتيه 

، )عبد الرمحن (زه من احلدود يا      ما أمكن لك أن تتجاو     جتاوزت كلَّ  -
 ما يؤسفك ويؤسف صديقك وبأقرب مما يتوقع خيالك         واهللا لتنالن مين  

  . أومهك مبستوى للذكاء متلكه يفوق مستويات اجلميعالذي
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)28( 
 تلك الشقة القدميـة  يف) عبد الرمحن(و ) عوضي(عدة أيام مضت على   

ال يعلم   سنوات،منذ  ) يعوض(ـ اختذاها خمبأ هلما وهى اململوكة ل      اليت
 يرقـد اآلن    الذي) العامرى( من خاصة رجال     إالّبوجودها الكثريون   

) العوضي(، خرج   يء ش أيبني أسرة املستشفيات ال يدرى عما حيدث        
ـ    اليتلقضاء بعض احلاجيات     ) عبـد الـرمحن   (ا   حيتاجها كالمها تاركً

، بـدا   ألفكاره بعض الوقت قبل عودته السريعة احلاملة جلديد األخبار        
ا قد أُضيف لقائمة مـن األحـداث شـهدا    ا جديدمن هيئته أن حدثً  

 يف للسان راغب    إضافةفترم املاضية، أنفاس متالحقة ووجه شاحب،       
 بداية مناسبة لسرده، فطن صديقه بـالطبع        إجيادالكالم غري قادر على     

لوجود ما نال من هدوئه املعتاد وأثَّر على هيئته الصامدة فكان سـؤاله     
 :ليهإ

 !ماذا حدث؟ أراك كأنك اخلارج من معركة -
 .)عبد الرمحن(مصيبة يا …مصيبة -
 !ماذا هناك؟ تكلم -
، )مازن السيد ( عيوننا أن أحدهم قد قام خبطف ابن الضابط          أخربتين -

 قضية قتل   يف للضغط عليه    إليناوبطبيعة احلال كل أصابع االام تشري       
 .مساعده

 ماذا؟ -
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 حتويـل  يفا ير خيوط اللعبة بكل اقتدار، جنح متاميد) شوقي(ال زال   -
 وخرج هو من دائرة الضوء يراقب جناح لعبته بكـل   إليناكافة األنظار   

 .ارتياح
، مهال، مل ال ننظر لألمر من اجلانب املشرق؟ نصف          صديقيمهال يا    -

 .الكوب املمتلئ كما يقولون، الوضع ليس ذا السوء
 يفا جتتهـد     غيوم إالموقف ال حيمل     يف لإلشراقكلمات عجيبة تشري    

مل  األزمات، اخلالص من تلك     إشعاعها وميض لشمس حيمل     أيحجب  
ا سوى ضيق للعينني رامز لالستغراب يصـاحبه        رد) العوضي(ميلك هلا   

 :سؤاله
 ماذا تقصد؟ -
) شـوقي ( سالم من بـراثن  يفولده ) مازن(ـ استطعنا أن نعيد ل  إن -

 قضيتنا األوىل، قد يكـون      يفتنا  ءى برا  غري هني عل   سيكون ذلك دليالً  
 استخدام ذكـاء ظـن   يف إمعانه أوقعه فيه الذي) شوقي(هذا هو خطأ   

 وال أراها قادمة مـن      صديقياملسكني أنه ميلكه، فرصتنا قد حانت يا        
 . ظل ذلك التالحق العجيب لألحداثيفجديد 

-    صـفوفه مـن   يفيضم ) شوقي( أن اقتراح ال بأس به، لكن ال تنس 
ساعدين ما تتفتت على صخور كثرم أمواج رغبتنا تلك وحنن اثنني           امل

 . براءةإثبات إىل انتحار منه إىلفقط، قد يكون ما تنويه أقرب 
 براءة كما أمسيـه أنـا أو   إثبات، صديقيمل أعد أهتم بالتسميات يا       -

ـ          يفا باألخـذ    ا جـدير  انتحار كما كانت تسميتك ال ميثل ذلك فرقً
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، بغض الطرف عن أزمتنا تلك واحتياجنـا        )عوضي(يا  االعتبار، امسع   
لكل خطوة تقربنا للخالص مهما كانت صعوبتها، هنـاك اآلن أثنـاء            

ا بني أنياب جمرمني ال عالقة له مبعاركنـا         حديثنا ذلك طفل يرقد خائفً    
معهم أو ذات املعارك مع والده، أستطيع أن أرى آهات أمه ودموعها            

   نفعل شيئً، دعنا اآلن تلمع أمام عيين حياتنـا يـا   يفا ذا قيمـة  ا واحد 
 . حاسبتنا ذات يومإن، قد يشفع ذلك لنا أمام ضمائرنا صديقي

لرد ) عبد الرمحن (ثوان من الصمت علت أجواء اللقاء بني انتظار من          
ا على لسـان   أتى أخريالذيوتفكري من صديقه قبل هذا الرد       صديقه،

  لإلنسـانية  انتسـابه    إثبات يفا برغبة صديقه امللحة     آمن صاحبه متام 
 من أطراف الـرتاع   أي حق   يف مل يذنب    الذي هذا الطفل    بإنقاذ احلقة؛
 :الثالثة

- كل ما تريد حىت تأتينا الرباءة       يف إشارتك، أنا رهن    صديقيا يا   حسن 
أو يأتينا املوت، رغم أن ذلك الضابط ال يستحق حلظة واحـدة مـن              

 .عمرك تعرضها للخطر ألجله
 التشبث بـآخر    يف الرغبة   هي إمنا،  عزيزييا  ) مازن(ست   لي قضييت -

ا، كل ما أريده منـك اآلن أن         جمدد اإلنسانيةخيط قد يربطنا بصفات     
 .ذلك الصغري) شوقي (يتبذل قصارى جهدك ملعرفة أين خيف

 وماذا بعد معرفة املكان؟ -
- فعلها ما جيب ال عليك مما بعد ذلك، أعلم جيد علي. 
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)29( 
تعقيد تفيض بأحبارها اآلن على صفحات األحداث، لعل آخر         أقالم ال 

 الصـغري   الصيبما توقعه اجلميع أن تتعلق كل خيوط اللعبة بيد ذلك           
دون الثانية عشر، بنجاته تلتصق جناة الصديقني كما هو تصورمها، أما           

 اليت خانات مصائبهما    إىل خانة أخرى    إضافة إالّ  بسوء فال تعين   إصابته
 . زيادةإىلألساس ال حتتاج من ا

 اكتشاف ذلـك املخـزن      يف) العوضي(عدة أيام جنحت خالهلا عيون      
الصغري، معلومات أضافت   ) مازن(طفل  ) شوقي( خيفى فيه    الذيالقدمي  

منـذ   ،)الرمحنعبد  ( قلب   يف نريان القلق املتأججة     إىلبعض ماء األمل    
ـ    أثرها بدأت على    اليتمتت حادثة القتل الشهرية تلك       ور  تتعقـد األم

 .على اجلميع
 يف) مازن(، كل ما عليك فعله اآلن هو حمادثة         )عوضي(أحسنت يا    -

 جميئـي  حددته لك، حـىت يكـون   الذياهلاتف وانتظره حيث املكان  
 صديقي يتوجه النجاح، كل تفصيلة متثل قيمة كبرية يا          بالصيب إليكما

ا كما عهدتكا حمترفًكن حذر. 
، صـديقي  معركة كهذه يا     يف على تركك وحدك     يطاوعين ال   قليب -

 . جواركإىل لوجودي اإحلاحهو الوقت األكثر 
، كل دقيقة متـر     عزيزي مناقشات جانبية يا     إىلليس الوقت حباجة     -

 الدقائق قبل اليوم، مصرينا يتعلق بتلك       آالفمتلك من القيمة ما ملكته      
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دعنا ال نضيعها، لنفعلها على أكمـل وجـه كمـا        ) عوضي(الليلة يا   
 .، لنفعلهاصديقيا اعتدنا ي
ب باحلزن على تـرك صـديقه       و اقتناع مش  يفرأسه  ) العوضي(طأطأ  
وقـد   باالنتحاريـة،  يراها أقرب لوصـفها      اليت مهمته تلك    يفا  وحيد

 رفع رأسـه    إىلأوشك خوفه عليه يجهز عليه قبل أن يعود من جديد           
 :خياطبه قائالً

 إلنقاذ إليه يفيما ترم ) مازن(لكن أمل يكن من األفضل أن يساعدك         -
 رأى بنفسه أن ولده خمطوف من ِقبل آخرين ال منت هلـم             إنوحيده؟  

 . حد كبريإىل استعادته قد يقتنع برباءتنا يفبصلة وحنن نساعده 
 حني ضاق علـى أعناقنـا       ألدائها كوا لعبة جلأنا     يفبل قد يشك     -

ديـه   أتينا له بولده دون جهد منه فهذا بالتأكيد سيثري ل          إن إمااخلناق،  
كل مـا كـان مـن        يف جبعله يعيد التفكري بعمق      ا كفيالً ا خمتلفً شعور 

 الـيت  من تلـك احلشـرة   ثأري رد  يف رغبيت ذلك   إىلأحداث، ضف   
 .)شوقي(يسموا 

؟ قد يأخذه   الصيبلكن ما الدليل أمامه على أنك بالفعل من أنقذت           -
 . ذكرت قبل قليلاليت أا نفس اللعبة إىلتفكريه 

 . نفسهالصيب شهادة إالّينها ال أملك ح -
 .صديقي تتشبث بذيوله يا الذيأمل ضعيف ذلك  -
 اآلن مبا أضاعه حديثنا مـن       نكتفيال أملك غريه بكل أسف، دعنا        -

 حيـث  إىلوقت كان أجدر بنا استغالله فيما هو أهم، سـأغادر اآلن            
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كمـا  ) مـازن (ـ، وىف امليعاد احملدد سأقابلك بعد جلبك ل       دوريأى  
 .فاقناكان ات

- صديقيا يا حسنا، حسن. 
ا جيمعهما عنـاق حـار دام   ا واحدوبات وصديقه كيان ) العوضي(قاهلا  

لدقائق، كل يتمىن السالمة ملعانقه، يرجو لو يقـوم وحـده باحلـدث         
 اآلخر خطر املشاركة ومشقتها، صداقة بلغت ذروا السـامقة          يفيكف

 عـني   يف تبدو احليـاة      حياة الكثريين، حني   يف تلك اللحظة الفارقة     يف
 ما قارا بدقيقة واحدة من حياة صديق عمـره،          إذاصاحبها بال قيمة    

 اعتاداها منذ بداية وعيهما على      اليتغري أن تقسيم األدوار كان السنة       
 متاعب أرهقت بشدة كاهليهمـا، بـل وكهـول    إالّحياة مل يريا فيها   

 . األحداثيفاجلميع من املشاركني 
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)30( 
 ليلـة   يف الكون   كسابدأت أنوار الشمس ختفت بشدة اآلن، ظالم قد         

عبـد  (وتألقت جنومها على مضض، تسـلل        استحياء،ملع قمرها على    
 اجلـرائم،  حيـاة   يفخفية جبوار ذلك املخزن كما هو مشهود        ) الرمحن

ويتقنه أهلها بشدة كونه أحد بدائيات حيام الغامضة تلـك، دقـائق        
 الصـغري، مل    الصـيب  حيث يوجد ذلك     إىله  فقط كانت كفيلة بدخول   

) شوقي(وكأن   للمكان، ظل محاية ضعيفة     يفيالق الكثري من الصعوبة     
 ذلك املخبأ، فقط رجالن أحدمها     إىليتحدى أن يصل أحد من األساس       

 اجتيـازه خفيـة دون أن       يف) عبد الـرمحن  ( جنح   األماميعلى الباب   
    اشتباك بسـيط دام عـدة   ا عليه بعد يلمحه، وذلك اآلخر أرداه مغشي

 صمت، الوضع اآلن مهيأ بشدة لفك قيد        يف) عبد الرمحن (دقائق أاها   
 املهمة كما نص اتفاقه مـع صـديقه         إاء حيث   إىل واهلرب به    الصيب

 بوجود مـن أتـى   للصيب، وهو ما عكف عليه وسط فرحة        )العوضي(
 ا من جديد ألحضان أمه وقبالت أبيـه، هكـذا كـان            لتخليصه عائد

ره الصغري وهكذا كانت فرحته بـاقتراب هـذا التصـوير مـن       تصو
ا ألقى بتصورات الصغري    ا منتظر  حيز الواقعية، غري أن زائر     إىلالدخول  
وقد أضـاء أنـوار      السراب، مهمالت التخيل وقمامات     إىلوفرحته  

 كان باخلـارج  الذي جوار ذلك احلارس اآلخر     إىلا  املكان اخلافتة واقفً  
رية قائالً سخيفا بضيفه مرحب: 
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يا للمفاجأة السعيدة، يبدو أننا حظينا بزيارة ميمونة لنجم الشـباك            -
 جوارك يـا  إىل أن أظفر بصورة للذكرى    يلبطل األحداث اهلمام، هل     

 جنمنا العزيز؟
 تلـك النظـرة     إليهوقد نظر    ،)الرمحنعبد  (ـمستهزئا ب ) شوقي(قاهلا  

ذلـك القليـل مـن      بعدما تبادل مع حارسه      تام،الدالة على احتقار    
ضحكات ساخرة علت قهقهتها بشدة بني أرجاء املكان مزيلة الكـثري           

 ):عبد الرمحن(قبل أن يكون رد  أسواره،من صمت أحاط 
 أن  إالّ جانب احلشرات بكل أسـف،       إىل مل أعتد التصوير     رغم أين  -

 جثتك هذا الشرف، يبدو أن سـخافتك        ي قد أغريه الليلة وأعط    رأيي
 . آخر األيام أيها التافهيفدة قد زادت حدا بش

، عزيـزي  صاحب املكان يا     بإهانةلست حباجة ألن خيونك لسانك       -
يكفيك ما أنت فيه وقد زرت املكان اخلطأ، قد ال يروقك رد الفعـل              

اكثري. 
 صاحب املكان؟ -

وأتبعها بضحكة استفزازية نالت بشدة مـن غـيظ       ) عبد الرمحن (قاهلا  
 :ائالًخصمه قبل أن يستأنف حديثه ق

-    راك نسيت   )شوقي(ا صفة امللكية تلك يا      ال أراها تالئمك كثريأم ت ،
تفتـرش   ،)العـامرى سـعد   ( خمازن املعلم    يف قضيتها   اليت الليايلتلك  

 ا تنتظر تعليمات بالعمل أصدرها أنا؟ ال أظـن ذاكرتـك       أراضيها نائم
 القريب قبل شهور، على كل      املاضي يفذا الضعف يا رجل كان هذا       
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 حال من األحوال    ةبأيا لرؤية رد فعلك هذا، لن يزيد        حال أحترق شوقً  
عن حماولة فاشلة لتلميذ فاشل أمام أستاذ طاملا أرهقه غبـاء تلميـذه             

 .بغيض الذكر ذلك
ا عـن رد    فامحرت وجنتاه باحثً   بشدة،) شوقي(كلمات نالت من غيظ     

 :ائالًق) عبد الرمحن(فاستطرد  جدوى،يرد به صفعة تلقاها لتوه بال 
، دعنـا   )شـوقي (على كل حال، ال شأن لذلك الصغري مبا بيننا يا            -

  ال ذنب له مبا يأكل قلبك من نريان         ا عن حياة صيب   نسوى أمورنا بعيد 
 .جتاهيحقد 

أتبعهـا تصـفيق مـن       صوا، ضحكة عال    إالّقول مل جيد من الردود      
 :ا بكالم خماطبه قبل أن يقولمستهزئً) شوقي(

ا من زيارة ضيفنا احلكيم، قلـب اـرم         ا جديد  شيئً ها قد استفدنا   -
 .حيظى ببعض العاطفة بني حني وآخر

وحليف ) العامرى (أنت كما أنت لن يصيبك لالجيابية تغيري يا صيب         -
 .)الصياد(

تقوهلا وكأنك مل متر مبمر الصبيانية أو ختطو سبيل التحـالف أيهـا              -
 .املتغطرس

ا أتنقل بـني    حد، مل أكن يوما مهرج     كانا لرجل وا   ي وحتالف صبيانييت -
   .مسكني…ـمجيع أحبال اللعبة أيها ال
 رد مناسـب    إجيـاد  يفبعدما فشل    ،)شوقي(قول نال بقوة من ثبات      

 وجدانـه؛ ا داخل    ملست للحقيقة جانبا كبري    اليت) عبد الرمحن (لقولة  
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ا وقد أشهر مسدسه متوجه    جادة، امللفوظ من هيئة     العصيبفكان رده   
 : جواره بكالمه قائالًإىلك الضخم الواقف  ذلإىل
ه نسـتفيد  ئ ال طائل من وراالذي هذا اهلراء   يف للوقت   إضاعةكفانا   -

 .ا فورالصيبمنه، اذهب واحضر هذا 
عبـد   (يـدي  بشـدة مـن      الصيبقام الرجل ينفذ كالم سيده آخذا       

 خصـمه،  سالحه رادا علـى      بإشهار مل تسعفه سرعته     الذي ،)الرمحن
 : حمور الزيارة بني يديهالصيب بعدما أصبح طرد قائالً استالذي

 العزيز، هل من رسالة أنقلها لصديقك املغرور قبـل    زائريواآلن يا    -
ا أىن سأتكفل بنقلها بكل أمانةمقتلك؟ ثق متام. 

 بسيطا للعرض،   ، دعنا نضيف تعديالً   عزيزي لتلك الثقة يا     داعيال   -
بـدال مـن واحـدة؟ أوىل        عرضت أنا عليك نقل رسـالتني        إنماذا  

سأحتلى متاما  …ن أمانة نقلها  أ؟ وال تقلق بِ   )مازن(ـوأخرى ل ) جابر(ـل
 .الباقي وال حتمل مهَّا بشأن أخربين نقلى الدقيق للكلمات، فقط يفا 
 آخر حلظات حياتـك     يفال زلت مل تتخلَّ عن تغطرسك حىت وأنت          -

 شباكها قبـل    أيها العنيد، رحيلك سرييح الكثريين من متاعب طالتك       
 .أن تطولك

ال أظنك على قدر من الفطنة يسمح بافتراض نظريات عما كان من             -
 ال أرى تلك اللحظات     ، على كل حال يؤسفىن القول أين      حيايتطبيعة  
 أن العمر الزال يـنعم      حيدثين حدسي عنها قد حانت بعد،      حتادثين اليت

 .ببقية قادمة
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 :ان تناوله لسالحه قائالًفك الردود؛ميلك املزيد من ) شوقي(مل يعد 
 كان مازال ينعم بتلك البقية أم أا أكاذيـب حدسـك            إنسنرى   -

 .املخدوع، هانت ايتك أيها املغرور
مل  خاطفـة، يتناول مسدسه بسـرعة     ) نعبد الرمح (ـ ب إالقاهلا ومل يدِر    

 إىل رأسه وأخـرى     إىلجماراا قبل أن يسدد رصاصة      ) شوقي(يستطع  
 قبل أن يتخذ مرقده قتـيالً      ذراعه، إصابة يفجنح   الذي مرافقه،صدر  

 :جثته قائالً) عبد الرمحن( خياطب الذي جوار صاحبه إىل
 لن أمتكـن    اعذرينكان عليك خماطبة نفسك بآخر كلماتك تلك،         -

 بداية حديثك ووعدت جثتك     يف طلبتها   اليتمن منحك شرف الصورة     
 .ئ املبتدخصمي اجلحيم إىل ما هو أهم، ينتظرينا، 

 علت وجهه عالمات اهللع ومالمـح  الذيقاهلا مث صاحب ذلك الطفل    
 :على دئته قائال) عبد الرمحن(الرعب فعمل 

 إالّ الصغري، أنت اآلن بأمان تام، لـيس  صديقيال عليك مما كان يا       -
وقت ا وتعود من جديد حلضن والدك الضابط، أليس هـذا مـا            ا قصري

 تريده؟
 حرف واحد يـدعم     إخراج غري قادر على      برأسه أن نعم   الصيبأجابه  

 صـدره   إىل) عبد الـرمحن  (حىت ضمه    رأسه، تكفل ا    اليت إجابتهبه  
و ) العوضـي ( حيث امليعاد املنتظر مع      إىلا   ينطلقا جمدد  أنقبل   دقائق،

 .بعد أن متت املهمة بنجاح) مازن(
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)31( 
 مل تطل   يتال) العوضي(ا بعدما وصلته مكاملة     لينتظر كثري ) مازن(مل يكن   

 أراد اسـتعادة  إندقائقها كثريا، فقط عدة كلمات مفادها أنه بانتظاره     
املكان مالئم لألحـداث    …ا حيث تضمه أحضانه من جديد     ولده ساملً 

 الـذي ذلك  ) العوضي( من   إالّ حد كبري، خلو كامل من البشريني        إىل
 وقد اختذ من سـيجارته ذات       سيارته، مقدمة   إىلا بظهره   ينتظر مستند

ها دخـان كـثري     ئ عبر عن سو   اليتقدمة الالمعة باشتعاهلا والرائحة     امل
 أضاف جو عينيه الضائقتني تتحاشيان ذلـك      إىلا من الغموض    ا مناسب 

  .. اعتاد على مالحمها واعتادت على رائحتهالذيالدخان 
 مسرح األحداث، ذلك الضابط املكلـوم       إىلها قد صعد بطل جديد      

ـ دة ساملة لولده املفقود      عو يف  وصل لتوه آمالً   الذي  لـدموع   اوإيقافً
 حد أقسى من أن تصـفه أقـالم       إىل نال منها فراق ولدها      اليتزوجته  

     الواقعيـة اآلن،    إىلا منـها    واصفني، املشهد أقرب للسينمائية كـثري 
 الذي لقاء ليس األول من نوعه       يف مواجهة بعضهما البعض     يفخصمان  

أمام سيارته وقد أحيط املكان     تشهده وقائع تارخيهما الطويل معا، كل       
 باستمرار أقدام   تطأهاكله بأسوار من سكون معتاد لليل منطقة نائية ال          

مل يعبأ هلا الطرفـان   بشدة،بنو آدم، كثري من أمطار بدأت غزارا جتلو     
ا ومها املشغوالن عنها بأحداث تتعلق بتالبيبها مصائر الكثريين ممن          كثري

 .ا لثانيهماا ألول األطراف أو ابنيقًيهمون الطرفني، سواء كان صد
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بعدما قتله شوقه لولـده      احلديث، بدء   إىلاألسبق  ) مازن(كان لسان   
 األبوة بكامـل أركاـا      معاين آن واحد جتسدت فيه      يفوخوفه عليه   

 :قائالً
 أين ولدى يا هذا؟ -
ا يا حضرة الضابط، بداية متسرعة غري موفقة         جيد امسيهذا؟ تعرف    -
 . حديثنا قبل أن يبدأإلاءد تدفعنا  قعزيزييا 
  األطفال؟وخاطفي الدماء سافكيوكيف برأيك تكون البدايات مع  -
 وخاطفني، يبدو أنك مصـمم  سافكنيا كما تراهم  كانوا حقإنهذا   -

 استمرت هلجتك على هذه الوترية العنيفة       إنا،   احلديث باكر  إاءعلى  
افال أظن النهاية تروق لك كثري. 

  أيها الوقح؟ددينأ -
 رأيـي  أبغضه، ال زلت عند      الذيعدنا من جديد ألسلوب الضباط       -

 املواقـف  إدارة يفأنك حباجـة للمزيـد مـن دروس       ) مازن(يا سيد   
 .العصيبة وأسلوب حوارها

 اسـتفزاز  يف أنك حباجة للمزيد مـن دروس  رأييوأنا ال زلت عند      -
 .اكثريك، مستواك حبالة يرثى هلا ئاآلخرين من أعدا

 اسـتفزازك فـال   يف بفشليبل هو بأفضل حاالته، ما دمت أقررت        -
 يا  يل ذلك، شهادتك دائما معكوسة بالنسبة       يف جنحت بامتياز    إالّ أراين

حضرة الضابط، هذا من أساسيات عملنا حنن معشر ارمني، ال أظنك           
 .حباجة ملثل هذا التذكري
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يد هلـا حنقـه وتعلـو       واحدة تلو األخرى يز   ) مازن(كلمات يتلقاها   
 :لسماعها مستويات غضبه قبل أن يستطرد قائالً

 ! عليك وعلى صديقك القاتلي قبل أن أقضبولدي يلَّإ -
 تتحدث عنه، هذا    الذي هنا بصحبة هذا القاتل      إىل طريقه   يفولدك   -

 جئـت  الـذي  وحيـدك    إلنقاذ تتحدث عنه جابه املوت      الذيالقاتل  
 .لرؤيته

 ضحكة صفراء استهزاء مبا يتلقاه من       إىل) مازن(مجلة مل جتد من ردود      
 :ا قائالًا كبري يراها نائلة من السذاجة حداليتكلمات خصمه 

 آن واحد، يا لروعة التدبري، أتعلم ما        يف إلنقاذهخطفه وجابه املوت     -
 إىلطامتكما الكربى أنت وصديقك؟ دوما ما يقودكمـا تفكريكمـا           

غباء تسمح لكما بفعل ما تريدانه      تصور اجلميع على درجة كافية من ال      
 .دون أدىن مقاومة عقلية من اخلصوم

 ذلك التكذيب الصريح من     إالّ املعاينال حتمل من    ) عوضي(مجلة مسعها   
 أن خفـض رأسـه      إالّفما كان منـه      توضيحه،ملا كان من     ،)مازن(

ا قبـل أن يواصـل      كـثري ) مازن(استفزت   صغرية،يضحك ضحكة   
 :استفزازه قائالً

 .دو أم حىت أغىب مما تصورنا يا، هذايب -
 ماذا؟ أمدرك أنت هلوية من خياطبك أيها احلقري؟ -
 أن، لـن يضـريها      عزيـزي  يا   أخرها ممتلئة عن    جرائميسجالت   -

 . مة سب ضابط أو حىت، أو حىت ضربهإليهاأضفت 
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 اسـتطعت،  إنجتاوزت كل احلدود أيها السفيه، افعلـها        ...ضربه؟ -
 .ر مشاجراتك بني بىن األحياء بالتأكيد آخفهي

ـ  ا واحد  وبشدة أن أسحق عظامك مسحوقً     يسعدين - ا يـا   ا متجانس
 سـأحب ذلـك     ، كم هو مجيل ضرب ضابط متغطرس، أظنين       عزيزي
كثري     ا أضحك ملشاهدته كل ليلـة قبـل        ا، وددت لو كان هذا مصور
 بعـد  ي سأحتاج لغسـل يـد   التافهة، ولو أين فريسيت  يلَّإ، هلم   نومي

 .فتراسك املسلى هذاا
-  ا يغسل يديه مـن  سنرى من يسحق ويضرب وحيب ويفترس، وأخري

 .دماء اآلخر أيها ارم القذر
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)32( 
 رداء  تكتسـي الوضع اآلن على الضفة األخرى من أمواج األحداث         

   الـدامي حيث ذلك الشـجار      امللتهب،ا نظريه   من اهلدوء خيالف متام 
عن آخر بذرة كان حيملها من صرب على اآلخر،          ختلى فيه طرفاه     الذي

 األمـامي  مقعدها   يف جلس   اليتلسيارته  ) عبد الرمحن (قيادة هادئة من    
 يـراه   الذي تعلقت عيناه بشدة مبنقذه      الذي الصغري، جواره ذلك    إىل

فكان حتوله من تلك اهليئة      ،)الرمحنعبد  (بطله اآلن، فطنت لعينيه عينا      
 هيئة خمالفـة    إىلزه فيما كان وما سيكون      الشاردة لسائق أرهقه تركي   

 طريقهـا،  إىلقبل أن تعود     لثوان،علتها ابتسامة هادئة نظرت للصغري      
 :وقد قال بامسها

 إىل بامسك أيها الصغري، أم أنك ال حتب كـثريا التعـرف             ختربينمل   -
 الغرباء؟

 امسيا لو تعرفت بك،      أود كثري   بذلك، غري أين   توصيين دوما ما    أمي -
 .)سيف مازن السيد(، )سيف(

أثارا براءة ذلك الصغري سبقت     ) عبد الرمحن (ضحكة صغرية أطلقها    
ارده بامس: 

 يعرفينا كما   ، أعرفه جيد  صغرييلست حباجة لذكر اسم والدك يا        -
  اآلن، هل أنت خبري؟أخربينبشكل أكثر جودة، 

 .نعم، نعم أنا بأفضل حال، ماذا عنك أنت؟ ذراعك يرتف بشدة -
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ا  كـثري  اإلصابات أيها الصغري، اعتدنا على مثل تلك        بشأين تقلق   ال -
 . مماثلة سابقةإلصاباتا  امتدادإال عاملنا ذلك، ليست يف
-   اليت حد كبري أبطال القصص املصورة       إىلا، تشبهون   أعلم ذلك متام 

 . باستمرار أيبيلأحبذها وجيلبها 
قتصـرة علـى بعـض      من تلك الثقافة الناشئة امل    ) عبد الرمحن (ابتسم  
 سيصطدم به هذا الفىت     الذي،   ال عالقة هلا بواقع الذئاب       اليت،  الصور  
 : ا قبل أن يقولا فشيئًشيئً
 لتلك النظـرات    الداعيمادمت على علم بتفاصيل عدة هكذا، ما         -

ا علـى    بني احلني واآلخر منذ بداية الطريق؟ الزلت صغري        إذناملبهمة  
  ورثتها عن أبيك؟اليتلبوليسية  مثلها، أم أا جينات اإتقان

-  ا بالفعل أن أكون ضابطً    أحلم دوم يل، غري أنه تبني     ا مثل أيب  ا ناجح 
ا كما يقول عنكأنك لست أبد. 

 ؟وماذا تراه يقول عين -
ا مـا   نك جمرم شرير تعمل على ريب املخدرات، وهو دائم        إيقول   -

 . بك منذ سنواتاإليقاع يفيطمح 
تلك الضحكة الصغرية من براءة     ) عبد الرمحن  (قول كالعادة وجد من   

 مل يتقن بعـد فنـون       الذيوهو   حمادثه،طفل ال يعبأ بوقع كالمه على       
 إدراكقبل أن يكون رده علـى قـدر         اآلدميون، ا   ى حيظ اليتالتلون  

 :ذلك الصغري قائالً
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، على كل حال أنت حتظـى       عزيزي حد كبري يا     إىلا  قد يكون حمقً   -
 حد كبري، لكن هل     إىلا عليك    جدران قلبه، كان قلقً    مبكانة عظيمة بني  

 كنت قد مسعت شيئا ذا قيمة من هـؤالء األوغـاد            إن ختربينلك أن   
 خالل مدة بقائك بينهم؟

  مثل ماذا؟يءش -
 .شيء أي، صغريي قد يكون ذا قيمة يا شيء أي -
 يف بينهم عن جنـاحهم      وجودي بداية   يفنعم نعم، مسعتهم يتحدثون      -

 . قتلهم لصديق أىبيفبك  اإليقاع
؟ عزيـزي يا    يلّإ بطلب بسيط تسديه     إذن يلممتاز أيها الصغري، هل      -

 .صديقي وحياة حيايت يفا ا كبريستمثِّل تلبية طلبك هذا فارقً
 . استطعت تنفيذهإن إشارتكبالطبع، أنا رهن  -
 .نعم تستطيع بكل تأكيد -
 ما هو؟ -
 ا اآلن ألبيك بال    أخربتين يتال ذكر تلك الكلمات     إالال أريد منك     -

 .تغيري، شهادتك تلك ستظهر العديد من احلقائق الغائبة
 أهذا فقط هو الطلب؟ -
  .هو كذلك فقط -
 الـيت  تلك القضـية العصـيبة   يف فعلتها أكون قد شاركت      إنهل   -

ا خلف حلوهلا؟تلهثون مجيع 
 .صغريي تلك احللول يا بإظهاربل تكون قد أيتها  -
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 . تلكبطوليتا من  املدرسة كثرييف أصدقائيمر املثري، سيذهل يا لأل -
 هلـذا   سطحيالكثري من تفكري    ) عبد الرمحن (قول القى من ضحكات     

 ستنصـبه   اليت بتلك   إىل ال يعبأ من األحداث أو املخاطر        الذي الطفل،
 قاتل أو مقتول، ظـامل أو       إىل أعني أصدقائه الصغار دون النظر       يف بطالً

وتغاضى عن احملـيط     لنفسه، صورة رمسها خياله الساذج      مظلوم، فقط 
 . اهولإىلقد تذهب مبصائر الكثريين  تعقيدات،من 
 علموا بوجود احلـل     إن الذهول سيصيب كل أطراف اللعبة       إنبل   -

 . مثلكيبني يد
 الصـغري، واستمر حديثه الباسم مع ذلك الطفـل     ،)الرمحنعبد  (قاهلا  
هو إال   أبيه قضية خطفه وقتل مساعد      يفءته   ال ميلك من أدلة برا     الذي
 حوار اعتاده بينه وبني صوت      إىل قبل أن يقوده شروده من جديد        اآلن

 :عقله القائل
ا ا جديـد  ، ها أنت اآلن تكتشف كـرتً      )عبد الرمحن .جرميتكآه ع  -

 الـذي  تتخبط بني جدرانه، ذلك العامل       الذي عامل جرميتك    إياهسلبك  
حـني  ) شوقي(ك، صدق   ؤ اجلميع حىت أعدا    عليك السليبشهد بتأثريه   

ن شباك اجلرمية قد طالتك قبل أن تطال أعداءك، ماذا لو كانـت    إقال  
 الـيت وتنعم ببعض احلركة الربيئة      باهلدوء،حياتك مثل الكثريين حتظى     

  .يقودها مثل هؤالء الصغار؟ تزوجت جرميتك
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لك من مسكني    إيِه،   قلقك الدائم وهروبك املستمر    إالّومل تظفر بأبناء    
ا عما حرمته منه أيامه دون القـدرة علـى الظفـر            يقضى أيامه باحثً  

 ايـة  إىلهـل     أين ستسري بك فصول قصـتك؟      إىل وبعد؟،  بإحداها
 تلك األخرى حيث النهايـة      إىل جوار صديقك صغريين أم      إىلرجوا  
 كبري  بإتقانالزلت تلعب دور املظلوم من دنياه         األفالم؟ رمياملفزعة  

 مـن  أي حلشرة بني ألواح احليـاة ال تعبـأ          ثانويدور  ،  مثل قدير كم
وأنت املالـك لفرصـة     ،   تراءت هلا  إن استضعاف   يفاألقدام بدهسها   

 هزم مطامعه وألقى    الذيالبطل  ،  اقتناص دور البطولة من أفواه اجلميع     
 دفن ما حتتويه كعادة العتيـد مـن         إالّ حبر ال تعرف أمواجه      إىلملذاته  
 القتناص ما   الكايف أنك مل متلك بعد من شجاعتك القدر         غري،  األمواج
يكفيـك  ،  حسبك ريب السـموم   ،  يكفيك قتلك اآلخرين  ،  تأمل به 

 أنك املُجـرب    يوال زلت بعد كل ذلك تدع     ،  القتل وحسبك التهريب  
 عكس مـا  إىل تدفعك اليت قوة تلك أي،  التهريبإىلعلى القتل املُقاد   

 تلك البذرة السوداء املتعلقة بنبضات      إالّليست    ومضاد ما تريد؟   يتبتغ
ــأىب موــا ــث أرادت ال إىلأرســلتك ، قلبــك ت ــث إىل حي  حي

ومـا بـني    ،   حيث طمعـت   إىل حيث طمعت ال     إىلدفعتك  …أردت
 ذلك دون   البايلظللت على حالك    ،   وطمعها وطمعك  وإرادتك إرادا
 .تغيري

عبـد   ( ذهـن  يفأفكار متخبطة ورؤى متداخلة كان هلا دور الريادة         
 ظل يراقب شـروده     الذيحىت وصل بصحبة مرافقه الصغري       ،)الرمحن
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 كاد طرفاه   الذي الدامي، حيث ذلك الشجار     إىل ذلك طوال طريقهما  
 موقع الشجار   إىل) عبد الرمحن (هرول  ،  يفوزان بدماء بعضهما البعض   

 :ا كليهما بقولهمعنفً
ا عن هـذا    كُفَّ  هذا احلد؟  إىلهل وصلت بكليكما الرعونة      ما هذا؟  -

 حلظة من   أي يفحياتنا وحياة هذا الصغري قد جتد اآلن        ،  االسخف فور 
 . قبورهمإىليرسل أصحاا 
ـ     الصوت، ذلك   إىلالتفت االثنان    ب بـبعض   وفكان انفصـاهلم املش

 وجه كليهما بالعديد من كدمات زرقاء اللـون         ىحظاملناوشات وقد   
عبـد  (اعد تـدخل    س،   لبعض الدماء السائلة من أفواه كليهما      إضافة
 صـديقه   إىلقبل أن يتوجه بلومـه       االنفصال، ذلك   يفا  كثري) الرمحن
 :قائالً

أكان ذلـك     باحتواء املوقف حىت أعود؟    إليك وصييت كانت   أهكذا -
     ؟وصييتالشجار األرعن طريقك لتنفيذ 

مل ،   املتاعـب  يفا ما يوقعه    تسرعه دوم ،   دون جدوى  إفهامهحاولت   -
 . األمر كما أردناإام إلزالة أدىن فرصة يعطين

هـو   جانبيـة، ليعطى املزيد من الوقت ملناقشات     ) عبد الرمحن (مل يكن   
   ذه السخونة ليس حباجة للمزيد       على يقني أن وضع فكـان   منـها؛ ا

 ركبتيه وقد شغله احتضـان      إىل استند   الذي ذلك الضابط    إىل التفاته
ـ اللذين طالتولده وتقبيله عن حديث هذين     ه هلمـا وطـال    مطاردت
 :هروما من تلك املطاردات قائالً
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 اآلن بإمكانـك ، ها هو ولدك بني يديك من جديد يا حضرة الضابط    -
 .وما مسعه منهم حول مقتل مساعدك خاطفيه،سؤاله عن حقيقة 

 ابنـه العائـد     إىل من التفات    إالّتلك الكلمات دون رد     ) مازن(تلقى  
 : ألبيهللتو قائالًمن جديد ألحضانه 

 إنقـاذي  يفأثبت بطولة كبرية    ،  عليك أن تكافئ هذا الرجل يا أيب       -
، لقد ضحى حبياته ألجلى   ،  كادوا يقتلونه يا أيب   ،  من يد هؤالء ارمني   

 . أحاديثك السابقةيفا كما قلت عنه نه ليس أبدأ
على حاله من السكون يقلِّب وجهه بني مجيع احلضـور        ) مازن(ال زال   
 جوار ولده   إىلقبل أن ينهض من مكانه       اهتمام، يف كلمام   إىليستمع  
وصديقه ) عبد الرمحن (ا  ا يديه على كتفيه خماطب     أمامه واضع  إياه جاعالً
 :قائالً

 هلا سيدوم لسنوات    وتكراريقلتها قبل ذلك وال زلت أكررها اآلن         -
مل ترتـِق   ،  درجة ذكاءكما تكفى بالكاد خلداع ذلك الصـغري       ،  قادمة

 .خلداع الكبار بعد
ا لكـالم    صديقه علَّه جيد لديه مقصـد      إىلا  مستغرب) عبد الرمحن (نظر  

) مـازن  (إىلليعود من جديـد     خاب؛غري أن رجاءه قد     ذلك الضابط   
 :متسائالً

 ماذا تقصد ذا الكالم؟ -
 لـبعض طلقـات    إضافة ذراعك،أقصد أن تلك الدماء السائلة من        -

 أتقنتموها،ان متثيلية   وأطلقها شركاؤك قد متثل أرك     أطلقتها،الرصاص  
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 الصيبليجعلها تنال تصديق هذا      بالكاد؛ا من اجلودة يكفى     بلغت حد ،
 الذي مبستواها لتنال نفس القدر من تصديق والده         قيلكنها أبدا لن تر   

 .حيفظكما عن ظهر قلب
 عن تكذيب صريح لذلك الضابط ملا كان ملسـامعه   إالّكلمات ال تعرب    

 يف زيادة مؤشرات اليقني لديـه       يفامهت  س اجلميع،أن تعانقه من سرد     
 ِسبمن جرائمإليهماارتكاب هذين الصديقني كل ما ن . 

