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 (1) 

نق القلً  فسسًه مً  ، بً  ويشًادًمً يضخ ان والقهر بداًل من أنقلبه  الذل والهو يضخ أن

بً   ا،وال يشًب  أبًدً  يأكً  منهًا وعليهًا . أن يجعً  المًرم مًن هسًدئ ما ًدةً ة  فبضً كً 

ذلًك  كً  ؛لشًجرة ليقطًف الامًار التًي فضًجتصباح كمًا يًزور السًاح ا ك  ويزورئ  

 مًدل  المتواهًد بيسًار مكتبًه   ج  علًى أريًيةطض  م أيوب اآلن وهو ر به  وأكار يشع

ًً ًًه علًًى األريكًًة ف ًًة مبا ًًرةً. وايًًعًا قدمي ًًى الحديق ًًذي يطًً   عل ي قصًًرئ الس،ًًم، وال

 ستبوء بالسش .  ا ماغالبً للنوم، والتي  محاولة  هديدة

ًًك   ور يسًًم  ل سًًج  ًًوم كًًالبحر الم  ًًك الن ًًه كمًًا تشًًاء، ولكًًن ال ذل ًًور  أن تسًًب  بدالل يا

مك، وتستسلم لًه بكامً  إرادتًك أو يستسًلم الآ ما تتعرى من ك حين الغرق إال   ويمنحك

ًأ ة  ط  ش ًقةةهسدك رغًما عنك من و  ًالو الم  ص  . فًي هًذئ الليلًة والل ًي ات الكايًرة التًي    و 

 . فإذا قليًا لم يسم  له بالغرق في بحر النوم إال   ،قتها قد استحوذ الموت على تسكيرئسب

رهق  إلى لست النظر الت ت ل ًت  كعاهرة   قلبه ستجدئ  م  ب ت ال،مًر حتًى افتشًت، عًم اع    ًر 

حتى سقطت من فرط الامالة. بينمًا  ح وظلت ترقص وترقص وتتلوى ب،صرهاالمسر

يريًد فقًأ أن هًو  ؛واحدةً  ولو قطرةً فبات ال يقب   من ال،مر فام بما فيهالعق  ككأس  

 . طاهربماء  عله يمتلئ  ك  ما فيهيلسظ 

مته هزي  ًرة تجاوز الما ة عًام وكلمًا  كعجوز   الجسد بر   مًن أمامًه مًرم رحبًت بًه   م 

المناعة ب  واصطحبته حيث يريد الولوج وأسًكنته  الًدم، وسًاهمت فًي فضًوهه حتًى 

لمًوت، والمًوت يتسنى للجسد أن يتألم أكاًر. القلً  والعقً  والجسًد همًيعهم ينًاهون ا

أن  أبى. يق ع ًًد ككنيسًًة تًًركعًًةً واحًًدةً ولًًو  فيًًه مسًًلم أن يركًً  أبىوقًًف لهًًم كمسًًجد  يًً
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ًف   أغلقًت أبوابهًا فًي وهًه كً  كصًومعة   .ي مارس فيها قداس عيًد المًياد عتك  فقًأ  ؛م 

الحيًاة  تقًف مًن  ؛لذذ بويعه  على أرهوحة  كاألطسالالموت يتبات  ظهرئ وتمن . أدار

شًتهى ،لفال سًتمتعًا  قًوة بكً  وحالًر يصًس  المًوتو ،وتًدف  الًروح إلًى موتهًا الم  م 

  بصرلاتها النا حة.

ذ  أيام راودته فكرة كتابة قصة حياته. لمعت السكرة في ذهنه اآلن واستأفس  ب   هًا. قًرر م 

ز قبً  أن يسًقأ ال جسًد فًي فًخ المًوت في هذئ اللحظة أن يترك  يئًا لهذا العًالم المقًز  

 .          ث  إلى يوم الب ع  

ن يكت   عن الم إنة  ن مات كايًرا وماأصدق م  ًن دهًس  وت هو م  اتًه تتًنسس. م  زالًت ه 

عنته  ها عدوئ السرمدي. ذلك الذي طكأفة  ،حه وترك الجسد ينظر لها من بعيدالموت رو

هًً  موتًًه أ. مًًن عارمًًة   الطعنًًة بسرحًًة   ووقًًف المًًوت يشًًاهد ،الحيًًاة ب،نجًًر  مسًًموم  

ذكراتًه، فذكرياتًه وقرر أن يشر هذا المتكرر أيامًه المايًية  مًه وكً الآع في كتابًة م 