 مـن   إسراعهفكان   الكلمات؛لسماع تلك   ا  غضب) يعوضال (استشاط
 : غضبيف  االشتباك معه من جديد قائالًوقد انتوى ،)مازن( إىلجديد 

يـة مـن     مل يكن على درجـة كاف      إياه لقنتك   الذي درسييبدو أن    -
واهللا ألجعلنك تتخلـى عـن   ،  رشدك الغائب عنك   إىل ليعيدك   اإلتقان

 .رعونتك هذه ولو بالقوة
   آذان اجلميع ذلـك  يفا قاهلا وانطلق ناحيته مسرع غضب قبل أن يصم 

 ع ر لطلقات اخترقت صدره ترديه على األرض يصـا        يالصوت املدو
لـه حييطـون    ا برجا  مصدر الصوت متفاجئً   إىل) مازن(ليلتفت  ،  منيته

 : مساعده مطلق النار قائالًإليهوقد هرول  املكان،
  على ما يرام؟شيءهل كل  هل أنت خبري؟، سيدي -
 ماذا فعلت؟، اللعنة عليك -

 كـان رده    الذي غضب شديد نال من ثبات مساعده        يف) مازن(قاهلا  
 :اخلافت صوته قائالً
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ن  أ أوصـيتين ،  كنت فقط أنفذ تعليماتك وحسـب     ،  سيدي...س -
وهذا مـا اتبعتـه بـاحلرف       ...  تأخرت عن الساعة   إن هنا   إىلأتبعك  
 .الواحد

 ! صدر أحدهم بنريانك فتقتلهإىلال أن تنطلق ، تتبعينأخربتك أن  -
 إالّوال أظنه كان يريد بك      ،  سيدي حتركه حنوك يا     يفوجدته يسرع    -

ا كان واضحإليك حركته يفا وبشدة شر. 
 طال هذا الرجل مكروه فلن يتبـادر        إن ماذا أقول لك باهللا عليك؟     -
 .عقايبما ستلقاه من  قط، ذهنك إىل

قاهلا ميسك بتالبيب ثيابه وسط ذهول اجلميع من موقف ذلك الضابط           
وقد ،  هو بنظر اجلميع خاطف البنه وقاتل ألقرب مساعديه        جمرم،جتاه  

 ختلـى عنـه     إنسانيةأعماق ذلك الضابط فيض من       يفغاب عنهم أن    
 .ن أهل ذلك االالكثريين م

          ا بـذلك   مل يكن هذان الصديقان امللقيان على األرض ليهتمـا كـثري
أهلتهما دماء أحـدمها  ، احلديث األجوف بني الضابط ومساعده األرعن    

وقد عكفا على قتـال الـزمن        سوامها، شيءودموع اآلخر عن كل     
 بدت وكأا األخرية اجلامعة حلديث طاملـا  اليتيتصيدان منه اللحظات   

 :امتد لساعات طوال سنوات
 صـديقي يبدو أن حكم األقدار كان أقسى وأسرع مما توقعناه يـا             -

، ننا سنقاتل حىت تأتينا الـرباءة أو يأتينـا املـوت          إقلت لك   ،  الوحيد
  . االختياراتثاين يففكانت حكمة األقدار 
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 تسمع أذناه بالكاد ذلك     ا ا آهاته ودموع حمتضنه    خالطً) يعوض(قاهلا  
 : دموع ناطقه القائليفالغارق الصوت 

 اعتدناها طوال   إصابة إالّليست  ،  صديقيالزالت ساعاتك ممتدة يا      -
 .مشوارنا العامر ا ومبثيالا طوال سنوات

 إالّ كرم أيـام مل نعهـد   يف ال زلت آمالً،  )عبد الرمحن (آه عليك يا     -
نت هكذا كا ،  صديقي يا   هيدعنا نرى احلقائق كما     ،  عزيزيبخلها يا   

مـرت كأـا    ،  ثالثة عقـود  ،  وصايا بعضنا لبعضنا طوال ثالثة عقود     
،  مبداعبته وجوه كلينا بني احلني واآلخـر       بارد استمتعت نسمات ليل   

 فينا وتبتسم هلا روح     احلي ا األمر اآلن كذكرى تنعم ا رأس         لينتهي
انتهت كما هو حال كل مجيل ظفرنا به من         ،   عامل األموات  إىلالراحل  
ا يـا  يبدو أنك ستكمل خطـوات الطريـق وحيـد   ،  أعمارناسنوات  
ذلك الطريق الشاهد على عالقتنا األمسى بني كل ما أقمـت           ،  صديقي

، الضام لذكرياتنا األزهى بني كل ما عهدت من ذكريات        ،  من عالقات 
عالقة وذكرياا ظلت دوما مسطورة بأحبار من اخللود على صفحات          

احلياة أقصر مما يتـوهم أهلـها مـن        ،   املودع حلياة اآلدميني اآلن    قليب
، أمثـايل  املشرفون على توديعها من      إالّال يدرك ذلك    ،  أخياألحياء يا   

   ما مـن أحـد   ، ا قضاء تلك القصرية فيما ال تريد   ليس من احلكمة أبد
،  حياتك ال حيام   هي،  ال تريد   على فعل ما   إجباركميلك القدرة على    

أملنا فيه ومنعتنا منه أباليسـنا يـا         حتقيق ما    يفانتهز القادم من أيامك     
ليست ،   ترى نفسك عليه   الذيلست ذا القدر من الضعف      ،  صديقي
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يكفيـك مـا   ،  وامهة أرادتك عليها نفسك األمارة بالسوء    إحياءات إال
،  هدوء األيام  يفوجدت من حياة املطاردات وعيشة اجلرمية أيها اآلمل         

 العامل اآلخر   يفني ألقاك    ح يعلِّ،  صديقي عنقك يا    يف هذه أمانة    وصييت
وأنا الراحل اآلن عن     يال أدر ،   مل تنفذها  إن ا ما أقاضيك عند ريب    يوم 

،  القادمة حتت تراب قبورهـا     حيايتحياة ما فوق األرض ما ستشهده       
ن كنت  إ و ينأو،   مبقدار عادل  إالّ مبيزان ال ترجح كفته      شيءحيث كل   

 أرحم  يففهذا أملى   ،   ا إالّل  ومل يعم  اجلرمية، إالّاملالك لتاريخ مل يشهد     
  الرامحني كفيل باكساىب بعضا كثري ا حني أملـت  ا من طمأنينة مل أظفر

 إن يلسـت أدر  ،  )عبد الـرمحن  ( يا    رجاء أخري  يلبقى  ،   بىن البشر  يف
حظيت ذاكرتك بالقوة الكافية الستعادة كل ما كان من أيامنـا معـا          

طريق التذكر ذاك فـاعلم  ن ضلت إلكنها و،  طوال ثالثني عام أو يزيد    
 اسـتكماال  إالّ أن ما مضى من أيام عامينا املاضيني مل يكـن    صديقييا  

صداقة كانت األقوى بـني  ، لصداقة شهد على متانتها حىت ألد أعدائنا      
ومل يرتشفوا حلالوـا     قط، جمال مل يذق أهله للصداقة طعما        يفقريناا  
كأساا أبد. 

**** 
 إىلقبل أن يتجه بنظـره       لصديقه، متتابعة   )يالعوض(استمرت كلمات   

 : للحديث من مسافة قريبة قائالًالضابط املتابعذلك 
 موقف  إىلا وأنا األحوج     حق إالّ ال أنطق اآلن     اعلم أيها الضابط أين    -

 إال اآلن بني يديك ليس      الباكيهذا  ،   أتشفع به عنده   ناصع ألقى به ريب   
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أمواجه للسباحة معىن وقد أبدلتها       حبر ال تعرف   إىلا ألقته دنياه    مسكين 
 على  ي شاطئ يداو  إىلوحني أراد اخلروج    ،  بغرق سريع للملقَون بينها   

، كانت تضحيته ألجل ولدك القائم بـني يـديك اآلن          جراحه،رماله  
 . نصاا الصحيحيف وضع األمور سيدياجعل من عقلك حكمك يا 

 الصـراع، ات   طاملا مجعت بينهما حلب    الذيذلك  ) مازن(قاهلا خياطب   
 :إليه آخر كلماته قبل أن يعود من جديد لصديقه مستكمالً

- أيامك ستمن عليـك     كانت قادم  إن يلست أدر ،  صديقيا يا   أخري 
لكنك ،   جوارك رحلة العمر وما ستعمر به من أحداث        إىليكمل   ببديل

 جـوارك  إىل يرسم الذي صديقيذلك يا ) يالعوض(ن وجدت بديل  إو
ا علـى ذكـراك الطيبـة       فكن دوم ،   أيامك خطواته على رمال درب   

 لو  الذيا على ذكراك لذلك     كن دوم ،  )عبد الرمحن (يا  ) يالعوض(ـل
، لو متكن ألضاف من قوته لقوتك     ،  استطاع الستزاد من حياته حلياتك    

،  عنفوان قوتـك   يفا لترحل   وميوت عاجز ،  ا لتموت هرم  فريحل طفالً 
  الوداع يـا   ،  فؤادي  وأصدق من أحب   ياعين من رأت    الوداع يا أعز

 .)عبد الرمحن(الوداع يا ،  الوحيدصديقي
خطها ،   آخر سطور تلك الصداقة ختطها أقالم ذلك القتيل اآلن          هي ها

 ـا  لتنتـهي ،  صحيفة اعتادت كتاباا على مثل تلك الدماءيفبدمائه  
 عامل  إالّ جزء آخر من الرواية ال يعلم فحوى سطوره          إىلآخر الفصول   

ا رحل عنه قرينه     واحد إالّجزء ال يضم من األبطال      ،  الغيب جل شأنه  
مل يكـن ذلـك الضـابط    ،  وقت هو األحوج لوجوده فيه من غريه   يف
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 نقشـها  الـيت الساخط على تسرع مساعده مبعزل عن تلك الكلمات   
مشـاعر عـدة متصـارعة    ،  الباكيعلى فؤاد صديقه    ) عوضى(لسان  

  حديث نفسـه    إىلاله  ا داخله قبل أن يسافر خبي     وجدت لصراعها ميدان 
 :قائالً

ا مها ارمان   هل هذان حق    تشهده عيناك أيها الضابط؟    الذيما هذا    -
  ما سنوات؟اإليقاعاحملترفان اللذان أضنتك حماوالت 

 مل تشهد لعينيه    الذي ،)الرمحنعبد  ( الضعيف هو فعال     الباكيهل هذا   
م هـو فعـال     هل هذا املـودع احلكـي      ا لواثق من الفوز به؟     حتدي إالّ
ـ   تنفيذه؟ يفا من موقن     ديد إالّ مل تعهد للسانه     الذي ،)العوضي( من 

 بـنفس  اإلخالصهل لنفس العني أن تذرف دموع  هذان حبق السماء؟ 
هل لذات اللسان أن      للعدالة؟ التحدي نظرت به نظرات     الذيصدقها  

 نطـق ـا كلمـات       الـيت   بذات البالغة  احلياةكلمات الوفاء   ينطق  
ا أمها حق  جمرمان؟  حيويه هذان ارمان؟   الذي تناقض هذا    أي د؟التهدي
 احليـاة،  سبيل طرقا أبواب     عابريأم أما جمرد     ن ذا اللقب؟  اجدير

 اجلرمية يأويهما من برد الذع لدنيا ال تتقن مـن      هلما إال باب  فلم يفتح   
،  أيهـا الضـابط    مهالً  طرقاا؟ يف تعذيب العابرين    إتقاااألمور قدر   

كنت أكرب الشاهدين    ذنوب،ال تنسيك عاطفتك ما اقترفاه من       ،  مهالً
ال تنسيك قسـوتك    ،  اإلنسانبل مهال أيها    ،  عليها طوال أعوام طوال   

 كنـت أبـرز     الذي أحاط ذلك املوقف العصيب      الذيذلك الصدق   
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 أي إىل ؟اإلنسان املهلني تقودك أقدارك أيها الضابط       أي إىل،  الرائني له 
  أقدارك؟املهلني تقودك

كلمات حادث ا نفسه قبل أن يتقدم خطوات بطيئة باجتاه الصديقني           
ذلك الدامع قائالً) عبد الرمحن(ا خماطب: 

، عزيـزي ال أملك عما حدث من األعذار ما يطفئ نريان حزنك يا            -
 يف زي وتعـا اعتذارايت أقدم لك خالص    غري أين ،  ما أنت فيه اآلن   أعلم  

 !هذا كل ما أملكه لك اآلن بكل أسف ،آن واحد بشأن كل ما كان
 ال يبـدو علـى      الذيوهو   باالً، الباكيكلمات مل يلِق هلا ذلك املنهار       
 كلمات صديقه يعيدها عليـه عقلـه   إالّهيئته أنه يسمع من األصوات  

 .الباطن دون انقطاع
أوامـره لرجالـه   ) مـازن (حىت أعطـى     حينا،ظل الوضع على حاله     

 :منه مساعده قائالباالنصراف قبل أن يقترب 
 ؟سيديأال نقبض عليه اآلن يا  -
ال أعتقد صراعه معها حباجة لتـدخل مـن   ، بل نتركه ألحزانه فقط   -

،  وقت الحـق   يف بأمره   أناسأتكفل  ،  نوع آخر ال حيتمله هذا املسكني     
ا جتردنا من مشاعر من املفتـرض أن يضـمها بنـو             أبد عملنا ال يعين  

 .نها أنت تتقاليت بتلك الدرجة اإلنسان
 ...لكن يا سيدي -
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 ال رجعة   ائيالقرار  ،  ا للمزيد من املناقشات    مستعد تراينال أظنك    -
 فلينصرف اجلميـع    اآلنأما  ،  سأحتمل املسؤولية كاملة بشأن ذلك    ،  فيه

 . على الفورأماميمن 
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)33( 
تباينـت ردود   ،  ذاكرة اجلميع  يفكانت ليلة جديرة بنيل مكانة رفيعة       

بـني سـاخط علـى      ،   من أحداث ذلك املساء    األفعال حول ما كان   
ـ  ،الصديقني رغم رحيل أحدمها قتيالً     ا  واقتراب اآلخر من الرحيل حزن

ومشفق على كليهما من اية فرقت بني رفيقني مل يعهدا مثلـهما      ،  عليه
اتفـاق   نأغـري   ،   اخلالصة اإلجرامية اللمسة   ذي ذلك العامل    يفا  كثري 

اجلميع على االعتراف بتمتع هذين األخوين بقدر وافر من الوفاء كان           
 ..السمة السائدة على احلدث

 األنظـار جيـالس أحزانـه       ا عن  بعيد )عبد الرمحن ( أيام قالئل قضاها  
سعد ( معلمه   إىلحىت كانت زيارته األخرية تلك      ،  م الرحيل ويرافق آال 

ـ   إىلاه حىت هرول     مل يكد ير   الذيذلك  ،  )العامرى ا دون   أحضانه باكي
فقط استقبال بارد لدموع الرجـل وتعامـل   ،  )عبد الرمحن (حراك من   

 .كبري  حدإىل بدت صادقة اليتأكثر برودة مع أحزانه 
-   السـابقة بعـد     أيامي يفكم افتقدتك   ،   العزيز ا يا بين  ها أنت جمدد 

 .)يالعوض( وأواسيه بعد رحيل يواسيين من إجياد عن عجزي
 ؟معلمييا ) يعوض( وحتتاج املواساة بعد رحيل افتقدتينا أحقً -
كـاد  ) يعوض(رحيل   ؟)عبد الرمحن ( ذلك يطول نقاش يا      يفوهل   -

ماذا تنتظر من أب مات ولده      ،   باخلرب معرفيت به عقب    حلاقي إىل ييؤد
  طاملا رأى فيه امتداده؟الذي
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معـىن عميـق     أن لألبوة    معرفيتا على   كنت دائم  ؟معلميأتعلم يا    -
 بالفطرة  اإلنسانمهام عدة يعلمها    ،  يدركه بنو آدم بالغريزة رغم عمقه     

وبني العمق والتعددية ظلت تلك املهمة الرئيسية لآلبـاء        ،  رغم تعددها 
 يف األوىل بالتنفيـذ األجـدر باألخـذ         هي سوء   أيهم من   ئحبماية أبنا 
ـ مفهوميكان هذا  ،  االعتبار ن بـىن   عن األبوة كما اعتاده األسوياء م
 مبهامها كان ذا طابع خمتلف      وإميانكغري أن تطبيقك ملعىن األبوة      ،  آدم
، إجرامنـا جوعنا وأشـعلت جحـيم      أطفأت نريان   ،   العزيز معلمييا  

 سـنوات،  جنيناها من اليتسكَّنت آالم تشردنا وأظعنت تلك األخرى    
 يف القتل والتهريب والسجن والكراهية املتأصـلة        إالّمل نر من أحداثها     

وكان انتـهاجك هلـا    ا،فلسفة خاصة آمنت ، لوب اجلميع للجميع  ق
غري أا أثبتت فشـلها     ،  )سعد(على أفضل ما يكون االنتهاج يا معلم        

 حد  إىلا   أتى متأخر  الذي اإلثباتلكنه لألسف   ،   اية املطاف  يفالذريع  
 .كبري

 . ما أعانيه من رحيل صديقككفاين،  باهللا عليككفى يا بين -
ـ      ) عدس(قاهلا   ار جالسا وقد عجزت قدماه عن حتمله أكثر من ذلك فا

) عبد الـرمحن  (قبل أن يستطرد     خده، يفتشق دموعه طريقني صغريين     
 :قائالً

لن تضيف للواقع املؤمل    ،  أيب…ال بأس باملسميات يا     من جديد؟  بين -
اإيالم     من عشرات   فقدت أنت رجالً  ،  ا أو تنقص احلقيقة اجلارحة جرح 

 عاملكم املشـئوم    يف الوحيدة   سلوايأما أنا ففقدت     يدي،سرجالك يا   



 - 151 -

 يفلعل أمثن ما يرثه األبناء من أبائهم تلك الذكريات املتراكمـة            ،  ذاك
 اللعينة تلـك هـذه      ذاكريت حرمتينن  إ و ينأو،  أذهام طيلة سنوات  

 آخـر   يف مثارها مرة املذاق قبيحة املرأى       فها أنا اآلن أجين   ،  الذكريات
 إاله  ئال جدوى اآلن من كالم لن نغنم من ورا        ،  انيكم بني ظهر  أعوامي
ا القدمية  إىلا جديدة ال تندمل تضاف      جراحكفانا ما جنينا من    ،   أخوا

 ختالفه متام املخالفـة أيهـا السـادة         اليتكالمكم املعسول وأفعالكم    
يا سـيد   ) يالعوض(جئت فقط أوصيك بتذكر     ،  املقنعون بأقنعة اآلباء  

كن على ذكراك لذلك   ،   على ذكراك له باخلري    كن،  رحيليقبل  ) سعد(
غري ،   أبعد ما متنيت واستطاع    إىل لو استطاع المتدت خدمته لك       الذي
 . املنية كان هلا من اآلراء ما خالف استطاعته وأمانيكأياديأن 
تاج فـوق   ) يالعوض(خدمات   ؟)عبد الرمحن ( يا   توصيينأمبثل هذا    -

 .ذكِّر ذاكرا يا ولدىتللست حباجة ،  بهحلاقي حىت حلظة رأسي
 لألرض قبـل  أثرهانظر على ) عبد الرمحن(ـقول أثار ابتسامة خفيفة ل   

 :أن يعود من جديد ملخاطبة سيده قائالً
 . باالنصرافيلواآلن ائذن ، أمتىن ذلك، )سعد(أمتىن ذلك يا سيد  -
 ؟ أين يا بينإىل -
ر ممـا    احلياة أقص  إن يلقال  ،   الراحل صديقي حيث أنفذ وصية     إىل -

 املشـرفون علـى املـوت    إالّال يدرك ذلك ، يتوهم أهلها من األحياء 
أراك أيضـا   ،   بصـدقها  إمياينهكذا كانت كلماته وهكذا كان      ،  أمثايل

كفاك ما عانيت من متاعب اجلرمية      ،  حباجة لتلك الكلمات أيها العجوز    
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    ا شابا طوال عقود بدأا وتنهيها اآلن ذا شعر كساه الشـيب       وحيا ،
اشـعر بقيمتـها ولـو     ،   للحياة ساميشيخوختك أن تتلذذ مبعىن     آن ل 

علَّك ساعة رحيلك تشعر ببعض من راحـة يفتقـدها          ،  للحظة واحدة 
أيب…الوداع يا، )سعد(الوداع يا معلم ،  عاملنايفا الراحلون كثري! 

غـري أن تلـك   ،  الباكية بالبقاء ) العامرى(قاهلا وانصرف تتبعه أمنيات     
كانـت   ،)الرمحنعبد  ( استوطنت فؤاد    اليتلتغيري   ا يفالرغبة الصادقة   

 أو رجـاءات    عيون أحـدهم  أشد صالبة من أن تثنيها دموع ذرفتها        
تلك الدموع بأغلى من دموعه على فراق       لن تكون   ،  لفظها لسان آخر  

ومهما كان تأثري كلمات الرجاء فأـا       ،   حال من األحوال   ةبأيصديقه  
يبدو أن آخر أمتار ذلك    ،  احل لعظمة كلمات صديقه الر    ترتقيأبدا لن   
ا  طرقاته قد شـارفت أخـري  يف الوحيد السري    قُدر لذلك  الذي الوادي

ثالثة عقود رواها لـه     ،  واد وعر اجلوانب مظلم األركان    ،  على ايتها 
 مألا  اليتالساخنة   تلك   إالّصديقه الراحل مل تشهد من أحداث احلياة        

 إالّ مل يسمح له    الذيمن العجز   ال زالت ذاكرته على حاهلا      ،  املطاردات
 يفمل يعد ذلـك يشـكِّل       ،  باالحتفاظ بأحداث هذين العامني األخريين    

ا عما رواها له صـديقه      أحداث مل ختتلف كثري   ،  ا اآلن ا كبري حياته فارقً 
 آن  يف مؤسف مـثري للسـخرية       يءش،  اخلوايل أيامهما   يفمن مثيالا   

ن ماضيه على صـورة ذات       ورثها م  اليتأن تقتصر كل أمالكه     ،  واحد
ا ذكريـات بعـض     وأخري،  صاحب جمهول وورقة ذات تاريخ غامض     

 إن يال يـدر  ،   عمرت ا سنتاه األخريتان مع صـديقه       اليتاجللسات  
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 تلهيه بـه   يءا ذات قيمة أم أن دنياه قد أومهته بامتالك ش         كانت أمالكً 
وصحبة يلجـأ    صاحبها، احلصول عليه من ذات حيترمها       يفعما فشل   

هو ذلك األشبه بصغري أهلته أمـه       ،   حني تتكالب عليه مهوم األيام     يهاإل
ال ، إذنفالتـهى  كما تصور عقله القاصر بدمى اقتصرت عليها أمالكه  

قد جيد فيها بعض     جديدة،بأس بكل ذلك اآلن وهو الباحث عن بداية         
 إالّحدثته نفسه أن ال دربـا نسـلكه اآلن      ،   جوار صديقه  إىلما رجاه   

االجتهاد لنيل احلـالل والعـزم      ،  د بالعزم املضاء باالجتهاد   ذلك املمه 
وهو وسط وصايا نفسه    ،  لكسب استقامة تعينه على ذلك النيل املرجو      
 الرتول علـى رغبـة      إالّبالعزم واالستقامة قد آمن أن ال سبيل أمامه         

 .نفسه الصادقة تلك
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)34( 
 تواجـد  الذيلربيع  اعتدال اإىلأقرب حلرارة الصيف منه   ا  كان صباح 

ع القاهرة على عادا من االزدحام املبكر على كـل          رشوا،   تارخيه يف
سائر بني  ) عبد الرمحن (و،   حرارة اليوم أو اعتداله    إىلحال دون النظر    

ا ضال للمقصد وليسـوا أبـد     ،  السائرين فاقد للهدف وليسوا بفاقديه    
ن عقد  إأ و  من أين يبد   يال يدر ،  على حالة يبدو على أصحاا الضالل     

لعل مآذن ذلك املسجد وأبوابه املفتوحة قد ملكت        ،  العزم على البداية  
مسجد بدا كأنه هدية من بدر التمام أنعمـت بـه           ،  جواب تساؤالته 

 وسـطه   يفبدت مآذنه كحروف تاج ضم      ،  السماء على أختها األرض   
ه سجاده  ئ درجه ومن ورا   الرائيرى  ي،  قبة خضراء بلون قلوب مصليه    

كأا صورة أبدعتها ريشة     الرخامية، دالل بني أعمدته     يفمع  األمحر الال 
 الذي قلبه بعشق كذلك املعتاد من مسلم لبيته          امتأل الذيأحد مصليه   

ا للكـرمي   وال أمثن منـه مـالذً     ،  ال ميلك أغلى منه ملجأ لرب العباد      
 ..اجلواد

ذلك املتأمل لعظمـة املكـان      ،  )عبد الرمحن ( جسد   يفسرت قشعريرة   
 الـذي  العودة خلالقها يف عني دامعة راغبة يفانه ونقاء أهله  ومشوخ أرك 

 هـدوء دون    يفأحس بقدميه ختلعان نعليهما     ،  هجرت طاعته لسنوات  
سار عدة خطوات للداخل    ،   عيناه املشغولة بتأمل املكان    إليهماأن تنظر   

ا بربودة رخامـه يـنعش ظهـره     أحد أعمدته شاعر  إىلقبل أن يستند    
 . نوم مل يشعر بلذة حلظاته قبل اآلنإىله نعاسه قبل أن يأخذ، الساخن
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حـىت كـان     واحدة، دقائق يقتصر تعدادها على أصابع يد        إالّليست  
ذلك الظهور املفاجئ لذلك العجوز صاحب اللحية البيضـاء املذيلـة           

 يف بدأا عينـاه الالمعتـان    اليتلوجه باسم انفتح فاه مكمال ابتسامته       
 إىلبيض كسفري خري لعامل كثرت شروره        جلبابه األ  يفوقد بدا   ،  هدوء

    ومنـهم ذلـك النـائم     يطيقونه،ا ال حد بلغ عنده يأس الكثريين مبلغ
 :ا نفسه قائالًحمدثً) عبد الرمحن(تعلقت به أنظار ، احلامل

 !نه هو صاحب الصورةأ، نه هوإ، يا اهللا-
       جهة ال يعلمها سواه     إىلا  قاهلا لنفسه وقد فوجئ به يعطيه ظهره مغادر 

 :ادون استطاعة ملسه صائح) عبد الرمحن (إليهقبل أن يهرول 
من تكون يـا رجـل   ، انتظر أيها العجوز، أيها العجوز،  أيها العجوز -

 الفاشلة لعناق ولو ذكرى     ذاكريت بشدة حماوالت    أرهقتين باهللا عليك؟ 
 . دون جدوىملعطفيواحدة عمرها حلظات لصورتك تلك املصاحبة 

 هدوء منتظر وابتسامة آخـذة      يف رادا   البشوش ذلك املسن    إليهالتفت  
 : الزيادة قائالًيف
 درب  يفأمامك الكثري مل ختطه قدماك      ،  مل حين وقت حديثنا بعد يا بين      -

 . ثبات وبعدها يطول خطابنايف أخطه، رمسته أقدارك بكل اقتدار
 ذلك الغمـوض  بإيضاح) عبد الرمحن(قاهلا وتابع سريه وسط توسالت   

ا  قد يساعد كثري   إام هلفة املتعجل لكشف     يف اته قائالً  أحاط كلم  الذي
 : توضيح العديد من العالمات على ذلك الطريق املظلم أليامهيف
 .انتظر، انتظر أيها العجوز-
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 به ذلك احلامل من ذلـك  ىحظ الذيغري أن الصمت كان الرد الوحيد  
 .العجوز املنصرف

 .لعزيز اال يتراجع أهل األحالم عن وعودهم يا بين -
 : بقولهإليهنربة صاحبه جاءه عن ميينه فالتفت ) عبد الرمحن(قول ألف 

 ؟)يعوض( -
 . العزيزصديقي يا إليكاشتقت  -
،  وأنا األحوج لداعم الباحث عن مسـاعد       أخيكم أفتقدك اآلن يا      -
 .عزيزيا لدعمك ومساعدتك يا وق كثريأت
ك الصادقة بالبدايـة    تكفيك نيت ،  )عبد الرمحن (احلياة مل تنتِه بعد يا       -

ا مبا أمكن ملاضيك أن يوفره لكمن جديد مضحي. 
، صـديقي  على تنفيذها يـا  حرصيكانت هذه وصيتك وكان هذا      -

 من يكون هذا العجوز؟، )يعوض( يا أخربينلكن 
يبدو أن الغمـوض قـد      ،  عزيزيلو علمت ملا خبلت عليك ويته يا        -

أراك حباجـة   علـى كـل حـال ال        ،   مع أيامـك   األبديعقده   عقد
بـتفكريك  هناك األهم األحق   ،  )عبد الرمحن (الستكشاف ذلك اآلن يا     

ال ،  دع األيام تكشف لك عمن يكون دون حبـث منـك          ،  صديقييا  
حان وقـت   ،  ن بعد تاريخ ذلك اليوم    أا ما و   حدوث ذلك يوم   يفريب  
 على أمل بلقاء آخـر قريـب   صديقيسأنصرف اآلن يا   ،   اآلن رحيلي

 .يطول فيه حديثنا
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وقد تواجـد    ذلك،ا بعد حلمه    ليطول كثري ) عبد الرمحن (نوم   يكن   مل
 بدايـة   يفعلى مسافة قريبة منه ذلك الشيخ املقارب للستني ومرافقه          

 إىل جلبابه األسود وغطاء رأسه بنفس اللون        يفبدا أكربمها   ،  الثالثينات
 بدت بني أصابعه كطائر سعيد مبداعبة فروع أيكـة      اليتمسبحته  جوار  
 نال مـن التصـفيف    الذي حني كان اآلخر ذا الشعر       يف،  وألفتهألفها  
 هيئة  هيوقد ارتسمت مالحمه كما      أوفر،ا  ا ومن الطول حظً   ا وفري حظً

 ذلـك   إىل جوار مرافقه ينظـران      إىلالنابتني من جذور التربة املصرية      
 :النائم وقد تعلق حديثهما به

مسـاجد  ،  سجد رحاب ذلك امل   إىليبدو أنه عابر سبيل ألقاه يأسه        -
 .ا على كل حال كثريءهؤالالقاهرة متتلئ مبثل 

 مبثل تلـك  إالّمل نظفر منها ، )اء(زيارتنا للقاهرة قد طالت يا شيخ     -
 .مذكرايت امتألت ا مذكراتك ومألت ا اليتاملالحظات 

عجول ال تسمح لنفسك باالستمتاع     ،  )مهاب(هكذا أنت دائما يا      -
قادم أيامكيفا بلحظات قد ال تعود كثري . 

 يفأتـرى  ، )ـاء (أراك حباجة ملراجعة قياسات املتعة لديك يا عمى    -
       ا مـن املتعـة جـدير       استلقاء رجل ال نعرفه على سجاد مسجد نوع

 مبتابعتنا؟
 صدقت القـول يـا      إنيبقى مثل هؤالء األجدر باملتابعة والرعاية        -

 اآلن، فيه   قينلت لن   الذيعلى كل حال دعنا من هذا احلديث        ،  عزيزي
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 إالّليسـت   ،   هذا الرجل قد قارب وقت آذان الظهر       إليقاظواذهب  
 .دقائق

لندع تلك املهمة للقائمني علـى أمـر        ،   غرباء عن املكان   إالّلسنا   -
 .املسجد علَّه يكون من بينهم أو على معرفة بأحدهم

 . لنائم ألداء الصالةاإيقاظً إالّليس األمر   مهمة يا بىن؟أي -
- هذا راحتكيفال بأس مادام  ،احسن . 

 أعطاه لرحاب   الذييهز ظهره   ) عبد الرمحن  (إىلا وانصرف   قاهلا متأففً 
جانبه األمين قائالإىلا املسجد وقد أعطى وجهه ألحد أعمدته نائم : 

- ها الرجل أي  ،ض يا   ،  ها الرجل أيفقد حـان وقـت أذان       عزيزيا 
 .الظهر

ـ       فكان انتب  ،)الرمحنعبد  (أحس بيده    ا اهه من حلمه وما رآه فيه ملتفت
قبل  كفوفه، ميىن   إىلا يستند   يفرك عينيه وقد استوى جالس     موقظه، إىل

     إليها  أن يزيل يديه عن وجهه ناظر صوت كـان    يفا له مبادرته     شاكر 
 :أقرب للنعاس منه لليقظة قائالً

 .شكرا لك، عزيزيشكرا لك يا  -
 األقـرب لوصـفها   هيدهشة  إالّ) مهاب(قول مل جيد من ذلك املدعو   

  للجلجة لسانه متسـائالً    إضافةغر فاه   فوقد جحظت عيناه و    بالصدمة،
 : صوت خافت على غري عادة صاحبهيف
 ؟)شريف(…شر-
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 والـيت قولة املفاجئة لذلك الغريـب      من تلك امل  ) عبد الرمحن (تعجب  
ا عـن ثالـث     فكان التفاته حول باحثً    كبري، بشكل   إفاقته يفسامهت  

غري أنه مل يعثر على ذلك الثالث فكان رجوعـه          ،  الرجليقصده ذلك   
 : استغرابيف  صدره متسائالًإىل يشري بسبابته إليه
 ؟عزيزي يا االسم أنا ذا أتقصدين-
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)35( 
 بدأت ـا    اليتال زالت ساعات ظهرية ذلك النهار على ذات احلرارة          

 إىلا من الربودة    بعض قد أضاف    غري أن نسيم املتوسط   ،  ساعات بكوره 
ا على أهلها ببعض من راحة افتقـدها أهـل         منعم اإلسكندريةشوارع  

األمر لـيس ذا أمهيـة أو اسـتحقاق         ،  القاهرة حيث سابق األحداث   
بيت برزت شـرفته    ،   االعتبار بالنسبة لذلك البيت العجوز     يفباألخذ  
، د حد بعي  إىل تزينت ببعض من أزهار بدا عليها اعتناء أهل البيت           اليت

غري أن ذلـك الـدور      ،  األدوار مهجور ثانيه منذ أعوام    مسكون أول   
بعـدما   األيـام،  آخر يف الثاين بشكل كبري ألخيه  األول قد بات مماثالً   

 تاركني تلك الثالثة رفيقة     ألجل عمل  القاهرة؛ إىلن من أهله    اتركه اثن 
، امتألت ببعض من لوحات توسطتها بعض صـور اآلدمـيني          جدران
تزينـها نظارـا     األبيض ووجهها امللتفح بنفس اللون       ابردائهوقفت  

 إىل بدت كجزء مـن وجههـا زاده         واليت،  دقيقة احلجم رقيقة املرأى   
 زينت يد األقدار    آدميهيئة ملالك   ،  ا هدوءه هدوءً  إىل وزانه   مجاله مجاالً 

فاكتملت بريشته لوحة لربيئـة توجهـا        الوردي؛خديها بلون حجاا    
   .العفاف

تعلق نظرها النابع من مقلتني فاضتا بشوق للقاء قد انقطع منذ سنوات            
، الثاين الضام بني ثناياه البنية صورة طرف اللقاء         اخلشيب اإلطاربذلك  

 حنني ملا كان مـن سـالف        أقالمقليل من عربات خطتها على خديها       
ظ ـا   ف حتت اليتكان مصريها االختباء بني تلك الصفحات        الذكريات،
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تكفل كفها مبسح تلك    ،   جوار سريرها  إىلدا الصغرية هناك    على منض 
 حيث أوراقها املذكورة تلك تستعيد منها       إىل تنصرف   إنقبل   الدموع،

 عادا مع بدايـة كـل يـوم         هيكما   به،ما يسمح هلا وقت فراغها      
 .وايته

       ا أقالم ذلك الغائب قدميفباتـت   رحيله،ا قبل   بعض من خواطر سطر
 جـوارهم سـنوات     إىل الذين طالت     منه ألحبابه  الباقياألثر الوحيد   

 :استهلتها بكلماته القائلة، بقائه
 ثرية التناقضات غنيـة     اإلنسانيةتبقى البحور املثال األقرب للحياة       -

ـ  ، تثور بعد هدوء مث دأ بعد ثورة  ،  املتضادات  شـيب مث  دتصـفو بع
، ظرين من البواخر ما يبهر مقـل النـا        يتارة حتو ،  تشوب بعد صفاء  

قاع مظلم  ،  وأخرى تتناقل أمواجه قوارب تشفق ملرآها قلوب املتابعني       
وسطح خبيل وقاع فياض ال يعكس خبـل        ،  إظالمهوسطح ال يعرب عن     

فقط ألن  ،   التافهة القاصرة على كل حال     اإلنسانية احلياة   هي،  سطحه
ا بالصفتنيصاحبها كائن نال من التفاهة والقصور ما جيعله جدير. 

حنَّت ما بيـديها    ،   أبعد من هذه الكلمات    إىلا  ء قرا يفلتستمر  مل تكن   
  إياهـا  صورته خماطبـة     إىلا قبل أن تعود من جديد       من األوراق جانب 

 :بقوهلا
، أواه على بالغتك املداعبة سالف الذكريات أيها الشريف الغائـب    -

ال زالـت خلواتـك     ،  كم عشقت هذه األمواج السكندرية وعشقتك     
ملتوسط خالدة بني هذه الصفحات شـاهدة علـى         ومعشوقك شاطئ ا  

 - 162 -

 هؤإفضـا فكان   مهومه؛ مهوم حمبيه    إىلا أن يضيف     حمب مل يشأ يوم    إيثار
ذلك البحر الزاخر مبا حوته ضـلوعه مـن   ،  قرينه من أبناء الطبيعة   إىل

مل  ا مـا  طاملا محلت من أحزاننا مجيع    ،  متاعب أخفاها عن نواظر اجلميع    
 مل نكن   إنوحنن  ،   السؤال عن أصحابه   يف  يقدم غريك حىت على التفكري    

ا عن   اعتذار إالّفال أملك اآلن وأنا الطواقة للقائك       ،  لك كما كنت لنا   
ا وسـهرات    بات بـارد   الذيثالثة افتقدتك جلسات شتائهم الدافئ      

 ملـل كـان     إىل برودة ومسر    إىلدفئ  ،   قتله امللل  الذيصيفهم السامر   
اتنا من جوانب عدة تبدلت أحواهلا       من حي  فقط اجلانب الصغري املتحول   

 اعتـذاري ا أبلغك    كنت سألقاك يوم   إن يال أدر ،  بشدة بعد رحيلك  
 حياة ما حتت    إىلآمن اجلميع بانتقالك    ،   مسامعك أم ال   إىل بلساينهذا  

وال زلت الوحيدة املوقنة أنك ال زلت تشـارك األحيـاء           ،  األراضني
ا ا حقيقي  اآلن سبب  إىلم  ال أعل ،   تلك مناجايت حىت حلظات    أنفاس دنياهم 

 املشـئوم ال زلت أذكر ذلك الصـباح   ،  لغياب بال عودة طال سنوات    
يومها ودعت اجلميـع بطريقـة أثـارت      ،   ذهبت فيه بال رجوع    الذي

 أوحى للجميـع بوفـاة      الذيحىت كان طول غيابك      بشدة،استغرابنا  
 ظل غياب   يف بوجودك بني سكان احلياة      تقديري يفقد أخطئ   ،  الغائب

 أيكـة يسـتظل   يفلعله أمل شارد الصحراء ، غري مربر طيلة هذه املدة  
 غـري أين ،  صحراءه تلـك لبفروعها قد ال توجد من األساس بني رما       

 لظالل فروعك من جديد     عوديت يف بأمليسأظل أيها الشريف متعلقة     
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حـي ( نفس هذا املكان     يف ذات ليلة    يلفكما كانت كلماتك    ،  ا ما يوم 
 .)بال أمل ميت

 يف  تـرك  الـذي  مناجية ذلك    اإلحساسات لفظها لساا صادق     كلم
حياا األثر األكرب بني مجيع من رأت عيناها قبل أن تعود من جديـد              

 . القاهرة منذ أيامإىلالنتظار أخيها وبصحبته مربيها املسافرين 
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)36( 
، كنيوراء ستائره الكثري لذلك املس     ييبدو أن فقد الذاكرة ما زال خيف      

 من  إالّا   حياة أخرى ال يعلم عنها أو عن أهلها شيئً         ها هو على أعتاب   
حني ظهرت هـذه املتحدثـة       غفواته، يفحلم عجيب رآه عدة مرات      

ـ  ،   طرقه دون استبيان ملالحمهم    ثان يفوأهلها   ا أن يوقظـه    كان عجيب
ا يناديه به قبل     وجهه باسم ال يذكر أنه مسع أحد       يفمث يصرخ    أحدهم،
ا بقـدر مـا     حاول استيضاح ما قصده خماطبه جاهـد      ،  وقفذلك امل 
 يفا  قد انصرف من أمامه مسـرع     ) مهاب(ـغري أن ذلك ال   ،  يستطيع

 آن  يفا  ا من كوا سراب   مجعت فرحة وخوفً   اجلميع،هيئة أسارت انتباه    
 ذلـك   إىلانطلـق   ،   آن واحد  يفا  سرور وقلق من كونه حلم    ،  واحد

 يفوقد أوشك على الشروع      موقف،لل ئيالشيخ الواقف هناك غري را    
ليفـاجئ بـذلك    ،  صالة ركعتني كما هو معتاد تسميته بتحية املسجد       

   عبـد  ( حيـث جيلـس      إىل بذراعه   إياها  املمسك بذراعه بشدة موجه
 : قبل أن يقول بنفس نربته املتفاجئةذاهالً) الرمحن

 .انظر من هناك، )اء(انظر يا شيخ  -
 ؟ماذا دهاك ؟ماذا حدث يا بين -
، إليقاظـه  أرسلتين الذيلن خيطر ببالك من يكون ذلك       ،  معيتعال   -

 .إليقاظه األقدار أرسلتينبل من 
أفضل لك أن   ،  اإلطالقا على   ال أفهم من حديثك العجول هذا شيئً       -

 من وجدت جعلك على هذه احلال؟، دأ ألتبني ما تريد قوله
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 .يء فقط وستعرف كل شمعيتعال  -
) عبد الـرمحن  ( حيث   إىل سأراها خطوات   حلظات فقط تضمنت بعض   

         ا بظهـور  املتابع لكل ما حيدث دون فهم حىت اكتملت الصورة أخـري
تلك اهليئة املذهولة هلذا الشيخ على حساب صاحبه الشـاب ناطقـا            

 :نفس كلماته
 ؟)شريف(…ش-

احتمـال تلـك    ميلك املزيد من القـدرة علـى        ) عبد الرمحن (مل يعد   
اها من شخصني ال يذكر أنه رآمهـا قبـل           ير اليتالتصرفات العجيبة   

ا بيديه للرجلني أن كفـى قبـل أن          ارتباك مشري  يففكان قيامه    اآلن؛
 :يقول

تركتكما تعربان عـن اسـتغرابكما كمـا        ،  مهال،  سادايتمهال يا    -
) شريف(ال أعلم من يكون ،   األمر خطأ ما   يفغري أنه يبدو أن     ،  تشاءان

ا للذاكرة أرسله    فاقد إالّ لست   أيناعلما فقط   ،   تتحدثان عنه  الذيهذا  
ـ  ،   ظالل هذا املسجد   يف رحاب اهللا    إىلضيق العيش    ان مـن   قد تكون

غـري  ، ا ال أذكر عن تفاصيلها شيئًاإلجرامضحايا سنوات عايشتها من    
 أيميكننـا تصـفية   ،  لست حباجة للبحث عن املزيد من املتاعـب        أين

مر ايـة يرتـاح هلـا     أردمتا لألإن هدوء اآلن    يفخالفات سابقة بيننا    
 .اجلميع

 إىلفكـان نظـره      وفري؛بقدر  ) مهاب(كلمات حظيت من استغراب     
 تكشفت شفتاه عن ابتسامة قد ال يراها الكـثريون          الذيذلك الشيخ   
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 يف ويداه ال تزاالن تداعبان مسبحته قائالً      الغريب،مالئمة هلذا املوقف    
 :هدوء

يننا بعد وقـت طـال       ينكشف أمام أع   اآلن فقط وجدنا للغزنا حالً     -
 .انتظاره

 وابتسـامته ال    يربت على كتفه قـائالً    ) عبد الرمحن  (إىلقاهلا وانطلق   
 :زالت تصاحبه

ال نريـدك    ؟ اخلارج بعد أداء الصالة يا بين      إىلهل لك أن تصاحبنا      -
فال أظـن   ،   األمر متاعب أو خالفات كما ذكرت      يف خري ليس    يف إالّ

أو هلا عالقة باجلرميـة كمـا كـان         هيئاتنا تبدو حاملة عالمات الشر      
كما أن هيئتك كذلك ال تبدو مالكة لشئ جيعلـك ختشـى            ،  ختمينك
 ماذا قلت؟،  تبعتناإنضياعه 

    مل جيد صعوبة ليسـيطر علـى        به،ا ال بأس    كالم نال من املنطقية نصيب
 مـا   فهو بالفعل مل يعـد ميلـك      ،  بشكل شبه تام  ) عبد الرمحن (اقتناع  
سيواجهه فلن يتخطى بالتأكيد حدود ما عايشـه        ا كان ما    وأي،  خيسره

 تبدو مـن رواد  اليت هليئات هذين الرجلني    إضافة،  طوال عامني سابقني  
 كان له من امسـه  الذيوباألخص هذا الشيخ    الصالح،املساجد وأهل   

ا غري قليل فارتسم البهاء بشدة على مالحمهنصيب. 
  اخلارج حيث   إىلالرجلني  ) عبد الرمحن  (ا وصحب انتهت الصالة سريع 

كالمـه  ) عبد الرمحن (حيث بدأ    القاهرة، وسط   مقاهمقهى صغري من    
 :قائالً
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  به؟قصدمتاين الذيهذا ) شريف(من ، سيدي يا مصغية آذان يكل -
-      كنت أعمل حلساب تاجر كبري     ،  اكان ذلك قبل بعض وعشرين عام

لـك  والد ذ ) شاهني( مجعاء يقال له احلج      اإلسكندريةميأل امسه أسواق    
 تنتظـر عـودة     اليت) لبىن( جيالسنا اآلن وأخته     الذي) مهاب(الشاب  

فكان لولده وابنتـه نعـم       مبكرة، سن   يفتوفيت زوجته   ،  كلينا للديار 
وظللنا على هذا الوضع سنوات وأنا      ،  األب العطوف ونعم األم احلانية    

 قـطّ، ا   جهد والشخصي العملي حياته   جانيب يف مساعدته   يفال أدخر   
 ختطـى العاشـرة     بصيبا  زيارته للقاهرة يوما للتجارة عائد    حىت كانت   

نه يتيم حكى له صديقه العامـل بـدار أيتـام           إقال  ،  )شريف(يناديه  
     دار األيتـام    إىلا وجلوء أحدهم به     حكايته املؤسفة من موت أبيه صغري 