 أن تؤرخ.  يج من وههة فظرئ في هذئ اللحظة 

 ق س ًى علًى اسفسًان أن يًأمرأكن هسًدئ النحيً  يًأبى النهًوم. مًا حاول أن ينهض ول

أو  لإلمسًًاك بًًه   الب نيتًًان تبحاًًان عًًن أقًًرب  ًًيء   ائالجسًًد فيًًرفض  تلبيًًة األمًًر. عينًً

ًحتى و   ن  ي  ت  س  ب   ي  ت  االستناد عليه. زحف بيديه الم   عليهًا.  إلًى األريكًة واسًتند بظهًرئ      ص 

والعظًام تنًتسض مًن  ر على فسسه عندما رأى يديه التي ت ط  منها الشرايين بارزةً حس  ت  

هياكً  ربمًا هًو أقًرب إلًى ال ؛أو بقايًا منًه بين الجلًد واللحًم، بالكًاد يوهًد هنًاك لحًم  

ًسة العظمية منًه إلًى البشًر.   لًوىمًن حولًه تت جًدرانال كًأنة  كالعًادة بًدوار  لسيًف   أ ح 
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سًتعًرا كالنًار  وتتراقص. وي  يدئ  الي منى على وههه وأغمًض عينيًه وكًان الوهًه م 

  .تين قاعدًا حتى استجم  قوائ وفهضالمشبوبة. ظ  ما يقرب من الدقيق

 القلم. استند على حواف المكت  واتجه إلى المقعد، عم قعد وأمسك ب

مًن  لاافيًة  ا ، وفي الصسحة  ولىاأل في الصسحة   والوقت يخبكتابة التاراسته  المذكرات 

 :بداية السطر األول كت 

بًًًال....                                                                مًًًريض   اوأربعًًًون عاًمًًً أفًًًا أيًًًوب داوود السًًًيد عمًًًري عاعًًًة   -             

. صًسقت البًاب فًارت ط م  بالحًا أ، ووقسًت مالقلًمً   تهو  ل  ل  بسمة ابنته واقتحمت  قاطعته

علنةً  حتًى إ ًعار  آلًر. بسًمة عن توقف الكتابة  تتكئ  عليه بظهرها. فظرت له بحنق م 

ًًي  سًًم بًً  اليسًًت مجًًرد   ابتسًًامة تراهًًا أمًًام عينيًًك، فمًًا أن تنظًًر إلًًى وهههًًا إال   ه 

رى هًذا الوهًه إال  فة أوتجزم  بتسًًما.ه  ال يجوز أن يً  ه ك ،تبسًمفوهههًا الم    م  القمًر فًي أفًة

باسيًًافة إلًًى  ةتسًًامة العذبًًة مًًن والًًدتها المتوفًًاال فجًًوم فيهًًا. ورعًًت تلًًك االب ليلًًة

و ًعرها األصًسر النًاعم، زد علًيهم  ينتالزرقًاوالكاير مًن مامحهًا الساتنًة، كعينيهًا 

هًا لة  األولًى تشًعر أفة أن تراها ومن الوه ذنلشقراء وطاب  الح سن في ذقنها، مبشرتها ا

 ا مًنفوًعا ما. فلقًد ورعًت مًن أبيهًا بعًضً  ،صيتها سيئةً  ، بيد  أنة ما كية   بنكهة   طسلة  

هنوفه، وتعلمت علًى يًدئ العنًاد، وسًرعة الغضً . تعشًق الصًسقات فًإن أردت منهًا 

ًًك يجًً   ؛ئًا ًًي ًً  علي ًًديم المقاب ًًذ ،أواًل تق ًً .أو تقطًً  وعًًدًا بالتنسي ًًى أي وب فسسًًه ال حت

  .لك الصسقاتمن ت تنص ييستطي  أن 

 .زالًت تقًف بجًوار البًاب ما ؛واتجه إليها ،واالبتسامة تكسو وههه ع   ت  بأيوب فهض 

ًًا أفة أ ًًارت لًًه  هًًا بحاًًت عنًًه ب حجرتًًه وبالحديقًًة  ولًًم تجًًدئ. ابتسًًم لهًًا وافحنًًى راكعً
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عتذًرا. قد فسي  وأمسك بيدها ا دة  ها ستذه  بعد قلي   أفة  لي منى وقبلها م   إلى المدرسًة وال بً 

أن تًذه  واالبتسًامة تكسًو وهنتيهًا. أمسًكت يتكسً   دافئ   اق  ن لها من ق بلة الصباح وع  