 ظروف مل يعلمها أحد أو جيد هلا املناسب مـن           يفتلك بعد اختفاء أمه     
ا وقرر كفالته كولد ثالث     كثري) شاهني(له قلب احلج    رق  ،  التفسريات

 إىليعمل  ) شريف (الصيبوظل على حاله هذه وذلك      ،   جوار ولديه  إىل
و ) مهـاب ( جوار ولديه    إىل بظل رعايته    ويعيش مستظالً  كفيله،جوار  

 ذراعـه األميـن     إىل يءا كل ش  ا بزوجته تاركً  حىت رحيله الحقً  ) لبىن(
 أوصـاين ،  د ما كان من سابق األحداث      جيلس أمامك اآلن يسر    الذي
ه بوصية خاصة    ) شريف(أما عن   ،  ا بولديه حلظة احتضاره   كثريفقد خص

 هـذا   يفا  أو نظراتنا بعده يوم   ) شاهني(مل ختب نظرة احلج     ،  عن اجلميع 
 كسب ثقة احملـيطني وحبـهم وعلـى         يفجنح رغم صغر سنه     ،  الصيب

ثالثة على منوال واحد    سارت األمور بالصبية ال   ،  رأسهم مربيه الراحل  
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 يف يسـاعدين  قـوة، وأنا أتابع أمورهم بكل ما أوتيت من         اهلدوء،من  
 أثبت أنه حيمل من صالبة الرجال وعزائمهم ما         الذي ،)شريف(ذلك  

حىت كان ذلك اليوم قبـل مخسـة        ،  يؤهله ليلعب دور املُربى ال املُربى     
طـال  ،  فصح عنه  حيث عمل خاص مل ي     إىلحني ودعنا للقاهرة     أعوام،

  ا بفشلنا    ،  ا دون جدوى  انتظارنا لعودته كثريخيط  أي إجياد يفحىت أيقن 
حىت قادتنا األقدار من جديـد      ،   األمل ببقائه حيا   إىليقودنا من جديد    

ا حيث أخربنا بفقده للـذاكرة مفسـر       القاهري، هذا املسجد    يف إليه
 .بذلك سبب غيابه الطويل عنا

حىت شاء لسـانه   رد، جمالسيه دون   إىلنظر  ا ي حين) عبد الرمحن (صمت  
صدرهإىل يشري بأصابعه ا متسائالًاحلديث أخري : 

 ؟…أتقصد أين-
 حلسن احلـظ أين   ،   سردت لك قصدته اآلن    الذينك هذا الشريف    إ-

أحتفظ دوما بصورة صغرية مجعتك وهذا املهاب وأخته قبل رحيلـك           
 . االطالع عليهابإمكانك

 تناوهلـا   اليتمن جلبابه خمرجا تلك الصورة      قاهلا وأخرج حافظة عتيقة     
كما أُطلق عليه قبل    ) شريف(أو  ) عبد الرمحن (ـ ل إياها مناوال   احلديث

 تناوهلا وأطال فيها النظر خيتطف بعض حلظات مـن          الذيذلك  ،  قليل
 مالكها من جديد غري     إىلقبل أن يعيدها     الرجلني، إىلا   ناظر إليهانظره  

، جديد يظهر على سطح حياتـه     و لغز   ها ه ،  يء ش أيقادر على نطق    
 جوارهم سـنوات انتـهت   إىل على قضائه أناس آخرون ميلكون دليالً 
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ماذا ،   هذا الشيخ له   روايةبرحيله عنهم قبل مخس سنوات كما كانت        
 جـواره  إىل كان ميلك    الذي ،)العوضي( جوار   إىل إذنعن سابق أيامه    

ـ (ماذا عن  ؟إذنا قدمية مجعتهما كتلك    صور جـابر  (و ) امرىسعد الع
هل يعقَل أن يتفق كـل هـؤالء    ؟)شوقي(و ) مازن السيد (و  ) الصياد

 حـىت  التمثيلـي اخلصوم املتناحرين على مسلسل سخيف أتقنوا أداءه  
  يالقيه هذا املسكني من أيامه؟     الذيما هذا    آخر حلقاته برحيله عنهم؟   

 تتـابع، ياه   ألمواج دن  تبغيتريد لتيار حياته هدوءا وال       يرى أا أيام ال   
    يبدو أن هلذا احلادث أثر ى     يفا  ا كبريمحإالّ حياته لن ي  ا عن   برحيله ميت

على كل حال هو اآلن علـى    ،  هذه احلياة القاسية وأهلها األشد قسوة     
مشارف حياة جديدة عليه أن يستكشف ما كان خلفها مـن تـاريخ             

ـ  ا وهو اخلاسر بالفعل لكل    لن خيسر شيئً  ،  جتهله ذاكرته املريضة   ، يء ش
ا لن يقبل به الكثري من أصحاب األعمال ملـا          ا تائب  جمرم إالّليس اآلن   

 يراهـا   الـيت  لذاكرته الضعيفة    إضافة،  تضمه صفحات تارخيه األسود   
كما أنه سيترك القاهرة    ،  حباجة ملن يروى هلا من تاريخ صاحبها الكثري       

          ـ   امن األساس وما له فيها من ذكريات عامني ناال منه كثري ان  كما ك
ا  كـان فاقـد    إنوهـو   ،  )العامرى(ـختطيطه حني كان لقاء وداعه ل     

 الفرصة ساحنة أمامه    هيفها  ،  لصديق خطفته منه حياة اجلرمية قبل ذلك      
 يفالكتساب آخرين لن تكون فرصة فقدهم الدراماتيكية قائمة بقـوة           

 . يعيشاااليتظل احلياة التجارية الروتينية اهلادئة 
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)37( 
    ى       مل يكن الثالثة لينتظروا كثريمهاب(ا داخل حدود القاهرة بعدما أ (

ما جاءا ألجله قبل أن متن عليهم رحلتهم بذلك الغائب          ) اء(والشيخ  
) شـريف (ا بنيل مكان بارز على أرفف ذاكرة        كان يوما جدير  ،  العائد

 له مرافقاه مـا      روى الذي ذلك املرتل    إىليوم وصوله   ،  صاحبة العامني 
ا مث رجـال قبـل      ا مث شـاب    جوارمها صبي  إىلكان من ذكريات قضاها     

 الطريقـة املناسـبة لتمهيـد األمـر         إجيادكان على الثالثة    ،  الرحيل
 عـادة   هيتلك املنتظرة لعودة أخيها ومربيها وحيدين كما        ،  )لبىن(ـل

 .سابق أسفارمها
دخـل  ، ال أختـه للقيام ذا الدور كونه األعرف خبص) مهاب(تطوع  

 أوراق خطتـها أقـالم      دفـيت عليها ليجدها كما اعتادها غارقة بني       
 :قبل سنوات) شريف(

 أوشكت،  عزيزيت سأجدك على ذلك الوضع يا       كنت على يقني أين    -
ا بأدق حذافريها عن ظهر قلبعلى حفظها متام. 

 بـني الصـفحات     إامها بامسة وقد أغلقت أوراقها تضع       إليهالتفتت  
 : توقفت عندها قراءا قائلةاليتحة حيث الصف

بل حفظت أدق وأصـغر     ،  أخيمرحبا بعودتك الساملة يا      ؟)مهاب( -
 .عزيزيكلماا كاملة بالفعل يا 
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غري أنك تبـالغني   ،  أعلم أا وصاحبها ذات قيمة لديك ولدينا مجيعا        -
مل تتغلِب بعد على بقـاء األوراق وحيـدة دون          ،   عالقتك ا  يف قليالً

 .صاحبها
 :سبقت ابتسامتها قوهلا الضاحك

 أخـي  يا   اإخالص عامل النساء    يفا ونسميه   تسمونه بني الرجال ضعفً    -
 .العزيز

اضحك ضحكة خفيفة قبل أن جييب بامس: 
 لكـن أتعلمـني؟   ،  هكذا دوما حتاملك على صنف الرجال يا أختاه        -

 أراك،   بـال أمـل ميـت      حـي ) شريف( بقولة   إميانك بشدة   يعجبين
 . مسألة عودتهيف بشدة تنتهجينها

انتظـر  ، ا ما مل يضعف أو يتالشى حلظـة واحـدة      بعودته يوم   إمياين -
 على مائدة واحدة تسـتقر      إفطارنا علينا ذات صباح يشاركنا      إطاللته

 . منتصف شقتنا تلكيفاآلن باخلارج 
ة زهدها الكثري مـن     ءمن دعابة أخته الكاشفة عن برا     ) مهاب(ضحك  

اأهل هذا الزمان جميب: 
غري ،  ا على أية حال   كثري هذا الصباح    إلشراققد ال يطول انتظارنا      -
 .إفطارنا أراه سيشاركنا غداءنا ال أين
أراك قد عاودك بشدة أمل ماتت بذرته داخلك منذ زمن بعيد يـا              -

 .أخي
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 تعشـقينها   اليت أؤمن بتلك املقولة     جعلين قابلت اليوم من     ألينهذا   -
ا مؤخراوآمنت بكلما. 

 : هلفةيف استغراب متسائلة يفت عينا الفتاة ضاق
 من تراه ذلك املالك ملثل هذا التأثري القوى؟ -
 ! العزيزصديقيتفضل بالدخول يا ، عزيزيتأظنك أعرفنا به يا  -

 هدوء  يف دخل   الذيذلك  ،  هئ الباب ينتظر القادم من ورا     إىلقاهلا ونظر   
 علـى هـذه     احىت تثبتـت أخـري     األركان،تصول عيناه وجتول بني     

وانفـتح   عيناها،وقد اتسعت    لثوان، وقفت بال حراك     اليتاملصدومة  
 احلـال   يففسقطت مغشية عليها     قدميها،فاها قبل أن يتالشى صمود      

 :يظل سقوطَها دعابةُ أخيها القائل خياطبها
 مبالغة يـا    إالّ عامل الرجال    يفوال نسميه   ،  وهذا ما تطلقن عليه رقة     -

 .عزيزيت
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)38( 
 اإلدراك حياته من جديد مبدرك متـام        إىلذلك العائد   ) شريف(مل يكن   

 جابـه   الـذي كانت تراه املثل األعلى     ،  نظرة تلك الفتاة له من تقدير     
لدنيا منـذ ألقتـه     للحياة مصاعب عدة ال يالقيها الكثريون من أهل ا        

وعليه فلم يكن ليتوقع رد فعلـها ذاك بظهـوره مـن            ،  األقدار بينهم 
 استكمال تلك اللحظـة     إىلا   فقط احتاجتها لتعود جمدد    دقائق،  جديد
كان مظهرها مسـتندة    ،   متنتها طويلة برؤية ذلك العائد من جديد       اليت

وقد  الشفقة، يدعو لبعض    إفاقتها يف جنح   الذي صدر أخيها    إىلبرأسها  
لفظـت  ، نال من عافيتها غياب طويل انتهى بذلك الظهـور املنتظـر          

 :ته الفرحة بتجدد لقاء أملته فتحقق قائلة ضعف كسيفكلماا األوىل 
-   ـراه عطـف       عقليا استفز به الشيطان     هل كان حلمالبـاطن أم ت 

 األقدار بتحقيق ذلك احللم؟
 : حىت جاءها الرد على لسان أخيها الضاحك قائالمل تنتظر طويالً

 .صغرييت اخليارات يا ثاينبل هو  -
تلـك  ) لبىن(قائال خياطب   حديثهما  ا ليشاركهما   كثري) شريف(مل حيتج   
 : أفاقت لتوها من غفلتهااليت
- نه أخريا ذلك اللقـاء     أ،  عزيزيتا هللا على سالمتك من جديد يا        محد

 .ا انتظره اجلميع نستكمله جمددالذيالقدمي 
 يا   انتظرته طويالً  الذي وأناما زلت غري قادرة على تصديق ظهورك         -
 .السنواتافتقدناك بشدة طوال ما مضى من ، )شريف(
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كنت وال زلت حباجة لرفقاء مـن      ،  ا بأفضل منكم كثري   حايلمل يكن    -
 .أمثالكم منت م على احلياة من جديد

ا ذلـك   منهي (اء(ا قبل أن يأتيه رد ذلك الشيخ        متكلفً) شريف(قاهلا  
 :احلوار قائال

 ال يكون بني أمثالنـا مـن        الذي الروتييندعونا من هذا الترحيب      -
أظننا حباجة للراحة من سفر طويل أتعب اجلميع        ،  أبنائيالصلة يا   أقوياء  

 ذلك  إعدادفسنترك لك مهمة     ،)لبىن(أما أنت يا    ،   العائد كوخباصة ذل 
 حاجة بـالطبع    يفولست  ،  قبل قليل ) مهاب( حتدث عنه    الذيالغداء  

 . مثل تعبنا كما ترينيفلتوصيتك بطعام يروق لثالثة 
قبل أن ميتثلـوا    احلضور،ساخرة من مجيع    قول تبعته بعض التعليقات ال    
 دبت فيها احليـاة مـن      اليت تلك   ،  )لبىن(لقول كبريهم وعلى رأسهم     

جديد فعادت جسدا بال روحا وروحه بعدما ظلت سنوات جسد. 
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)39( 
حـىت  ،  قد انتشر بأسرع مما توقع اجلميع     ) شريف(يبدو أن خرب عودة     

 حيث جيد من اهتمإىلا وصل أخري ام سامعه قدربإرهاقـه  ا كفيالًا وفري 
مل يكن السم املعلـم     ،   ارتاح منها منذ مخسة أعوام     اليتببعض املتاعب   

 اإلسـكندرية  يفأن تغفله أذن أو جيهله لسان       ) عبد التواب البنهاوى  (
وقد تعلق نظره    وكالته، صدر   يفجلس ذلك الصباح كعادته     ،  بأسرها
 : هلفةيف  العامل حتت يديه قائالًالصيببذلك 

 . أمحل من األخبار ما قد تم لسماعهسيدي -
بربود تام وقد تكفل لسانه برد علـى نفـس       ) البنهاوى(قول استقبله   

 :شاكلة بروده يظله شاربه الثقيل كحاجبيه قائالً
 فاجعل كلماتك حبيسة فمـك     مزاجي؛ كنت تراه سيعكر صفو      إن -

 . ا أو بقائلهايل ال حاجة،  آخرإشعارحىت 
 معلمـه نظـرات عمرهـا       إىلول تلقاه الفىت مث نظر لألرض خيتلس        ق

وكأنه على يقني أا ستنال من صفاء مزاجه كما كان حتذيره            حلظات،
 رمقه ببعض من قلق بدأ يتسلله فكـان         الذيالحظه معلمه   ،  قبل قليل 

 :قوله
 ؟أهلذا احلد ترى خربك ذلك سينال مين -
 . احلقيقةيف،  احلقيقةيف -
 ال يـروق    مزاجي،  وجهي يا فىت أو تغرب عن       اإلسراعبأنصحك   -

 . غىن عنهيفللمزيد من تعكري هو 
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فآثر االنصراف مـن   به؛ ال بأس نيالًكلمات نالت من شجاعة الشاب    
 الشـدة   يف بدا على مالحمه أن موجات غضبه آخذة         الذيأمام سيده   

 :قائالً
- سيديا يا حسن ،وقت آخريفلنجعل احلديث ، احسن . 
 ماذا حدث؟، هات ما عندك،  اآلنبل -
 !رمحه اهللا) شاهني(رجل املعلم ) شريف(لقد عاد  لقد،، سيدي -

ليحمل من ردود األفعال ما هو مناسب لقولـة         ) عبد التواب (مل يكن   
قبل أن ينتفض    بيسراه،مث ضربا ملكتبه     بيمناه، لشيشته   إلقاء إالّعامله  

 : عنف قائالًيف
  تقول؟الذيراء من أين لك ذا اهل ماذا؟ -
 رأيـت   كما أين ،  اجلميع يتحدثون عن عودته   ،  سيدي يا   ليس هراءً  -

مهنئني برجوعه السعيد منذ    ) شاهني(الناس يتوافدون على مرتل املعلم      
 .يوم أمس

 :ا نفسه قائالًعن صبيه حمدثً) عبد التواب(أشاح 
 يبدو أن هؤالء املبتدئني قـد قـرروا       ،  )اء( كما أشاع    إذنمل ميت    -

كانـت  ،   منهم قدره املناسـب    أيالعبث مع البنهاوى دون أن يقدره       
 اإليقـاع  يف حني جنح    عقايبللهروب من    إذن؛قصة موته تلك متثيلية     

غري أنكما غضضتما   ،   آخر عملية لتهريب السالح عرب امليناء      برجايل يف 
 !!صغرياينسيان ثأره يا ) البنهاوى(الطرف عن عدم اعتياد 
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)40( 
ال تضم بينها مـن السـطور مـا       ) شريف(ـة ذلك ال  يبدو أن صحيف  

اعتادت من الكلمات مثريهـا ومـن   ، كلماته اهلدوء وسرده الطمأنينة  
 الصورة قـد محـل مـن        يفها هو خصم آخر يظهر      ،  ساخنةالسرد  

وكأن املتاعب تبحـث عنـه   ،  مل يكن أكثرإنسابقوه كراهيته ما محله    
ستوى على تعذيب ذلـك     لتتسلى مبا يالقيه من أحداث منواهلا واحد ا       

 .املسكني
 يف) شـريف (ـمضى يومان على تلك العودة امليمونة وفرحة اجلميع ب        

وصـديقه  ) ـاء (كانت جلسة اعتيادية مع مربيـه       ،  زيادة ال نقصان  
حيث أحاديث عما كان من أيام بينهم مل تسـعفه ذاكرتـه             ،)مهاب(

ـ    ،  وإخفاقهـا بتذكر ما كان من تفاصيل جناحها        ا أو مجمـل بزوغه
  ..وخسوفها

حيـث   قريبـة،  داعبت أذنه آتية من مسافة       اليتانتبه لتلك الكلمات    
خطَّهـا   أوراق،ساحبة كعادا بني أمواج ما تعشقه مـن         ) لبىن(جتلس  

ذلك العائد قدميا ما قبل االختفاءا يوم: 
مقطوعات ،  لوحات بال تلوين  ،  تولد القلوب كصفحات بال تدوين     -

، ينها اختيار تدويناته املخطوطة بني صـفحاته      وعلى املرء ح  ،  بال تلحني 
ومـا  ،  واستبيان أحلانه الكاسية ملعزوفاته   ،  انتقاء ألوانه املزينة منقوشاته   
 .اإلنسان يدييظل األمر برمته بني ، بني األقالم واأللوان واألحلان
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 ا قد قيلت       كلمات هزإىلتبادر  ،   وصف أمره  يفت أركانه بعنف وكأ 
 صـفحاته،  لطخـت مؤامراـا      اليتام جرميته   ذهنه ما مضى من أعو    

 إنيا للكلمات   ،  وأفسدت مطارداا معزوفاته   لوحاته،وشوهت آثامها   
 ألحبار األقالم أن تلعب مبشاعر بـىن     ن، أميك لنفسه نصاا ا  يفوضعت  
 يفبعض كلمات خطَّها لسان أحدهم ذات يوم          هذا احلد؟  إىل اإلنسان

غري أا وهى صاحبة عمر الدقائق      ،  ن ثوا يفدقائق ولفظها لسان أخرى     
 املناسـب مـن     إجياد يف قد حوت قصة عقود احتار صاحبها        والثواين

قبل أن ينهض    لنفسه،) شريف(هكذا كان حديث    ،  تفسريات أحداثها 
 : بقولهإياهاا  حيث جملس ناطقة الكلمات خماطبإىل
 .اا وافر حظًوتقديري إعجايبنالت من ، )لبىن(هللا در كلماتك يا  -

انتبهت له فكانت ابتسامتها العائدة من جديد بعد اختفـاء سـنوات            
 :قائلة

تبقى األحق به وأنـت  ، عزيزي يا   اإلطراءعليك خماطبة نفسك ذا      -
 .إبداعاتك إالليست ، الكاتب ملا هو أهل له

 : استغرابيف فضاقت عيناه متسائالً تعجبه؛ إثارةقول متكن من 
  أنا؟إبداعايت -
 . هذاإالّظننتك تنسى كل شئ ، )شريف(نعم يا  -

قد اصـطفت بـني دفـتني        أوراق،قالتها وقد ناولته ما بني يديها من        
 : قائالًإليهافتلقاه يقلب صفحاته وينظر  خضراوين؛

 ما هذا؟ -
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خالصـة  ،  كانت هذه خواطرك املخطوطة بيـدك قبـل رحيلـك          -
صراعك مع احلياة وما ظفرت به من غنـائم احلكمـة بعـد هـذه                

 .راعاتالص
 ما هذا التناقض الغريب بني الشخصيتني؟ ا؟ا أيضأكنت أديب، يا اهللا -

قبل أن يأتيه التساؤل الباكي،ا يضحك من حاله قاهلا ساخر: 
  شخصيتني؟أي -
 ال أصدق أين   مساما،تناقض عجيب بني    ،  )شريف(و  ) عبد الرمحن ( -

 . كال الدورينإتقانقادر على 
 أيامه، أحق بأن تعيش    الثاينأرى  ،  ول بعد اآلن  مل تعد حباجة لدور األ     -

ألدىن شكا أنه أنت مبا ال يدع جماالًوقد أيقنت متام . 
 مـن   التـايل  يستعد السـتقبال     إليهاالتفت   ظهره،كلمات جاءته من    

 : استطرد قائالًالذيذلك ) مهاب (كلمات قائلها
  بني الطـريقني حبريـة     صديقي االختيار يا    بإمكانكعلى كل حال     -

 يفن كنت أراك قد زهدت أول الطرق منذ رأيتـك هنـاك     إو،  مطلقة
 بـىن   يفغري أن صفة عدم الرضا تبدو متأصلة        ،  رحاب مسجد القاهرة  

 . أمجعنياإلنسان
اء(قبل أن يكمل الشيخ  صديقه،ا ميازح قاهلا بامس (احلديث بقوله: 

 ا بني طيات تلك النظـرة البشـرية        عدم الرضا كامن   يفيبقى السر    -
تغض الطرف عـن  ،  الضئيل وتتغاضى عن النفيسإىلتلتفت  ،  القاصرة
وما بني التفاا وتغاضيها تبقى األجـدر       ،   وتلهث وراء الرخيص   الغايل
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ا عـن املـديح     بني هلثها وغض طرفها تظل األحق بعد      ،  وصفا بالغباء 
 !والثناء

-     يـا شـيخ   أقالمـي  إنتاج إالّا ليست   أشعر أن تلك الكلمات أيض 
 .)اء(

قاهلا بامسا ظنونها قبل أن يأتيه رد خماطبه مؤكد: 
 . العزيزهو كذلك بالفعل يا بين -
  ا؟إميانكمأهلذا احلد كان ،  حتفظون تلك الكلماتإذنمجيعكم  -

 قبل أن   أضعافًا،وقد زاد ذلك احلديث حبه هلم        ثالثتهم، إىلا  قاهلا ناظر
 :الواقفة عن ميينه) لبىن(يأتيه رد 

 يفلست لتتصـور مقـدار ثقتنـا    ، ثابة دستور نتخذه حلياتنا   كان مب  -
 . هذه األوراق من حكميف أملى على يديك ما الذيتفكريك 

 : ابتسامة عريضة أتبعها قولهإالّمل جيد على مدحيها من الردود 
 مـن   أهلي بني   أشعر أين ،  أعزائيا يا    ذلك احلديث كثري   أسعدينكم   -

 .ا بأكثر مما متنيتري أخدنيايها قد أنعمت على ، جديد
 جو من السعادة على بسـتان ال حيـوى          إلضافةطائر وحيد كاف     -

كلمة صغرية كفيلة جبعله يتـألق كمـا        ،  كذلك القلب البشرى  ،  غريه
 .كانت هذه أيضا كلماتك، اودون أن تسأل كثري،  املقمرةالليايلجنوم 

 )مهـاب (ليسـتطرد بعـدها    ضحكه؛ يفقالتها قبل أن ينطلق اجلميع  
 :احلديث قائالً
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-   كلمة صغرية كانت كافيـة  ،  العزيزصديقيا يا كذلك عهدناك دائم
 . روض سعادتك أو صحارى أحزانكإىل إلرسالك

 لقـائي  رحل قبـل  يل كلماتكم تلك ودعمكم هذا بصديق   تذكرين -
املهم ،   عباءته أم ال   يف رآين الذي كنت صديقه القدمي     إن أال أعب ،  بكم
 لإلخـالص  حياة ال تعرف     يف أعهده من غريه      مل بإخالص صادقينأنه  
 لك  إذالدى استفسار بسيط    ،  ال بأس بذلك اآلن على كل حال      ،  معىن

 ا عن هاتني؟هل تعرفون شيئً، متانعوا
الصورة املعتادة ورفيقتها الورقـة الضـامة       قاهلا وقد أخرج من جيبه      

 ألختـه قبـل أن ميررمهـا       فيهما،حيدق  ) مهاب(فالتقطهما   للتاريخ؛
 من نظرات تعجب له وألوراقه قبل أن يقطـع          إالّدون رد   ) اء(ـلو
 :حالة الصمت التعجبية تلك بقوله) اء(

 .عزيزييبدو أن سنواتك السابقة قد عمرت بأحداث جسام يا  -
 : قائالًإليهما لألرض قبل أن يعود بنظره ناظر) شريف(ابتسم 

 كـان أول    حـني ،  )اء( بكلماتك عامني للخلف يا شيخ       أعدتين -
غري ،   تلك إجابتك بنفس   أجابينحينها  ،   سالف الذكر  بصديقي لقاءايت

 عالمـات اسـتفهامها   ذهين مل متح من سطور اليت املتكررة اإلجابةأا  
 . متلؤهااليت
-       ما كثري ما زال علـى    ،  )شريف(ا يا   ال أظنك حباجة لشغل نفسك

 ذلـك اللغـز      لك حل  ن حيمال مالعله ؟يمن يدر ،  ذلك امليعاد عامني  
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ا يزيـل بـه    قد حيمل لك هذا التاريخ خري     ،   أيضا؟ يومن يدر ،  الكبري
ا من شقاء عاميك السابقنيكثري. 

لننتظر ما دمنا ال منلك     ،  ال بأس ،  إذناالنتظار العقيم    إالّليس أمامنا    -
 . العزيزشيخي يا لالنتظار بديالً

قات علـى    من كلماته تلك حىت انتبه اجلميع لصوت طر        ينتهيما كاد   
يلـىب نـداء   ) مهـاب  (أثرهااجته على   مكانه،الباب كادت تزحيه من     

 . تعلقت به أنظار اجلميع بعد فتح البابالذي الطارق،
 ؟)عبد التواب(معلم  -
ا بالعودة احلميدة لبطلنا الغائب     جئت مهنئً  ،)مهاب(هو بعينه يا أخ      -

 ن؟أم تراكم لستم على استعداد الستقبال زائري، منذ سنوات
 !على الرحب والسعة، تفضل يا معلم -

) ـاء (و  ) شـريف  (إىلا   بالدخول ناظر  إليه أشاروقد  ) مهاب(قاهلا  
وقـد   املكـان،  حديث ضمته بعض مقاعد توسطت       إىللذين انضما   لا

 يفا للترحيب بضيف غـري مرغـوب        للداخل تعد شيئً  ) لبىن(اجتهت  
تلـك  ) شريف(بقاء  مل تكن الفترة املنقضية على      ،  وجوده من األساس  

 كان من أمـر حياتـه السـابقة         الكافية للتعرف على تفاصيل كل ما     
قـد أعـادت    ) لبىن(و  ) مهاب(و  ) اء (إىل أن جلساته    إالّ،  الختفائه

،  ذهنه مـن جديـد  يفرسم بعض اخلطوط العريضة عن حياته السابقة    
 مل  اخلطـوط إن  من أبرز هذه    ) عبد التواب (ـوبالطبع كانت عالقته ب   

 . أبرزهاتكن
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 أسعدتنا عودتك كمـا مل     ،  )شريف(ا هللا على سالمتك يا      محد
 ..يسعدنا غريها

املعتاد علـى   ) البنهاوى(قول كسته عباءات االفك لفظه لسان        
 :املقتضب على قدر ما قيل له) شريف(فكان رد  ذلك،

- أشكر لك جماملتك، ا يا معلمجزاك اهللا خري. 
منـذ  طفت على السطح     ملدة؟ك طوال هذه ا   ؤلكن أين طال اختفا    -

   .…تتحدث عنأقوال كثرية  فقدناك فيه الذيذلك اليوم املشئوم 
 أليس كذلك؟، وفايتعن  -
- غري أن العجب قد نالت منه غيبتـك بقـوة          ،  امل أشأ هلا نطقً   ،  اعذر

 . ذاكلتساؤيلطوال تلك الفترة فكان الدافع 
يبة أو ـدمها يـا   أقوال الناس تشيد أركان املص ،  سيديال بأس يا     -

 أردنـا   إن منـها، يبقى التحقق منها ضرورة ال مفر       ،  )بنهاوى(معلم  
لألمور سريراحة اجلميعتنال منا بال متاعب ا طبيعي . 

 من  يءأعلم أنك حتمل داخلك بعض ش     ،  أصبت،  عزيزيأصبت يا    -
جئت أزيل من طريق عالقتنا عقبـات للخـالف         ،  )شريف( يا   ناحييت

 .كان ليثمر عن نتائج تروق للجميع ون،تعاأخرت كلينا عن 
ما مضى قد مضـى     ،  )عبد التواب (مقدر مبيقات يا معلم     يء  كل ش  -

 يفلست  ،   من جديد  غيايب حمتها سنوات    اليت لقراءة سطوره    داعيوال  
 . بكراهية أحد أو محل ضغينة ألحد بعد اآلنيلموقف يسمح 
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 على حاله بـال      بنقائك ال يزال   ، إمياين كنت على يقني من رد كهذا      -
 .رغم كل ما كان بيننا من خالفات تغيري،

 .سيديأشكر لك جماملتك يا  -
وأظننا حباجـة  ،  اآلنانصرايفحان وقت ،  غريهيء احلق وال ش إالّليس  

 .)شريف(للقاء آخر يا 
 .ا لقائك جمدديسعدين، )عبد التواب(ال بأس يا معلم  -
- ؟مبكتيبماذا عن صباح الغد ، احسن 
ـ  ،  )بنهاوى(أس يا معلم    ال ب  - متـام   يف جـوارك    إىلا  سأكون جالس 

 . شاء اهللاإنالعاشرة 
 .عزيزيأنا باالنتظار يا ، وهو كذلك -

 إىلقبل أن يعود من جديـد   الباب، إىل) مهاب(قاهلا وانصرف يصحبه    
 ):شريف(ا الئم) اء(حديث استأنفه الشيخ 

ال زلـت مل  ، ا يا بين لقاء آخر بدوننإقامة يفما كان جيب أن تتعجل     -
 حط علمرم من نزاعات         تلقاء الغـد   ،  ا بكل ما كان بيننا وبني هذا ا

 .أراك حباجة للتراجع عنه، هذا كان حباجة للتفكري فيه أكثر من ذلك
الرجل جاءنـا   ،  )اء( األمور أكرب من حجمها يا شيخ        يأراك تعط  -

 . تراهالذيتعقيد ليس األمر على مثل هذا ال، مادا يده باخلري وحسب
 :بقوله) مهاب(هنا كان تدخل 
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يبدو أن سنوات غيابك قد أنستك ما كان من حروبنا الضروس مع             -
ا ـذه   ال ينقلب العدو صديقً   ،  صديقيكن على حذر يا     ،  هذا الرجل 

 .)بنهاوى(ـ مثل عداء ذلك اليف كان إنخاصة ، السهولة
ا مـا   يع التمييز جيد  أستط،  كثر من هذا يا رفاق    يفّ أ كونوا على ثقة     -
قد تضع تلك الزيارة حد النهايـة هلـذه   ،  أم خالفه كان يريد اخلري   إن

 ال نـبين   كاملة،دعونا فقط منر بالتجربة     ،   تتحدثان عنها  اليتاحلروب  
اا على قواعد من االفتراضات نندم عليها الحقًأفكار. 
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)41( 
ذلك التوقيت املتفق علـى عقـد       ،   العاشرة من صباح يوم جديد     إا

األمر يسري بصـورة    ،  فيه) عبد التواب (و  ) شريف(جلسة أخرى بني    
 اسـتقبله   الذيمضيفه  أمام  ) شريف(ـ وجود منتظر ل   يفطبيعية متثلت   

 الضيف مل يعِط األمر أكثر      غري أن ذلك  ،  بترحاب وصل حد املبالغة فيه    
 :مما يستحق من اهتمامه فكان رده

 .ليس األمر حباجة لكل ذلك، )بنهاوى(أشكر لك ترحيبك يا معلم  -
 .تفضل باجللوس، عزيزيبل حباجة ألكثر من ذلك يا  -

وقد ظل مسعه على نفس اهتمامه حبـديث         خماطبه،دعوة  ) شريف(لبى  
 : استطرد قائالًالذي) البنهاوى(

 سؤالك عما كان من صراعك مـع احليـاة   حقيأعلم أنه ليس من     -
وعليه فقد دعوتك اليوم لنسـطر      ،  عزيزيطوال السنوات السابقة يا     

معما كان قبلها من سطور الرتاعا بقلم التسامح سطور ا جديدة تغب. 
-   عبد التـواب  (ا يكره ما اقترحت أو يعارضه يا معلم         ال أظن أحد( ،

 موقف  يف لست   ،  ألمس وأكررها اآلن على مسامعك    كما قلت لك با   
 .ا خالفتنا جانبيا أن ننح كثرييسعدين،  حبمل ضغينة ألحديليسمح 

- بل نأدعزيزيا يا ها متام. 
 :ابتسامة أتبعها بقوله) شريف(قول القى من 

-  بنهاوى(ا لبدء صفحة جديدة بيننا يا معلم        أراك متحمس(  ، احسـن ،
 .اال بأس بالتسميات مادام املقصد واحد، يها أنتدعنا نأدها كما تسم
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أما عن وأد ما    ،  صديقي لتسطري تلك الصفحة ال تتصوره يا        محاسي -
 . بتعاون مثمر بينناإالّفال أرى ذلك يتم ، كان

القتضاب أضاف على مالحمه ملسة جلية من       ) شريف(قول أثار حاجىب    
 :االستغراب دفعته للتساؤل قائالً

 ال زلت حباجة للمزيد     باعتقادي ؟)بنهاوى(صد يا سيد     تعاون تق  أي -
 . نريدالذي عن ماهية ذلك التعاون اإلفصاحمن 
دعنا نقـر  ، عزيزي يا التجاري التعاون إالّال جمال لتعاون بيننا اآلن     -

 يف ملحوظ،رمحه اهللا قد تراجعت بشكل      ) شاهني(أن جتارة أبناء املعلم     
ا بالقدر املطلـوب وهـو      ) ابمه(ظل غيابك الطويل وعدم اهتمام      

على القيـام بـنفس     ) اء(وعدم قدرة الشيخ    ،  املشغول بعمله اخلاص  
وبالطبع مل  ،   يلقيها اليتالهتمامه بدروسه الدينية     الكفاءة؛الدور بنفس   

وعلـى  ،   خلفتـه وراءك   الذي ذلك الفراغ الضخم     لتمأل) لبىن(تكن  
      ـ    كي ؛اذلك فأمامك صعوبات أرى وصفها بالكبرية حق ا  تعـود واقفً

عبـد  ( أن يكـون   عزيـزي  يا   يسعدينولكم  ،  على قدميك من جديد   
 . ذكرتاليتمزيل تلك الصعوبات ) التواب البنهاوى

 تقدم عرضك كله    أالّ أن يزيلها ؟  ) عبد التواب البنهاوى  (ـوكيف ل -
 .هذا أكثر راحة للجميع مرة واحدة دون تقطيع؟

-إىل تستطيع الرجـوع      تلزمك حىت  اليتسأقدم لك البضاعة    ،  احسن 
 يتم االتفاق   الذي الوقت   يفعلى أن ترد مثنها     ،  سابق عهدك من جديد   
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،  لك ديين نسبة من األرباح تخصم بالطبع من        يلعلى أن تكون    ،  عليه
 ماذا قلت؟، فائدة تطال الطرفني،  وجمهودكمايل أا شراكة بني أي

 يف يفكـر  شغلها فرك ذقنه بأصابع ميينه   ) شريف(عدة ثوان من صمت     
 :اقبل أن جييب راد) البنهاوى(عرض 

 درجة جاوزت بعض احلدود يا معلـم     إىلا  ا مغري  تراه عرض  لكن أالّ  -
 . منه تفوق استفادتك بكثرياستفاديت ؟)عبد التواب(

 :كابتسامة عريضة أتبعها بقوله) البنهاوى(قول وجد رده من 
-   أرى شهادتك جانب ا اجيابي  قولك ذلك ال يعـىن  ، يعزيزا يا   ا ال سلبي
 .ا من الفائدة ال بأس بهاقتناعك بنيلك جانب إالّ
لكن ماذا سيعود عليك من النفع مـن وراء عـرض           ،  نعم بالتأكيد  -

 .معي تريد عقدها اليتال أراك حباجة ملثل تلك الشراكة  كهذا؟
 اللذانوحنن   هذا، عرضي يفقد يأخذك الشك    ،  إليه يفهمت ما ترم   -

 إعـادة  يف رغبيت فقط   هي،  ا لسنوات قبل اآلن    كثري طالت خصوماتنا 
 الستفاديت إضافة،  أراه كان ميكن أن يتواجد بيننا قبل اآلن بكثري         وئام،

    ستكتسـب عمـيالً    فتجاريت،  ااملادية من هذه الشراكة أيض   ا  جديـد
ن كان ذلك حباجة لـبعض      إو،   عليه هي اتساع رقعتها عما     يفيشارك  
ال ،   سارت األمور كمـا نريـد      إن األمر،ية   ا يفلكنه الربح   ،  الوقت
 ذكـرت يـا   الـيت  عليك دون الدوافع     مساعديت حباجة لعرض    أظنين

كن دع عنـك    ل،   األمر على كل حال    يف التفكري   بإمكانك،  )شريف(
 . مساء الواقعيف التحليق يففقد يهوى باألمر قبل شروعه ، سوء الظن
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 ي ولن يتأخر رد   يلتفكري دعين،  )عبد التواب (وهو كذلك يا معلم      -
 .استأذن اآلن باالنصراف،  شاء اهللاإنعليك 

قبل أن يأتيه الرد من ذلك القائم يقابل         يصافحه،قاهلا وقام من مقعده     
 :مصافحته مبثلها قائالً

 تبخـل علـى      رجاء أخري أرجو أالّ    يللكن بقى   ،  عزيزيحسنا يا    -
 .بتنفيذه

 .هات ما عندك، بالطبع يا معلم -
، بتعاون وشيك بيننا  ) لبىن(و  ) مهاب(و  ) اء (إلخبارا  عيال أرى دا   -

 يف بقـوة،  حنوى وعدم تقبلهم لذلك األمر وارد    العدائيتعلم شعورهم   
 لعدم متتعهم بقـدر مـن       إضافة،  ظل تلك العالقة املتردية بني الطرفني     

وعليه فلـن   ،   جمالنا يسمح هلم باحلكم على مثل تلك األمور        يفاخلربة  
 .ا نستفيد منه جديدلتجاريايضيف رأيهم 

 :قبل أن يرد قائالً) البنهاوى (إىلقليال ينظر ) شريف(صمت 
أمـور  ،  نِئاطم،  )بنهاوى(كنت ألطلب منك نفس الطلب يا معلم         -

 .هكذا علمنا السوق،  ألصحاا فقطإالّالتجارة ال تتسع 
 .عزيزين ملوافقتك يا ئبدأت أطم -

بصـورة  ) شـريف ( أراحته كلمات     بعدما ،  امبتسم) البنهاوى(قاهلا  
 :كبرية مل يتوقعها ليأتيه الرد من خماطبه الباسم قائالً

 .)عبد التواب(دعنا ال نسبق األحداث يا معلم  -
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)42( 
ن إو األصلي،مغزاه  ) شريف( مل يتبني    الوضع اآلن أشبه باستفهام كبري    

 إىل وصل لينه    الذي املعسول) عبد التواب ( حديث   يفانتابه شك كبري    
   ه عليه أحبابه من صراعات سـابقة        حد ال يطابق متاملكنـه  ،  ا ما قص

بعدما رآه يطابق املنطق     ذهنه، يف الكثري من القبول     الذي يالقى الكالم  
ولو جبانب أقل   ا  فالرجل من وجهة نظره مستفيد أيض     ،   جوانب عدة  يف
ـ    اليتلكنها االستفادة   ،  منه  ايـة   يف) شـريف (ـ ستلقاها شراكته ل
 . اكتساا آمل وبقوةيف لصداقة هو إضافة، افاملط

 من  إالّاللهم  ،  مل يشهد وصوله البيت الكثري من أحداث جديرة بالذكر        
قابلـه   خصمه،ه مع   ئعما كان من لقا   ) اء(استفهام بسيط من الشيخ     

 : روتينية كأن مل تقَل من األساسبإجابة) شريف(
 ما كان بيننا مـن      الةإز يففقط رغبة من الرجل     ،   أمهية و ذ يءال ش  -

 . حد كبري هذه املرةإىلا أراه كان صادقً، سابق اخلالفات
اجلميع على علم بدهاء    ،  عزيزيال أنصحك باالطمئنان ملثل هذا يا        -
 . هاوية الضياعإىلالكفيل بدفع ألد خصومه ) عبد التواب البنهاوى(

 اال لنفسح، دعنا من ذلك اآلن   ،   لكل هذا القلق يا شيخنا     داعال   -
 . شاء اهللاإنسأستأنف العمل من صباح الغد ، حلديث أجدر بالتناول

ستزيل ،  كم انتظرت مساع مثل تلك الكلمات     ،  )شريف(هللا درك يا     -
الكثري من أمحال أرهقت كاهلينـا طـوال   ) مهاب( وعن صديقك   عين

 . طالت سنوات مشقتها على ثالثتنا بشكل كبرياليت غيابك،فترة 
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،  عملـه اخلـاص    إىلليتفرغ كل مـنكم     ،  )اء (يمال عليك يا ع    -
 .هنا من جديد للتكفل بكل األمحال) شريف(ـف

 .هكذا كان ظننا فيك وهكذا كان وجودك عند حسن الظن يا بىن-
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)43( 
خييم عليه جو من الرضا التام مبا كان        ) البنهاوى( مكتب   يفاحلال اآلن   

 تلـك  يفرضا متثل ،  طويلبعد غياب صاحب املكان وضيفه العائد      بني
 مالحمـه؛  رمستها ريشة السعادة املاكرة علـى        اليت العريضة،االبتسامة  

 وكأنه أراد مشـاركة     زائد، ود   يففكان عناق شفتيه خلرطوم شيشته      
ليصـبح علـى   ) البنهاوى(مل يكن ، فلم جيد أمامه سواه  أحد ألفراحه،   

 بـه   إيقاعـه  ينس بعد    مل،  )شريف( ظنها عليه    اليتمثل تلك السذاجة    
وعليه فقد كان اهتمامه به     ،  هئ آخر عملية ريب قبل اختفا     يفوبرجاله  

 إدارة وكأنـه قـد أراد   هو، الّإعلى مثل هذا النحو ذا دافع ال يعلمه         
 بغرميـه دون    لإليقـاع اللعبة من جديد حبنكة مستها اهلدوء والصـرب         

اع صبيه ومسـاعده    غري أن هذا املنطق الرزين مل يلق من اقتن        ،  خسائر
فكان سؤاله لسيده النابع من ينابيع تعجبه قائالً؛ ااألول ذلك كثري : 

أم  أمبثل هذا تستعيد ثأرك القـدمي؟   ،  معلمي يا   يء ش أيمل أعد أفهم     -
 تراك تغاضيت عنه كما أوحيت له وللجميع؟

 صـبيه، ا من قصور تفكري بضحكة صغرية ساخر ) البنهاوى(قول قابله   
 :به بقوله املنطوق من لسان باردقبل أن جيي

 أقـداري ال زالـت  ، أوحيت له ،  عزيزيسألت وأجابك لسانك يا      -
ا لـن يسـمو     أبـد ،   مثل غباءكم يا فىت    يف مبن هم    ابتالئيتِصر على   
 . تفكري الكبارإىلتفكريكم 
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- ذا الكرم يكاد       ،  سيديا يا   عذر باجلنون يصيبينلكن تعاملك معه  ،
بهاإليقاع يفبتك السابقة امللحة ا رغال يالئم أبد . 