ً هًذئ مًرةً ال يكًرر فعلتًه  أنبلحيته وأ ًارت لًه  أيًن تجًدئ  فيمًا بعًد ي،برهًاو ،رىأل 

ا إلًى بًاب ذهبًا سًوي  عًم  ،دون أن تتكبد عناء البحث عنه هنا وهناك. قبلًت يًدئ وتعافقًا

ح   . ظ ة ا لها يوًما را عًالسيارة مت مني  تركها تصعد ا .القصر ًي  لهًا بيًدئ و ي ل و   تنظًر لًه  ه 

شًق هما، ويودعًان كأفة لزهاج ال،لسي وترس  له القًبات، من ا همًا عا ًقان فًي بدايًة ع 

 . امرً كان في العمر ع إن هما سيلتقيان بعد ساعات!رغم أفة  ؛ت ل هُّفبعضهما البعض ب  

ًًرى. فًت  الًً ةالمكتًً  مًًر  عًاد أيًًوب إلًًى    سًًم  وأمسًًك بًًالقلم، وقبًً  أن يكتًً دفترأ ل 

قًرب، وفا ً   رفين الهًاتف فنظًر إلًى الشا ًة  فًإذ بالمتصً  الًدكتور وليًد صًديقه الم 

ه طبيبه ال،اص واتصًاله هًذا أفة يًضا أإدارة مجموعة  ركاته. باسيافة  ر يس مجلس 

تًي يسعلهًا هًو االطمئنًان علًى لفأول األ ياء ا .ا بمجرد استيقاظه من النوميومي   يتكرر

مًا زال يتًنسس والمًوت يًأبى أن يقطً  تلًك ه أف  رئ كعادته بس،رية وي،ب به  جلي   ؛صحته

  األفساس.

وعلًى وهًه ، م،لًوق   ليسًتم  لنصًا   مًن أية  أو  يجنما اليوم لم يكن بمزاج  هيد لي  بي

هًًي الًًرفين عًًم صًً . لًًذلك افتظًًر حتًًى ينتال يك ًًف عًًن النُّ  يالتحديًًد هًًذا الطبيًً  الًًذ

 يغأ على زر إغاق الهاتف. 

ه مسًاعدئ ال،ًاص وبئًر ما أن عاد لي مسك القلم فإذ بالبًاب ي طًرق، والطًارق هًو وهيً

أغلً  مًا يريًد. س ًم   ه ذراعه الي منى التي يسع  من لالها أفة ذلك  أيف إلىأسرارئ، 

ائ ف ًد  ا. يًوم  ًيئً ه لًن ي كتً   الة وي،بًرئ بأفًةالقدر يعافدئ بشًد كأنة  ،له بالدلول ا منًه وحيً 
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أكً  مًن مقدمًة يبًدأ  ذيصًل  الًلل، ال يسم  متأفقًا كعادته  وهيه كان  فرد أيوب التحية.

ًًبًً  تشًًع .هًًز عقتًًه بنسسًًهيرأسًًه أن  ال،امسًًة   فًًي شًًاب  ك تشًًوبه  ًًا بة ه رهًً  الر أفة

المًال فًي عًالم  عاقبًة   ن ب،مس سنوات. له فظرة  يه قد ت،طى األربعن برغم أفة يوالعشر

نذ أن بدأ  كايرةً  رب  أيوب مايين  واألعمال.  م  ويزيًد. عم  معه مًن سًبعة أعًواال يفم 

  عود.وألقى تحية الصباح. رد أيوب التحية ودعائ للق د ف ا منه

صًحته  نعً ، وسًأل أيًوبوهيًهعلًى وهًه  الممًزوج بالشًسقة ارتسمت عامات األلم

ه اهًا أفًةفيمًا معن بإيمًاءة  أهابًه ف. بعد أن رأى عامات اسرهاق تعتًري قسًمات وههًه

لى السور. ألذ الكوب مًن يًدئ له كوب ماء فلبى الطل  ع جل ، عم طل  منه أن يب،ير  

حلقًه. ويً  دال  حتى ارتوى فألمد المًاء بعًضًا مًن النيًران التًي تسًتعر بً ب  و  ر  

 الكوب على المكت ، وفظر له وقال: 

 ذئ اليوم وعلى وهه السرعةأود منك تنسي هناك  يء   -             

ًًب   دأ يشًًرح ت شًًبه رسًًوم األطسًًال، وبًً رسًًمة  هًًا ب  علًًى سًًط  المكتًً   ورقًًةً  أيًًوب أ  س 

ًًا  طبقهًًا علًًى أرم الواقًً . اتسًًعت ين مًًا تحويًًه. طلًً  منًًه أ وهيًًهل ه مًًن وهيًً ع ي ن 

 ن الشرح وحملق في وههه، وقال:الدهشة، وافتظر حتى ينتهي م

 !!؟قت  فسسك ه  ست -             

ور لًرج وهيًه كًي ي لبًى إحًدى يحك سالًرا وأمرئ بتنسيًذ مًا ط لً  منًه، وعلًى السً

 المجنوفة والتي بدأت تظهر في اآلوفة  األليرة.  أيوب رغبات
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مرر أيوب أفامله على وههه و  عر  ببعض الراحة. وي  يدئ اليمنى علًى المكتً  عًم 

 ديًًه فًًي محاولًًة  هديًًدة  علًًي يويًً  ال يسًًرى علًًى الي منًًى وسًًم  لرأسًًه أن تسًًتلقي 

 تعافقت فيها الجسون وح  الظام على العين ييسًا.  ؛للنوم

ظ  بضعة دقا ق في البداية  ما بين اسرهاق والتسكير واآلالم التي تتعارك فًي أطًراف 

 توقف عن التسكير!بالعقله  رغميستطي  من لالها أن ي عن فكرة  هسدئ. كان يبحث 

ًًدو فًًي فهايًًة األمًًر ت،ًًدر هسًًدئ عنًًدما يشًًرب الجسًًد لمًًر األلًًم تامًً  الًًروح ف ،ه م 

زق النًًوسًً  األلًًم سًًوى األلًًم. ال ي وتركًً  قا لًًةً   تعًً م بعًًد أن سًًأم العقًً  التسكيًًر، ور 

مًا ولعًين،  هذا العالم الذي يحكمه  ًيطان   .النحي ، وسقأ في عالم األحاممن سد الج

يجلًد فا  ؛نًا وي قبلنًا وي عافق نًام  د   تبي   ن، ي حركنًا كمًا يشًاء، ويسًو عبيدئ  الم ،لصًفحن إال  

، عًم هليًةً  ما يحدث حقيقةً ك   أنة ي . يجعلنا فوقن األفاع ي بكينا وي سعد فا، ويسع   بنا ك و

 !  لم   محض  ح  ما حدث  ما هو إال    يء لنستيقظ، وفجد في النهاية أنة  يرس  لنا أية 

متًد مًن الشًاطئ  في البداية  وهد أيوب فسسًه يجلًس علًى طًرف ممًر لرسًافي إلًى م 

مسكً  السًمك يطسًو علًى سًط  المًاء رافًضًا أن يبتلً  كان  .بصنارة ويصطاد االبحر م 

قًرر أن ي لقًى ف ؛إلى لارج الماء فًي فشًوة  وسًعادة   الط عم، عم بدأ السمك يلع  ويتقافز

في البحر وي مسك السمك بيديًه. اسًتلقى علًى بطنًه ومًد يديًه باتجًائ البحًر،  تهبصنار

 . سمكة  باسمساك من المحاولة األولى تمكن  ومن

ا، وفظًر إلًى يًدئ حًت السًمكة يًدئ الي منًى فصًرخ عاليً حتًى هر   عر  بالسعادة لوهلًة

 يسي  منها!  ئًاهناك  ي أنة رغم  عورئ  دماء   أية التي لم تنزف 
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في سود أ ًا يهم بالرحي  أبصر ره   ، وقب  أناعتدل في هلسته واستدار فاحية الشاطئ

 سًود كًالبترولأ بشًرته سًوداء، بً  كًان هنًاك سًا     لًم تكًن ؛بداية الممًر ال،رسًافي

ن. المجًًرى األول يسًًي  فًًي لًًأ  ين م،تلسًًيكنهًًر  يجًًرى فًًي مجًًري هرأسًًيسًًي  مًًن 

، ر أتسًاًعا واسًتدارةً أصًب  تجويسهمًا أكاً ذيإلى عينيه الغيًر موهًودتين، والً متعرج

. والمجًرى اداللهمًفًي  بًه   ناألسًود ويحتسظًاالسًا    نن يستقباين واسعيهما بئركأفة 

ًًا غليظًًة    الاًًافي يتقًًاطر مًًن الًًرأس علًًى الكتًًف ويسًًي  باتجًًائ يًًدئ التًًي ت مسًًك ب ع ص 

ً ها مقبض  ل مستديرة   ايت ه  بطًول عشًرة سًنتيمترات. لمسًة  ا مسًامير  حديدي، يوهد ب نه 