 يفهـذا   ) شريف(ا ما متنيت لو حظيت مبثل       كثري ؟)سيد(أتعلم يا    -
 الصـفوف   يف أن جيعله    إالّلكن اختالف مناهجنا أىب     ،  صبياينصفوف  
كـان  ،  ـم جتمعـين  يستعدون ملعارك أعدائيحيث يصطف   املقابلة،
ري ال ينعم أحدكم ولـو  وهو املالك لرأس ذهبية التفك  كثريا، ليساعدين

 .جبزء ضئيل منها
 املهـني، وقد مأله الغيظ من كالم سيده        انكسار، يفطأطأ الفىت رأسه    

 :اقبل أن يأتيه كالم معلمه من جديد مستأنفً
 ي اهلادئة لألمر قد تالق    إداريت،  ا هذا رعونة أو محقً    تصريف يفقد ترى    -

تالفا عما نويتـه     ذلك اخ  يفظننت أن   ،  اا وفري من فهمك اخلاطئ حظً   
 احلايل تعاملي حقيقة األمر    يفو  ،   عليه فور رؤيته   اإلجهازقبل ذلك من    

،  على أفضـل مـا يكـون       مرادي جناح   يلمع املوقف هو ما يضمن      
مبالغ صغرية هو   ،   له كل ما أمكنه سداده من جتارته       عطائي يفسأستمر  

جليدة مع  وعالقته ا  التسويقية، ظل عبقريته    يف قادر،على الوفاء بدينها    
 عنده ذرة شـك   رأسهيف حد ال جيد إىل يلحىت يصل اطمئنانه     التجار،

 سأقرضـه   اليت الكربى،حينها تكون الصفقة    ،  معيتردعه عن التعامل    
وعلى جانب آخر أكون قد أيـت       ،   من بضاعة تضيق هلا خمازنه     إياها
 مع التجار على بيع جتارة مماثلة بسعر أقل ممـا أراد البيـع بـه          اتفاقي

أتالعـب بـه     قبضيت، يفويصبح   التجارة،حينها تكسد   ،  للوفاء بدينه 
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 مببلغ لو عمل عمره كله ملا استطاع الوفاء         يلوهو املدين    شئت،كيفما  
 .بشطره

 سـيده،  كـالم    يففترة قصرية من الصمت سادت تفكري ذلك الفىت         
 جعبة  يفبعدما كشف لفتاه املقرب عما       بشيشته، تابع االستمتاع    الذي

 :ه قائالًئ نفس هدويفقبل أن يستطرد  أالعيب، من شيطانه
 ظننتها غبـاء    اليتهل فهمت اآلن ما قصدته من وراء تلك املعاملة           -

ا عن حق له؟من معلمك أو تراجع 
 ذلك خسارة لـك     يف،  لكن،  مل أقصد ذلك بالطبع   ،  معلميالعفو يا    -

 .وخسارة ليست بالبسيطة، سيديأيضا يا 
 إنمث  ،  ال تقدر بثمن  ) شريف(وسلعة  ،   العزيز فتايلكل سلعة مثن يا      -

 .ا منذ حني قد عوضتها مسبقًخساريت
اضاقت عينا الفىت وقد تساءل متعجب: 

 ؟معلميكيف يا  عوضتها؟ -
تلـك   قبل وفاته؟ ) شاهني( اقتناصه من املعلم     يفأنسيت ما جنحت     -

حني أجربته على البيع بـثمن       مصدوما، وفاته   يف تسببت   اليتالصفقة  
ظفرت مـن وراء تلـك        تراكمها؟ يف تفننت   اليت ديونه،خبس لسداد   

ا من جـزء    لن يتكلف جزءً  ) شريف(ـ ب وإيقاعي،  العملية مببالغ طائلة  
معلمك ال خيطـئ    ،  صغريي النهاية يا    يفأنا الفائز   ،   حينها أرباحيمن  

 .هلا حساا الدقيقكل خطوة خيطوها ، التدبري
 .ز العزيمعلميك يا ؤ ذكايبهرينكم  -
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 . اللعبة عند هذا احلد وحسبتنتهيلن ، مهالً -
 ؟سيديماذا هنالك من مشاهد الفيلم بعد ذلك يا  -
نه اجلـزء   أ،   أفاجئ به اجلميع   فدعين،  أما عن ذلك اجلزء من اللعبة      -

أن ،  عنـه اإلفصـاح كل ما أستطيع ،  املثرية تلك لعبيت من   إيلّاملفضل  
 !اختفاءه هذه املرة سيكون لألبد
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)44( 
 احلقد الضام لكـل     معاينشهور مضت على هذا احلديث احلامل لكل        

) البنـهاوى ( األمور على مثل ما أراد  سارت خالهلا ،   الكراهية إحياءات
 مل  الـذي  التعاون، هذا   إالّمن احللول   ) شريف(مل يكن أمام    ،  وأفضل

 ظـل   يفوهو املستلم لتجارة أوشكت علـى االيـار          غريه،يعلم به   
بعملهما اخلاص دون جتـارة آمنـوا بعـدم         ) مهاب(و  ) اء(نشغال  ا

 .فيها) البنهاوى( جماراة قدرم على
بنجاح خمططه لتلهيه عن تساؤل     ) عبد التواب البنهاوى  (مل تكن فرحة    
 إقنـاع  يف القاهـا    اليت عن تلك السهولة النسبية      ،  هسطاملا سأله لنف  

 شـافية لسـقم   بإجابـة  ا مل يظفـر  لكنه أبد ،  بذلك التعاون ) شريف(
 واختفاء سـابق  للذاكرةوهو اجلاهل مبا كان من أمر فقده     استفهاماته،

وعليه فقد حمت صورة معاملته     ،   حيث ال رجعة   إىلاألحداث من ذهنه    
له عن  ) لبىن(و  ) مهاب(و  ) اء( عايشها ما كان من سرد       اليتاحلسنة  

 إىل إضـافة ،  يعشفكان حمو ما عاش ملا مل       ،  أحداث عدة قامتة مل يعشها    
 غىن عنها   يف متاعب هو    إىل ي قد تؤد  اليت كل السبل    إغالق يفرغبته  

 .بكل تأكيد
، وخطـط ) البنهاوى( حيث أراد    إىل طريقها   يفاألمور على كل حال     

قضاها  الطرفني،عام وبعض عام قد مضى على ذلك التعاون املثمر بني           
 يتخلـى   الـيت  العودة السريعة    يفرغبة منه    دءوب، عمل   يف) شريف(

 اليت الشراكة،عا حد النهاية لتلك     واض له،) البنهاوى(بعدها عن دعم    
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وعليه فقد كانـت    ،   حلق عالقته بعائلته اجلديدة    يفكانت مبثابة الغصة    
 يف) البنهاوى( جوار   إىل حتقيق أقصى استفادة من عمله       يفرغبته امللحة   

 .مبا ال يؤثر على ثقة الثالثة املطلقة فيه وقت،أقصر 
،  اية الشراكة قادمة ال حمالة كمـا أراد        قطّ أن ) شريف(مل يدر خبلد    

ا فيما  أخري) البنهاوى(جنح  ،   توقعاته  مل ترتِق هلا قطّ    اليتغري أا النهاية    
 ظنـه،  درب يفكانت تلك الصفقة األخرية مبثابة آخر اخلطوات       ،  أراد

 أن غـري ،  حيث اتفق مع غرميه على تعاون دائـم إىلمستمر  ) شريف(
خلطوات الطريق كان على غـري مـا ظـن ذلـك            ) البنهاوى(رسم  

ال ميلـك   ) شريف(و خمازا، يفكسدت البضاعة   ،  وأراد) شريف(ـال
 شـباكه   يف وقع   الذي ،  من احللول ما يؤهله للخروج من مأزقه ذلك       

 .كأضعف من عصفور مهيض اجلناحني
     ا اآلن ها قد انكشفت األمور أمامه متام  ، قوانني اللعبـة    ىلإا  فطن أخري 

 إدارةكون  توأدارها عدوه على أفضل ما       الوحيدة، كان ضحيتها    اليت
 مفاوضـات   إىل اللجـوء    إالّمل يعد أمامه اآلن     ،  املؤامرات وختطيطاا 

 الطـرفني دون    ي حل يرض  إىل الوصول   يفعلَّه ينجح    هدوء؛ يفأخرية  
ات  سـنو  إىل به   ي قد يؤد  اآلنخاصة وأن الضرر    ،  ضرر ميس أحدمها  

 لفقـدان  إضـافة ،  اهللاإالّمن السجن ال يعلم مداها وال مدى ما يليها         
 اهللا مـا افتقـده      يف كنفها من األمان واحلب      يف القى   اليتتلك العائلة   

 .وبشدة قبل اجتماعه م
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 ،ااستعد حلديثها متام  ،  طوال عام كامل  ) البنهاوى(كانت زيارة انتظرها    
حيث الغـرق    الثانية، اخلطوة   إىلوهو املخطط بدقة الستدراج فريسته      

كان لقاء بـني    … للنجاة سبيالً) الشريف(بني أمواج ال ميلك هلا ذلك       
هـدوء تـام    ،  طرفني تناقضت بشدة ردود أفعاهلما حول مـا كـان         

ذلـك  ،  )شـريف (ب ببعض العصبية من     ووغيظ مش  ،)البنهاوى(لـ
 : استهل حديثه احلامل لكلمات حنقه قائالًالذي

ال شك أنك   ،  )عبد التواب (بنجاح خمططك يا معلم      اخلالصة   يانئ -
 . حد كبريإىلاستمتعت بتنفيذه 

بابتسامة عالهـا االسـتفزاز     ) البنهاوى(قابلها  ) شريف(كلمات قاهلا   
 :قبل أن جييب قائالً مالحمه، يفاملتجسد بقوة 

 على املساعدة ال    تشكرينحسبتك   ؟عزيزيأمبثل هذا ترد اجلميل يا       -
 . اجلميلناكريعهدك قبل ذلك من مل أ أن تنكرها؟

 من مكرك ااوز بفجره كل      حذرين حني   إذنعلى حق   ) اء(كان   -
 .ك من حدود التوقعاتؤما وضعه خصومك وأعدا

اهلدوء أقصر الطرق   ،  عزيزي أسوار حكمتك يا     بتخطيال أنصحك   -
 .إليها حاجة يفوأنسبها لنتائج أراك 

 ضيفه الواقـف    إىل ببطءا  سائر وقد قام من جملسه      ،قاهلا وصمت قليالً  
هدوءيفا يراقب خطواته مستطرد : 
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-   تكـن   مل،  صديقيا عن نصائح شيخك املبجل يا       أراك ختليت مؤخر 
 صغائر أمـورك قبـل      يف إليهكنت تلجأ   … قبل اآلن  هذه عادتك قطّ  

  تالشت بعد غيابك الطويل؟اليتأم أا الثقة ، كبائرها
ختليت ،  جلانب األول من احلديث    ا يف يءقد يؤازرك احلق بعض الش     -

 كلفـين  الذي األمحق التخلي  مثن ذلكوها أنا اآلن أجين   نصيحته،عن  
 .تنفعنا تارة وأخرى تدفعنا للهاوية، لكنها أخطاء نتعلم منها، الكثري

ال زال  ،   تـراه  الذياألمر ليس ذا السوء     ،  مهالً،  عزيزي يا   مهالً -
  غلَق متاما ب باب األمل مفتوحاللحاق ببصيص األمـل  بإمكانك، عدا مل ي 

 . حيث ال رجعةإىل يعربه قبل أن توصده أقفال السجن الذي
ال أظن املوقف حباجة للمزيـد مـن         ؟اإلفصاحماذا عن املزيد من      -

 . يعمر كالمك جبزء وفري منهالذي اإلام
-  أننـا  ) شريف(تعلم يا   ،   العزيز شريكي هذه النقطة يا     يفا  نتفق متام

 عـدم نيـل   يفا لعلَّ هذا كان سبب، تام بطبيعة بعضنا البعض   على علم   
   بعضا من طعنـات     إالًاللهم  ،  ا طوال فترة نزاعنا   أحدنا من اآلخر متام 

ا علـى   حىت متكنت منك مؤخر   ،  عابرة من أحدنا لآلخر مردودة مبثلها     
 . باخلصوماإليقاعأفضل ما يكون 

 اإلفصـاح ستوى   مل يال أظنك تعترب ما سبق من كلماتك هذه يرتق         -
 . ضرورة تواجدهيف معي قصدت واتفقت الذي

 يـأيت الكالم البد له من هدوء يتوجه حـىت         ،  صديقيال تتعجل يا     -
 .اأرى أن تسرعك هذا قد يغلق باب تفاوضنا مبكر، مبنشود نتائجه
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 اسـتطرد   الذي) البنهاوى(بانتظار القادم من حديث     ) شريف(صمت  
 :قائالً

، ك طوال هذه السنوات املاضـية     ئن سر اختفا  لن أسألك بالطبع ع    -
أا مل تكن علـى نفـس درجـة     الكامل، بإمياين أصارحك دعينلكن  

وعدت النتهاجها بعـد     اختفائك، كنت تنتهجها قبل     اليت االستقامة،
ا أن سنوات غيابك قد عمرت بالكثري من األعمال         أوقن متام ،  عودتك

 ق؟ غري حمتراين، أم، أظلتها مظلة الالشرعية
 .غيايب طوال فترة صاحبتينوكأنك قد  نادرة،أراك تتكلم بثقة  -
ن كنت  إو،  هو فقط جمرد ختمني حيتمل اخلطأ والصواب      ،  ليست ثقة  -

 .مل أخطأ التخمني قبل اآلن
 : خصمه قائالإىلبرهة قبل أن يتجه بسؤاله ) شريف(صمت 

 ؟)عبد التواب(ماذا تريد يا  -
 سيعود بالرخاء علـى     جبانيبدك  وجو،  )شريف(أريد مساعدتك يا     -

 الثالثـي ودعك من هـذا   كالمي، إىلانصت ، كلينا وبأقل اهودات 
ا هلاالذين يلتحفون املثالية ويرون نفسهم أرباب. 

 األوىل  يفأنصت    املرات؟ لثاين إليك انصت   إن يب حيل   وماذا عساين  -
فال  ،الثالثيأما عن هذا    ،   األسود اآلن أمامك   مصرييوها أنا أصارع    

وأما ثالثا فالبـد أنـك      … حقهم يف أمسح باملزيد من الكلمات      أظنين
 أليس كذلك؟، اإلجرامي نشاطك يف لك مساعديتتقصد 

 . نربة حديثك ما يوحى باملوافقةيفال أرى  -
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 .إليك إيصاله يفمن اجليد أنك فهمتها وحدك دون تصريح أجتهد  -
ماذا عن العمـل    ،  ا على هذا العرض    بسيطً  نجرى تعديالً  إذندعنا   -
 أذكرك أن خيارات جناتـك      ودعين  حىت وفاءك ذا الدين؟    جانيب إىل

 . هذا االختيار وحسبيفاآلن تنحصر 
 وحـل العمـل   يف على الغـوص  إجباري، إذنكانت هذه خطتك    -

، ي بعد تراكم ديونك عل     ستطالين اليتا من قيود السجن      هرب اإلجرامي
 مـن  الثـاين  القول أن اجلزء فينيؤس، عزيزيجلأت للمساعد اخلطأ يا    

 .اا وافرخطتك قد نال من الفشل الذريع حظً
لعله ،   من فشلها  خمططايت احلكم على جناح     يفال أنصحك بالتسرع     -

 ألن أعب ،   خطة قبل ذلك على كل حال      يلمل يصل لعلمك أنه مل تفشل       
 األيام أالَّ أؤمن بكالم لسـان طوقتـه عصـبية    علمتين، بردودك اآلن 

، ن كنت أراك ال متلك دوـا حـالً        إو موافقتك،لن أتعجل   ،  صاحبه
سأنتظر على حرارة لقاءنا القـادم     ،  عزيزيتستطيع االنصراف اآلن يا     

ا أن تأخريك عـن     وتذكر جيد ،  بعد يومني حيث خنطط ألوىل العمليات     
 حال  بأي أرض الواقع    إىل نزوله   يعجبك حلل لن    جلوئييعىن  ،  احلضور

 .من األحوال
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)45( 
 درجة  إىل ذهنه   يفاملكان وقد تشابكت خيوط التفكري      ) شريف(غادر  

نـه ال   إحني قال   ) البنهاوى(هل صدق   ،  حدود التعقيد جاوزت عندها   
هـل   ميلك دون الرضوخ لعرضه من بدائل احللول ما يضمن خالصه؟         

 يفيبدو أنه صدق     ؟إجرامه إالأصاب حني أخربه أن ال ملجأ من ديونه         
  ا،ليخدع نفسه   ) شريف(مل يكن   ،   حد كبري  إىلا  قوله وأصاب حقكثري 

لن يسـتطيع   ،   وقت مضى  أيوهو األحوج للمصارحة اآلن أكثر من       
بكل ما كان من    ) لبىن(و  ) مهاب(و  ) اء (إخبارمهما كانت الضغوط    
،  ال رجعة  إىلكانت مثرته ضياع جتارم      عدوهم،تعاون سابق بينه وبني     

، دهم كل ما تبقى من جتـارة ميلكوـا   لن جيرؤ على التصريح بأنه أفق     
 إليـه أحسنوا ،  وال باخليانة تالقى األمانة  اإلحسان يقابل   باإلساءةليس  

 إالّ جعبته مـن األجوبـة       يف مل جيد    وحني ائتمنوه ،  باإلساءةفكان رده   
ا لسـبيل    شقً ي أو يبغ  اإلساءة طريق   يفا  ن كان مل يرد سري    إو،  خيانتهم
 موقـع املُـدان     يف اآلنهـو   ،  على كل حال   ةالنتيجة واحد ،  اخليانة
 حيث سـجن كـاف   إىل بإرساله أيام فقط كفيلة إالّوليست ،  الفاشل
مل ،   من أنقاض حياة ال يعلم عن ماضيها ولو حلظة واحدة          الباقيليفقده  

هو اآلن أحـوج  ،  له بالتفكري فيما كان   يسمحما  وقت  اليعد هناك من    
مضـت مهلـة    ،   قـادم  لكل دقيقة يسخرها فقط للتفكري فيما هـو       

 الـذي  اخليار   إىل اية األمر    يفقاده   متواصل، تفكري   يفله  ) البنهاوى(
 ما عليه   ي حىت يقض  )البنهاوى(قبول عرض   ،  يكرهه وال ميلك له بديالً    
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ن كان  إو،  النقي سابق عهده    إىلمث تكون عودته بعد ذلك       الديون،من  
و كلفـه ذلـك   ول عازم،ا آخر هو على تنفيذه  نفسه هدفًيفقد أضمر  

 !! من سنوات عمرهالباقي
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)46( 
استشرت خيوط مشسها الالمعة بلون      حارة،كان الوقت أقرب لظهرية     

    الذهب بني اخلالئق معلنة استمرار دارت  الـيت  العمل،ا ملاكينة   ا معتاد 
 أطلق عليها أهلها من العاملني ساعة       اليت الساعة، تلك   يفتروسها بقوة   

اختلطـت داخلـه     كبري، كمذياع   اإلسكندريةبدت شوارع   ،  الذروة
تـداخلت بـه أوامـر      ،  نداءات الباعة وجميباا من أصوات الشارين     

وبني اخـتالط النـداءات     ،  الرؤساء وملبياا من تنفيذات املرؤوسني    
واألصوات وتداخل األوامر والتنفيذات يبقى كل مذيع على علم تـام    

 ويبقـى احلـال ذ    ،   جناحها يفه البارز    كامل بدور  وإميان إذاعتهخببايا  
ـ       الذي لذلك املذيع    يءاختالف بعض الش    يء ال يعلم عن برناجمـه ش
 حتضـري،  منه أو    إعدادألقته فيه أيامه دون     ،   تقدميه يفيعينه على جناحه    

 واحدة أنه قـد  إميانا لدور مل تراوده ذرة ا مذبذب تقدميإالّوهو ال ميلك    
خليبته اجلليـة واسـتهزائهم بأدائـه       فكان ضحك اجلمهور    ،  خلق له 
 من بكاء يقابل    إالّوىف املقابل قد خلت جعبته من كل احليل         ،  الركيك

  ها هـو ذلـك     ،  استهزاء املستهزئني  يا يالق ضحك الضاحكني وتأوه
 طريقه من جديد للمزيد من حلقاته       يفاملذيع الفاشل املُجبر على فشله      

ليئـة بتأوهـه واسـتهزاءات      امل،   وضحكات املتـابعني   ببكائهالعامرة  
أفضل له اعتزال   ،  ا بعد اآلن  ا كثري ال يظن حاله ذلك مستمر    ،  السامعني

أيام قادمة يراهـا    ،  ويتلذذ مبا يالقيه من عقبات     بآالمه،مجهور يستمتع   
رحيله وحزم على فقـدان     ،  باختفائهستشهد انعزاله وفرحة مجهوره     
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هـو  ،   من التسـليات    حياة ال تشهد الكثري    يفمصدر تسليتهم األول    
ومذيع بال  ،   غىن عن مذيع فاشل    يف إذاعة سيشهد   الذي إذناملستقبل  

ربنامج مـع   لكنه فقط االنتظار آلخر حلقات ال     ،   ساخرة إلذاعةحاجة  
 تسري خطة قضائه عليه كأفضل ممـا أراد وطالـت    الذي الضيف،هذا  

 .ختطيطاته
طريقـه مـن     يف مذياع احلياة    يفذلك املذيع املسكني    ) شريف(ها هو   

أجربه ،  جديد ألحد الضيوف الثقيلني على أيامه األشبه بربنامج فاشل        
ا موافقتـه اجلربيـة     مبدي) البنهاوى(ـتفكريه من جديد على اللجوء ل     

وهـو   بزيارتـه، ا  كثري) عبد التواب (مل يتفاجئ   ،  على عرضه السابق  
 وجهـه عـدا طريـق    يف كل الطرق إغالقا بأنه قد أحكم  املوقن متام 

على نفس درجـة    ) شريف( يعتربه   الذي لعرضه،ا   راضخ إليهجوء  الل
غري أن ذلك الطريق ميلك الفرصة      ،   متلكها قيود السجون   اليتالقسوة  

ال ميلكه ذلك الطريق اآلخر خلف       وهو ما ،  لترتيب األوراق وتنظيمها  
 .القضبان

 ؟صـديقي ا يـا   كالمك السابق ائيأعتربلن  إينأمل أقل لك مسبقا      -
على كـل   ،   وجلأت من جديد ألقرب احللول للعقالنية      دسيحصدق  

 . على الظفر مبساعدة مثلكنفسيحال أهنئك على حكمتك وأهنئ 
جنحت باقتـدار وال زال     ،  )بنهاوى( يا   بدهائك أنا   ي انئ إليكبل   -

ا بنفس جناحه الباهرعرضك الناجح على حاله مستمر. 
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-      عمـا قريـب    ،  )شـريف (ا يـا    دعنا ال نرى بعضنا خصمني جمدد
ليس بني الشركاء يكون هذا النحـو       …سيجمعنا عمل واحد يا رجل    

 .من التعامل
 باتت  مشاعري،  ا حنوك أيض  شعوري يفال أظنك متلك حق التحكم       -

 يف أدىن استعداد لفقد القليل منـها        يولن أبد  اآلن، الوحيد   رصيدي
ه لك أن تسأل عن كفاءة العمل ودقة تنفيذ       ،  حب زائف ملن ال أهل له     

ا من قريب أو بعيد حتـت       دون ذلك فال شأن لك به متام       أما ما ،  فقط
 . ظرف من الظروفأي

ا دوئه قبل أن يكون     وهو ال يزال حمتفظً    برهة،) عبد التواب (صمت  
 :رده
 أن ذلك األمر قـد أصـابك فيـه    إالّ، رغم كوا بداية غري موفقة    -

 خالفاتنـا   ذابةإ ت أرد أينتذكر فقط   ،  إليكا  هو راجع متام  ،  الصواب
 .السابقة
وقد خفض رأسه قبل أن      استنكارية،ضحكة صغرية   ) شريف(ضحك  

ا خياطب خصمهيرفعها جمدد: 
أم ،  )بنـهاوى ( أدىن مما توقعت يا معلـم        ذاكريت يفيبدو أن ثقتك     -

      كالمك هذا كان السبب     ا؟تراك أنت من ضعفت ذاكرته كثريا مؤخر
 الذيدعنا من ذلك الكالم     ،  يف رغم أن  عزيزي تعاوننا ذلك اآلن يا      يف

 تلك  إلمتامبقى فقط لدى شرط أخري      ،  يؤمن كالنا أنه بال أساس اآلن     
 .الصفقة
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قبل أن يستأنف احلديث ومـا       ساخرة،بضحكة  ) البنهاوى(قول قابله   
 :زالت ابتسامته العريضة على حاهلا تعلو وجهه قائالً

خـر يـا    الشـروط علـى اآل  بإمالءله  من تراه فينا بوضع يسمح       -
 .إليكلست من جلأت إيلّ أنت الالجئ  ؟عزيزي

 ،)البنهاوى(على استفزاز   ) شريف( ملكه   الذيصمت لثوان كان الرد     
 من اهلدوء يتطلبه املوقـف ليمـر بسـالم    رعلى قدأتبعه برده احملافظ  

 :قائالً
  عن تسميته رجاء؟إذنماذا  -
 يـا    حد كبري عـن غطرسـتك      إىلا  ا ملحوظً  نربتك تراجع  يفأرى   -

 .عزيزي
قبل أن يأتيـه   غضبه، نريان إمخاد يفوقد جنح صربه  ،)شريف(مل يِجب   
 :لكالمه قائالً) البنهاوى(استئناف 

- مناقشة كل التفاصيل قبل     بإمكاننا،  هات ما عندك  ،  ال بأس ،  احسن 
 .ذلك أفضل لكلينا ولنجاح العمل، بداية العمل

 أهلذا احلد مك التسميات؟ -
،  العزيـز  شريكي تراها طفيفة يا     اليتلى تلك الفروق    عملنا قائم ع   -

 .إفشاله العمل أو بإجناحفرق واحد منها كفيل 
لست حباجة ملثل هذه األسـاليب      ،  أراها مبالغة للتهويل ليس أكثر     -

 .على أية حال
 . مبا تريدإيلّ، ال بأس، ا سوء الظن جمددإذنهو  -
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 املشـبوه   بتعـاوين  أحد   أريد التفاقنا القدمي الناص على عدم معرفة       -
 .ا أنه تعاون مؤقت فقطتذكر دائم، ذلك معك

ـ ) عبد التواب البنهاوى  (،  عزيزيلك هذا يا     - ا علـى املوعـد     دوم
 .للوفاء مبا نطقه لسانه من وعود

ـ   ) شريف(ضحكة ساخرة أطلقها     إياهـا ا لتلك اجلملة األخـرية متبع 
 :بقوله

-  ملثـل  داعال ،   لـه  ا على وصف نفسك مبا لست أهالً      ال زلت مصر 
،  وكان مـا كـان  نلت ما تريده مين، عزيزي من جديد يا أماميذلك  

 .أستأذن باالنصراف
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)47( 
 ذكرانتهى اللقاء أخريالـذي ذلك املكان ) شريف(غادر ، ا بال جديد ي 

ها قد تالعبـت بقاربـه      ،  باتت فكرة الثأر من أهله على أشدها اآلن       
 عقد  الذي اجلرمية، شاطئ   إىل له   إلقائهاكان  ف جديد،أمواج احلياة من    

ا مهمـا كانـت      جمـدد  إليـه العزم قبل ذلك على عدم شد الرحال        
 مل يقو قاربه الشارد على مقاومته       الذيلكنه عتو األمواج    ،  اإلغراءات

شاطئ طاملا ذاق من حرارة مشسه وسخونة رمالـه مـا           ،  لوقت طويل 
 كان أبعد   الذيذلك الرجوع   ،  إليهيكفيه لتفضيل اهلالك على الرجوع      

حني سار   عليه،بعدما رآه من شرور جرت       ورغبته،ما يكون عن نيته     
لكنها العودة علـى   ،  صديقه الوحيد ) يالعوض( دروبه أبرزها رحيل     يف

 .أو مبعىن أقرب للدقة أجرب نفسه عليها،  أُجِبر عليهااليتأية حال 
   من اتفاق اخلصـمني    بعدما كان    كبري، حد   إىلا  كان تطور األمر سريع

سـاعد  ، ابدأ التعاون على نطاق ضيق اتسع تـدرجيي  ،  على بدء العمل  
 ذلك اال حـني كـان يعمـل        يفالكبرية  ) شريف(على ذلك خربة    

حبقيقـة ذلـك   ) البنهاوى(ن كان مل يخرب     إو،  )سعد العامرى (حلساب  
 أا مهارة وحنكة وفرها له     الساذج،األمر مفضال أن يتركه الفتراضه      

 .ه ليس أكثرؤذكا
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)48( 
 من  إالّ كانت املدة املارة على ذلك الوضع دون تغيري          عام أو أقل قليالً   

 ين كان يخف  إو الشراكة،بالذنب من هذه    ) شريف (إحساس يفزيادة  
 باقتراب قدومها   إحساسه كان   اليتوراءها ما يشفع له ساعة املواجهة       

لسريان األمور  ) البنهاوى(ياح   ارت يفوزيادة تقابله   ،  يتزايد مبرور األيام  
 .كما أراد وأفضل

 خيال األشـجار    الرائييكاد  ،   حد كبري  إىلكانت ليلة فقرية النسمات     
بعدما كـان مـن ثبـات        حرارته، صيف اشتدت    أياديمتاثيل مثلتها   

فروعها دون حراك وبقاء أوراقها على نفس الشاكلة املُحبطة ألطيـار           
     ى املعتادة على مشاركة مجيع أركـان       وه،  اال يروق هلا ذلك اجلو كثري

 . مثل تلك الساعةيف اليومي تراقصها وتغريدها يفالطبيعة هلا 
 قمـر  إطاللة اعتادها مع كل اليتعلى موعد مع جلسته  ) شريف(كان  

 الـيت  تعلوهـا شـرفته   واليت ،)شاهني( مرتل احلج يف تلك الشرفة   يف
ا حبرارة اجلو أو     يعبأ كثري  مل،  تركها لزيارة يومية اعتادها جلريانه األعزاء     

 غـاص   الذيوهو  ،  فقر النسمات أو ثبات األشجار أو اختفاء األطيار       
 : حديث اعتاده مع نفسه أقوى حرارة وأشد قسوةيف
 بثاندير  اجلالشريف غري   ) عبد الرمحن (ـيا ملشوارك العجيب أيها ال     -

 عن  يمن أين لك باجلدارة وأنت املتخل     ،  نعم غري جدير به   ،   ذاك هئأمسا
من أدراك من األساس أنك هـذا       ...لكن مهال  صفاته بأخبس األمثان؟  

ذكرياتـه معهـم      يتحدثون عنه ويتشدقون مبكارمـه؟     الذيالشريف  
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 شهدا هذه الذكريات بعيـدة باسـتقامتها ونشـاطها          اليت وصفاته،
عبـد  ( قصـة    أهـي ،  ها كل البعد عما متلكه اآلن من صفات       ئوذكا

 يف اإلثباتـات  مث تأيت  شوكها، ها وجتين قصة تعيش  من جديد؟ ) الرمحن
 إيـهِ   عليه من أيامـه؟    اين على نفسه    ، جلاين األشخاصالنهاية أنك   

 جـوارك   إىلختتلف حولك التسـميات ويتبـدل       ،  عليك يا مسكني  
 املؤمل والتبديل وأنت على حالك من التخبط بني االختالف         األشخاص،

 كان اآلن وأنـت ال      ال بأس مما  ،   نال من كل مجيل كان حيتويك      الذي
ماذا عن تلك الشـراكة      ها التائه؟ ماذا عن القادم أي   ،  متلك له التعديل  

هـل    أخفيتها عن نواظر هؤالء الثالثة الذين تتواجد بينهم اآلن؟         اليت
هل يستحقون منـك     مبثل هذا تقابل احتضام لك وحرصهم عليك؟      

 لـيس أنـت؟   و قد يعصف بتجارة هم مالكوهـا        الذي اإلنكارذلك  
  ثبت    أخفيت بداخلك أمرمت أنك جدير ببعض ما حيويه هـذا         أنا قد ي 

 فشلت فهو اخلسران    إنلكن اعلم أنك    ،   يقترن بك اآلن   الذي االسم
املبني لكل باق من أنقاض حياة تستهلك أيامها كما استهالك الطفـل            

 فرض عليه مثل    الذيلوال أنه الواقع األليم     ،   اقتنائها يفلدمية هو زاهد    
 .قتناءهذا اال

كلمات حدثته ا نفسه وحدثها ا قبل أن يأتيه ذلك التنبيه من خلفه             
 : جواره قائالًإىل اجللوس يفلذلك الشارع 

 ! هذا احلدإىلمل أكن أعلم أن الصمت ممتع  -
 :انتبه له ذلك احملادث نفسه فكانت ابتسامته املتبوعة برده اهلادئ
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 ال  اإلنسانيةلغة من لغات     إالّ ليس   عزيزيالصمت يا    ؟)اء(شيخ   -
،  ذوو األلبـاب   إالّ أصحاب العقول وال يفهم مرادها       إالّ معانيها   يعي

حينها فقـط   … وصفاء النفس ونقاء القلوب    فقط اقرنه بابتسامة الثغر   
 نه صمت؟إمث من قال ، سيشعر خصمك بفداحة خسارته

ا عن ثالث ميكـن أن يطالـه حـديث          رأسه مفتش ( اء(أدار الشيخ   
 :قبل أن يأتيه استطراد حمادثه قائالً ،)شريف(

 هـو حـديث الـنفس       إمنا،   اعتقدته يا شيخنا   الذيليس احلديث    -
احلديث األعنف بني أقرانه األقوى بني      ،  لصاحبها ورد صاحبها حلديثها   

لو كان لنفس لوامة ألجهدك عتاا خلطايـاك ولومهـا علـى            ،  أمثاله
اوسها الرتكاب تلـك    ولو كان ألمارة بالسوء ألرهقك وس     ،  جرائرك

 . تلك اجلرائريفاخلطايا والوقوع 
أتراها تتحلى بانتمائها    لكن ماذا عن نفسك؟   ،  أصبت،  أصبت يا بين   -

  االنتماء للثانية؟خزييكسوها ، لألوىل أم
بزفري حار طويل أخرجه قبل أن يقوم من مقعـده          ) شريف(قول قابله   

 : جواره قائالًإىلسائرا بعض خطوات 
 تـدفعين ،  الشـيخ صديقي ال أعلم ماهيتها حىت اللحظة يا       إينواهللا   -

 يف للوقوع   جترين،   على ارتكاا  تلومينمث ال تلبث أن      اآلثام،الرتكاب  
وأنا بني دفعها ولومها    ،   على الوقوع فيه   تعاتبينمث ال تلبث أن      السوء،

 .وجرها وعتاا قد زهدت معرفة حقيقتها بعدما شق على التمييز
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ا بالنظرية القائلة أن    أؤمن متام ،  صديقي ال تريد أن متيز يا       هذا ألنك  -
ن طـال انتظـاره     إو ما،ا وعمل له سيظفر بتحقيقه يوما       من أراد شيئً  
ن مل يأِت فيكفيه أن عمل له وعاش على األمل الصادق          إو،  لذلك اليوم 

 .بتحقيقه
 سئمت  غري أين ،   آخر كلماتك تلك   يف حد كبري    إىلقد يؤيدك احلق     -

احلياة بال  ،  معنوي جماة األيام وعقباا بال زاد ولو حىت زاد          يف رحليت
أشبه برحلة تعرف آخرا األشبه     ،  )اء( يا شيخ    اإليالم يفهدف غاية   

 معايشـته يـا     يف والرغبة   اإلثارةوما عرف آخره فقد     ،  ببدايتها القامتة 
،  منـه  البـاقي  يفبات بال دافع قوى الستكماله أو اخلوض        ،  عزيزي

فقط ألن شـريعتك تحـرم   ،   أنك مجرب على استكماله    اإيالمواألكثر  
 !االنتحار

يربـت   التساقط، يف بدأت دموعه    الذي ذلك   إىلمن مكانه   ) اء(قام  
ا طوال سنوات عهـده      حنان افتقده ذلك املتحدث كثري     يفعلى كتفه   

 :حبياتيه املتناقضتني تلك قائالً
-  ـ  ببايلمل خيطر   ،  يأسكا فريسة ملبالغات    أراك وقعت أخري ا أنـك    يوم

 طاملا رحبت من معارك األيام مبغـامن        الذيوأنت   هذا،ستقف موقفك   
وتثبت األيام صـدقها     مجيعا، حنفظها   اليتتشهد عليها تدويناتك تلك     

ا بعد يوميوم. 
 .عزيزيها يا ئ تبديل أبنايفاأليام خبرية ، كان هذا فيما مضى -
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جه فقط مدد يساعدك علـى الظفـر   كل ما حتتا   ؟)شريف(أتعلم يا    -
 أرض املعركة مل تطالك هزمية دنياك       يفا  مازلت طرفا بارز  ،  مبعرتك تلك 

 .بعد
 ماذا تقصد؟ -
 ؟)لبىن( الزواج من يفأتذكر رغبتك القدمية  -

قبل أن يأتيـه     رد،دون  ضحكة صغرية أقرب للبكاء     ) شريف(ضحك  
 :من ضحكته تلك قائالً) اء(تعجب 

صاحب حياة متقلبة مل تعهـد      ،  )اء(ق للزواج يا شيخ      مل يخل  يمثل-
 من حادث ال يذكر عن      إليهاولو يوما واحدا ينعم باالستقرار منذ عاد        

 يـؤهلين  أملك من مقومات الـزواج مـا         أراينال  ،  احياة ما قبله شيئً   
قد تكون رغبة قدميـة ال زالـت        ،   حىت على جمرد التفكري فيه     لإلقبال
ـ      وم ي جهديارى  أبذل قص  داخلي،بذرا   ا ا بعد يوم للقضاء عليها يوم

 يفحباجة ملن هـو   ) لبىن(،   العزيز شيخييا  ) لبىن(لست من يناسب    ،  ما
 البشر   األقرب من بني من عايشت من بين       ناظري يفتبقى  ،  مثل نقائها 
 ولـو   ي على نفس القدر من نقاء يضـاه       أراينفال  ،  أما عين ،  للكمال

 صـديقي اء تقترن ذرات التراب يـا       ما بنجوم السم  ،  ا من نقائها  جزًء
 .الشيخ

ال زلت ال أصدق أن تلك الكلمات ناطقها لسان ربـت صـاحبه              -
 ؟)شريف(كيف باهللا عليك ملثل هذا الكالم أن يقوله ، يدى هاتني

 :ا مستطردإياها وقد أمسك مبالبسه معنفً) اء(قاهلا 
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أنـك  يبـدو   ،   لعقود صاحبين الذي أمام شخص غري ذلك      يب كأين -
سأعود حلديث آخـر  ،  بعض ما أنت فيهحباجة لراحة كبرية تزيل عنك  

نصائح مربيك املخلص يا بينيا لتلقجيمعنا حني تكون مستعد . 
 إىلمنصـرفا عنـه     ) شريف(وقد ربت على كتف      كالمه،) اء(أى  

أو كما يسـميها حـديث    الصمت،حيث ينعم ذلك الدامع بربهة من     
 حتسني احلالة   يفينجح خالله ذلك الشيخ      آخر،النفس على أمل بلقاء     

  .. ترىب على يديهالذياملعنوية لصديقه 
غري أنه مل ميِض غـري      ،   كما انتوى  هاإيا  ومضى تاركً ظهره  ) اء(أعطاه  

 بعدها، نطاق الشرفة توقف     يف على أصابع يد واحدة      ةخطوات معدود 
جه تبدلت  و،   عرفها به اجلميع   الذيقادمة بوجه غري    ) لبىن(بعدما رأى   

 اسـتياء خملـوط   إىلتغريت ابتسامته ،  ب حبزن و غضب مش  إىلمساحته  
 إىل مشرية به    ،  النقال) شريف( ميناها هاتف    يفوقد أمسكت   ،  بصدمة

 جتفيـف دموعـه   يف اجتهد الذي ،)شريف( إىلتنظر وهي قائلة  ) اء(
 :خفية

أظنك حباجة لسماع بعض     ؟)اء (يهل لك باالنتظار لدقائق يا عم      -
 . حتويها رسالة استقبلها هاتف ضيفنا اهلماماليتلكلمات ا

 ذاك؛ دفعـه اسـتغرابه      الـذي كلمات أثارت استغراب ذلك الشيخ      
 حديثـه مـع     إىل قبل أن يعود      لثوان )شريف(ـلتساؤله بعدما نظر ل   

 :قائالً) لبىن(
 ؟بنييتضيف تقصدين يا  أي -
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  العزيز؟يا يا عما واحد ضيفًإالّوهل نستضيف  -
ملرتل ا  هذا يف شريكا لثالثتنا    إالّفليس   ،)شريف(كنت تقصدين    إن -
 رسالة تلك   أي،  اإلطالقا على    ال أفهم شيئً   أنا ؟ماذا حدث ،  عزيزيتيا  
  تقصدين؟اليت
لكن يبدو  ،   الشيخ يا كما تقول حىت وقت قريب يا عم       كان شريكً  -

 .أن األيام ذات قدرة فائقة على تغيري الكثري من األمور
وقد أخذه   حراك،دون  ) شريف(ـمر لدقائق يتابعه ذلك ال    حديث است 

 الـذي ) اء(ناظرا للشيخ    توقعاته، أن ختيب     من االنقباض آمالً   يءش
 الكاسـي ا ذا الغمـوض     بعدما ضاق ذرع   رسالته،أخذ اهلاتف يقرأ    

 : الرسالة قائالا احلضور نص ذهول مسمعيف بدأت قراءته، لألجواء
 أن عيـون   علمـي  إىل ابعدما من ) شريف(م يا   لقد تغري ميعاد التسلي    -

 احلادية عشر من صـباح      يفانتظرك  ،  الشرطة قد علمت بامليعاد القدمي    
 .)البنهاوى(، مكتيب يفالغد 

 إىل نظـره   ذهول حموالًيف وقد جحظت عيناه   القراءة،من  ) اء(انتهى  
 :)اء(ا استفسار  طأطأ رأسه متلقيالذي) شريف(

 ذا الكالم؟ما تفسري ه، ما -
وقد استمر تعلق نظره باألرض قبل أن تتـوىل    إجابة،بال  ) شريف(ظلَّ  

 : السؤال عنه قائلةإجابة) لبىن(
-    اء (ي تفسريه يا عم   يفا  ال حيتاج األمر اجتهاد(  ، األقـدار  قـادتين 

 له انتبـهت    بإحضارهوحني مهمت   ،   تركه باخلارج  الذيلسماع هاتفه   
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 أرسل له تلك الرسـالة      الذيذلك  ،  )اوىالبنه( به   فإذاالسم املتصل   
 لقراءا لتكتشف األمور علـى  فضويل دفعين،  ردهيفبعدما فقد األمل   

 األمانة ومد يده لتعاون مشبوه مـع       ) شريفنا(خان  ،  ا اآلن حقيقتها متام
 وقلب حياتنـا    والدي موت   يف كان السبب األول     الذيعدونا األول   

ا على عقبرأس. 
قائلة بنربة قد غلـب     ) شريف (إىلتتجه بكالمها    قبل أن    صمتت قليالً 

 : حد كبري قائلةإىلعليها هدوء احلزن الالئم 
بل سنوات من اآلن طاملا شهدت هذه الشـرفة         ق؟)شريف(أتعلم يا    -

 تتكـدس أوراقـك     ميـيين  يف،   أناجى ذكرياتنا معك   وحدي جلسايت
،  بال شائبة من عمـل مشـني    النقيالشاهدة على سنوات من الكفاح      

 بتجفيف عربات لعينني أرهقتهما قراءة سطور       ي حني تنشغل يسرا   يأل
بعدما شهدنا حكايات هـذه الكلمـات        افتقدناه، الذيذلك احلكيم   

عيان ا على السيطرة علـى           ،  اا بيانا سرعان ما تفقد األمل بقدرغري أ
كان الشـاهد األكـرب   ، انظر هلذا الشيخ هنا،  دموع ال ينقطع سرياا   

 األصـعب بـني     هي فترة   يف  نال مين  الذيمن العذاب   على سنوات   
 افتقدت خالهلا من ظننته املثل      ألينفقط  ،  اإلطالق على   عمريسنوات  
ال ،  ا حياة ال يالقى فيها أهلها اجلديرين ذا اللقـب كـثري           يفاألعلى  

 أشعر بـدفئها    خدي على   لدموعياملاسحة  ) اء(تزال آثار كفى عمى     
 ال يعـرف  الـذي  درب االستقامة يفا على السري  ربانا سوي ،   اليوم إىل

ا حيث جتمعنا من جديـد أيـام         بعودتك يوم  صربينطاملا  ،  االعوجاج
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ال أظنه كان علـى قناعـة تامـة         ،  تعوضنا براحتها عن شقاء سابقاا    
 رآها بال تغيري    اليت بعض مهومه    كاهليقاهلا يزيل عن    ،  إيلّبسلواه تلك   

 يفـارقين غري أن األمل مل     ،  و الضعيف  من زيادة كادت تقصمه وه     إالّ
كنت علـى   ،   بني سكان احلياة   عيناي عودة أنقى من شهدت      يفحلظة  

   ايته مبثـل هـذا          قناعة تامة أن مكافح ا مبثل قوتك ال ميكن أن تكون
ا غري ضئيل من السذاجة      قدر بامتالكي اآلن قد آمنت     أظنين،  الغموض

خطتها أحبار حكيم أظنه مـر  قدميا قرأت مقولة ، ا بالغباءاألقرب وصفً 
تظل صـافية    ما، رؤيتك لشخص    نإ ل، قا  تلك ذات يوم   صدميتمبثل  

 سـبيل   يفحىت تلك اللحظة الفارقة      النجوم،صفاء الينابيع المعة ملعان     
 حقيقته اجلبانة وطبيعته املعتادة     إظهار إالّحني تأىب األقدار    ،  عالقتك به 

ا  متلك قدر  الذي بغبائكعر  حينها فقط تش  ،  على السري على كل احلبال    
ا منه كبري  ،    كانـت متـأخرة     إنعلم  أال  ،  اها قد جاءت اللحظة أخري 

 تواجـد علـى كـل       إن ذلك التأخري    ال يهمين  ..ال أو   يءبعض الش 
فأنا على شعور كامل براحـة    ،   جلانبه املشرق  رؤييت منه   يكفيين...حال

قبل ذلـك  كنت ، الضمري وقد منحناك األمان الكامل لوقت غري قليل       
،  ولو للحظة واحدة   خيايل مع األيام أن ذكراك لن تفارق        عهديعلى  

 أظـنين ال   بأكملـها؟  حيايت فارقت لفراقها    فارقتين إنوكيف ال وهى    
 تبدو ذكراك للكثريين كغريها     قد ،سأخلف ذلك الوعد على أية حال     

 كتاب من الـذكريات تسـهو عنـها         دفيتجمرد ذكرى عابرة بني     ،  
ن تعلقـت بشـخص مل      إ و ـا أف،  أما عين ،  ية القاصرة ذاكرتنا البشر 
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، فستظل ذكراه على حاهلا من الثبات       ،   فراقه يف الشك حلظة    يراودين
لن أسجلها ككتابات كما فعل صاحبها      ،  بعيدة كل البعد عن النسيان    

، وقد أثبتت األقالم قدرا الفائقة على التلون كما احلرباء        ،  قبل اآلن   
، متوارية خلف أسوار تأىب الظهور    ،   الصادق   قليبسأحفظها بني ألواح    

 فقـط   وإمنا،  ليس فقط لقسوة شهدا حلظاا أو حزن محلته بني أيامها         
     ا ضـمن أمسـاء املتوقـع    ألن مصدر القسوة ومنبت احلزن مل يكن أبد

 إيالمـا هؤالء الذين كانت طعنام األكثر      ،  إيالمهمغدرهم أو املنتظر    
   ا األقوى وقعا ا  بني قريناا خبنجر طاملا  ،  بني مثيالظـين  قادينفقط أل 
ا وحصـادك   مل يكن زرعك ورد   ،   للدفاع عين  إالّالساذج أنه مل يخلق     

 الـيت زرعت من البداية بذور األشـواك  ، ا أيها الشريف الزائف   شوكً
،  والرعايـة بالري إليك امتدت اليت األيادي اية املطاف كل يفأدمت  

ة للمزيد من كلمات حديث لـن يفيـد          حباج أظنينعلى كل حال ال     
كما مل تعد تعبأ بك أو بـردودك      ،  لن تعبأ بالكلمات أو بقائلِتها      ،  اآلن

 .اذهب ساحمك اهللا وجزاك مبا تستحق، قائلتها
تتساقط ملرآهـا    خديها،وقد بدأت دموعها تبلل      حديثها،) لبىن(أت  

ة لـه   التالية موجه ) شريف( كانت كلمات    الذي) اء(دموع شيخها   
 :قائالً

 ؟)اء( آخر أنت أيضا يا شيخ يء شإضافة تريد أالّ -
وال ) لبىن (بنييتاحلق ما قالته    ،  ال أظنك على استعداد لسماع املزيد      -
 ! دونهيءش
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عـاد   حلظـات، لألرض ) شريف(قاهلا مث أدار عنه وجهه قبل أن ينظر    
 :بعدها خلتام احلوار قائال

،  األحبـاب  مدميزارع األشواك أو     مل أكن قط     اهللا وحده يعلم أين    -
ا ما ستعرفون حقيقة    ومي،   من حني آلخر   تعذييب يف املتفننة   دنيايلكنها  

ال ،   بقدر وكل قدر مبيقات    يءكل ش ،   تسمونه خيانة  الذيذلك األمر   
 عدل األقدار   يف ثقيتلكنها  ،   أم آجالً  ن كان هذا امليقات عاجالً    إ أأعب

    بعد اآلن أم يكون     سترونين كنتم   أنم  ال أعل ،  ا ما أنه آت ال حمالة يوم 
حني ،  لكنه رجاء واحد فقط أرجوه اآلن     ،  ذلك اللقاء هو اللقاء األخري    

، باخلريإيلّ   ذكراكم   إىلعودوا  ،  تظهر احلقيقة وتعلمون اخلائن واألمني    
 إىللـذين قضـيتهما     ل ا ي عام يف مل أمحل ألحدكم ضغينة قط       ألينفقط  

 عشقتموه  الذي) الشريف(ا ذلك    كنت حق  إنغري مكترث   ،  جواركما
 .أعزائيالوداع يا ، أم ال
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)49( 
، املكان ال يعرف ملغادرته هدف وال يعلم هلـا مقصـد          ) شريف(غادر  

 احلديـدي،  ذلك السـور     إىلقادته قدماه ضالة اهلدف جاهلة املقصد       
 حلظـات صـمته     يف اعتاد أمواجه    الذي اإلسكندريةحيث كورنيش   

وقف ينظر بعني ال يـرى      ،   ذات اللحظات  يفواج   ذات األم  واعتادته
 تلـك   إالّال تعطى حني ترتبط ببعضـها        مضت، ذكريات   إالّصاحبها  

وهو بني قمائة لوحتـه     ،  اللوحة الفنية القميئة واملقطوعة الفنية الناشذة     
 تصـاعدت   الـيت تعانق شفتاه سـيجارته      وقف،ونشاذ مقطوعته قد    

 حياتني ال عالقـة     يفام عاشها    عشوائية أقرب ما تكون ألي     يفأدخنتها  
تعلقـت  ،  حىت حلظات وقفته تلك    تفسريا،ا ال جيد له      شبه إالّتربطهما  

 يفيرى  ،   عنف يف هدوء وأخرى    يفأنظاره بتلك األمواج املتتابعة تارة      
 إىل تغيري تلـك املعاملـة       يفويأمل مع هدوئها    ،  عنفها معاملة أيامه له   

 .ضدها
ا بعد لقاء ال تذكر أنك      نه الضياع جمدد  أ،  ك أيها التائه بني حياتي    إيِه -

ا بعد اجتماع ال تـذكر أنـك        الفراق جمدد ،   ماضيك يفشهدت مثله   
مخسـة  … ما سلف من سنوات اندثرت أحـداثها       يفعايشت شبيهه   

تعددت خالهلا اللقـاءات  ،  منذ ذلك احلادث اللعنيأعوام أو أقل قليالً  
كثرت ،  نت أحدمها أم ال    ك إن أاها فراق أحبة لشخصني ال تعلم        اليت

 كنت أحدمها   إن أشعلها خصوم شخصني ال تعلم       اليتفيهما الرتاعات   
فراق ألحبة ونزاع خصوم وأنت بني حمبيك وخصومك متخبط         ،  أم ال 
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 أخرى أنك   وإميانك،  بني اقتناعك تارة أنك هذا ارم أو ذلك احلكيم        
  التفسـري   ال زلت فاقـد   ،   أوهلما أو حكمة اآلخر    إلجراما  مل تصل يوم 

 كلتا احلياتني دالئل دامغة لوجودك بينهم لسـنوات         يفالمتالك حمبيك   
ن فقد الطرفان التفسري األمثل لتلك الصورة القدميـة         إو،  طالت لعقود 

وتلك الورقة القدمية ملُعاهد جمهول مفسرين غموضـهما         ميت،لعجوز  
ـ   يف تنتظرك ا أيامك     ثالثة حياة   أهي،  بسنوات غيام عنك   ذا  اية ه

 الدرب فاقد التمهيد عدمي األنوار جمهول املصري؟
 رأسـه وكفـه املاسـك     يطـأطئ صمت قليال بعد آخر كلماته تلك       

بعدما استند بكوعه على ذلك السور       رأسه،لسيجارته قد وضعه فوق     
 : أن يرفع رأسه مستطردالاحلديدي، قب

ا لتومهاتك  ريسة لتخريفاتك أسري  فيبدو أنك أوشكت على الوقوع       -
 مبا أناديك؟ مبا أناديك أيها املسكني حبق السماء؟ يا ماذا؟……اي

 . حىت يثبت عكس ذلك التخمنيإذنا مؤقت) شريف(لنجعله  -
 ال  الذيا لسماعه مهسه لنفسه      ذلك املتحدث متعجب   إىلا  التفت متفاجئً 

 :يكاد هو نفسه يسمعه قائالً
 ؟)مهاب( -
طريق آخر غري   ،  ايض أنك سلكت طريق التدخني أ     علمي إىل يصل   مل -

 . عهدناك عليه قبل الرحيلالذي
 تفـاجئين  شخصـيا  أنا، عزيزي على كل ما هو غريب يا        اعتد مين  -

 . حد كبري من حني آلخرإىل تصرفايت



 - 223 -

 . ألول املراتتراينكأنك بك  -
 ؟أهو لوم جديد جئت تضيفه أنت أيضا -
 ؟)شريف( بك يا وعهدي يبأهكذا كان عهدك  -
 )!شريف( -
رادا علـى   ) مهـاب  (إىلا ا نفسه قبل أن يعود من جديد         ا حمدثً قاهل

 :كالمه
 الـذي أمتأكد أنت أن من حيادثك اآلن هو ذلك الصديق القـدمي             -

 استبيان حقيقة   حىتأم أن ظهور شبيه له قد أهلاكم         اختفى قبل أعوام؟  
 األمر؟

) البنـهاوى (بعدما ظهر من أمر تعاونك مع       ،   أصدقك القول  دعين -
 . بصورة أكربالثاينت األمور تأخذ منحىن االحتمال بدأ
 أعـز مـن     أفقدتين اليت حياة اجلرمية    يفمل أتعاون وهذا ارم رغبة       -

 هجرا وأنا املالك حلياة امللوك مفضـالً      ،  أملك من أصدقاء قبل اآلن    
 يف شوارع القاهرة مرتاح الضمري على حياة ملك جمرم          يفحياة مشرد   

 .ن األساسوكورها بال ضمري م
 اآلن بني يـديك     ووقويف لك   تتبعيواعلم أن دافع    ،  إذن بتفسري   إيلّ-

 مل يكـن لريتكـب مثـل تلـك          صديقي الكامل أن    إلمياينهو فقط   
 .ا تلك تشمل العامني األخريين أيضصديقي أنواعلم ، احلماقات

- بينكم من جديـد     ظهوريفور  ) البنهاوى(أتذكر حني زارنا    ،  احسن 
 ؟التايل الصباح يف له اريتزيوطلب يومها 
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 .زيارة ال تنسى بالتأكيد -
 أنه يسـعى لتصـفية خالفـات        وأومهين حينها لبيت طلبه بالزيارة    -

 من جديد   عوديت تكون   كي عدة؛ا تسهيالت    مقدم اكانت بينن  سابقة،
مل أشـأ حينـها     …للساحة التجارية على خري ما جيب أن تكون عليه        

لعله كـان  ، ن معارضة أنا على يقني منها  ا م  مبا كان بيننا خوفً    إخباركم
 تكفل لنا   اليت تلك العودة    إالّا مل أقصد     أبد لكين،   الوحيد حينها  خطأي

 واألبصار،حياة تالئم حجم جتارة كانت ملئ األمساع        ،  مجيعا حياة تليق  
 .بدأها ومنَّاها وأرادها أبوك الراحل طوال عقود

ا مل  غري أنـه أبـد     مسبقًا، يعرفها   اليتمن طيبة خماطبه    ) مهاب(ابتسم  
  قبل أن يكون   ،   مثل تلك اهلاوية   يف به للوقوع    يا يؤد يتوقع بلوغها حد

 :رده
غريتـك  ،  عزيـزي  طيبتك يا    إىلك  ئختليت عن قدر عظيم من ذكا      -

 وماذا بعد؟، ال بأس، سنوات الغياب بشكل ملحوظ
-   ا ال بأس به يسمح بتراكم قدر مـن الـديون           استمرت جتارتنا وقت
بعدما عـرض هـو      خمازا، يفبعدما كسدت التجارة     رده،جز عن   أع

،  قرنته أنـا بالبضـاعة     الذي الطبيعي من ذلك    مثل البضاعة بثمن أقل   
 ..…وعليه فقد

،  أعماله غري القانونية حىت قضاء دينك      يففقد أجربك على مشاركته      -
 أليس كذلك دارت بقية أحداث اللعبة؟

 .ال يبدو عليك عالمات التصديق -



 - 225 -

 . تصديقك على كل حالإالّ أسلكه أماميال سبيل ، ليس بالضبط -
 !إذنأنت مجرب على التصديق  -
-  جرب تلك مل ترد        تعلم جيدأكرهها ،   قبل اآلن  قاموسي يفا أن صفة م

 .بل وبشدة، صديقي يا وتكرهين
 ؟)مهاب( هنا يا إىل تبعتينملاذا  -
 أن يعطر   أمنييتوكل   بيننا،كانت    لصداقة ا حق أويف،  جئت أساعدك  -

 عامل  يف نلتقي حيث   إىللتدوم تلك الصداقة     كله؛الصدق التام كالمك    
ألمتكـن   كالمك؛ صدق   يلفقط اثبت   ،   اهللا إالّ زمن ال يعلمه     دآخر بع 

 .يل سردك يفمن مساعدتك دون أدىن غضاضة شك أمحلها 
 أو بصـدقي جئت ختوض جتربة حتتمل من وجهة نظـرك النجـاح           -

 أليس كذلك؟، عزيزي يا إذن بكذيبالفشل 
 .صديقي جناحها بصدقك يا إلثبات كان جميئيبل دعنا نقل أن  -

ا لـألرض   نـاظر  متعن، يف) مهاب(يتدبر كالم    حينا،) شريف(صمت  
 :لثوان قبل أن يستكمل احلوار بقوله

- يف، ن جنحت على مجيع التكهنـات   إ ي خطة ستقض  رأسي يف،  احسن 
 يؤرقينبل واية خصم قدمي ال زال الثأر منه         ،  )البنهاوى(تنفيذها اية   
لعل الظروف قد هيأت اآلن الستعادة مسلوب احلقـوق  ،  حىت اللحظة 
 .من كليهما

 :من آخر الكلمات تلك متسائالً) مهاب(تعجب 
 خصم قدمي؟ -
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ـ      ت صديقي،ال تتعجل األحداث يا      -  موعـده   يف يءعـرف كـل ش
 .فكريت اآلن أطرح عليك دعين، املناسب

 . رأسكيف مبا أمساعي إىل، )شريف(ا يا سنح-
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)50( 
وعمهـا  ) لبىن(بة باحلزن تسيطر بقوة على وال زالت حالة الصدمة املش  

ال  التنـاقض،  شرفتها حتاصرها أفكار عدة أحاطها       يفجلست  ،  )اء(
  ـ    تلك احلالة العجيبة من      إالّا  تعلم لتالقيها سبب  عليهـا  هختـبط، فرض

) ـاء ( حني اختذ الشيخ     يف،  )شريف(ك الليلة حيث رحيل     موقف تل 
 أخـرى، حييطه خليط من أفكار  له، منتصف املرتل متكأ    يف كرسيمن  

انتبها ،  )لبىن( التناقض املميز ألفكار      ذات هين كانت السمة الغالبة     إو
ما قاطعة أحبال أفكارمها املمتـدة عـرب            سويا لتلك الطرقات على با

يستكشف هوية الطـارق    ) اء(قام الشيخ   ،  فكرياماذهنني أتعبتهما ت  
 :ا الباب قائالًفاحتً
 ؟سيديمباذا أستطيع أن أخدمك يا  -
جئت ملقابلة السـيد    ،  من مباحث القاهرة  ) مازن السيد (أنا الضابط    -
 ؟إقامتهأليس هذا حمل ) شريف(

تفضل بالـدخول   ،  سيديتفضل يا   ،   حىت قبل قليل   إقامتهكان مقر    -
 . بهاإلفادةقد أفيدك مبا تريد ، مقام والده يفأنا 

) لـبىن  (إليهحيث جملس انضمت     بالدخول،) اء(دعوة  ) مازن(لبى  
  ..ومباحث) ضابط(مسبوقا بلقب ) شريف(بعد مساع اسم 

قد تتعجبون من زيارة ضابط ملرتلكم وأنتم غري املعتادين على مثـل             -
نة األخرية من هو جدير      اآلو يفغري أن مرتلكم قد ضم      ،  تلك الزيارات 

 .ألمثايلبزيارات متكررة 
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قبل قليل هلـذا     وقد غادر ،  نعلم ذلك متام العلم يا حضرة الضابط       -
 . ذكرت بعد اكتشافنا حقيقة األمرالذيالسبب 

 ؟اإلجراميهل أخربكم حبقيقة نشاطه  -
 ..بل اكتشفناه حنن مصادفة -

 جميئـه، قبـل   ) يفشر(وكأنه مل يتوقع أن يغادر       حينا،) مازن(صمت  
نه اسـتطرد   أفآثر حتاشيها غري     الزيارة؛وكأنه كان على علم مبثل تلك       

 :قائالً
كما تطلقون عليـه     أو) عبد الرمحن (لعلكم علمتم ما كان من أمر        -
ملسرح  منذ عودته    )سعد العامرى ( لصاحل   إجرامي من نشاط    )شريف(

 أعـوام، ثة   استغرقت ثال  اليتتلك العودة   ،  األحداث قبل مخسة أعوام   
ـ ( من جديد قبل عامني بعد مقتـل صـديقه    خيتفيقبل أن    ، )يالعوض

 اختفـى   الذي) الشريف( جلباب ذلك    يفوبالطبع كان ذلك االختفاء     
ا من حياتكم قبل أعوامأيض. 
 بداية  يفأخربنا عن كل تلك التفاصيل      ،  بالضبط يا حضرة الضابط    -

 .لقاءنا به قبل ما يقارب العامني
 :وقد اتسعت عيناه متسائالً) اء(ن قول م) مازن(تعجب 

  أنكم اكتشفتم ذلك باملصادفة؟أمل تقل قبل قليل أخربكم؟ -
مـع  ) شـريف (أن ذلك الضابط مل يعلم بعد عن نشاط         ) لبىن(فطنت  

عبـد  ( قصد ما كان من عمل سابق له حتت مسمى           وإمنا ،)البنهاوى(
 خالل  اإلجرامي  العمل قطّ ذلك والدليل أن كالمه مل يتضمن      ،  )الرمحن
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 لإلسـكندرية نه حىت وصـف انتقالـه   إبل ،  جوارهمإىلحياته الثانية   
مل تتجاوز ثوان كانت كافيـة      ) لبىن( رأس   يفأفكار سريعة   ،  باالختفاء

ا بقوهلالتتدارك املوقف سريع: 
 اإلجراميـة أنه مل خيربنا بكافة تفاصيل حياته       ) اء (يما يقصده عم   -

 .هئف العابرة حني سألناه عن سنوات اختفافقط بعض املواق، السابقة
- ال أظنه أخربكما أنه قاتل لقتيلنيلكين، احسن . 

ا يتسـاءل  فزع (اء (أثرهافقام على   ؛  ) لبىن(و  ) اء(هالت الكلمات   
 : هلعيف
 قتيلني؟ ماذا؟ -
 أعلـم   وبكل أسف مل  ،  ه مباشرة ئكان هذا قبل اختفا   ،  سيدينعم يا    -

ـ ، هئ بعد اختفا  إالّبذلك   كن لـه  اومن يومها وأنا أحبث عنه بني كل أم
 أحـد  أخربينحىت ، التواجد بني جدرانه من أحياء القاهرة دون جدوى 

 شـخص مبثـل    أن عيونه قد عثرت على       اإلسكندرية مبباحث   زمالئي
 للتأكد من صـحة  إليه جميئيفكان  صاحبها؛ أحبث عن  اليتاملواصفات  

 . من معلومات حول جديد ظهورهوصلينما 
 بعـض   إالّفاجـأة   من الردود ما يناسب تلك امل     ) لبىن(و  ) اء(مل جيد   

 حـني اسـتطرد     يفالنظرات املصدومة لبعضهما البعض دون حديث       
 :حديثه قائالً) مازن(
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عنكمـا  ) عبد الـرمحن ( ما أظهر بعضا مما أخفاه     حديثي يفيبدو أن    -
العامني  ببعض من املعلومات حول طبيعة       يللكن هل   ،   هنا إقامتهطوال  

 ؟)شريف(السابقني اللذين قضامها بني ظهرانيكم حتت اسم 
 :قائلة) اء(احلديث من جديد عن عمها ) لبىن(تولت 

ال أظن ما منلك من معلومات ذا أمهية لتحريات الشرطة يـا سـيد            -
،  رمحـه اهللا والدي أيام عادية لتاجر قائم على جتارة       إالّليست  ،  )مازن(

ا برحيلـه عنـا    وجهات النظر انتهت أخرييفلكنها بعض االختالفات    
 .قبل جميئك
جـاء خلصـم اختفـى عـن     ، اآلن ما يبقى ألجله ) مازن(مل يعد أمام    

أو ،   أبـت مواجهتـهما    اليتلكنها األقدار   ،  كواليس حياته قبل عامني   
 ميعاد تسبقه املزيد مـن أحـداث        إىلمبعىن أدق أجلت تلك املواجهة      

 : مل تفقهاإناألحداث ا سابق  سخونتها كثرييفتشبه 
- لبىن(ا يا آنسة    حسن(  ،ا يا سيد حسن)اء( ، قـد  انصرايفأظن وقت 

 عـاد ذلـك     إن أرجو أن نكون على اتصال       أرقاميهذه  ،  حان اآلن 
 .اهلارب لألحداث من جديد

ورقة خمطـوط   ) اء(ا من على مقعده يناول      قائم) مازن(كلمات قاهلا   
 :قائالً) اء(ل أن جييبه  سلف وذكرها قباليتا أرقامه 

 إن على علم بكـل جديـد   ن، ستكوبكل تأكيد يا حضرة الضابط     -
 .شاء اهللا

 .استأذن باالنصراف، )اء(أمتىن ذلك يا سيد  -
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 اليتتلك  ،  )لبىن( الباب تتبعهما عينا     إىل) اء(يصحبه  ) مازن(انصرف  
) مـازن ( التفت هلا بعد توصـيل       الذي) اء(ظل نظرها متعلقا بعمها     

 :بقوله
  ..رغم كل ما كان) البنهاوى( مع احلايلمل تبلغيه عن نشاطه  -

 :بوجهها عنه بال رد فكان استطراده) لبىن(أشاحت 
، بنـييت كنت على يقني أن مكانته ال زالت ذات قيمة داخلك يـا              -

 يلعلى أية حال ال أستطيع لومك وقد كـان          ،  مازال يعىن لك الكثري   
 رغم أنـف اجلميـع      عزيزيتود ذكراه بيننا يا     نه خل أ،  نفس رد الفعل  
 .رضينا أم أبينا

وقد ظلت هيئتـها   الرد، بال قدرة على    هيكما  ) لبىن(ال زالت صورة    
 لإلسراع إياهاحىت سبقتها دموعها دافعة      لثوان،على حاهلا من الثبات     

 غيـاب   يفا  حيث انفراد جديد بآهات قد عهدا كـثري        حجرا، إىل
 كـالم  يفتفكر ، ا قد عادت ملثلها من جديد بل أشدوه،  ذلك املذكور 

ـ    ا بارز  المس جدار  الذيعمها   دران قلبـها مل ولـن      ا للحقيقة بني ج
 .اإنكار تستطيع لربوزه
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)51( 
كان صباحا غلبت عليه ملسات مشس حارقـة اسـتاء لشـدا رواد             

  ـ  غري أن استيائهم، اشوارع القاهرة كثري ا وهـم   ذلك قد حنـوه جانب
 ينسيهم  الذياملقبلون على يوم جديد اعتاد املصريون على شقاء عمله          

ما زالت  ،  األمر ليس سواء للجميع على كل حال      ،  عادة شدة حرارته  
هذه الفئة من العاطلني تشكل شائبة لينبوع النشاط املتدفق من بيـوت     

ـ  … كل صباح  إطاللة شوارعها مع    إىلالقاهرة   ام املعتـاد   اختذوا مك
 انتظار الفرج كما حتفظ ألسـنتهم وال    يف مقاهيها   كراسيجلوس على   
حىت يطول حبل األيام لسنوات وانتظارهم علـى حالـه     ،  تعقل ألبام 

 .كما هو بال جديد
 يفا عن أقـرام     ا كبري مل يكن احلال لعمال هذه الوكالة حيمل اختالفً       

، فه وألف عمله منذ سنوات     أل الذياختذ كل منهم مكانه     ،   األحناء باقي
ا  بات جـزءً الذي مكتبه، صدر الوكالة صاحبها على  يف حني جيلس    يف

 لشيشـته   إمسـاك  املعتادة لناظريه من     هتئ هي يفمنه كأما خلقا سويا     
،  األوامر وانتظار تنفيذها   إعطاء من   إالّ ألنفاسها بال عمل مميز      وإحراق

ح العراك مـع األيـام       بدت عليه مالم   الذيتعلق نظره بذلك العامل     
وقد بدا عليه أنه جـاء لسـيده يريـد       الرائني،يفطن هلا أجهل     جلية،

 :إليهاحلديث 
 .أحدهم يريد مقابلتك، سيدي -
 أمل تره من قبل؟ أحدهم؟ -
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 اإلسـكندرية نه قادم مـن  إقال فقط ، مل أره قبل اآلن،  سيديال يا    -
 .ألمر هام) جابر الصياد(يريد مقابلة املعلم 

 !دعه يدخل لنر ما وراءه، انحس -
 .سيديأمرك يا  -

 اختفى من مسرح    الذيذلك  ،  )جابر(ا أمام   دقائق وكان السائل واقفً   
ن كانت أعماله املشبوهة ال زالت علـى        إو قليلة،األحداث مدة غري    

 قبـل   أحد أبرز رجاله مقتـوالً    ) شوقى(حاهلا مع بعض التأثر برحيل      
 .عامني

 أليس كذلك؟) ادجابر الصي(أنت املعلم  -
 مباذا أستطيع خدمتك؟، لقاءيطلبت  -
أحـد كبـار    ) عبد التواب البنهاوى  (أحد رجال املعلم    ) مهاب(أنا   -

 .لعلك مسعت به من قبل، اإلسكندريةجتار 
غري أنه مل   ،   هذا االسم من قبل عدة مرات      تردد على آذاين  ،  نعم نعم  -

قدر لنا العمل سويقبل اآلنا قطّي . 
 .)جابر( ملثل هذا التعاون يا معلم إذنرصة قد حانت لعل الف -
 :ضة أتبعها بقولهبابتسامة عري) الصياد(ول استقبله ق

وأنا تاجر قطـع    ،  تاجر أخشاب ) البنهاوى(ن  إ تقول   معلومايتلكن   -
ن كنت أمتىن ذلك    إو عزيزي، للتعاون يا    ال أرى سبيالً  ،  غيار سيارات 

 .بالتأكيد
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تعجب هلا   سخرية، يف رأسه هلا    أطئيطضحكة صغرية   ) مهاب(ضحك  
 :قبل أن يستطرد ذلك الضاحك كالمه من جديد قائالً) جابر(

 .سيديما ملثل هذا التعاون جئتك يا -
 استمرت مالحمـه  اليت لتلك اهليئة املتعجبة إمعاناحاجبيه ) الصياد(عقد  

 :عليها حينا يتساءل قائالً
 يب؟ تفصح عن مراد زيارتك سريعا أيها الغرأالّ -
- برأيك عن هذه؟يلهل ، )جابر(ا يا معلم حسن  

 الـذي ) الصـياد ( وسط ذهول    إصبعقاهلا يسلمه لفافة صغرية بقدر      
ا غري أنـه التقطهـا منـه سـريع        ،  ا من جرأته   زائره مستغرب  يفحدق  

 :يتفحصها قائالً
 أمثل هذا التعاون تقصد؟ -
حت األمـور   اتض،  سيديال أظنك حباجة ملثل هذا السؤال اآلن يا          -

 .اآلن متام االتضاح
 :حينا مث كان رده) جابر(صمت 

،  بكل أسـف   صوريت تشويه   يف ال يزالون جيتهدون     أعدائييبدو أن    -
 سـأتركك تنصـرف بـال     وواجب االستضافة أين  عزيزيانصرف يا   

 .جئت للحليف اخلطأ، متاعب
 إىلرجل صعب املنـال     ،  )صياد(يبدو أنك كما قيل عنك يا معلم         -

تعـاون مـن   قد حيرمك مـن      الزائد،غري أن ذلك احلرص     ،  ريحد كب 
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         عليك الكثري من فرص ال تتكرر كثري ِدرحياة أهـل    يفا  املمكن أن ي 
 .إليها  ننتسب مجيعالذيهذا اال 

 االفتخار بكونك   يف كنت تقصد جمال الالشرعية فلك كل احلق         إن -
بأهلـه يـا     اقـرأين غري أنه ليس من حقك      ،  أحد مواطنيه مع سيدك   

 .عزيزي
، )جابر(امسع يا معلم    ،  يبدو أن نقاشنا سيطول وقتا أكثر مما توقعت        -

توقعـت  ،   من كونه كمينا للشرطة أو ما شابه       طبيعييكون ختوف   قد  
ا مـن   ا كـبري   على حيازتك قدر   إالّال يدل   ،  منك هذا على كل حال    

هد  قبل أن تش  يء ش أي يفلن خنوض   ،  احلرص تتطلبه جتارتنا تلك بشدة    
 .بنفسك أدق التفاصيل

 ماذا تقصد؟ -
لتشهد بنفسك كـل     لزيارته؛بدعوتك  ) عبد التواب ( املعلم   أوصاين -
ال أظن الشرطة   ،   من مكان وصول البضاعة وحىت وكر تسليمها       يءش

اجم شخصزيارة عادية بني صديقنيإالّليست ، ا يستضيف آخر . 
ـ ) مهاب( كالم   يفحينا يفكر   ) الصياد(استمر صمت    ىت اسـتأنف   ح

 :حديثه من جديد قائال
- أدرس األمر أوالًدعين، احسن . 
، سـيدي وليس ألخذ موافقة مبدئية يـا        حمدد،جئت ألخذ ميعاد     -

 .مل نرتِق ملستوى التعاون بعد، تذكر أا زيارة وحسب
 ال بأس، حسنا-
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وهـذا هـو العنـوان       ماذا عن التاسعة من مساء اخلميس القادم؟       -
 . املكانإىل من يقودك إليكت أرسلت  شئإن، بالتفصيل

 .وهو كذلك -
 الـيت  مهمـيت  وقد أيت    سيدي اآلن يا    انصرايفحان موعد   ،  ممتاز -

أما عـن تلـك     ،   امليعاد يفوبانتظارك  ،  )عبد التواب  (معلميكلفنيها  
 .فاعتربها جمرد عربون صداقة أمتىن قبوهلا يديك؛اللفافة بني 

 . لسيدكيايتحتأبلغ ، عزيزيهدية مقبولة يا  -
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)52( 
 ثـاين  يفال زالت هذه املقابلة املشاة ملقابلة القاهرة علـى انعقادهـا            

ن كان  إو،   بني طرفني خمتلفني   اإلسكندريةعواصم احملروسة حيث أرض     
 شهدت أوىل املقابالت االتفـاق      الذيحمور احلديث هو نفس التعاون      

 .إمتامهعلى 
من أن تعاون مع مثل هذا الرجل       ) فشري(لكن هل أنت متأكد يا       -
لسنا حباجة خلسائر ال حاجة لنـا         بثمار نرجوها؟  سيأيت) جابر الصياد (

 عادة  هي كانت خسائر بال تعويض كما       إنخاصة  ،  ا وال نعلم مداها   
 .خسائر ذلك اال

كمـا قلـت   ، )بنهاوى( معلم كن على أقصى درجات اطمئنانك يا  -
، اإلسـكندرية  عـن  غيـايب  سنوات عملت معه أغلب، لك قبل قليل 
 .الربح وحسب،  بالربحإالّال يعترف ) جابر الصياد(التعاون مع 

- ال بأس من عملية صغرية ننتظر ما ستسفر عنه مادمت على           ،  احسن
اعمل علـى   ،  رمبا قادتنا تلك العملية لتعاون أكرب     ،  تلك الثقة الكبرية  

 فقـط علـى     كن… على كل جديد أوال بأول     وأطلعين إليهالوصول  
 .حذر كاف من كل خطوة ختطوها

 .ألِق نظرة على هذه، سيديمت ذلك بنجاح يا  -
مـع  ) جـابر ) (مهاب( أوقع ا    اليتقاهلا وقد ناوله لفافة مماثلة لتلك       

 : تناوله منه يعاينها متسائالًالذي) البنهاوى(استغراب 
 وماذا تقصد بتم تلك؟ ما هذه؟ -
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 حال مت تعاوننا معه     يفنحصل عليها منه     س اليت عينة من البضاعة     إا -
 معه قبـل    لقائيأصررت على احلصول عليها منه أثناء       ،  بشكل ناجح 

 .يومني
 هل قابلته؟ لقاءك معه؟ ماذا؟ -
 إىلوحـني تطـرق احلـديث      ،   زيارة ودية  يفزرته قبل يومني    ،  نعم -

 أخربته بالعمل لصـاحلك     غري أين ،   جواره من جديد   إىل عملي إمكانية
 . حدثتك عنه قبل قليلالذي التعاون إمكانيةفتساءل عن  اآلن؛

قبل أن يرمقه بنظرة     ،)شريف( كالم   يفحينا يفكر   ) البنهاوى(صمت  
 :غريبة أاها بقوله

 وكأنك  عزيزي عملك بشكل ملحوظ يا      إىلبدأت تضيف النشاط     -
 .حىت أنك بدأت تدير عمليات مبفردك، قد بدأت حتبه فجأة

غري ،   ما بدأت هذا العمل من األساس كما تعلم        يبيدلو كان األمر     -
فكان البـد    العريضة، صفقة هيأت الظروف خطوطها      إبرام أردت   أين

هكذا علمنا جمـال اجلرميـة يـا        ،  من الوصول ألقصى استفادة ممكنة    
 .عزيزي

ماذا عـن  ، دعنا نعود من جديد للمهم  ،  أصبت،  )شريف(أصبت يا    -
 ؟)جابر(ـعتك وهذا ال مجاليتبقية تفاصيل تلك املقابلة 

 البداية على أن يزيـد      يف أن يورِد لنا كمية صغرية       بإمكانه إنقال   -
كلل النجاح أوىل التجاربأنا التعاون تدرجيي . 

 ومىت برأيك يكون هذا االتفاق؟ -
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 ماذا عن اخلميس القادم؟ -
- ال مانع من ذلك، احسن. 
أظنها مهلة  ،  ميس التاسعة من مساء اخل    يف إذنليكن  …وهو كذلك  -

 .كافية لتدبري املبلغ املتفق عليه
دعنا نتم ذلك االتفاق مادمت تراه سيجلب لنا        ،  ال تقلق بشأن املال    -
اخري. 
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)53( 
 أعد هلـا    اليت التاسعة    انتظار تلك الساعة   إالّمل يعد أمام الطرفان اآلن      

 من اجلمع بـني     اها قد متكن أخري   ،  )مهاب(باقتدار مبساعدة   ) شريف(
، ه مـن تلـك املـؤامرات      ءخصمني طالت مؤامرما ضده وطال عنا     

  إو،  اا خمتلفً كالمها يظنه خصم    ن كان مل يعد مهتم ا مبن يكـون أو  ا كثري
 ملاذا حيكت مـؤامرم      حىت كيف بدأت صراعاته تلك مع خصميه أو      

لتصفية حسـابات    بينهما؛كل ما يشغل تفكريه اآلن هو اجلمع        ،  ضده
 . تكدست بذكريات مخس سنوات ال غرياليت ا دفاتر ذهنه ضاقت

  وصـله   الذيا وتركزت األنظار حول هذا الوكر       حانت الساعة أخري 
 بـإجراء   استأذنه قلـيال مـتعلالً  الذي) مهاب(ا يصحبه   مبكر) جابر(

 ا حىت تعلقت عيناه بذلك الباب     كثري) الصياد(مل ينتظر   ،  تليفويناتصال  
 عن رجل غطته عباءته السوداء وعمامتـه بـنفس          ا انفتح كاشفً  الذي

 : بضيفه قائالًبقوة مرحبااللون وقد توسطهما وجه برز شاربه 
 أليس كذلك؟، )جابر(البد أنك املعلم  -
 أليس كذلك؟، )عبد التواب(أنت املعلم ، عزيزيهو بعينه يا  -
 جنـاح   يفبعمق عالقته بك وثقته الكاملة      ) شريف (أخربين،  أصبت -
 . مستقبل عالقتنا القريبيفاون معك التع

 يسمعه ألول مـرة     الذيا من ذلك االسم     حاجبيه متعجب ) جابر(عقد  
ا ن مضيفه يزعم أن عالقته بصاحب االسم وطيدة أيض        إبل و ،   حياته يف

 : القائللتساؤلهمما دفعه 
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 ؟نم) شريف( ؟)شريف( -
 .)جابر( أنا يا معلم يقصدين -

وقـد   املكـان، ظهر فجأة على أعتـاب   الذيرد جاء فجأة من ذلك     
ا وقع رؤيتـه    منتظر) جابر (إىلا   برود ناظر  يفاستند بظهره على الباب     

 عـدم االكتـراث     إظهار يف إمعانا سيجارة   إشعال يفوقد شرع    عليه،
ا على أية حال لريى تلـك       مل يكن عليه االنتظار كثري    ،   احلديث بطريف

 بلسـان كـادت     متسائالً  جحظت عينا صاحبها   اليتاهليئة املصدومة   
 :خترسه املفاجأة لألبد قائال

 عبد الرمحن؟….عب-
 وقد حارت نظراته بـني االثـنني موجهـا    اإلجابة) عبد التواب (توىل  

 :قائال) جابر(ـكالمه ل
 يف جـاءين  الـذي رجلـك    تتحدث عنه؟  الذيذلك  ) شريف (أي -

 .ليل هذا املكان اللعني قبل قإىل صحبينوقد ) مهاب(القاهرة يسمى 
 !؟ )مهاب( -
 ؟)عبد التواب( هذه املرة أنا املراد يا سيد يف -

رد جاء من رابع انضم للحديث يقف جبوار صـديقه قـرب البـاب              
عـدة  ) شـريف (قبل أن خيطو ، يتبادالن االبتسامات بنجاح خمططهم    

 :قائالً) مهاب(خطوات للداخل يتبعه صديقه 
- أعمت أعني   اليتالغموض  دعنا نزيل ستائر    ،   العزيز صديقيا يا   حسن 

جـاءك هـذا    ) جابر( عدة أيام يا معلم      ل، قب السادة عن حقيقة األمر   
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ودعاك لزيـارة  ) البنهاوى(ا أنه من رجال  تراه زاعم  الذي) مهاب(ـال
 مـع   جلسـيت  حني كانـت     يف،   بينكما تعارف قبل بدء عمل وشيك    

 عـن   غيـايب أومهته فيها أن سنوات     ) البنهاوى(الطرف اآلخر السيد    
 حساب أحد كبار جتار القاهرة يـدعى        إىل بعمليالساحة قد زخرت    

، ا ال بأس به   وألن السذاجة قد نالت من عقليكما قدر      ،  )جابر الصياد (
ا من األمـور     كثري ي حيث ننه   موقف انتظرته طويالً   يففها أنتما اآلن    

 .تصفية حسابات، أو كما يطلقون عليها، املعلقة
 )!على(يا ، )عباس(يا -

 الـيت  تلك اللحظات    إاء يفألحد رجاله آمال    ) البنهاوى(غاثة من   است
) شـريف (يراها سخيفة كأا كابوس غري أن استغاثته تلـك قابلـها          

 :قبل أن يقول) مهاب(بضحكة مدوية شاركه فيها 
لست حباجة الستغاثة لن يسمعها غرينا أو يعبأ ا غريك يـا سـيد               -
، اف بنـاء علـى أوامـرك      أخربت كل الرجال باالنصـر    ،  )بنهاوى(
 عـن   إمـا ،  لترحيب بالضيف اجلديد ال حيتاج لكل هذه احلراسات       فا

، فكان البد من عمـل الواجـب معهمـا        ) بنهاوى(رجليك يا معلم    
 إىل بسهرة ال يعـرف النسـيان        بإكرامهما) البنهاوى(أوصيت رجال   

 أننا  أي،  وال أظن اجلميع يعود قبل الصباح     ،   ذهنيهما سبيالً  يفذكراها  
ىف حمـيط يتسـع     وبـل   ،   هـذا املكـان    يفآلن مبفردنا حنن األربعة     ا

 .لكيلومترات
 ؟)شريف(ماذا تريد يا  -
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قد يضيف املزيد من    ،  )بنهاوى( لذلك االسم اآلن يا معلم       داعيال   -
سـأعطيك  ،   باسم خمتلـف   عرفينوقد  ) جابر(الغموض ألفكار السيد    

ـ   إجابيتبل  لكن ق ،   تريد الذي سؤالك   إجابة  د منـك أوالً    سؤالك أري
 .سؤايل إجابة

  سؤال؟أي -
بعـدما   ذلك، بتآمراتك على العودة لطريق اجلرمية       أجربتينأنت من    -

    بعدما خفضت سـعر البضـاعة    يب،ثر تالعبك  أتراكمت ديونك على
مما دفـع اجلميـع للجـوء لسـعر          خمازين، يفاملماثلة لتلك املوجودة    

 أليس كذلك؟، بضاعتك الزهيد
 ما يقارب العـامني دون أن تعـرف لبـدء           اريجو إىلهل عملت    -

؟عزيزيا يا عملك سبب اظننتك أكثر فطنة من هذا كثري. 
ا يسخر من سذاجة خصمه قبل أن يستطرد        ضاحكً) شريف(قول قابله   

 :قائال
تأكيدك هـذا   ،   مما ظننتك بكثري   غباءاآلن تيقنت أنك أكثر     إين  بل   -

وقد ناهلـا   ) مهاب(ـعها هذا ال   لرباءة ينتظر مسا   إثباتا إالّ ليس   لكلمايت
ااآلن أخري. 

 أملثل هذا السبب التافه أتعبت أفكارك لترتيب مثل هذا اجلمع؟ -
سـأهبط  ،  ال بـأس    مما ظننتك بكـثري؟    غباءنك أكثر   إأمل أقل لك     -

 شـيء  أيقبل  ،   حىت يالئم فهمكما القاصر ذاك     مبستوى احلوار قليالً  
قد ،  أو باألحرى مل تعبئا مبعرفتها    ،  هناك القليل من حقائق قد ال تعرفاها      

 - 244 -

 هذه احلياة ال يتعدى اخلمسة      يف الفعلي عمري علمتما أن    إنتتعجبان  
ن كانت سنوات مل تشهد املعتاد مـن        إو،   رجل بعمر طفل   أي،  أعوام

ا من  وقد كستها متام   وإنتاجه،مرح الطفولة ورفاهيتها أو بناء الرجولة       
نكبـات  ،   جتمعنـا اآلن   يتالال تسع سرده جلسة كتلك       األحداث ما 

وأدت زهور طفولة ال أذكرها وأزمات اغتالت أطيار رجولة ضـللت           
مخس سنوات كانت   ،  مخس سنوات أيها السادة   ،  الطريق بني دهاليزها  

 حياتني  يف تقحمينكافية بشكل ما ال أستطع فهم لغزه حىت اللحظة أن           
كـل  ،  دون جـدوى أحداها عن ذكرى واحدة ليوم ضمته       حبثيطال  

ذلك اـرم   ) عبد الرمحن (تارة  ،  أحداها يف كخصم   عرفينكما قد   من
 )شريف(وتارة أخرى   ،  عدوه األول ) جابر( اختذه املعلم    الذياحملترف  

) الصياد(منه ذات موقف    ) البنهاوى(ـ كان ل  الذيذلك التاجر احملنك    
وبني اخلصومتني ظل هذا التائه بني امسيه املاثـل أمامكمـا   ، مع خصمه 
، اكر لتلك اخلصومات بداية وال يعلم لتلك العداوات سـبب         اآلن ال يذ  

 يكـن مـن     مل،  فقط سري مع التيار قنعته به طيبته البالغة حد السذاجة         
 نفسه  إقناعاحلكمة حينها كما تبادر لذهنه أن يعارض سري حياتني أراد           

قد أحتمل اجلانب األكرب من مسـؤولية       ،   كل منهما  يفا أنه البطل    مرار
ـ (،   هـاتني   حيـايتّ  يف  يتحمله املقربون مين   قد،  األحداث ، )يالعوض

أو حىت ذلك الشاهد الرابـع معنـا اآلن         ،  )اء(،  )لبىن(،  )العامرى(
ن توزعت أركان املسؤولية على أطـراف       إلكن و ،  )مهاب(للحديث  

 يف كفوف بيضاء مل تتلوث مبشـاركة كـبرية          يفال أراكما ذو   عدة،
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اع أحدكما نصفها وتكفـل     حياة غامضة أض  ،  تسطري صفحات املأساة  
ـ      ،   النصفني ثايناآلخر بضياع     أقـداري  يوأنا بني نصفيها قد منت عل

ا،ا حبديث انتظرته    أخريكثري من   يف انعقاده يفاألمل   حىت فقدت  كثري 
 .األوقات

 . تقدميهيف املُتقَن بأدائك نئتك إالّال أملك ، عزيزيعرض جيد يا  -
 طأطأ رأسه ضـاحكا     الذي املسكني   كالم ذلك ) الصياد(قول أتبع به    

 :قبل أن يكون رده
 إجابـة لعلك تتعجـل    ،  )جابر( يا سيد    شكري خالص   إليكأسوق   -

 .قبل قليل) البنهاوى( سأله الذيذلك السؤال 
 .ذلك أفضل للجميع من تلك األفالم السخيفة عدمية القدمية -
- اء يف ما أريد ما دمتما ترغبان إليكما، احسناحلديثإ .  

   هه   قاهلا وقد أخرج مسدسوجهه  يف) مهاب(قبل أن يقف     إليهما،ا وج 
إياها مانعذهوليف ا يده متسائالً منحي : 
 أجننت؟ ؟)شريف(ماذا تفعل يا  -
 .ااام جديد يالئم فقد الذاكرة كثري، احسن جننت؟ -
مل ينص اتفاقنا على    ،  صديقي املهالك يا    يف بنفسك   يمل أساعدك لتلق   -

 ما أود مساعه حول حقيقة ما حـدث وانتـهى           أمسعتين،  لبند قطّ هذا ا 
 .األمر

أما ما بعد   ،  اتفاقنا أمتمناه بنجاح وانتهى باجتماعنا بني هذه اجلدران        -
 .وحدي  أناتدبرييذلك فهو من صميم 
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 أتعترب القتل أذكى التدبريات؟ -
قي لصـدي ثـأر   ،   ثأر البد منه   إمنا،  عزيزي رد القتل يا     ليس قتالً  -
 يـا   طريقـي ابتعد عن   ،   من أحدمها وثأر ألبيك من اآلخر      )العوضي(
 حباجـة خلطـوة     أظنينوال   أكرهه،قد يطالك ما    ،  باهللا عليك ) مهاب(

 . الندم على خطوهاجديدة يطالين
 .)شريف(لن أدعك ختطوها أو ختطو غريها يا  -

على استغالله  ) البنهاوى(و  ) الصياد(حديث طال بني الصديقني أقبل      
بقـوة  ) مهـاب ( أزاح   الذي) شريف( اهلرب قبل أن تطاهلما عينا       يف

 :قائالً
 .عزيزي رغما عنك يا إذنسأخطوها  -

 بشدة على زناد املسدس فكـان ذلـك    إصبعهقاهلا وقد قويت ضغطتا     
 دوى بني أرجاء املكان كاسرا حاجزا من اهلدوء امتدت          الذيالصوت  

  .اعهارقعته حول ذلك الوكر على مسافة ال بأس باتس
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)54( 
 تلك اهلادئة املقتصرة علـى هـذه      اإلسكندرية يف) مازن (إقامةمل تكن   

مل يقصر حترياته فقط علـى تلـك        ،  )لبىن(و  ) اء(ـالزيارة القصرية ل  
 مكتب صـديقه    يفكانت جلسته   ،  إليهم حديثه   يف قضاها   اليتالدقائق  

 حريتـه    شاهدة على جانب كبري من     اإلسكندريةالضابط من مباحث    
 االمسني صاحب احلياتني عدو اخلصمني فاقـد        ذيمن أمر ذلك الرجل     

 ..كرةاالذ
- صديقيا يا نال ذلك اهلارب من تفكريك كثري. 
رجـل ذا   ،  ا اعتياديـا قـط    ليس هارب ،  صدقت،  )على(يا  صدقت   -

ن كنـت  إ ووأين، حياتني غنيتني بأحداث ال تشهدها عشرات احليوات    
 اءوق  ا أت له مطاردتلك احلكاية  إل  ،  أن قصته   إحساسي افال أنكر أبد 

 .ال زالت تشهد الكثري من أحداث ستفاجئ اجلميع
هل ميكـن أن    ،  يل سردا   اليت من قصته    استغرايب يأنا أيضا ال أخف    -

 الشخصيتني وشبيه حلد التطابق لصاحب      إحدىيكون بالفعل صاحب    
 الشخصية األخرى؟

لكن مـا   ،   غري هذا حىت اآلن    حىت اآلن ال أجد من معقول التفاسري       -
  حيـاة  يفا أنه تعايش باحترافية مـع احملـيطني بـه      يزيد األمر غموض 

 فقده قبل   الذيا أنه ذلك    ن كل طرف قد آمن متام     إحىت  ،  الشخصيتني
 .أعوام

 ؟صديقيوماذا عن خطوتك القادمة يا  -
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 للخلف  إخراجه أطلق رأسه بعد     الذي) مازن(رد  زفري طويل حار سبق     
 الذي يفرك بيديه ذلك القلم      الطبيعين يعيدها من جديد لوضعها      قبل أ 

 :أخرج فيه كبته قائالً
 خيـايل  كفيلم إالّاألمر اآلن ال يوصف ، ال أعلم ،  )على(ال أعلم يا     -

وتلـك  ،  الطبيعـي  ولو بسـيطة بواقعنـا       ال ميكن أن يكون ذا صلة     
مـر  ا لكشف غموض ذلك األ حىت اآلن نفع   جتديالتحريات اللعينة ال    

 .الالطبيعى
مل يكـن   ،   العزيز صديقي اية املطاف يا     يفأراك متكن منك يأسك      -

 أصـعب القضـايا وأكثرهـا       يفحىت   اآلن، بك قبل    عهديا  هذا أبد 
اتعقيد. 

، صـديقي  قضايا متعارف عليها بني أهل اال يا         يف كان   يبعهدك   -
ات جديـدة   املزيد من خطوجعبيت يفا  مالكًأجدينأما تلك القضية فال     

 . جاوز كل احلدودالذي ذلك إامهالكشف  أخطوها؛
 ؟إذنأهو االستسالم  -
-  انتظـار  إالّال أملك اآلن ،  للحلول دا بقدر ما هو نفا    ليس استسالم 

 حال استثنائيا يسدل    وبين يبعلَّ األقدار ترأف    ،  القادم من األحداث  
ميكن ملثلـى أن   جاوزت سخافتها ما اليتستار النهاية على تلك القصة    

 .يتحمله
ال أظنك بلغت حد االعتماد على هبات األقدار وحسب يا حضرة            -

 .ال يعترف عملنا مبثل هذا االعتماد قط، الضابط
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 ؟صديقي يا  أملك له بديالًتراينوهل  -
 علـت  الذي هاتفه إىلمل يكد يتم آخر كلماته تلك حىت انتبه وصديقه       

وأخذ يقرأ   برود، يفاهلاتف  ) مازن(ل  تناو،  رنته معلنة عن رسالة قادمة    
ـ       نص الرسالة  ا مـن رد فعلـه       حىت انتفض واقفا يسأله زميله متعجب

 :متسائال
 هل من جديد؟ ماذا هناك؟ -
 قـد أتـى   اسـتثنائي  بوجود حل لرجائييبدو أن استجابة األقدار    -

أو ) ـاء ( أظنها من أينا غري  رسالة ال حتمل امسأا، بأسرع مما توقعت 
 جديـد هـام   شـيء دت معرفة رأ إن إليهماتطلب مىن التوجه   ) بىنل(

 .خبصوص ذلك اهلارب غريب األطوار
  مساعدة؟ألي جبوارك حتتاجينهل  -
حىت يظال على    األمر، الصبغة الرمسية على     يال أريد أن أضف   ،  ال،  ال -

 . دون أدىن تغيرييلاطمئناما 
- اء رسـالتهما    الستكشـاف مـا ور     اآلنأسرع  ،  هيا اآلن ،  احسن

 .االستثنائيقد حتمل كما مسيته احلل …تلك
 .صديقيأستأذنك باالنصراف يا ، وهو كذلك -
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)55( 
، مهمته اآلن بنجاح باهر كما كان اعتقـاده وختطيطـه        ) شريف(أى  

 ال  عاشـها اليت تلك احلياة الغريبة  يفا من آخر خصمني له      ختلص أخري 
بعدما كان من    متلكه،ا بالراحة   با غري كان شعور ،  ايذكر مما سبقها شيئً   

غري ،  )عبد التواب (و  ) جابر(ـ أسفرت عن قتله ل    اليتتلك األحداث   
مل ،  باليأس وكره احلياة بدأ يسرى بني عروقه سريان الـدم  إحساسهأن  

 بني جـدران هـذه      للتمسك بالبقاء يعد ميلك من األسباب ما يدفعه       
ك من الدوافع ما يجربه علـى     مل يعد ميل  ،   طاملا حاربته أيامها   اليتالدنيا  

وهـو بـني   ،  كثريا ما صارعته لياليهااليتالتشبث بتالبيب تلك احلياة   
 ظـل صـراع   يف السبب ي ظل حروب األيام وتالشيفغياب الدوافع  

 فيهـا،  حيث يرحيه موته من حروب ال ذنب له إىلمتىن الرحيل    الليايل،
وصراعات مل يقتنع يومايفا ا أنه كان سببنشو  ، 

بعد لوم كـثري     ،)مهاب( عن مكان احلادث بصحبة صديقه       ابتعد قليالً 
 التـهور، عاتبه به صديقه على وره وتربير منه ملا كان من مثل هـذا             

 حديث أخـري بـدأه      إقامة يف) شريف(فجأة بعد رغبة من     حىت توقفا   
 :بقوله

،  حان لوقت ألمحلك أمانة ال أستطيع أنا تأديتـها         صديقيواآلن يا    -
 حلظـايت  آخر إىل جبميلها   عنقيعدما كان منك من مساعدة ستطوق       وب
 . أئتمن غريك على مثلهاأظنينال 
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 ما بدا   صديقيسل يا   ،  )شريف( الوحيد يا    أخيا جتاه    واجب إالّليس   -
 .لك تجبه

 أترى هاتني احلقيبتني؟ -
 ختصك وصلت ا املكان واألخـرى كانـت ختـص           أحداها،  نعم -
 .حد رجاله حيملها عنهرأيت أ) البنهاوى(

ا  تضم خمدرات كنت قد أخفيتها قدمي      فهي ختصين اليتأما عن األوىل     -
و ) العـامرى ( من رجال    ا عن أعني اجلميع   بعيد) يالعوض (صديقيمع  

 ظن اجلميـع أىن قـد       واليت معه، عمليايت آخر   يفالشرطة  و) الصياد(
ال ،  فيهـا  ألصحاب احلـق إلعاداوها قد حان الوقت     ،  قُتلت خالهلا 
 ذين اللعيـنني    لإليقاع من لفافتني فقط استخدمنامها      إالّنقصان فيها   

 . قبل قليل بني جدران هذا الوكر هناكطلقايتلذين طالتهما لا
 ومن يا ترى هؤالء أصحاب احلق فيها؟ -
أرسلت له رسالة على هاتفه أطالبه بالتوجه       ،  )مازن السيد (الضابط   -

أظن الشرطة  ،  سيكون هناك بعد قليل   ،  وانملرتلكم وقد وصفت له العن    
 .أحق اجلهات اآلن ا

 وماذا عن الثانية؟ -
 .صديقيأما عن الثانية فتخصك وأختك يا  -

 : استغراب وقد أخذته املفاجأة متسائالًيف) مهاب(ضاقت عينا 
 ؟)لبىن(أنا و  -
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 الـذي من أبيكما هذا املبلـغ      ) البنهاوى(قبل سنوات سلب    ،  نعم -
 ا بعد ذلـك    ايار جتارته ورحيله مصدوم    يفا   احلقيبة متسبب  تضمه تلك 

 اليت لقيمة صفقة املخدرات     املساويأقنعته أن ذلك املبلغ هو      ،  االيار
 تضـمها   اليتبعدما أعطيته تلك اللفافة      ،)الصيادجابر  (سنجريها مع   
 عنـد  يلا  عساه يكون شـفيع إليكوها أنا اآلن أسوقه ، أوىل احلقيبتني 

 . عليهاأمنتموين أمانة خبيانيت ظن سوء يف ظنا ناللذاعمك أختك و
أملثل هذا السبب ارتكبت    ،  )شريف( الردود أجيبك يا     بأيال أعلم    -

 تلك  يكفيينكان  ،  صديقيمل تكن حباجة لكل ذلك يا         القتل؟ إمثيداك  
حتمل براءتك من مة اخليانة تلـك      ) البنهاوى( مسعتها من    اليتالكلمة  
 . بك ألصقناهااليت
 إىل يب يكل الطرق كانت لتـؤد    ،   اآلن صديقيال بأس مبا كان يا       -

 علـى كـل     جرائميليسا أول قتيلني تضمهما صحيفة      ،  اية واحدة 
ا  منقذً اإلنسان حني حاولت االنتساب لبين    غريمها، إليهاسبقهما  ،  حال

 ذلـك  أنغـري  ،  أرسلتك لتأدية أمانته لـدى الذيابن ذلك الضابط  
 لتلـك احليـاة     إيايا   األوحد حينها دافع   صديقي لفينكاالنتساب قد   

 . انتهت للتو بقتل هذين ارمنياليت الثانية،
وقـد   ،)مهـاب (قبل أن جييبه     ،)شريف(ثوان من الصمت تبعت رد      

 على صـديقه  اإلشفاق طغى عليه الذيبدت على وجهه مالمح احلزن    
 :قائالً
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اعلم فقـط   ،  يقيصد عليك يا    ردوديال زلت ال أجد املناسب من        -
 . لن أختلى عنك حىت اية املطافأين
-     اية املطاف باتت أكثر قرب      أريدك فقـط   ،  عزيزيا من ظن كلينا يا

أمـا  ،   أمنتك عليها لكليهما   اليت برساليت) اء(و  ) لبىن (اآلن أن تبلغ  
عمـا  ، ا على املزيد من املطـاردات     مل أعد قادر    أين  فأخربه )مازن (عن

 . لهنفسيا سلم عليه مكتبه ماخالً دسيجدينقريب 
 ؟)شريف(وحىت ذلك الوقت القريب ماذا ستفعل يا  -
 . القاهرة غفلت عنها لعامنييفسأذهب لتأدية أمانة  -
 أمانة؟ -
 حيث تـؤدى تلـك   إىلواآلن ،  صديقي وقتها يا    يفستعلم ا   ،  نعم -

 .اجلميع بانتظارك،  أصحااإىل ائتمنتك عليها اليتاألمانة 
- شريف(ا يا   حسن(  ،وأخـربين  يب،فقط كن على اتصال دائم ،  احسن 

 .أوال بأول عن جديد حتركاتك
 . العزيزصديقيوهو كذلك يا ، )مهاب(وهو كذلك يا  -

ا ا ذلك احلديث قبل أن يضمه وصـديقه عنـاق           خامتً) شريف(قاهلا  
 .طويل حىت باتا ككيان واحد لشخص واحد
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)56( 
مجيع الترتيبات  ) شريف(أى  ،  إذنا  ميع االنتظار كثري  مل يكن على اجل   

ا كان التنفيـذ  وأخري،  أحد مبا أراد أو شغل أحد مبا خطط     إزعاجدون  
 كان الوحيد املؤمن برباءته مما نسـبه        الذي بصديقه، استعان فيه    الذي
 هدوء ونفذ واسـتعان  يفأراد وخطط  . اجلميع حىت أقرب األقربني   إليه
 قادم األحداث التابعة ملا كـان       يفال انتظار أو تفكري      نفس اهلدوء ب   يف

وهـو   أيامه،ا أمر مستقبل    مل يعد يشغله كثري   ،  من أمر ختطيطه وتنفيذه   
ال حاجة له مبستقبل مفقود     ،  الفاقد من األساس ملا كان من أمر ماضيها       

لن حيمل القادم على كل حال أسوأ ممـا         ،  ماضيه أو قادم ضائع سابقه    
 يفكان فيها املثال اسد للتائه بـال مرشـد           أعوام،رآه طوال مخسة    

 . ضياعهيفالضائع بال هاِد ، تيهه
 رسـم صـديقه    الذي حيث االجتماع    إىلا  أخري) مهاب(ها قد وصل    

حامال هاتني احلقيبتني اللـتني   ،  لوحته وأراده كاسيا تلك اللوحة ألواا     
 كـل مـا      زهد يفأصبحتا الدليل الدامغ على صدق نية هذا املسكني         

 إىل خبـال ألقـاه   إالّن كان مل يعهد منها    إو،  إياهأمكن لدنياه أن تعطيه     
 . طلب حياة االنتقامإىلسؤال عامل اجلرمية وشحا دفعه 

-    ـ      أراكم قد اجتمعتم جمدد ا منسـق ذلـك     ا يا سادة كما أراد متام
 .االجتماع

 عقب لفظها دون رد عدة ثوان قبـل أن          إليه اجلميع   إليهكلمات نظر   
 :تلك اللحظات الصامتة بقوله) مازن(قطع ي
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 مرسـل الرسـالة   إذنكنـت   ،  مراسلياآلن فقط انكشفت ماهية      -
 أليس كذلك؟، )مهاب(ومدبر ذلك اللقاء يا سيد 

على كل حـال ال  ، خانتك دقة ختمينك هذه املرة يا حضرة الضابط    -
  أو كما تسميه أنت    ،  مراسلك ا من يكون داعيك أو    أراك يهمك كثري

 فقط لتسوية بعض األمور     وأرسلينمجعكم  ،  )مازن( يا سيد     اللقاء مدبر
 . علقتها األحداث منذ سنواتاليت
 حالة يرثى   يفاجلميع هنا   ،  أخي يا   اإليضاحأفضل للجميع املزيد من      -
 املزيد من   إالّا لألمور    لن تفيد جديد   إثارةومل نعد حباجة للمزيد من       هلا،

 . غىن عنهيفتعقيد كلنا 
وقد أرادت وضع حـد      حلقيبتيه،ختاطب ا أخاها احلامل     ) لبىن (قالتها

 . أحاط آخر األحداثالذيلذلك الغموض 
مـا حـدث ال     ،  األمر حباجة هلدوء اجلميـع    ،  مهالً،   يا أختاه  مهالً -

 . عليهاأراك اليتيستقبل مبثل هذه العجلة والعصبية 
ـ        تتحدث عنه؟  الذي أخي هدوء يا    أي - دة غياب لك غري مـربر لع

 تبخل علـى مسـامعنا   اليتعدت بعدها على علم ببعض احلقائق    أيام،
 لرسالة من جمهول استقبلها هاتف ذلـك الضـابط ينكـر            إضافة،  ا

، نه مدبر اللقـاء   إ تقول   الذيوأخريا ذلك الغامض    ،  اجلميع معرفته ا  
 أن يكسو اهلدوء كالمنا     الطبيعيأترى من    ماذا عن كل تلك الوقائع؟    

  اهوالت؟بعد كل هذه
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تبقيان األجدر بالذكر ومهـا     ،  عزيزيت هاتني احلقيبتني يا      ذكر نسيِت -
 .الدليل على خيبة ظنكم مجيعا ببطل لعبتنا تلك

 ؟)شريف(  بطل تقصد؟وأي ماذا حتوى هاتان احلقيبتان؟ -
 حىت  لهذا أفض ،   أوال أقص عليكم القصة من بدايتها يا أختاه        دعيين -

 .م اجلميعتتضح األمور كاملة أما
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)57( 
سرد نال بشدة مـن  ، ملا كان ) مهاب(وقت غري قليل مضى على سرد       

 ،)شريف(ـوهم يسمعون ما كان من أمر هذا ال       انتباه وتعجب اجلميع    
البحث  بإمكانهكان  ،   ما يكفيه وأكثر   ئالسي طاله من ظن اجلميع      الذي

 حياتيه وخيانـات  عن حياة ثالثة يودع فيها ما كان من مطاردات أوىل         
 دمائـه   يفغري أن رغبة مل يستطع كبح مجاحها اختذت جمراها          ،  ثانيهما
 طريقـه  يف وضع عقبام يف أنه كان الضحية للعبة تفنن اجلميع    إلثبات

 ال ميكن رم أن حيظـى بصـفاا         اليت تلك الشخصية    إذن هي،  فيها
ميكن خلـائن    ال   اليتهذه التركيبة   ،  عنه) مازن(ا كما كان تصور     كثري

   اء(ا كما كان ظن     أن يتحلى خبواصها كثري (  و)ـرم ال   ،  فيه) لبىنا
أما وقـد آثـر ذلـك    ، التخفي إالّيتقن سوى اهلرب واخلائن ال جييد       

الغائب عن االجتماع مواجهة ما ختفيه له أقداره دون خوف من ايـة         
 فهو البعيد ولو جزئيـا عـن معـىن        ،  جزع من مصري يهدمه    تؤذيه أو 
هكذا كان تفكري احلضور وهكـذا كانـت        ،   وتصور اخليانة  اإلجرام

 مـن سـنوات     الباقي يفرجل زهد   ،  صورم اجلديدة عن هذا الغائب    
فقط ألنه أراد ملـن أحبـوه يومـا أن           شيئًا،عمر ال يذكر من ماضيه      

ضحى بالقادم من أيام حيـاة ال يعـرف عـن           ،  يتذكروه ببعض اخلري  
، ا أن يذكره كخصم نبيـل     د ملن عاداه يوم   فقط ألنه أرا   شيئا،تارخيها  

 كـان  الـذي  لذلك الصديق الصدوق إرسالهه كان  ئوبني حمبيه وأعدا  
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الوحيد املؤمن أن أعماق صديقه ضامة من الرباءة ما يشفع لـه عـن              
 .ه وسالف خطاياهئسابق أخطا

ولكم ،  بكل اختصار أيها احلضور   ) شريف(هذا كل ما كان من أمر        -
 محلين من حديث    الثاينا حدث قبل استئناف اجلزء      اآلن احلكم على م   

 .أمانة توصيله لثالثتكم
 علـى  إالّاحلكم ال يكـون  ، )مهاب( يا   بل تستأنف احلديث كامالً    -

 .الوضع برمته
،  اآلن حقيبـتني   يترون بني يد  ،  كما تريدون ،  )اء(حسنا يا شيخ     -

 واألفضـل أن تقـوم    ،   ختصك حضرة الضـابط    فهيأما عن أوالمها    
 .باكتشاف حمتواها بنفسك

احلقيبة وقد علت مالحمه مسات العجب يقلب نظره بـني      ) مازن(تناول  
وقد عاد بنظـره     رأى، مما   قبل أن يقوم بفتح احلقيبة مذهوالً      احلضور،

قبـل أن جييـب ذلـك        رد،اغر فاه جاحظة عيناه دون      ف) مهاب (إىل
 :صمته قائالً) مهاب(ـال
 اختفت  اليتا نفس حقيبة املخدرات      ذا يالضابط، ه نعم يا حضرة     -

وأعقبها بعـد ذلـك     ،  عن أنظار اجلميع قبل ما يقرب من سبعة أعوام        
بعـدما أخفاهـا مـع      ) عبد الرمحن ( تسمونه   الذياختفاء ذلك ارم    
 الذي كان هو نفس الشخص      إنال أعلم   ،  )العوضى(صديق له يسمى    

ز كمـا فشـل      حل ذلك اللغ   يففقدت األمل   …أعطانيها الليلة أم ال   
 لك يا حضرة    إيصالهكل ما أراد    ،  اجلميع مبن فيهم صاحب اللغز نفسه     
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 عامل األحياء وهو ال يعلم حلياتـه    يفأنه منذ ظهوره من جديد       الضابط،
 أيـادي اكتفى فقط بدور التابع جتـره       ،  ا أو حيدد ملستقبله مصري    اهدف

األيام وحني وضعته   ،   حيث يريد  إىل حيث يريدون ال     إىلاملشتبهني فيه   
ا كانت تضحيته ألجل ولدك يواجه املوت وحيـد       ،   موقف املواجهة  يف

مث اليوم يعيد لك أمانـة كـان باسـتطاعته          ،  وهو املستطيع للهروب  
، ا وهو املار بأيام ما بني احلياتني كأقل من العبيـد         استغالهلا ليعيش ملكً  
ـ إخباركفأراد فقط  إليك،أما عن آخر رسائله   ى  أنه مل يعد ذا قدرة عل

لست حباجة بعـد اآلن لنصـب       ،  سئمهما وسئماه ،  اهلروب واملطاردة 
 عما قريب سـتجده داخـالً     ،  كمائن أو جتهيز مصائد أو وضع خطط      

هذا كـل   ،  ا بكل ما كان من جرائم قتله وريبه       عليك مكتبك معترفً  
 كرسـول علـى     مهميت أديت   وأظنين الضابط،اآلن يا حضرة    شيء  

 .أكمل الوجوه
أمانتنا اآلن  ،   األمانات ثاين إىلأو لنقل   ،  احلقائب يا سادة   ثاين إىلواآلن  

 يل إضـافة ) اء (يوعم) لبىن (أخيت، ختص الطرفني اُألخريني للحديث   
   اأنا حامل األمانة شخصي  ،   ا مـن املـال جنـح       هذه احلقيبة تضم مبلغ

واحلصول علـى هـذه األمـوال       ) البنهاوى(ـ ب اإليقاع يف) شريف(
 حلق سـلبه ذلـك      إعادة إمنا،  ليست هبة أو منحة    ، ثالثتنا إىلليعيدها  
 ايار جتارته ووفاتـه  يفا  رمحه اهللا متسببوالدي اجلحيم من إىلالذاهب  
اية املطاف  يفا بصدمته   متأثر   ،    شريف(هكذا كان هدف (  بعدما أُجرب

 يف أرى جناحـه     غري أين ،   وسيلته يف ئاقد يكون خمط  ،  على التعامل معه  
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 مل تشـمل الشـفاعة مجيـع    أنيشفع له بعض أخطائه حتقيق الغاية قد   
 يللست حباجـة ملـن ميـدح        ،  لن أسألكما عن رأيكما فيه    ،  األخطاء
 ما رأيت من أفعال وصلت حـد القتـل ال           يكفيين،   أو يذمه  صديقي

 يفتسـرعتما   ،   تظنـان  الذي أنه ليس خائن األمانة      إلثبات إالّ يءلش
أخرية أرادكمـا علـى   على كل حال بقيت رسالة      ،  ياحلكم يا عزيزا  

 مرآة عينيه قبل    يففال يعلم ما كان من صورا       ) لبىن(أما عن   ،  علم ا 
ال،  كان هو ذلك الغائـب أم        إنبل ال يعلم من األساس      ،  ظهوره ذاك 

 آخر عـامني عرفتـه      يف أن كل ما يعرفه أا كانت حلمه الوحيد          غري
 حىت  اإلقدامى  ن كان ذلك احلامل فلم جيرؤ قط عل       إوهو و ،  فيهما احلياة 

 مستحقة  إال مل يرها    الذيخبل على نفسه مبثلها وهو      ،  على حتقيق حلمه  
من جيعلها على عرش الدنيا مليكة حتكمها بدستور الوفـاء وتسـودها    

حيث اامها لـه    وحني كانت آخر مواجهة بينهما      ،  اإلخالصبقانون  
عكس فكان   ال إثبات إالّمل يعد ميلك من األمنيات حينها       ،   األمانة يانةخب

فكن على ثقـة أن     ) اء(أما عن شيخنا    ،  ارتكابه جلرميته األخرية تلك   
 كمثل أعلى متسك بقيم افتقـدها       إالّ حلظة   إليكذلك الغائب مل ينظر     

حياته ذات اخلمسة األعوام    يفا  كثري …حياة تـنعم    يفا ما طمع    كثري 
 اقتنـاص مثـل تلـك    يفن مل ينجح إغري أنه و،  دوء أيامها كحياتك  

فقد ظل دوما على أمله أن مستقبل أيامه سـيمن عليـه ولـو        ،  األيام
كنـت  ،   كنف نصائحك وأحضان توجيهاتك    يفبلحظات من اهلدوء    
أما عـن آخـر   ، اإلنساين األقرب للكمال   احليوال زلت بنظره املثال     



 - 261 -

اقتصر رده على   ،   بعتاب إليكاجهات فلم يرسل لك لوما أو يبعث        املو
 . احلضور احلكم على كل ما كانولباقيا لك تاركً، ما فعل وحسب

 لست أعبأ ،   وقد أديتها على أكمل ما يكون      أمانيت ِحل من    يفأنا اآلن   
كما مسـاه الـبعض أو      ) عبد الرمحن (ا برأيكم فيما كان من أمر       كثري

 تعنـيين تسميات عقيمة ال    ال أهتم ل  ،  كما مساه البعض اآلخر   ) شريف(
 الـذي  ذلـك    صديقي يبحس،  كما تعىن أصحاب الفارغ من العقول     

عامان ال أظنهما يشهد مثلهما القـادم مـن         ،  عامني آخر   يفاكتسبته  
 أن هناك من اآلدمـيني مـن        علمين فقط أنه    يكفيين،  عمريسنوات  

بل ألجل أن يظل على ذكراه الطيبة لك حني      ،  يستحق التضحية ألجله  
ن يستعيد ما كا   وحيدا، ساعة ليل حار يقضى ساعاته       يفختطر على باله    

 . ذكرياته وسابق حمبيهوماضيمن سالف سنواته 
 أملك املزيد منها بعـد      أظنينال  ،   من كلمات اآلن   جعبيت يفانتهى ما   

 .أستأذنكم باالنصراف، كل ما كان من سرد طويل
مل ختربنا أين ذهب صديقك بعد كل       ،  انتظر،  )مهاب(انتظر يا سيد     -

 !هذه األحداث
 الـذي ) مهاب(استدار له    يبته،حبقذلك املمسك   ) مازن(استفهام من   

كان قد استعد لالنصراف بوجه علته ابتسامة غلبت عليها السـخرية           
 :قائالً

 دمائـك  يف يعلوها الشـك جتـرى    اليتال زالت صفات البوليسية      -
ـ         ،  حضرة الضابط  مل ) شـريف (ـيبدو أن كل ما كان من أمر هذا ال
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     ال طاقة لـه     ليتاا املزيد من املواجهات     يقنعك بعد أنه لن خيوض جمدد 
 .ا
هو ،  عزيزي سوء النية يا     افتراضي  مل تجبه ال يعين    الذي ذلك   سؤايل -

 . اية هذا السرد الطويليف البد من سطوعه منطقيفقط سؤال 
 عـن طبيعـة     جيبينعلى كل حال مل     ،  ال بأس ،  )مازن(ال بأس يا سيد     
هـب  كل ما قاله حني سألته نفس سؤالك ذاك أنه ذا         ،  وجهته القادمة 

 .ها أحداث العامني األخريينئداأ عن القاهرة أهلته يفآلداء أمانة قدمية 
 أمانة قدمية؟ -

 هيئة املتعجب من كالم مبهم ينتظـر        يفوقد ضاقت عيناه    ) مازن(قاهلا  
 :السريع قائالً) مهاب(حىت جاءه من جديد رد  إيضاحا،له 
 .سيديكان هذا رده على سؤالك وحسب يا  -

قبـل أن تلمـع      وصاحبها، تلك األمانة    يفا يفكر   حين) مازن(صمت  
 :ا يقولوكأنه قد وجد لكالم خماطبه الغامض تفسري جديد،عيناه من 

 !عرفت اآلن أين يكون، حسنا -
 اليتتلك  ،  اجمدد) لبىن(قاهلا وهم باالنصراف قبل أن تستوقفه كلمات        

   وقـد   ،يـديها ا حتاول فاشلة جتفيفها بكلتا      احتلت دموعها وجهها متام
 املؤمل بالذنب جراء حكمها املتسرع على هـذا         اإلحساسمتلكها ذلك   
 :الغائب قائلة

 من  أيكلماتك ال تبعث على اطمئنان      ،   أين يا حضرة الضابط؟    إىل -
  تسليم نفسه؟يفأومل تقتنع بعد بصدق نيته ، احلضور
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 واجـيب غـري أن    ،  )لـبىن (حسن نية يا سيدة     ) عبد الرمحن (أثبت   -
 .ا بتركه يفلت من عقاب يستحقهمح أبدكضابط ال يس

كـل  ،  أنه مل يعد يعبأ بعقابك أو عفوك      ) مازن(مل تقتنع بعد يا سيد       -
فعل كل ما أمكن رم كما تسميه أن يكفر         ،  النهايات لديه سواء اآلن   

 .به عن ذنوب اجلميع على ثقة اآلن أنه أُجرب على ارتكاا
-      ال يعتمدون علـى أحاسـيس       اوأنتم مل تقتنعوا بعد أن الضباط أبد 

 إىل،  أستأذنكم باالنصـراف  ،   اردة من الواقعية أيها السادة     اإلنسانية
 .لقاء قريب

  أين؟إىل -
 .سيديت حيث يؤدى ذلك الغائب أمانته إىل -
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)58( 
ـ ،   للمحطني إزعاجا دون    املقابر صامت  إىلقد كان أزمع الرحيل      ا باكي
، ا دون شعور بانكساره من املـراقبني      نكسرم،  دون لفت لنظر املتابعني   

كيف البقـاء بـني     ،   حيث جيد راحته املفقودة منذ أعوام      إىلانسحب  
 ِلم الوجود بني متابعيه وهم لـه كـارهون؟        ،  حميطيه وهم فيه شاكُّون   

  للطـرف غاضـون؟    إخالصه حياة مراقبيه وهم عن      يفعالم االخنراط   
وبـذور  ، اة تسـري أـار  ودموعه كل ليل  كيف ومل وعالم كل ذلك؟    

    حياته قـد    يفوساعات األشجان   ،  اأحزانه قد أينعت وصارت أشجار 
  اطالت وصارت أعمار  ، ا ترافقه دموع عينيه   سار وحيد  ،ا تؤنسه  شريد

 حيث تلك   إىلحيث ذلك الطريق املظلم املقفر      ،   بني جنبيه  اليتأشجانه  
ت األرض وسكاا   بيوا حت ،  الساحة املوحشة األركان احلزينة األسوار    

ال ،  ردائها صـمت األشـالء    ،  كسائها سكون األموات  ،  حتت التراب 
 وال مسموع فيها من األصوات    ،   حياة العامل اآلخر   إالّوجود فيها حلياة    

 هدفـه  إىلسار خبطاه الثابتة املعهودة   ،   أنني الباكني ودموع املودعني    إالّ
ثري من القبـور    الك،   ذلك الركن البعيد من ساحته تلك      يف أراده   الذي

  الـذي وقد جلس بينهم أمام ذلك القرب        جنب، إىلا  قد اصطفت جنب 
استوت جلسته ذات الـرأس املطـرق لألسـفل         ،  جاء ألجل صاحبه  

 جاء لزيـارة هجرهـا      الذي صاحبيهما   ركبيتوالكفني املُرسلني على    
 :كما كان وصفه حلاله وحال صديقه الراحل لعامني،



 - 265 -

 الـذي وجه املثاليـة    ،   الراحل صديقي يا    وجه ألقاك  بأي يال أدر  -
أم ذلك اآلخـر    ،  يدي عليه حني احتضرت بني      نفسي وأردت   أردتين
 طوال مخسة أعـوام عهـدا مـن         الزمين الذي مالمح االحنراف    ذي

ولو أنك  ،  ا أول الوجوه ذاك    كثري  يالئمين أراينال  ،   وعهدا مين  دنياي
 وآخر منحرف   مثايلجه  و،   أُجربت على التقنع بثانيها    على علم تام أين   

   كسـور  ،  من رفقاء حيايتّألي أو يلا بالنسبة مل يعد ذلك ذا أمهية كثري
هكذا كـان   ،  ا ال تمحى  لكن آثارها أبد  ،  صديقيالزجاج قد تلتئم يا     

 يف جانب طريقها املظلم جيتهد      إىلوح زجاج هش ألقته     ل،  يب أياميسري  
 أجهـدتين ن  إوأنـا و  ،  ب كل من قُدر له السري على هذا اجلان        إصابته
ال ،   التئامهـا  يفا مل أجنح ولو      أبد فأىن،   اليائسة حملو تلك اآلثار    حماواليت

،  عليه أم ال   نفسي أرى   الذيا بلقب املظلوم    ا جدير  كنت حق  إنأعلم  
 آدم حني يدفعون عن أنفسـهم    بين يفقد تبدو للكثريين طبيعة متأصلة      

 يمع شعور سر  ،  راف اآلثام  صلة باقت   أي  عالقة بارتكاب اخلطأ أو    أي
 عنـه   اإلفصـاح  خارج الضمري حيث     إىلا   كثري بالذنب ال جيد طريقه   

 اآلن أمامك   اعترايفغري أن   ،  بلسان سلك طريق التوبة واستظل بظالله     
بارتكاب األخطاء واقتراف اآلثام قد يكون ذا قيمة على األقل بالنسبة           

 حـد   إىلا  ا متأخر افًقد تراه اعتر  ،   أنا مرتكب اخلطأ ومقترف الذنب     يل
ال ،   قبل عامني  ودعتينا لعهد عهدناه سويا حني      أو باألحرى نقض  ،  كبري

 لعهدنا بالبعد عن عامل     خمالفيت يل أملك املُقنع من أعذار تشفع       أحسبين
 عامل القبور وبعث اآلخر لعامل نـال مـن          إىل بعث بأحدنا    الذياجلرمية  
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اهللا ، ق بلقـب املنبـوذ  بغض أهله ما جعله األجدر بلقب الغريب األح       
ا بـني    أناس وجدم األمسى خلقً     حلق إعادة إالّ مل أُرد    وحده يشهد أين  

    رأُناس ال متثل هلم الـدنيا      ،   أن تشهدهم سنواتى اخلمس    يلكل من قُد
اقتصـرت مهـومهم   ،  هلااإلعداد يف اجتهدوا اليتا حلياة اخللود     ممر إال

،  عباءته لعـامني ي أن أرتديل  قُدرالذيذلك ،  فيها على غياب أحدهم   
 إنكما ال أعلـم     ،  ا صاحب العباءة أم مقترضها     كنت حق  إنال أعلم   
 ـ       كنت حق ا ذلـك االقتـراض    ا صاحب عباءة صديقك أم أنه أيض ،
 عـامل   يف عامل االستقامة كما عهدته قبلـها        يف بالغربة عهدته    إحساس
ف عـن    واحد وحياتني قد غضضت الطـر      إحساسوأنا بني   ،  اإلجرام

 مبا  إليك كلمايت تفيد ال   ق،  ض ذلك التناق  يفتشاف السبب الغائب    اك
فقـط  ،   عليه اآلن بني يديك    نفسي من شعور بالضآلة أرى      بني جنبايت 

 فقدتـه  الذي كنت صديقك  إن  مل أعد أعبأ    أين عزيزيعلى ثقة يا    كن  
 صـديق  رأيـتين ا كما  كنت حق إن،   عاملكم هذا أم ال    يف ظهوريقبل  

 لصـداقتنا   أؤديفها أنا اآلن     شبابك،فيق صباك وشريك    طفولتك ور 
  ا قد يكون آخر ما ستعهده لقـاءات الطفولـة          ورفقتنا وشراكتنا دين

 عـامل كانـت أول      إىلن كنت ذلك املُقـاد      إأما و ،  والصبا والشباب 
 أحداث سنوات مخس حوت من      إىل ألقتين مشئومة، ا حادثة    خطوايت

فها أنا أضع لتلك السـنوات ايـة       ،   العقود باحتوائهأحداث ما تكل    
 أصـاب  اليت تلك الذاكرة املريضة هي،  إليك الصادقة   كلمايتجسدا  

فقط ليحيا كباق حميطيه من ولد      ،  صاحبها اليأس من شفاء متناه ومل ينله      
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،  دفاتر للذكريات وللمستقبل أخرى للتخطيطـات      يللماضآدم ميلك   
ضر ذا مـاض مفقـود       اآلخر لألقدار مبعايشة حا    الرأيغري أن ذلك    

ومستقبل جمهول كان اخليار األقرب لواقعية أذاقته من مرارة كأسها ما           
  .. رد رائحته أنوف رواد طريق احلياةتكتوي

من حديث أنا على يقني أنك بكل كلماتـه         مل أعد ذا قدرة على املزيد       
 العـامل   يف الوحيد ذلك اللقاء املنتظر بيننا       عزائييبقى  ،  صديقيمِلم يا   
، وق لرمحة حاكمهـا  عدل جازيه وحماكمة أتيفجزاء أثق  حيث   اآلخر،

أتقـن أهلـها     دنيا، بني أسوار     من التنعم بفرشهما   يئستعدل ورمحة   
فكـان  ،  الظلم وكان تلفحهم بأردية القسوة على أفضل مـا يكـون          

 هلما من خالق ظاملني مل يرد ظلمهم وبـارئ قسـاة مل تكـن               انتظاري
 أرى حلظات الرحيل قد حانـت اآلن يـا   ،  مره هلم ا من أوا  القسوة أبد

 ! لقاءإىل، لوأو دعنا نق، اوداع،  قوله اآلنباستطاعيتكل ما ، أخي
صاحب أمانتـك   ) يالعوض( حني توقعت أن يكون      إذنا  كنت حمقً  -

ا مل تصـل     أبد توقعايتغري أن   ،  )عبد الرمحن ( محلتها لعامني يا     اليتتلك  
مل ،   مل أعهدك على مثلها من قبل      اليتسة  لرؤيتك على هذه الصورة اليائ    

أعرفهالذي) عبد الرمحن(ا يكن هذا أبد . 
قبـل   ميينه، لصاحب ذلك الصوت عن      التفت ذلك الوحيد بني القبور    
ا حيث يرقد صديقه قائالأن يعيد رأسه من جديد ناظر: 
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 تعرفه يـا حضـرة      الذي) عبد الرمحن (ـا ذلك ال   كنت حقً  إنهذا   -
 نفسـي انتويت تسليم   ،   على أية حال   يء حباجة للمج  مل تكن ،  الضابط

 . الراحلصديقي شهدت بعض كلمه مع الذي ذلك لقائي عقب إليك
 أهلذا احلد تستمتع حبوار من طرف واحد؟ -

 قرب صديقه بضحكة ساخرة قبل أن يكون        إىلقول قابله ذلك اجلالس     
 :رده
ن أمـام  ى اآلء يتراالثاينطرف احلديث  ،   الضابط سيديهكذا تظنه    -

قست حلظاما   لعامني،بعد فراق دام     إليه من عودة صديقه     عيين بامسا 
 . غياب اآلخريفعلى كلينا 

 صـمت قبـل أن      يف األرض   إىلا  كلمات خماطبه نـاظر   ) مازن(تلقى  
 :يستطرد قائالً

- على كل حال أنا على ثقة من تسليم نفسك كما          ،  عزيزيا يا   حسن
 . رسالتكإبالغنا يف يءبش) مهاب(مل يبخل صديقك ، قلت قبل قليل

مواقف سابقة كانت أوىل بثقتك     ،  ثقة غري متوقعة يا حضرة الضابط      -
 الداميتني جـراء    يديآخرها يوم رحيل صاحب ذلك القرب بني        ،  تلك
 . ولدكإنقاذ

 ما كان من ظـروف      يا خبطأ فرضه عل   أعتربه تذكري ،   معايرة أم  أهي -
 ر وتشابكت الرؤى أمام اجلميع؟األحداث السابقة حني تعقدت األمو
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 لـن يعيـد  ، مل أعد حباجة ملعايرة أحد بعد اآلن يا حضرة الضـابط        -
 حيث تريد   إىل اقتيادي بإمكانك،  احلديث ما كان من سابق اللحظات     

 .اآلن
- ا حلديثناأراك تريد وضع حد النهاية باكر. 
على كل حال أرى ذلك     ،  وضعته أنت قبل سنوات حضرة الضابط      -

 من أطـراف األحـداث علـى اسـتعداد          أي يعد   مل،   للجميع أفضل
 . االستماعيفللحديث أو ذا رغبة 

 .كما تريد، حسنا، )عبد الرمحن(حسنا يا  -
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)59( 
 مجيع األطراف مـن     مشهد طاملا انتظر حلظاته   ،  ا مشهد اخلتام  نه أخري إ

ـ     ،  )شريف (وحميب) عبد الرمحن (خصوم   ار وبني االنتظارين كـان انتظ
ذلك التائه بني االمسني وخصومهما وحمبيهما هو االنتظار األبـرز بـني     

منصة ،   املتهم بأربعة جرائم قتل    إليواء حديديقفص  ،  مجيع االنتظارات 
قضاء استوى على مقاعدها ثالثة من القضاة بني أيـديهم وضـع اهللا             

،  يسمونه قفص االـام    الذيمصري ذلك الرابض خلف ذلك القفص       
تتسع فقط لذلك الضابط الشاهد على أحداث السنوات        منصة صغرية   

 معرفة هذه النهايـة املنتظـرة       يفا تلك املقاعد لراغبني     وأخري،  اخلمس
لتكتمل أركان تلـك    ،  ألحداث بدأا حادثة طريق وأتها حادثة قتل      

حىت كانت دقـائق    ،  احملاكمة املنعقدة منذ ساعات وسط متابعة اجلميع      
 . اجلميع باجلنونإصابةا شارف على  حداإلثارة بلغت من اليتاملداولة 

 يف على درجة من الـربود       البادي األمر ذلك املظهر     يفلعل أغرب ما    
بدا كقطعـة ثلـج مل      ،  تعامله مع احلدث لذلك املتهم حمور األحداث      

وكأنه املشـاهد   ،   بعض قطراا  إسالة يفتنجح سخونة األحداث حىت     
 يبدو للكثريين ملسة من اجلنـون       قد،  حملاكمة غريه من شاشات التلفاز    

 يفنه وهـو الزاهـد   أغري ، أصابته وله العذر بعد كل ما كان من أمره      
 متلونة تلك األلوان القامتة لسابق أيامه قـد        إالّالقادم من أيام ال يراها      

وأشـاح الوجـه عـن      ،   حاله يفغض الطرف عن آراء املتابعني حلاله       
هم ونظرام وله غَضه    ء آرا مهل،   قصته يفنظرات الشاهدين على قصته     
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،  سـوء فهمـه    يف يلتمس لآلخر العذر     رئ طريقه سا  يفكل  ،  وإشاحته
أخرجته تلك الكلمات لصوت كأنه به مسعه قبل اآلن مـن شـروده             

 :وانتظاره ختترق أذنيه قائلة
 لنهايـة  طمـأنين  أيب،  )عبد الـرمحن   (يال تقلق بشأن القادم يا عم      -

 .سعيدة حني سألته بشأن قضيتك
 :ه قبل أن يتوج وجهه بابتسامة خافتة قائالًيانتبه ضائقة عين

 ؟)سيف( -
-  علـى أىب    إحلـاحي فكان   حماكمتك؛علمت بشأن   ،  ها البطل نعم أي 

مل يكن من الرجولة أن أختلـى       ...احلدث ألشهدها من قلب     باصطحايب
 . موقف كهذايفعنك 

 الشـعور   قبل أن يتملكه ذلك    املتهم،ذلك  كلمات نالت من بسمات     
 املُنعم بوفاء مل ينعم به كثري مـن         الصيبالغريب باالستغراب ألمر هذا     

 حفظه جلميل مل حيفظ مثلـه مـن يفوقونـه           يفمتثل   العقود،أصحاب  
 :قبل أن جييبه بقول على شاكلة هدوئه بسنوات،

ن كنت ال أرى لقـب      إو،   الصغري صديقيك بشدة يا    ؤ وفا أخجلين -
ا مل  بلغت من أفعال الرجولة حـد     ،  عد اآلن ا ب  كثري الئمكيصغري ذلك   

بل ومن يفوقوننا بعقود    ،   وسن أبيك  سينيبلغه الكثريون من أصحاب     
 .صغريييا 
 إخبـارك نسـيت   ،  )عبد الـرمحن   (يا يا عم   كالمك كثري  حيفزين -

 !باملناسبة
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 ؟عزيزي مباذا يا إخباري -
 بعـدما   ا لو قابلوك  ودوا مجيع ،   حد كبري  إىل معجبون بك    أصدقائي -

ـ   غري أين ،  يل إنقاذكقصصته عليهم من أمر      م مجيعا باسـتكمال    وعد
 .سرد قصتك هلم بعدما نرى ما ستسفر عنه أحداث اليوم

أهلـذا احلـد بلغـت      ،  قصيتصغار ال أعرفهم باتوا ينتظرون اية        -
 ؟شهريت

 ! الكبريصديقيهذا قدر األبطال يا  -
قبل أن يعود    الصغري،ك  كما يسميه ذل  ) عبد الرمحن (قول أثار ضحك    

 يف هيئة شبه جادة غلبت عليها تلك النظرة ذات العينني اآلملـتني             إىل
 : مساعه من كثريين ضمتهم أيامه متسائالًيفرد فقدت األمل 

  أيها الصغري؟ بطالًتراينا أحقً -
 .بل أراك البطل الوحيد أيها الكبري -

غلب عليه بعض من     ا،استغراب إالقول مل يلق من تعبريات ذلك السائل        
قطعتها تلك الكلمة حلاجب احملكمة      عريضة، ابتسامة   يفمتثل   االرتياح،

ا انتهاء فترة املداولة قائالًمعلن: 
 !حمكمة -

قبل أن يستقر    املُدان،وأوهلم ذلك    احلضور،قولة وقف لسماعها مجيع     
هؤالء القضاة على منصتهم قائل أوسطهم بعد تقليـب بعـض أوراق            

 :فات أمامهضمتها مل
- ا شنقًباإلعداما على املتهم حكمت احملكمة حضوري!! 
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وقـد   الصـادمة، حلظات من السكون القاتل أعقبت تلك الكلمات        
تكاد املفاجأة تقتلهم من رؤيتـه       احلكم،تعلقت أنظار اجلميع بصاحب     

بامس    ساجد سـابق   إىلقبل أن يعود من جديد       لدقائق،ا هللا   ا قبل أن خير 
 : ناطق احلكم قائالًالقاضيقفة حيادثه هيئته الوا

خيـار  ،   أن أنظر لألمر على أنه محد هللا على ضراء أملت بـك            يعل -
 .الفرحة مستبعد بكل حال من األحوال

 أوىل  فهـي أما عـن الفرحـة      ،  القاضي سيديبل محد على سراء      -
 !اخليارات لسماع هذا احلكم املنطوق للتو

 ذا احلد؟ هإىلأفرح أنت باستقبال املوت  -
 املوت طريق اخلـالص  يف ترى أالّ ؟سيديوعالم التمسك باحلياة يا   -

 لنجاة رجل عمـره مخـس        تراه سبيالً  أالّ لرجل ال يعرف حىت امسه؟    
 ذاكـريت  يل من خصوم مل تشفع      يرمحين تراه   أالّ سنوات أبيض الشعر؟  

 مـن أحبـة ضـربوا       يرمحين تراه   أالّ ؟سبيلي وحال   ليتركويناملريضة  
 يف هلم عرض احلائط حني سـاورهم شـك حلظـة            إخالصيت  بسنوا
 كنت ال تراه طريق اخلالص وسبيل النجاة ودرب الرمحـة           إن ؟أمري

  فكيـف تـراه؟    القاضي حكمت عليه يا حضرة      الذيلذلك املسكني   
 هاتني  يمل يكن اقتراف يد   ،  ا تظنه وتظنوه مجيع   الذيلست ذلك القاتل    
  عباءتـه  يف تـرونين  الذي لذلك السفاح ا من رغبةهلاتني اجلرميتني نابع 
 الـذي  ولد هـذا الضـابط       إلنقاذأوالمها كانت   ،  يتلذذ مبنظر الدماء  

 حق هؤالء اجلالسني على مقاعد      إلعادةوثانيهما كانت   ،   اآلن يسمعين
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 أوىل اجلـرائم    أفقـدتين ،  يب ظنـهم    يل سوء ليته شفع    ويا،  املتفرجني
بيسه من جدران الصـراع      قدر ما كنت ح    الذيكان األوحد    صديقًا،
 الوحيد أن أى بينهم     حلمي ثانيهما حمبني طاملا كان      وأفقدتين،  النفسي

أما عن صديق أوىل اجلـرائم فـال        ،   هدوء يف الغامضة تلك    حيايتأيام  
 الـيت  تلك القصة    يف أقحمين الذيوهو   له، مساحمة   إالّأملك له اآلن    

 ألبنائكما بروايتها   ستستمتعون مجيع م تلهو  فرشـهم   إىل ليخلدوا   ا 
بـدأ  ،   ذات املسـاحمة   إالّ اجلرائم فال أملك     ثاين حميبوأما عن   ،  نائمني
وأنا بني البداية وايتها    ،  القاضي صديق وأاها حمبون يا حضرة       قصيت

نـه بـاألحرى اخليـار      أأو  ،  قد وضعت خيار التسامح أول اخليارات     
 تلـك   وقفيت بل مخس سنوات من    ق ؟القاضيأتعلم يا حضرة    ،  الوحيد

لـيس اآلن  ، بني يديك بدأت حياة شخص ما بني جدران هذه احليـاة     
 مشوار  يف جيهز حاجيات مدرسته أو مالبسها ينتظر أوىل خطواته          طفالً

ليسـت هـذه    ،   والديه البامسني الفرحني بانتاجهما    ناظرياحلياة حتت   
حينـها  ،   حتاكمونـه اآلن   الذيصورة ذلك املولود قبل مخس سنوات       

أدركت حينها  ،   ال أعرفه  الذي امسي عن   بديهي بسؤال   يطبيبا فاجأين
 تستويا مل أخاهلا     أبد غري أين ،   الكثري صعاب ستنال مين   مقبل على    أين

ا أما زلت متعجب  ،   قفص ينتظر مصري اإلعدام    يف على تلك النهاية قاتالً   
ـ تـراين أما زلت    ؟القاضي بالرحيل حضرة    فرحيتمن   دروب يفا  تائه 

لـن  ،  بأس على كل حال بتعجب الكل أو رؤى اجلميـع         ال   اجلنون؟
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، أغادر دنياكم باستفادة واحدة أجنيها من هذه النظرات وتلك الرؤى         
 .ا خطه حكمك على للتو أنه خط النهاية أخرييكفيين

 العشرين علـى    عامينه  أ  أمسعها حبق السماء؟   اليت مرافعة تلك    أي -
مرافعة من متهم ضـد   ،  اآلن مبثلها قبل    يمنصات القضاء ومل تنعم أذنا    

 ! من خصومه وحمبيهأيخصم جمهول ال يعلمه وال يعلمه 
- سيديا وتعشقونه يا بل تعرفونه مجيع. 
 نعشقه؟ -
 ختبطـات سـنواتى     يلأتاحت  ،   كان دنياكم  خصمي،  تعشقونه،  نعم-

اجلميـع  ، السابقة أن أراها على حقيقة جيهلها الكثريون من عاشـقيها     
 تلـك  يفنفاق وبغض مل أر دومـا  ،  يبغض الكل الكل  ،  ينافق اجلميع 

ت دنياكم وعاشقيها يا حضـرة      ئخس،   عهدا فيها  اليتالفترة القصرية   
 .ت دنياكم وعاشقيهائخس، القاضي
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)60( 
 فترة قصرية قضاها ذلك السجني بني جدران سـجنه ذات           إالّليست  

 الـذي وصد والباب امل،  ختطى سواده خواطر قلبه   الذيالطالء األسود   
منوال واحـد   ،  تعدت أقفاله مناجاة السالف من أيام ماضيه الذاكر هلا        

 يفكمـا اعتـاد     نفسه، مناجاة   يف قضاها   اليتاستوت عليه أيام سجنه     
مل جيد له رفقاء يزيلون عنه وحشة الوحـدة         ،  سابق أيام سنواته اخلمس   

ه مع   حلم يف تلك الصورة مليت كل ما يعرفه عنه أنه أتاه ذات مرة             إالّ
وورقة ذات اسـم وتـاريخ   ، شيءوعد بلقاء آخر ال يعلم عن موعده  

 كهـف مـن   يفمصريمها بني خاليا ذاكرته كمصري الصورة وصاحبها     
هول اندثروا مجيعا بني صخوره ا: 

ال أعلـم مـاذا     ،   سأرحل قبل أن أرى أحداثك أيها اليوم       يبدو أين  -
وكيـف   بامسـه، ها  تضم تارخيك وقد ذيلاليتقصد كاتب تلك الورقة  

ال ،   يوم وقعت فريسة لـذلك احلـادث املشـئوم         معطفي إىلجاءت  
 خطَّ فيه قلمك    الذي منذ ذلك اليوم     يبأحسبك على علم بكل ما حلَّ       

 إن حقك خمطأ كما سأفعل أنـا        يف كنت   إن ساحمينفقط  ،  تلك األرقام 
فما زلـت بانتظـار   ، أما أنت أيها العجوز امليت   ،  كنت مرتكب اخلطأ  

 إام ك بوعد قدمي قطعته على نفسك بزيارة أخرية تزيل فيها عين          ءوفا
على األقل سأرحل عن تلك األحداث وأنا على دراية بتفسري          ،  ما كان 

 ! اجلنونإىل تشابكها وتعقيداا يفلكل هذه اهوالت األقرب 
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)61( 
مل يكن ذلك املمر خارج تلك الزنزانة الضامة لذلك املنتظر موته مبعزل            

حارس معتاد وجـوده    ،  ن مل يقصد رواده ذلك    إو األحداث،ا عن   كثري
جلس كعادته ميارس مهمـة     ،  باإلعدامأمام باب حمكوم على من خلفه       

قبل أن ينتبه لسالم ذلك العجوز العامل املعتاد على          هدوء، يفحراسته  
كتنظيف غريه من ممرات السجن كما هو عملـه          املمر،تنظيف ذلك   
 .منذ سنوات

 .أنرت املكان أيها العجوز، )سيد( يا عم  بكأهالً -
 .منري بأهله يا بين -

 :قول أثار ضحك ذلك احلارس قبل أن يكون جوابه
 ينري  باإلعداما عليه   ال أظنك ترى حمكوم   ،   أنا يا رجل   تقصدينلعلك   -

 .املكان
 :ا قبل أن يكون رده املازحنقول استقبله ذلك العجوز ساخ

باملناسبة من شـريكك    ،  عزيزين يا   شغل املكا  يفكالكما شركاء    -
 هذه املرة؟

، ا بالتسـجيل  مشهد حماكمته كان جـدير    ،  سجني غريب األطوار   -
 .ا هللا عقب صدور احلكمنه سجد شكرإيقولون 

 أهو مس من اجلنون؟ ا؟سجد شكر ماذا؟ -
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 مـن فقـدان     التعـايف غري أن يأسه من     ،  هكذا كان ظن اجلميع به     -
 تفضيله املوت على حياة ال يعلم       يفا  ان سبب  يعاىن منه ك   الذيالذاكرة  
 .ا كما يقولعنها شيئً

هـؤالء القتلـة    ،  قد تكون حجة أراد ا اهلرب من حبل املشـنقة          -
، يتقنون من األالعيب ما هو كفيل بتخليصهم من مثل تلك األخطـار           

 مرض ولـو حـىت كـان    ألي كفيل جبعلهم ينتسبون     كاإلعدامحكم  
 .اجلنون

 للقاضـي كلماتـه   ،  ا كذلك حماكمته ال يرونه أبد   الشاهدون على    -
ذلك ،  )مازن السيد (كانت ذا وقع عظيم على اجلميع وأوهلم الضابط         

 . تلك القضية غريبة األطواريف جواره إىل كان شريك البطولة الذي
وقد عال   لنفسه،حديث قصري بني الطرفني قطعته مناجاة ذلك السجني         

، ا من سـريته    تناول بعض  الذيفطغى على ذلك احلديث      بشدة؛صوته  
عتادين على بالغة   امل حد كبري ومها غري      إىلا   االثنني طبيعي  إنصاتكان  

 ذلك العجوز كـان ذا     إنصاتغري أن   ،   الدماء يفكاينعم ا القتلة وس   
 .وكأنه به قد عانقت أذناه ذلك الصوت قبل اآلن، طابع خمتلف

أنه به قد أوشك على     ك بصوت،ا ذلك احلارس     مترجي إالمل يدِر بنفسه    
 :البكم قائالً

 ؟ بطلب يا بينيلهل ، هل -
 .سل ما شئت، )سيد(بالطبع يا عم  -
 !أريد رؤية ذلك املتهم -
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 ماذا؟ -
 .أريد رؤية ذلك املتهم، كما مسعت -
تعلم أنه من احملظورات فتح زنزانـة تضـم    ،  )سيد(مستحيل يا عم     -

أو استدعاءإذنا بدون سجين . 
تلـك  ،   دقائق فقط لن تتعدى اخلمس     إالّليست  ،  أعلم،  أعلم يا بين   -

غري أن هـذا    ،  ا من هرب سجني أو ما شابه      التعليمات موضوعة خوفً  
 الفرار، يف اهلروب أو آمل     يفراغب   أنه غري املتهم قد يبدو على قصته      

وهو املُحبذ لبقائه بني تلك اجلدران على خروجه حلياة ال يعلم عنـها             
 ناطق احلكـم    القاضيا وحواره مع    وده هللا شكر  سج،  ا كما تقول  شيئً

 .يثبتان ذلك بقوة
 ذلك احلارس برغبـة صـديقه       إلقناع كانت كافية    اإلحلاحدقائق من   

 قلق يتلفت ومرافقه حوهلما يتأكدان من عدم        يففتح الزنزانة   ،  العجوز
 الداخل، إىلخطوات قليلة خطاها ذلك العجوز      ،  وجود ثالث يراقبهما  

ا ومناجاة دنياه حينا     مناجاة نفسه حين   يفني املستمر   يترقب ذلك السج  
وبني أحيان املناجاتني قد عجز كعادته عن العودة أليام ما قبـل            ،  آخر

حىت التقت عيناه بوجهـه      شديد، هدوء   يفاقترب منه   ،  أعوامه اخلمس 
وقد بدا عليه أنه مل يدرك وجوده        الزنزانة، سقف   يف يء ال ش  إىلالناظر  

 . جانبه بعدإىل
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حلظات من الصمت أحاطت املكان كـان ملخصـها تلـك احلالـة             
قبـل أن   الفاغر، العينني اجلاحظتني والفاه   ذياملصدومة لذلك العجوز    

 : تثاقل قائالًيفيتحرك لسانه 
 ؟)حممد(…م -

  شـجعه          قاهلا وصمت حينا بانتظار رد ذلك السجني عليه ولو بنظرة ت
اد خلق على تلـك     فقد بدا كجم  ،  على استكمال حواره دون جدوى    

 :فكان استطراد ذلك العجوز قائالً أمره؛ سينتهياحلالة وعليها 
 ؟ يا بينأتسمعين، )حممد( -

 النداءات تلك قد القت من اهتمام ذلك السجني املسـكني           ثاينلعل  
 :ا برود ال يالئم املوقف كثرييف  خماطبه املصدوم قائالًإىل التفت الذي

 ا؟ون أن أعلم عنه شيئًأهو بطل ثالث سأعيش قصته د -
 ؟ يا بينتذكرين أالّ ؟)حممد( يا تذكرين أالّ -
 عليـك،  بـاهللا     عين إليك،  البد أن األمر خيتلط عليك أيها العجوز       -

 . ولست حباجة للمزيد من املتاعبيكفيين ما يفلد
 )!عالء(يا أبا ) سيد(نه عمك أ، عزيزيا يا  جيدوجهي يفتفرس  -

 رسم  الذي دربه الثالث    يفطى أوىل خطواته    هنا كان انتفاض ذلك اخلا    
فكـان   خطواته، طال حبثه عن صاحبه سنوات أوىل        الذيذلك االسم   

 :رده ذو كساء الصدمة قائالً
 ؟)عالء(أقلت ...ماذا؟ -
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)62( 
ابط بقضيته تلـك    الوضع ال زال على استمراره من اهتمام ذلك الض        

، بدا وكأنه مل يرد هلا انتهاءً     ،   انتهائها يفبل ودوره البارز    ،  رغم انتهائها 
لعـل السـبب    ،   على هذا النحو   أو مبعىن أقرب للدقة مل يرد هلا انتهاءً       

ملا كان مـن تعاملـه السـابق مـع       املناقض؛ ذلك الشعور    يفاألكرب  
طل القصة السجني    جوار ب  إىل شهد   الذيكان ألنه الوحيد     األحداث،

مث لقـاء    ،)العوضي( جوار   إىلجرائمه  ،  سنوات معاناته اخلمس كاملة   
 الصداقة مـا ينـدر      معاينوداعهما حني وافت املنية األخري تظله من        

صراعه معه مث تضحيته    ،   يطارد أهله  الذي ذلك العامل    يفوجوده بشدة   
ثاليتـه  م،   تطور األمـر   إن حبياته   ي ولده من خمالب كانت لتؤد     إلنقاذ

قبل ) اء(و  ) مهاب(و  ) لبىن( كتاباته املخطوطة على قلوب      يفالبادية  
 عمليات  يف) يالبنهاو(مث تعاونه املشبوه مع      أوراقه،خطها على سطور    

 وقت  يفن تتابعت   إأحداث عدة غلب عليها التناقض و     ،  دامت لعامني 
 العـادة   يف مدة ال تتسـع      يفن تشابكت   إطغى عليها التضاد و   ،  قصري

ل أن تضع جرائم قتله وما تبعها من حماكمته حد النهاية           قب،  لقليل منها ل
 أحد رجاله ذا طابع غلب      إىلكان حديثه   ،  داث وتضادها ح األ لتناقض

حزن على ذلك املصـري الغـامض       ،   حد كبري  إىلعليه احلزن واليأس    
ويأس من العثور علـى  ، ن أوقع بطلهاإ تفسريها و إجياد يفلقضية فشل   
 . املنشود من اجلميعهذا التفسري

- سيديا يا أرى الشرود قد نال من تفكريك كثري. 
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 . حد كبريإىل يشغلينأمر هذا السجني ذا االمسني ال زال  -
 ملزيد من تفكـري     داعيال  ،   مبحاكمته سيديأرى األمر قد انتهى يا       -

،  طالت خلمسة أعـوام    اليت مصري تلك القضية     يفلن يسفر عن جديد     
 به وانتهاء األمر لصاحلك على هـذا   اإليقاع يفحك  ظننتك تفرح لنجا  

 .النحو
-  نه انتـوى   إ صدق كالمه حني قال      يفأثق  ،   مل أوقع به   ا أين تعلم جيد

مل أكن  ،  )الصياد(و  ) البنهاوي( عقب انتهاء األمر بقتل      يلتسليم نفسه   
 .األوقع به لو مل يرد هو ذلك ويعقد عليه العزم صادقً

أُغلقت القضية بـالقبض عليـه      ،  ضرة الضابط النتيجة واحدة يا ح    -
بـل  ،   آمن هو نفسه بعدل قضاا وانتهى األمر       وتقدميه حملاكمة عادلة  

 . ناطق احلكمللقاضي احملاكمة يفومتىن هذا احلكم حسب كالمه 
قـد   يعرفه، اهلروب من مصري آخر ال  يف  أمالً إالّأمنيته تلك مل تكن      -

راه اكتفى مبا كان من مطاردات      أ،  اإلعداميتخطى بسوء مصريه مصري     
 .شيء ال يفومؤامرات وعداءات أضاعت ما وعاه من سنوات عمره 

 .سيدي به وتسليمه للعدالة يا اإليقاعتبدو وكأنك نادم على  -
أمـا  ،   مل أكن ألوقع به لو مل يرد هو ذلك         للمرة األخرية أذكرك أين    -

  يالئمه هذا الوصف ك    شعوريا فال أرى    عما تسميه ندم هو فقط  ،  اثري
 على حال مريض سريحل عما قريب دون أن يعلم ملا كـان             اإلشفاق

 . سببإامها يف ملا كان يعيمن غموض قصته أساس أو 
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 كشـف   يف ضابطا جيتهـد     إالّلست   ؟سيديوماذا وسعك فعله يا      -
 كـان ملـدة   إنغموض جمرم أرهق قوى العدالة مدة ال يعلـم أحـد       

 . ألكثر من ذلكالسنوات اخلمس أم امتد األمر
، عزيزي يا   اإلنسانية عن أساسيات    التخليا   أبد ا ال يعين   ضابطً كوين -

 حتـت قـوانني   إدراجه جتاه هذا السجني بالشفقة ال أراه جيب  شعوري
 تنحيـة   يف الوفاء حبقها    إالّفليس ملهنتنا تلك علينا     ،  االتزامااملهنة أو   
، وفّينا احلق وأدينا العمل   أما وقد   ،  ا وقت العمل   جانب اإلنساينالتعاطف  

 من قواميس   اإلنسانية صفات   بإزالة إلزامنافال أرى قيود املهنة حيق هلا       
 .قلوبنا

 . موقفك جتاه هذا السجنييف سيدي حد كبري يا إىلا  مثالييلتبدو  -
بابتسامة متكلفة قبل أن يكون رده املتكلف علـى         ) مازن(قول القاه   

 :شاكلة ابتسامته
 حد كبري جتاه هذا السجني يا       إىل عدائيأنت ذا موقف     يلبل تبدو    -

 .عزيزي
-  رم القى جزاءه علـى          هي،  اليس عدائي فقط تلك النظرة املعتادة 

لعلَّ األيام ال تبخل علـى     ؟يفمن يدر ،  أما عن غموض قصته   ،  إجرامه
 .اجلميع بالكشف عنه عما قريب

صديقه قبـل  كرد حيمل اليأس من صدق ختمينات ) مازن(زفري أخرجه   
 :قوله

 .أمتىن ذلك، صديقيأمتىن ذلك يا  -
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)63( 
ا مـن   لفظه ذلك العجوز قد نال كـثري   الذي) عالء(لعل ذلك االسم    

 اخلمـس،  سنواته يف طاملا الزمه الذيومل ال وهو االسم ،  اهتمام خماطبه 
 ذيلـه ذلـك   الـذي دون أن يعلم عن صاحبه أو ورقته ذات التاريخ     

 على  يءه لذلك العجوز ذا وقع غريب بعض الش       بدا سؤال ،  ااالسم شيئً 
قد فاقـت   ) عالء(ـوقد بدا أن صلة القرابة بينه وبني ذلك ال         االثنني،

 .توقعاته بكثري
 . فارقته قبل مخسة أعوامالذيولدك ) عالء(، نعم يا بين -

) حممـد (أو كما مساه هذا العجوز      ) عبد الرمحن (أو  ) شريف(استقبل  
 جديـد؛ حىت اجتمعت له قواه مـن        حراك، الكلمات يئة ثابتة دون   

ا بني مالبسه   فكان كمن أصابته صاعقة جعلته كما الثعبان يتلوى باحثً        
 :وأعطاه لذلك العامل الطاعن قائالً أخريا، ما عثر عليه شيءعن 

 ا عن هاتني أيها العجوز؟أتعلم شيئً -
 : قائالًهإليقبل أن يعيد نظره  بامسا،يدقق النظر فيهما ) سيد(التقطهما 

ال زلت تنعم بنفس القدر من وفاء أبيـك صـاحب تلـك             ،  يا اهللا  -
ال عجب أن ولدك كاتب ذلك التاريخ على شـاكلة          ،  الصورة يا بين  

 .أبيه وجده
- ل يدك أيهـا العجـوز  ،  حالًيا عثرت على من ميلك للغز   أخريأُقب ،

 .قصيت بكل ما تعلم عن أخربينأُقبل يدك 
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قبل أن ينأى ذلك العجـوز       بالفعل،يديه يقبلها   قاهلا وقد انقض على     
 :بيديه عن ذلك دافعا هذا السجني الستطراد كالمه قائالً

 كـل صـغرية   يفلتوصيتك مبراعاة ضمريك أمـام اهللا     لست حباجة    -
 ظل  يف  كل األحوال أدىن مقاومة عقلية مين      يفلن جتد   ،  وكبرية تلفظها 
 .ا مل أجد له عالجالذي الذهينذلك الضعف 

لست  ؟)حممد( االبن أباه يا     يمبثل هذا يوص   أو،  أستغفر اهللا العظيم   -
، كان هذا قبل زمن بعيد ميتد لعقود      ،  حباجة ملثل تلك التوسالت يا بين     

 يف  سـكن جديـد    إىل زوجـيت ا مع    شاب بانتقايلحني قضت الظروف    
 قرى الصعيد   إحدى يف والديجوار   إىلبعد سنوات عشناها     القاهرة،

 بـني جـدران   غـربيت عانيت بعض الوقت من   ،   منيتهما حىت وافتهما 
ا وأنا ال أعرف فيها أحد     املعز، زحام ابنة    إىل صعيدي وافد   كأياملكان  

 الذي  الغربة إحساس الكثري من    أزال عين  جبار،حىت منت على األقدار     
النـدماج  ا ا قصري  وقت إالمل حنتج   ،  )عثمان(كان ينادى   ،   لشهور متلكين

كان وزوجته نعم   ،  الصغريتني كأسرة واحدة ذات أفراد أربعة      األسرتني
ظل اجلميع على هذا الوضع     ،  اإليهم وكذلك كنا    ولزوجيت يل اإلخوة

حىت كانت فرحتنا مجيعا بثالثة توائم مـن اهللا   العامني،املريح ما يقارب    
و ) شـريف (و ) عبـد الـرمحن  (أمسـاهم  ،   وزوجته صديقيم على   

 تلك احلالة من السعادة قـد جـاء         بإاء القدر   غري أن خيار  ،  )حممد(
ضع    تاركً) عثمان(رحل  ،  ا بأسرع مما توقع اجلميع    باكرا أرملة وثالثة ر

،  تعبث ا يـداك اآلن     اليت صورته تلك    إالّال ميلكون من حطام الدنيا      
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       ا لتـهرب مـن مسـئولية       غري أن انتظار تلك األرملة مل يستمر كثري
 وفـوق   بـايب صباح بالرضع الثالثة علـى       فوجئت ذات    إذ،  التوائم

بعد فقـدها    مبسئوليتهم،ىلَّ  إأوسطهم ورقة مفادها أن أمهم قد عهدت        
 كان مصدر دخلها    الذي زوجها، تدبري احتياجام بعد رحيل      يفاألمل  

 املادية حينها تسـمح بالتكفـل       حاليت تكن   مل،  ودخل أطفاهلا الوحيد  
قبل أن أعهد لصـديق  ) حممد( ألحدهم وكان كفاليتفكانت   بثالثتهم،

 أطفـال   إىليضمهم  ) شريف(و  ) عبد الرمحن (ـ دار أيتام ب   يف يعمل   يل
وأنا أتابع أخبار التوأمني عـن       أعوام،وظل الوضع هكذا عدة     ،  الدار

قبيل ) عبد الرمحن ( هروب   علمي إىل احىت من … العامل صديقيبعد من   
 ئو أتفـاج ألستبعد ذلك على كل حـال أ مل أكن ،  الليايل إحدىفجر  

 دار  يف له طـوال سـنوات بقائـه         متابعيتلسماعه بعدما استنبطه من     
وعليه ،  شيءا على كل    ا على كل أمر ناقم    عهده اجلميع متمرد  ،  األيتام

فقد كان هروبه مسألة وقت توقعها اجلميع وانتظر هو السـانح مـن             
فقد كفله أحـد كبـار   ) شريف( التوائم   ثاينأما عن   ،  الفرص لتحقيقه 

ـ  ) شـاهني (أو  ) أمني(أظنه يدعى    اإلسكندرية،جتار   ،  كهـذا يءأو ش
ا قد يضـيف    ا جيد  هناك بعدما رأى فيه الرجل مساعد      إىلورحل معه   

فبقيـت علـى     األخوين،ومن يومها انقطعت عىن أخبار      ،  العمله شيئً 
حىت اشـتد سـاعده      ،)كرمية( ابنيت جوار   إىل من كفالة ثالثهم     عهدي

قبـل أن    الشركات، إحدى يفالتحق بعمل    كلية التجارة و   يفوخترج  
،  كنـف أبيهـا    يف جوارها   إىل ترىب   اليت ،)كرمية(الـيتزوج من تلك    
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كان ،  )عالء(زواج استمر سنوات أسفر عن مولود وحيد مساه والداه          
    قرة عني أبيه وسواد مكان يـوم ترشـيحه لكليـة اهلندسـة      ،  ن أمه ي

ل انتظارها من هـؤالء   حقق ألبويه وجده أمنية طاالذيوهو   مشهودا،
  مل يكن ذلك الصغري لتتوقف أحالمه عند ذلك        ،  ااملكافحني الثالثة كثري

 حياته اجلامعية وكتب ووالده ورقتني      يفعقد العزم على التفوق     ،  احلد
، ما تاريخ معروف عنه كونه حفل التخرج لطالب الكلية كل عـام           

 بتوقيعه أعطاها   وزين والده أخرى  ،  زين واحدة بتوقيعه أعطاها لوالده    
 لقاء آخر يظلها جناح أصغرمها      يفكوعد من االثنني على االجتماع      ،  له

ا آخر غري    أن القدر األعلى أراد حبكمته ترتيب      إالّ،  وحيتويه فخر أكربمها  
تظلها ِغـراب   ) كرمية(فكان رحيل   ،   احلامل الثنائيما اطمأنت له أحالم     

الزوج واالبن على حـد      أيام األب و   يف ليلة كانت األحلك     يفمنيتها  
ا من دواء   يلتمس بعض  الشارع، رحاب   إىل) حممد(يومها خرج   ،  سواء

ا االنفراد ـا يعاجلهـا       اعتاد دوم  اليت به جراح أحزانه     يالقدر يداو 
قبـل أن    سـنوات، خلمس   تأخرت عودته    الذيلكنه اخلروج   ،  وحده

       م زنزانة   ظال يف إعدامها ينتظر   يعثر األب على زوج ابنته من جديد قابع
 ! الدماءيفكا سإالال يطأها 

 اإلثباتـات لوال تلك    اخليالية؛ وصف   إالّسرد طويل حلكاية ال يالئمها      
لـه  ) حممـد ( مل ينطقهـا     اليت اإلثباتات قدمها العجوز من بعض      اليت
 لقصـة الصـورة     إضـافة ،  )شاهني(و  ) شريف(و  ) عبد الرمحن (ـك

 .اا غريه تفسريم مل جيد هلتنيلالوالورقة 
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 تساقطت دموعه   الذيدقائق عدة نالت من ثبات ذلك البطل املسكني         
،  انكشفت أخريا بعد فوات األوان     اليتبشدة على تلك احلقيقة الغائبة      

، ا ذلك الواقع شـيئً    إيالم السابق كان سيخفف من      يفلعل انكشافها   
 جوار ابن متفوق وأب حنون طاملا متىن حياة تنعم جبـزء   إىلحياة هادئة   
 قضت مصائره برسـم     الذيغري أنه طريق أيامه     ،  ن هدوئها من جزء م  
ا  به األمر أخـري    لينتهي،  ا ما متناه من خطوات     ختالف متام  اليتخطواته  
حقيقة لغز السنوات اخلمسراوي  هذا العجوز يديا عليه بني مغشي!! 
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)64( 
ليطـول  ذلك املنتظر عطف األقدار حبل قضـيته        ) مازن(مل يكن على    

 يف ذلك احلل املنتظر على سـطح األحـداث        احىت طف  كثريا،نتظاره  ا
فترة قصرية كافية لعودة ذلك البطل املغشى عليه لوعيـه  ،  اية املطاف 

يسـتمعون  ) مازن( مكتب يفليكتمل أطراف احلديث مجيعا   جديد؛من  
مل ،   حيفظ ذلك العجـوز أدق تفاصـيلها       اليتلسرد ثان لتلك القصة     

 من  إالّ،  ا احلضور عن رد فعل ذلك السجني كثري       يباقخيتلف رد فعل    
 . كما كان سقوطهللوعيقليل من ثبات منعهم من مثل سقوطه فاقدين 

   هـو   بنظرات، العبءا وهو على حاله من عدم       تعلقت به األنظار حين
ـ إشفاقعلى ثقة أن    ا ال ميلك له من مصريه خالصغـري أن  ، ا أصحا
 مع األحداث قد أخفى الكثري من       له مظهر تعام  يف الباديذلك الربود   

 األمر، اية   يفحىت خارت قوى ثباته     ،  براكني آالمه املتأججة بني جنبيه    
 قنـاتني   يفلذين شقَّا جمرامها    لمعلنة فيضان هذين النهرين من دموعه ا      

 . سالف األياميف خديه يفشقتا 
يسفر عن صـوت    ) حممد(حلظات من الصمت كاد فيها سريان دموع        

 يفعدة خطـوات حيتضـنه      ) مازن (إليهقبل أن خيطو     جلميع،ايسمعه  
ا بالقتل طاملـا    ضابط يعانق متهم  ،  مشهد نال من عاطفة مجيع احلضور     
ا على تلك الصورة    ليجتمعا أخري ،  أرهقت املطاردات كليهما لسنوات   

بل ال تعهدها   ،  اإلجرامية-ا تلك العالقة البوليسية    ال تعهدها كثري   اليت
 من األساس
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 مل أعـد    غـري أين  ،  عزيزي ال تبدو الكلمات ذات قيمة اآلن يا         قد -
 لك عمـا  اعتذاري كنت تقبل إنال أعلم  ،  أملك غريها بكل األحوال   

ا أو جاء بعد فـوات      قد تراه تأخر كثري   ،   بك أم ال   ظينكان من سوء    
قـد  ،   ليس أكثر  عملي ظروف   يكان أداء لواجب فرضته عل    ،  األوان

 كثري من   يف رعونيتاط باألمر منذ بدايته      أح الذييشفع ذلك الغموض    
 حال من  ةبأي لك الكثري    ن كنت ال أرى تلك الشفاعة تعين      إو،  املواقف
 الذي وهو   ،ا ملخاطبك املشفق عليك ذلك كثري     غري أا تعين  ،  األحوال

         ا عنك وعـين   بات على ثقة أن سجالت اجلرمية قد ضمت امسك رغم 
 .وعن اجلميع

ن تلك الكلمات بال قيمـة لـذلك        إقال  على حق حني    ) مازن(كان  
ظـل علـى    ،  أو باألدق ال يريد مساعها    ،  بدا كأنه ال يسمعها   ،  الباكي
ا بعد انقطاع طويـل عـن       حىت فوجئ به اجلميع متحدثً     حينا،صمته  

 :احلديث قائالً
  بطلب أخري يا حضرة الضابط؟يلهل  -
 .سل ما شئت، بالطبع، عزيزيبالطبع يا  -
 !ك الوعدأريد الوفاء بذل -

بتمعن ) مازن (إليها نظر   اليتتلك  ،  قاهلا وقد أشهر ورقته ذات التاريخ     
 : وجهه قائاليفبعدما أُشهرت 

 تريد حضور ذلك احلفل؟ -
 .بل أريد رؤية من عاهدت وحسب -
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قبل أن يرفع رأسه مـن       األرض، إىلا ينظر   حينا قصري ) مازن(صمت  
 اخلفـاء   يفة طلبه ولو    وقد عقد العزم على تلبي     ،)حممد(جديد خياطب   

 :رغم صعوبة استطاعته لذلك قائال
 !لك ذلك، أعدك، عزيزيلك ذلك يا  -
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)65( 
األجواء كلها  ،   تلك القاعة التابعة لكلية اهلندسة جبامعة القاهرة       إذن إا

 فرحة اجلميع جبيل جديد من       ظل يف طريقها للنجاح    يف باحتفالية   توحي
مدد جديد اعتادت عليـه جمـاالت       حيث   العريق،  هذا البناء  خرجيي
،  أرجاء احملروسة كافة من هذا البنـاء كـل عـام          اهلندسي بني العمل  

صفوف من مقاعد انتظم عليها اجللوس بني خرجيني جاءوا لالحتفـال           
وأولياء أمور كان جميئهم لنفس      بنجاحها،بانتهاء مسرية تعليمية عامرة     

 لعمـل، ون آخر   أا للدراسة ويبد  مالفرحة بفلذات أكبادهم ينهون سل    
، كان رجاء اجلميع أن يتوجه ذات تاج النجاح املُتوج ألوىل السـالمل           

ا تلك الثُ  وأخري         ا لة من أساتذة الكلية ال خيتلف سبب حضورهم كـثري
لعل هذين املستترين خلف أحد سـتائر       ،  عن حضور طالم وأهليهم   

 عـن أعـني     التخفي يفا  اماملكان بعيدين عن مجيع األنظار قد جنحا مت       
وقفا يتابعان كل دقيقـة      باإلعدام،ضابط ومتهم حمكوم عليه     ،  احلضور

 يفباحلفل بانتظار اصطياد عينيهما لذلك االبن الواعد أباه باالجتمـاع     
 أوىل  يفأب كانـت أوىل املقاعـد       ،  مثل هذا اليوم قبل مخسة أعـوام      

غري أـا   ،  رز أمرائه  احتفال نصب ابنه كأب    يفالصفوف أوىل باحتضانه    
لذلك األب املكلوم خلف     مستترة، وقفة   إالّ أبت   اليتتدبريات األقدار   
عنـاق ابنـه    وقد عجز حىت عن      الضابط، مرافقه   إالّستار ال يراه فيه     

 اآلن وقد بدأ االحتفال علـى خشـبة    هدأت األجواء قليالً  ،  للحظات
، نظار اجلميـع   مقدمة املقاعد تتعلق به أ     يف استوى   الذي املسرح،ذلك  
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 احلضور بذلك اخلريج الصاعد لدرجات املسـرح        إعجابهدوء مجع   
 اإلعجابفكان نتاج   ،   دفعه ملثل ذلك الصعود    الذيوتقديرهم لتفوقه   

حىت  املسرح،والتقدير ذلك التصفيق احلار املُزف خلطواته على سطح         
 وقـد  بتخرجها،وقوفه على منصة خاصة أُعدت ألول الدفعة املُحتفَل         

قبـل أن   ) عالء حممد عثمان  ( مسامع اجلميع    يفسبق امسه وقوفه يلمع     
 ينصت الكل لكلماته 

هناك شـخص   ،  إليها اليوم عن تفوق وصلت       كثري  سأتكلم أراينال   -
 كان ال زال    إن يال أدر ،   مساحة أكرب للحديث عنه    بإفرادآخر جدير   

ال ،   العامل اآلخر  يف أحباء له    إىل هذا العامل أم سافر      يف جوارنا   إىلا  ساكن
 أمسـى قمـم     يل مل تغادر عناقاتـه      الذي اآلن وهو    إقامتها   كثري تعنيين

ا كتبنا سويا ورقتني صغريتني حتويـان       قدمي،   الشاب ذهين يفالذكريات  
 جـواره   إىل كان مصـريها     إن ال أعلم    اليتكتبت ورقته   ،  تاريخ اليوم 

تتغزل فيهـا    أحد جيوب معطفه     يفحتت تراب أحد القبور أم ال زالت        
 .عيناه من حني آلخر

تشتد أصابعه على تلـك الورقـة        الدامع،كلمات يتلقاها ذلك األب     
وقد طوق كتفيه ذراع ذلك الرفيـق        عيناه،املذكورة دامعة هلا بشدة     

 إىل علـى ذلـك الواقـف       اإشفاقًالضابط املتابع للموقف يكاد ينهار      
 :وق القائلجواره خلف الستار قبل أن يعودا حلديث االبن املتف

اقتصرت ،   بني األحيان  ي تغازهلا عينا  ورقيتوال زالت آثار يده تنري       -
 مثـل تلـك     يف طوال السنوات السابقة على اجتماع الورقتني        أمنييت
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  بلقاء طاملا متنيتـه    ي أن تنعم عل   تشأ مل   اليت القدر   إرادةلكنها  ،  الساعة
 أن أقول   إالّن   اآل بوسعيليس  ،   لذلك العهد القدمي   الثاينومتناه الطرف   

 تلك  كلمايت كانت   إن ي أدر ، ال أيب أعشقك يا    وبأعلى ما أستطيع أين   
 لسـاين  أن جيسده إالّى  أب الذيلكنه الشعور   ،  ا أو ال   يوم إليكستصل  

 مـن آثـارك   يلعلك مل تترك ل،  تسمعوا اآلناليت الصادقة   كلمايت يف
 زالـت   ال،   حىت آخر اللحظات   رفيقيت ستظل   اليتغري حافظتك تلك    

 الصغرية  وصوريتتزكيها رائحتك وتزينها بصماتك وتتصدرها بطاقتك       
 يل ابـن    إىل ذات يوم أمررها     يعلِّ،  طفوليت يف جانبك قبل سنوات     إىل

 قـد أطلـت     يلعلّ،  حيمل من ذكريات عاطرة ألبيه ما محله أبيه جلده        
 ال أعلـم لـه     الذي  أليب حواري يلقد يشفع   ،   احلضور سادايتعليكم  
يءبعض الشا مصري ،حلسن استماعكما جزيالًشكر . 

  وهم يشهدون ذلك الوفاء من      اجلميع،ا من عاطفة    كلمات نالت كثري
صـمدت أعـني    ،   الـبعض  أعنيدمعت  ،  ابن بار بأبيه رغم غيابه عنه     

 يفثبتت قلوب آخرين    و،  انفطرت قلوب البعض  ،   على مضض  آخرين
ا لكـالم    تقدير ن كان التصفيق احلاد املتبوع بوقوف اجلميع      إو،  عسر

 .ذلك الشاب هو السمة الغالبة على املوقف
ـ   قد محل اختالفً  ) سيد(لعل تصفيق ذلك العجوز       عـن   يءا بعض الش

ا يتلقى  وقد تاهت نظراته بني هذا االبن الواقف دامع        احمليطني،تصفيق  
ا  جوار رفيقه الضابط يدمعان سوي     إىلحتية سامعيه وهذا األب الواقف      

ا عليه بني   ه مغشي عحىت أى وقو  ،   املكان لشاغليغالبة   احلالة ال  هيكما  
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ا ما أدمت    كثري اليت دنياه   يف هذا الضابط ذلك املشهد األخري له        يدي
 .قلبه مشاهدها على مدار سنوات مخس
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)66( 
 إسـعافه الزال رغـم  ، ا تلك الزنزانة احلاوية لبطل األحداث  جمدد هي

زان دفعته لنوم طويل مل ينعم مبثله منـذ عهـد           على حالة من عدم االت    
حني كانـت نفـس      سنوات،مشهد قد غاب عنه منذ      ،  ليس بالقصري 

 حياتـه   يف أصـدقائه    أول) العوضي( حللم قدمي أعقبت رحيل      األجواء
كأنه به قد وطأتـه      فسيحا، ليل قد أظلَّ فضاءً   ،  اجلديدة ذات االمسني  

 الرداء األبـيض    ذيالشيخ   ذلك   إىلوقد وقف ينظر     اآلن،قدماه قبل   
ا طوال األعوام اخلمسة بعـدما      هيئة ألفها كثري  ،  واللحية بنفس اللون  

 :صاحبته صورته خالهلا كجزء من أجزاء جسده غري قابل لالنفصال
 .ا أيها العجوزك بالوعد تأخر كثريؤوفا -
 ؟ يا بين تقول أيبأوالً -
ظننتها طبيعـة    موات؟ا لدى األ  ا أيض أهلذا احلد متثل التسميات فارقً     -

  .ألهل الدنيا فقط يتمسكون مبثل تلك الشكليات
ظننتك تفخر بأبيـك   ؟)حممد( بالبنوة شكليات يا يلّإأترى انتسابك    -

 .عزيزي مل تفارقك صورته طوال عقود يا الذي
 خطوة  أيأوهلا تنبيهه عند    ،   العزيز والديلالبن على أبيه حقوق يا       -

علـى مثـل تلـك      ،  هها األب قبل االبـن     اية يكر  إىل به   يقد تؤد 
 . العجوزرفيقي بتلك الصورة املذكورة يا احتفاظيالبدائيات كان 
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لعلك قاصد تلك الزيارة القدمية حني امتنعت عن كشف احملجـوب       -
ألـيس  ،  من حقائق كانت لتغري من أحداث حياتك اجلديدة الكـثري         

 كذلك؟
-       من اجليد أنك قد المست للحقيقة أخري كمل عليه عـزف     اا وترت 

   !أيب..حديث زيارتك القدمية الغامض يا
 تراهـا اآلن يـا   اليتحلول عقبات احلياة ليست مبثل هذه السهولة      -
 من أيـام  الختفىلو أن مشكالت سنوات حيمل حلها حلم دقائق    ،  بين

 .اجلميع لفظ مشكالت من األساس
القة األبوة  غري أن ع  ،   العزيز عجوزي حد كبري يا     إىلا  قد تكون حمقً   -

      من االستثناءات مـا     ا حامالً تبقى ذات طابع خاص ينتظره االبن دوم 
 . ذلك اجلانب اآلخر حيث الالمعقولإىليتخطى به حدود املعقول 

الكشـف عـن    ،  ياحلياة مثل فيلم طويل غري معلوم النهاية يا ولد         -
تلك النهاية قبل أواا يفقده عادة ما ميكن له أن حيويـه مـن قيمـة                

 .اهديهملش
منطق قد يـروق    ،   على حساب بطل الفيلم    إذنملشاهديه األولوية    -

 علـى  يلا ال أراه يروق  أبدأينغري  ،  والديللكثريين من بينهم أنت يا      
 . حنوأي
-      نظرة احلياد تبدو بـال  ،  )حممد(ا يا   ال يروق العذاب للمعذبني به أبد

 .عزيزي هذا الوضع يا يفوجود 
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بع ألحداث الفيلم من مقاعد احليـاد كمـا         وماذا عنك وأنت املتا    -
 الـيت أتراك استمتعت مبشـاهد العـذاب         الراحل؟ والديتسميها يا   

 جسدها ولدك بكل اقتدار؟
بـل ال   ،   ظننت أن لوالد أن يسعد لسوء أملَّ بولده يا بـين           إنخمطأ   -

لعلك ملست بنفسك ذلـك     …حيتمل جمرد رؤيته على وضع ال يرضاه      
 . تكرمي ولدكيف اإلحساس

 بكوينتكرمي كنت األوىل      وأبيه؟ يومن أكثر تعاسة من ولد     ؟يولد -
خلـف  ا   األمر مستتر  يب لينتهي،  أبرز حاضريه وأنا والد أبرز متفوقيه     

 مـن   وحرمـاين  طرديفيكون   بعينه؛ أحدهم   يرمقينستار أخشى أن    
 .ا عليه قبل سنوات مخس عاهدنا بعضنا سويالذيرؤية ذلك التفوق 

ا فـاهللا أعـدل      استحققت أجـر   إن،  هللا أجر يا بين   ال يضيع عند ا    -
ن مل يكن لك من األجـور  إو، احلاكمني جيازيك برمحته أضعاف أضعافه 

 .افلن يظلم اهللا من عباده أحد به،ما أنت جدير 
ـ إالّعلى كل حـال ليسـت       ،  صدقت،  صدقت أيها العجوز   - ا  أيام

مـن  ،  يقربوأشهد أعدل احملاكمات لدى أعدل احلاكمني بني جدران         
 . عن سابق سنواتى تلكتعوضين اليتلعلها احملاكمة  ؟ييدر
 الـداعي ا ال يرد دعوة  أبداهللا، ك بذلك يا بىن العزيزئكن على دعا  -
 لقاء قريـب  إىل،  إليك زياريتأما اآلن فقد حان وقت انتهاء       ،   دعاه إذا
 .عزيزييا 
 .أيب،  لقاء قريب ياإىل -
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ا  حىت جاء أخـري    ،  اكثري) حممد(ه   انتظر الذي ذلك اللقاء    إذنانتهى  
 إالّ نظر هذا احلامل بال قيمـة        يفليصبح   اهوالت؛بعد انكشاف مجيع    

قبـل أن ينتبـه      هذا، حديث مثل    يفمن بعض هدوء كان حيتاج مثله       
 :لذلك الصوت القادم من خلفه بعد غياب أكثر من عامني

 .إليك زياريتذ آخر ا من لقاءتنا كثريثاينتأخر ،  العزيزصديقي يا إيِه -
 ؟)عوضي( -
يـا  ) عوضـي (ك مثل   ئوهل من أصدقائك من هو حريص على لقا        -
 ؟)حممد(

 هجرك قبل   الذيلست صديقك   ،  )حممد(،  عزيزيقلتها بنفسك يا     -
 . بعد تلك احلادثة اللعينةإليكأعوام وظننته عاد 

ا وأنـا    األلقاب شـيئً   يلال تعىن   ،  )حممد(ـ أيها ال  أصدقائيبل أوىف    -
 اسم ملئ األمسـاع     ،  نفس صافية وقلب خملص   ا عن   الباحث دوم بر

واألبصار وهو احلامل من شوائب النفس وفساد الفؤاد ما هو كفيـل            
 .بنبذه من اجلميع

لعلها األكثـر طمأنينـة   ،  الراحلصديقيا يا  كلماتك كثري  أراحتين -
 . منذ تلك الليلة البائسة حني كان وداعناأمساعي إىلا نفاذً

 إىلمكانك النظر فقـط     إب،  عزيزيأنت من تقرر هوية ما تسمعه يا         -
 ظل حبثك متعلقا بالفارغ من األجـزاء        إنأما  ،  نصف الكوب املمتلئ  

تذكر على سبيل املثال حديث ذلك الطفل ابن        ،   نفسك إالّفال تلومن   
 أمل يرك كبطله الوحيد؟،  قفص االاميف إليكالضابط 

 - 300 -

 حلوار؟كيف علمت بأمر ذلك ا ماذا؟ -
 :لسؤال صديقه قبل أن يقول) العوضي(ابتسم 

-   اليوم  زياريتوهلذا كانت   ،   العزيز صديقي يا   رقابيتا عن   مل تغب يوم 
 . مثلك صادقت ذات يوم رجالً أينبفخريأخربك ، إليك

-      معك حـني    لعهدي يا من نقض  أستنتج من ذلك أنك لست غاضب 
 ؟)البنهاوي(تعاونت مع 

تعاون كان لـه مـن      ،  صديقي وأصدقك يا    يقربقلتها مسبقا عند     -
 . أهنئك به ال ألومنك عليهجبعلياألسباب ما هو جدير 

 يفبابتسامة متكلفة دون رد قبل أن يستطرد صديقه         ) حممد(قول قابله   
 :حديثه

أراه قد حان   ،  )حممد(ا يا    تواعدنا عليه قدمي   الذينا  ئوق بشدة للقا  أت -
 .عما قريب

 .صديقيأقرب ما تظن يا ، )يعوض(أقرب مما تظن يا  -
قـاء يـا    للا إىل،   لك على أحر من اجلمر     انتظاري على   إذنسأبقى   -

 .صديقي
 . القدميصديقي اللقاء يا إىل -
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)67( 
لقـاء مـن     هذا املكتب حيث     إىلجمددا تدفع األحداث بأنظار اجلميع      

 الـذي نوع خمتلف مجع ذلك الضابط صاحب املكتب وذلك الضيف          
ا طـال   ن كـان ظهـور    إا و لى مسرح األحداث كثري   تأخر ظهوره ع  

 :انتظاره من اجلميع وخاصة أبيه السجني منتظر املوت
-       لك يا مهنـدس     ئيا من استدعا  أعلم أن العجب قد نال منك كثري 
 .ا مل تطأ قدماك طرقات السجونوأنت أبد ،)عالء(

 . حمله يا حضرة الضابطيفاستنتاج  -
ن كنت على ثقة أنك ستلتمس      إو،  أعتذر بشأن ذلك على كل حال      -
 . العذر حني تعلم حبقيقة ذلك االستدعاءيل
 تقدمي مساعدة حتتاجوا    يفا  ال أمانع أبد  ،  )مازن(أمتىن ذلك يا سيد      -

 . ظرف من املمكن أن أكون ذا فائدة فيهأيحتت 
ـ    إذنأنت  ،  عزيزي بك يا    ظينمل خيب    - اق     كأبيـك دائمإىلا سـب 

 .مساعدة الغري
 ؟  الضابطسيدي ومن أين لك مبعرفة أيب ؟أيب ذا؟ما -

 وضع غطـاه  يفوقد ضاقت عيناه وكاد حاجباه يتالمسان      ) عالء(قاهلا  
، بصورة تنبئ عن معرفة سابقة به      ألبيه،التعجب من ذكر هذا الضابط      

 .بل ومعرفة جيدة أيضا
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 كنت من حضور ذلـك       األمر أين  يفكل ما   ،  مهالً،  عزيزي يا   مهالً -
 بشدة كلماتـك عـن أبيـك        مشاعرياستفزت  ...بل يومني احلفل ق 
 .الغائب

، سـروري  دواعـي هذا من   ،  أشكر لك تقديرك يا حضرة الضابط      -
  اليوم؟يلك ؤأملثل هذا السبب كان استدعا، لكن

 . الشابصديقي حد كبري يا إىل أراك متعجالً -
 احلقيقـي  بدء حوار حول السبب      يف بقدر ما هو رغبة      ليس تعجالً  -

 .ة بعد حديث ذا أمهييفال أرانا خضنا ،  هناديلوجو
 بـني مجـوع   وحدي مل أكن  أينإخباركعلى كل حال وددت فقط      -

 إىل هناك من يهمك أمره      إىل صحبين،  احلفل أنصت خلطبتك العصماء   
 .حد كبري

 ؟سيديمن تقصد يا   أمره؟يهمينمن  -
 !!أبوك -
 
 
 
 
 
 
 



 - 303 -

)68( 
 قد تكون آخـر     اليت من أحالمه    اقد أفاق ذلك الوحيد احلامل مؤخر      ها

ا من  لعل حلمه األخري ذلك قد أضاف عليه بعض       ،  عهده بدنيا الغرائب  
 بعد افتقاده من    إليهالسكينة بعض خوضه حوارا كان أحوج ما يكون         

  ..يشاركه مثل هذا احلوار اهلادئ
يستمد من دمائه    نفسه،ا به   ممسكا مبوسى صغري جارح    إالّ بنفسه   مل يدرِ 
غري أنه حرب مـن نـوع       ،  لكتابة آخر ما أمكن ألقالمه أن ختطه      ا  مداد
ا وأخـري .. .خـاص قلم من نوع    ،  مدد للحرب من نوع خاص    ،  خاص

ه أحبـار   ؤدمـا ،  صفحات الحتضان خواطره من نفس النوع اخلاص      
سبابته ،   طاملا نبضت بيأس ولدته فيها عقبات أيامه       اليتومددها شرايينه   

 الستقبال تدويناته علـى خـري مـا      قد استعدت قلم وحوائط زنزانته    
 يفلترتسم على ذلك اجلدار تلك الكلمات األوىل من نوعهـا           ،  يكون

 :مكان كهذا
مل أشهد ألحـدهم    ،  ا ال أعلم عنها شيئً    اليت أسريت يهذا ما جنته عل    -

ا ولو بنظرة خاطفـة      يوم عينايومل تنعم   ،  مل أمسع ألحدهم كلمة   ،  طلعة
ة أو تلك الكلمة أو هذه النظرة كانـت      لعل هذه الطلع  ،  ألحد أفرادها 

ال أعلم على من يقع ذنب اجلنايـة        ،   بعض ما أنا فيه اآلن     ستزيل عين 
 بني ثالثة توائم رضع بال سـند        أميا   الراحل تاركً   على أيب  لاليوم، ه 

 أبت حتمل املسئولية وحيـدة      اليت على تلك األرملة     أم،  يتكأون عليه 
هـل  ، ا ال أعلم هلما مصـري  لذينال يأم على توأما  ،  بعد رحيل زوجها  
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أم يكون الذنب على   ،  إليه العامل اآلخر أم يكونان السابقني       إىلقهما  أسب
 بكل  أأعد أعب  مل   ،  كاتب تلك الكلمات بدمائه على جدار زنزانته اآلن       

وها أنـا   ،  جىن من جىن وجِنى عليه من جِنى عليه       ،  ذلك على أية حال   
 عـن اجلنايـة      راحـالً  اإلعـدام صري   أنتظر بني جدران أربعة م     اآلن

 مـن   إالّا   شـيئً  أهلها عن دنيا ال أذكر عنها وال عن         راحالً،  وأطرافها
 الوحيـد   عزائيلعل  ،  روايات ذلك العجوز قبل أيام بني تلك اجلدران       

 بـادلوين  على فراق أحبة     حلزين ال أمحل من الذكريات ما هو دافع         أين
 أجد بني   يلعلّ ؟يمن يدر ،   صداقتهم شاركوينحبهم أو وداع أصدقاء     

 . صداقتهويشاركين حبه يبادلينأحناء العامل اآلخر من 
  وأنا بينهما ال   ،   وطيبة ثانيهما  يا بني شر أحد توأما    عشت سنوات تائه

هل ،   سالف األيام وسابق األعوام    يف ما كان    شخصييتأذكر من مسات    
ائسـة   الب شخصـييت  احنازت   الثاين طيبة   إىلأم   ؟   أنتمي شر األول    إىل

 كنت قد حظيـت     إن يال أدر ،  كالمها قد حاربته دنياه بأعدائه    ،  تلك
 رأيت عليـه  الذي على مثل ذلك اهلدوء أياميكانت  مبثل أعدائهما أم

 يف األحـداث  أرسـلتين ذا أمهية اآلن وقد  مل يعد ذلك،  الناجحيولد
زنزانة مظلمـة قـد حظيـت     حيث األربعة، تلك اجلدران إىلايتها 

القريـب    ماضـيها يف الدماء قبل ذلـك  سافكي القتلة وبالعديد من
ـ          يمن يدر ،  والبعيد ـا مظلوما لعلها ذات يوم قد ضمت بني أركا ،
 سـنوات  إىل أرسـلته ال أراها قد ضمت ضحية لدقائق حادث  لكىن

مل يعد للكلمات ، وحمبيهما دون ذنب جناه واجه فيها مشكالت أخويه
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لى مشارف الرحيل مـن عـامل   ع  خواطر سجنيإالّليست ، أمهية اآلن
ليظفر بذلك الفهم   لهأحداثهامل تشفع  سنوات،عجز عن فهمه خالل 

 .املفقود
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)69( 
   أراد لسـجينه    الذي) مازن(ا بني ذلك الضابط     احلديث ال زال مستمر 

 ولو مشهد ايتـها    اليت قصته   يفا  ا مشرقً ا واحد ومـاذا  ،   قاربت على
ـ       من ر  اإشراقًأكثر   ا بعناقـه حياتـه     ؤية ولده بني أحضانه يعانقه خامتً

غري أن ذلك االبن قد بدا كاملصاب بـاجلنون وهـو            السينمائية هذه؟ 
 : بقولهاهاإيا  سرد مضيفه لقصة أبيه خامتًإىلينصت 

هكذا كانت حكاية أبيك طوال سنوات غيابـه اخلمـس عنـك             -
وراء سـتار   حفل تكرميك مـن      يفتابع كلماتك   ،  عزيزيحبذافريها يا   

 قبـل   إليـك  بعهده   يفقط ليف ،  كأقل من القائمني على خدمة الزوار     
 اجتماعه بك   يف قد رغبت    غري أين ،   على أكمل وجه قبل الرحيل     أعوام

لكنه بالتأكيـد رغـم     ،   لقاء قد يكون األخري بينكما     يفواجتماعك به   
 .صعوبته على كليكما سيعىن لكما الكثري

 ذا املكان؟ هيفموجود ،  أيبأتعىن أن، أت-
 دقائق فقط من    إالّليست  ،  ا يا بين   به لرؤيتك أيض   يأيتوأرسلت من    -

 ! سنوات انتظاركإىلانتظار تضيفها 
 دقائق وكانت طرقات أحدهم على بـاب املكتـب          إالّليست بالفعل   

 هيئة احلامل   يفقبل أن يسمح له داخال       الدخول، يفتستأذن لصاحبها   
واضـطربت   عيناه،وقد جحظت    ل،عج على    لسيده إيصالهخلرب أراد   

 بصوت متقطـع جـراء      يعلو هلا صدره ويهبط قائالً    بشدة  دقات قلبه   
 :أنفاسهتالحق سرعة 
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 ……الستدعائه أرسلتين الذيالسجني ، سيدي، سيدي -
 انطق، ماذا به -

 وجدناه ملقى على أرض الزنزانة بال حراك وكأنه به يصارع املـوت           
 .بالكاد يلتقط أنفاسه

 ماذا؟ -
 حيث تلك الزنزانة املـذكورة يتبعـه        إىلوقد هم يهرول    ) مازن(قاهلا  

،  عناق أخري لوالده كما كان وعد هذا الضابط له         يفذلك االبن اآلمل    
  بدا أن انقطاعه عـن      الذي  حيث ذلك السجني   إىل احىت وصال أخري 

انتبه لذلك  ،   آخر أنفاسه  الطعام أليام متواصلة قد عجل بساعته يلفظ      
 حيتضنه غري عابئ بتلطيخ الدماء لثيابه حىت اسـتقر          إليهالقادم  الشاب  

  نظِره املتأمل له قائالً    إىلوقد ارتفع نظره     االبن،رأسه على صدر ذلك     
 :اقت لسماعها آذان أبيه اشتاق لنطقها لسانه وتاليتالكلمة تلك 

 !أيب، أيب-
 يف  وطاردتـه أحالمـي  يف عهـده    طاردين طاملا   الذي أيها الفىت    إيِه -

 أطرافـه  ثـاين  لرؤية انتظاري طال   الذي أخريا ذلك اللقاء     هنأيقظيت،  
ـ    األيام قطّ أن ى مل أختيل    لعلّ،  مخس سنوات   هـذا   بإمتـام   ي ستنعم عل

علـي   أقـداري  عطـف    يف بعض حلظات األمل     راودتينن  إو،  اللقاء
 حيـايت  أختم بـه  زنزانيت يفنعم مل أتوقع أن يكون   ،   ذات يوم  بانعقاده
لكنه كان األمل باالنعقـاد     ،   صاحب الوعد  ية على صدر ولد   البائس

هكذا كانت حيـاة  ، أيام من اليأس وحلظات من األمل  ،  على كل حال  
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ا مل يفـرط   أن أباك أبدعزيزياعلم يا ،  الناجحفتاي غيابك يا   يفأبيك  
 الكشـف عـن     يفن أجهدته حماوالته اليائسة     إو لوعدك، إخالصه يف

 طـوال تلـك     يه الوحيـدتني  ري أن رفيقت  غ،  صاحب الوعد أو طبيعته   
 جـوار   إىل خطتها أناملـك     اليت تلك الورقة الصغرية     االسنوات كانت 

،  سوامها يء ش أي يف أستعد للتفريط    حيايتأتنقل ما بني    ،  صورة جدك 
 جوار اثنني ِمن    إىل عشته بالفعل    مباض تربطاين أما   لثقيت إالّ يءال لش 

 جتاه تلـك الصـورة      توقعايتن خابت   إ و ا، وأين حق حبهم   بادلوينمن  
فاحلمد ،   احلب دون حياة جتمعنا    وبادلين بادلته   الذيلصاحبها العجوز   

 حياة ظفـرت   وإياه ضمتين قد أصاب بوجود من       التوقعات ثاينهللا أن   
 وصـييت ،   تابع السنوات  يفمنها بالكثري من حلظات السعادة املفقودة       

ـ    اليتلك اآلن أن مترر ورقتك تلك         يف ولـد لـك      إىلك   كتبتـها ل
أخربه عن جد له صارع دنياه علـى مـدار          ،  مستقبلك القريب يا بين   

 اية األمر فرحل كخصم شـهد لـه         يفمخس سنوات حىت نالت منه      
 شـاهدة علـى     قـربي  يف تلك فاجعلها    ورقيتأما عن   ،  اجلميع بالنبل 

 كلمايت،  اإلنسان  ببعض من وفاء أراده اهللا بني عباده من بين         احتفاظي
فقط امتم وصية أبيـك كاملـة دون        ،   العزيز يت يا عالئ  د قد نف  إليك

 .تقصري حياجك به عند ربه يوم املوقف العظيم
 احنـىن علـى     الذيكلمات خمتومة بوصية اارت هلا عينا ذلك االبن         

 : حياول الثباترأس أبيه يقبلها قائالً
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كن على ثقة أن ولدك قد تعلم منك الوفاء بالوعود والوصـايا يـا          -
 ذهنه ورمستها على قلبه ال زالت       يف رسختها   اليتقيمك  ،   العزيز لديوا

 آخـر حلظـات   إىل برامسهـا  واإلشادةعلى حاهلا من الفخر مبرسخها   
،  أو ال  يل أن تشهد وجود ولد      أيامي كان لقادم    إن يال أدر ،  صاحبها
وال ،   أجد له أكرم من اسم جده امسيه بـه         أظنينن فعلت فال    إلكنها و 

 فخـور   أينإليـك  كلمـايت لتكن آخر ، إياها ألقنهجده أمسى من قيم  
 الذي ألنه االسم    إالّ يءال لش ،   العزيز والدي امسك يا    إىل امسيباقتران  

ليكون له الداعم األول حلياة تـوج النجـاح     الفقري؛سخره اهللا لعبده    
 حسـيب لكن  ،   بال جدوى اآلن   إليك كلمايتقد تكون   ،  أوىل مراحلها 
ا ـا صـديقه     بها مناجي حعطرها صدق مشاعر صا    اليتأا الكلمات   

 .األول واألوىف بني كل من القى من أصدقاء يا أيب
ابتسامة عريضة تصدرت رد ذلك األب املفارق لولده قبـل أن خيـتم         

 :حواره البنه قائالً
-      اهللا أن يكـون     إرادةلعلها  ،  ا يا بين  آن ألبيك أن يثلج صدره أخري 

، كبـدي  أذكرها من ملفوظ فلذة      اليت حيايت يف الوحيد   صدري إثالج
 صديقيالوداع يا ،  بك قبل الرحيل   مجعينا هللا أن     محد إالال أملك اآلن    

 !الوداع، الشاب
، أيب، يبأ -

 !يأبـــــــــــــــــــــــ
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 يفوقد جحظت عيناه     يجب، مل   الذي أبيه   إىلردد كلمته األخرية تلك     
 زهـدها   اليترحيل عن تلك األيام     ا ال  معلن شيء ال   إىلثبات ينظر ما    

 .وزهد أهلها
سباق لذلك الراحل مع دنياه عرب عقـود      ،  إذنا   اية السباق أخري   هي

 إالّ املتسـابقني  بـاقي  به من     من النسيان ال يعبأ    طي يفحداثها  تاهت أ 
، ولده احلاضن جلثته ومحاه املُسخر حلل ذلك اللغز املستمر عرب سنوات          

 احلاضـن   ا ما بالنسبة هلـذا الشـاب      اص نوع كان الوضع ذا طابع خ    
تراءت أمام عينيه ذكريات سبعة عشر عامـا قضـاها          ،  ثمان والده جل

لعـل  ،  واحدةصداقة  ووالده كأوىف صديقني ميكن أن جتمعهما عالقة        
 تزينت ال يراها مجيع احلضور تليق مبثل هذا الرجل قد           اليتتلك النهاية   

ال عن بطل القصة الراحل الكـثري   أز الذي آخر ساعاا ذا اللقاء      يف
رحل عن الدنيا وقد وجد له من أهلها مـن يفخـر بـه              ،  من مهومه 

 ظهـوره أو ال    تأخرفخر قد    كان ذلك ال   إنال يهم   ،  اومبشواره أخري  ،
شيعت ،   آخر حلظاته قبل الوفاة    يف به   ىحظاملهم أن ذلك املسكني قد      

ينيه املُجهـدتني   له أحزان ولده الدامع ذلك جنازة مهيبة من عربات ع         
وهو بني عرباته وزفراتـه     ،  هما وزفرات فؤاده املنفطر بأحزانه    ئمن بكا 

قد أطال احتضان والده ينتحب كما نسوة الريف على الراحلني مـن            
 مل يستطع خليـول     الذيتتابعه عن قرب مقلتا ذلك الضابط       ،  بعولتهن
 علـى االبـن املنتِحـب واألب        إشفاقافكان سيلهما    كبحا؛دموعه  

 .نتحب عليه كما مل يسيال من قبلامل
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لعلها طبيعـة   ،   حد كبري  إىلا من سابقه     أكثر هدوءً  التايلكان الصباح   
 أشرقت مشسه صافية على تلك السـاحة الواسـعة          الذيذلك املكان   

         موعة كبرية من القبور قد جعلت من اهلدوء واقع ـ  احلاوية ا ا مفروغً
 املغادرين حياة    هلؤالء اجلريان  ساكن جديد قد انضم قبل ساعات     ،  منه

 التراب فوق وجـوه     ليستوي،   لوِحه يف حني أراده اهللا     يفاآلدميني كلٌ   
 هذه املدينة حتت األرض بغض الطرف عـن موعـد           قاطيناجلميع من   

 بإحسان حماكمته مشغول    يفكلٌ  ،   قافلة األموات  إىلانضمام كل منهم    
ن كـان  إو،  آثامـه  أو عقاب حياسب به علـى إحسانهجيازى به على   

القاسم املشترك بني اجلميع حمسنني وآمثني هو خضوعهم ألحكام ميزان          
هكذا كان خلق ربه لـه      ،   به إالّجيازى   العدل املطلق وال     إالّال يعرف   

 يـديرها هـذا     اليتوهكذا كان امتثال عباد الرب ألعدل احملاكمات        
 .امليزان

 على موعد مـع  كان ذلك السكن اجلديد لذلك الساكن الواصل للتو       
، ثالثة من أبرز الزائرين الذين شهدم حياة ساكنه غريبـة األطـوار           

ة حاملة بني أنامل ميينـها تلـك األوراق ذات          أرجالن تتوسطهما امر  
ـ        اليتغالف األخضر   ال ا علـى    حتفظها عن ظهر قلب قد اصطفوا مجيع

ا احلديث قائالًخط واحد أمام القرب قبل أن يبدأ أكربهم سن: 
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ا مع هذا الراحـل يـا      مجعت ثالثتنا جمدد   اليت إذنتدابري القدر    هي -
يبدو أن أمر ذلك الرجل سيظل على       ،  سادة دون سابق ميعاد للتجمع    
 .حاله من الغرابة حىت بعد موته

جئت أودعه الوداع األخـري     ،  صدقت،  صدقت يا حضرة الضابط    -
     هـذه  كاتـب ) شـريفنا (ا مل يكن   غري عابئة بانكشاف حقيقته أنه أبد 

 . على أية حالأثبت أنه ال يقل عن توأمه نبالً، يدياألوراق بني 
حضـرة  ،  إذن كالكما قد جاء لوداع رجل عرفه على أنه توأمـه          -

ا مـا   كـثري الـذي ) عبد الـرمحن  (يجاء لوداع عم  ) مازن(الضابط  
قد جاءت لوداع عمـى     ) لبىن(والسيدة  ،  ضمتهما حلبات نزاع واحد   

أهلذا احلد هان   ،   تراها مرجع حياا األول    يتالكاتب أوراقها   ) شريف(
 عبـاءة   يف الزائرون يرونه    إليهعلى اجلميع حىت جاء     ) حممد ( أيب أمري
 غريه؟

كـان كمـا   ،  الشـاب  صديقييا  ) حممد(ـبل جئنا لزيارة ذلك ال     -
 لولدي إنقاذه،   به مبعرفيتنبيال شرفت   ،  قبل ثوان ) لبىن(وصفته السيدة   

 .بل وحىت انتهاء حياتينا، ن أنقذه حىت اليوم وعنق معنقيالزال يطوق 
 هذه قُِصـد    زياريت )عالء (عزيزياألمر كما قال حضرة الضابط يا        -

ميل ال يقل عن ذلك      جب أخي وعنق   لعنقيبه أباك ال غريه وهو املطوق       
، إليـه  الوقت مل يسعفنا لرده نأغري ،  الضابط وولده  املطوق عنق ذلك  

ـ     إن فال أعلم ) شريف(أما عن عمك      القـدمي   ي كنت سأظل على أمل
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 أبوك مـن    ي على كل حال ما أعاده عل      يكفيين ه مستقبال أم ال؟   ئبلقا
 . بهي وعموأخي مجعتينذكريات 

يسـع  على ما يبدو أن سنوات غياب أىب قد شهدت الكثري ممـا مل               -
 يفجنح خالل وقت قصـري  ،  سرده يا حضرة الضابطإيلّوقت حديثك   

 . له باجلميلنيل ثقة أطراف عدة تدين
 عن سـنوات غيـاب      جعبيت يفما زال   ،  )عالء( حمله يا    يفاستنتاج   -

لن أخبل عليـك    ،  نا كما قلت  ئأبيك عنك الكثري مل يسمح به وقت لقا       
 . أردت على كل حالإن من تفاصيلها بأي
 .أشكرك جزيل الشكر يا حضرة الضابط -
 فقد حـان  أما اآلن، عزيزي معرفة تاريخ أبيك يا      يف حقك   إالّليس   -

 لـذلك   مـا أسـوق   من الكلماتلساينلدى ليس ، وقت االنصراف 
 .الراحل اآلن

أظنه الوقت املناسب النصراف    ،  وال لدى ألسنتنا يا حضرة الضابط      -
 .اجلميع
 اليت القرب خطوة تضع فوقه تلك األوراق       إىلقبل أن ختطو    ) لبىن(قالتها  

لق ا أنظار مرافقيهـا      مكاا تتع  إىلطاملا قدستها متراجعة بعد وضعها      
 : استغراب دفع أصغرمها ابن ساكن القرب لسؤاهلايف
ظننت تلك األوراق ذات قيمة لديك أغلى من أن تتركيهـا علـى           -

 .األياديقد تعبث ا بعض  )لبىن(قرب أحدهم يا سيدة 
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-   منها ما مضى من     يكفيين،  عزيزيا يهتم للعبث مبثلها يا      ال أظن أحد 
ا يعثـر    لعل أحـد   يمن يدر ،  ا عن ظهر قلب   متامحفظتها  ،  السنوات

 . االستقامةإىلا عليها ذات يوم تغري من جمرى حياته املُعوج شيئً
 !صدقِت،  يا سيديتصدقِت -

 القرب وصاحبه منصـرفني     إىلقبل أن يدير الثالثة ظهورهم      ) عالء(قاهلا  
 كـان سـيجمعهم     إنال يعلـم    ،   مقصد خيتلف عن اآلخرين    إىلكلٌ  

 . هذين لقاء آخر أو المبرافقيه
ا قالئل خطوها مجيعا عن القرب حىت كان ذلك الظهور           أمتار إالليست  

 بدا عليه كأنه من العاملني علـى نظافـة          الذياملفاجئ لذلك الرجل    
 بدا على غري مـا      الذيرجل طال شعره األشعث     ،  وخدمة هذه القبور  

شـعره ذا   وذقن ال تقل طوال وال شعثا عـن         ،  خِلق عليه من النعومة   
ارتسمت خطوات حذائه املهلهل على رمال      ،  اللونني األبيض واألسود  

 بالكاد تكسـو عاريـا   اليت بطئ تكسوه تلك املالبس    يفتلك الساحة   
لفتت انتباهه تلـك األوراق وغالفهـا       ،  وقد بدت كأقل من األكفان    

فكان ضيق عينيه لرؤيتها كأنه به قد رآها قبل اللحظة           بشدة،األخضر  
اقدمي  ،  ا يتصفح سطورها      ألقى مكنسته جانب لثوان، متعن   يفا وأمسك 

كأنه به قد نسـيه      ملاض، ذهنه بعض اخلطوط الباهتة      يفقبل أن ترتسم    
      بعـض  ا ذات يوم وخطت مينـاه       وقد رأى نفسه كأنه قد أمسك قلم

كان رد فعله طبيعيا برفع رأسه عن       ،   حوا تلك السطور   اليتالكلمات  
حب هلا قبل أن تصطاد عيناه هـؤالء الثالثـة          األوراق يتلفت عن صا   
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 ازداد ملراقبة سـريها ضـيق       اليتعلى مسافة قريبة وىف أوسطهم هذه       
ترتفـع سـبابته    ل اليوم،د شهد سريها ذلك أيضا قبل       عينيه كأنه به ق   

 اإلرسال رأسه يفركون جانبها حياولون ضبط ذلك        إىل وإامهووسطاه  
هو على ثقة أا     صورة،الكتمال   حماولة جاهدة    يفاملشوش داخل ذهنه    

 :هؤقد خاللت ذهنه املريض ذلك قبل اليوم فكان ندا
 )!سعد(عم ، )سعد(عم  -

 :نداء جاء له ذلك العجوز هرولة جييب
 ماذا حدث؟ ؟ماذا تريد يا بين -
  هذه؟إىلانظر  -
 ما هذه؟ -
،  قد نسـوها ظنها ختص هؤالء السادة هناك كأم     بعض من أوراق أ    -

 .ا رأيتها قبل اآلن قدمي أظن أينغري أين
 هنا بعد   إىلا على تلك احلالة منذ أتيت بك        أنت دوم ،  عزيزي يا   إيِه -

 رأيتك ملقى على رصيف الطريق بعده قبل سـبعة          الذيذلك احلادث   
تـذكره   ال   الذي يربطك مباضيك    شيء بأي التعلق   يفترغب  ،  سنوات

 . جدوىدون
، حدسـي  بصـدق    يى شعور قو  هذه املرة أنا عل    )سعد(ال يا عم     -

 .ليست كسابق املرات
 البائـد وقـد   املاضـي ال حاجة لك اآلن بذلك ، اهدأ، اهدأ يا بين   -

 إىلتركته قبل سبعة أعوام اعتدت خالهلـا حياتـك اجلديـدة تلـك        
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 هـدوء   يف أوراقهـم    إلـيهم  هؤالء النفر وأعـد      إىلاذهب  ،  جواري
 .وحسب

ستسلم  قبل أن ي   حباطاإل من حادث ببعض     الناجيقول استقبله ذلك    
 فريهسبق قوله ز ي ذلك العجوز قائالًيلرأ
 !سأفعل )سعد(سأفعل يا عم  -

الفظها وهرول خلف هؤالء الثالثة املذكورين منادي: 
 !أيها السادة أصحاب األوراق، أيها السادة -

نداء التفت له الثالثة رفقاء قبل أن يباغتهم ذلك احلامـل ألوراقهـم             
 ):لبىن (إىله ا نظربقوله مسلطً

 !يبدو أنكم نسيتم هذه األوراق على هذا القرب هناك، يبدو -
       ا من أحدهم يقلب نظـره      ظل ثوان على حالة من الصمت ينتظر جواب

 تلك النظرة الصادمة من الرجلني وقد فتح كل         إال أنه مل جيد     إال،  بينهم
نتبه قبل أن ي  ... جاحظة عينامها بال رد    أقرب للذهول  هيئة   يفمنهما فاه   

 كان ردها الوحيـد عنـد رؤيـة      اليت تلك السيدة    إىلالرجال الثالثة   
 .ا عليها بعد فقدان وعيها مغشيالفوريمناديها ذلك السقوط 
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