ًًا، وال،مسًًة سًًنتيمترات  ًًي بطًًن الع ص  ًًرىف ًًي  و األل  سًًن ن   ه  ًًرزن   الجًًزء الم  ًًن  يب م

ًًا، و ًًري    وزعًًن  لارهه ًًًرا  متجًًاور   بشًًك   دا  ًًا تشًًبه كاي جمله ًًي م  ًًذ. ف كأ ًًواك القنس

. كان الرهً  يبحًث عًن مهف  منظر الره  وحملق فيه فاغًرا الهراوة. ص عق أيوب من 

نذ قلي  ومن الواي  أفة  عها م  ه قًد أتًى ليقًتص مًن صًاحبها. مصدر الصرلة التي س م 

ينظًر  وهًو عًن العمً  توقف عقله بعدماهو ال يدرى ماذا يسع  دفو منه وظ  الره  ي

ح  للهراوة التي  أكار. ألقًى أيًوب فًأكاًر زال يدفو  ماوهو  ،يمينًا ويساًرا الره  هاب   ي ل و  

بنسسه فًي البحًر، وظً  يعًوم حتًى قً  منسًوب المًاء واسًتطاع أن يسًير علًى قدميًه 

رمًال الشًاطئ أيًوب  أن وطًأت أقًدام مًا .فًي مكافًه اتجمًدً زال م   بتااق ، والرهً  مًا

وهو يتحا ى النظًر إليًه. بيًد  أن عينيًه تسًترق النظًر مًن  حتى ركض ب،وف  وهزع  

ر رافضةً  أن تطيً  أوامًرئ بعًدم النظًر إليًه. تحًرك الرهً  باتجاهًه والمسًافة  آن  آلل 

ًوالره  يركض للسه حتًى و   ،بينهم ليست بالبعيدة. هو يركض بجزع  إلًى كومًة      ص 

مًًن القًًاذورات واألكيًًاس النتنًًة، ت شًًبه الشًًك  الهرمًًي. صًًعد الكومًًة سًًريعًا  يًًرة  كب
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 اسًتغ . بيًنهم بالكًاد بضًعة لطًوات  ، وأصبحت المسًافة وتمكن الره  من اللحاق به  

عنًدما وهًد  وتعجً  بشًدة  رؤية الره  وتعمد  أن ي سقأ بعض األكياس بأقدامًه  فعداما

 !الره  يضحك

ًًبعًًد أن و   ذلًًك . ارتسًًاع الكومًًة وهًًد فسسًًه أمًًام منًًزل لًًه سًًور  حديًًدي   إلًًى قمًًة    ص 

قسًز عًدة قسًزات مًن أعلًى الكومًة باتجًائ هًذا المنًزل  .السور يص  إلى الااعة أمتار

ًق   عله يجد مكافًا آمنًا ي،تبئ فيه. بعد أن دون  السًور حًاول تسًلقه علًى السًور فًي ل ص 

زالًت تؤلمًه، لكنًه  هًم. كافًت يًدئ مًايًدل  مًن لال التسكير بالبحث عن باب  أو فافًذة  

ًفًي أعًرئ. و   لًم تماًمًا بعًد أن وهًد الرهً األ حام  على فسسًه وفسًي  ت أليًًرا إلًى     ص 

د لًى السًور، فوهًد امًرأةً أع د قبالتهًا رهً    ،حبلًى تقعً  حًاول أن يتبًين مامحًًه  ،ويقعً 

معًه، قًد  لوهًه   ا. كافًت المًرأة الحبلًى وهًهً  لًه صًوت  سًم  وفش . أصاخ السم  فلم ي  

ا باسمها، فلم تكترث له. وهًد نادي  ها كوعر زوهته. صرخ م  عرفها من الوهلة األولى إفة 

 .قدمه ت سح  إلى األسس ، فلقد تسلق الره  من للسه دون أن يشعر به  

ًعا وهناك يد  حنطيً ًزئ لتوقظًه وتنتشًله مًن ذ فاعمًة   ة  استيقظ فز  الحلًم المًزع . ك لًته 

رغًم أن تلًك تسض واقسًًا. نها يد الره  الًذي كًان يطًاردئ فًاففظ مشو ةً  كافت الرؤية

ت. قًًال وصًًوته فايًًطرب   لك هًًا ليلًًى زوهتًًه. فظًًر لعينيهًًا العسًًليتين بغضًً   اليًًد تم  

 يتهدج ويدئ تشير باتجائ الباب: 

 عافيةً اآلن وال توقظيني  يالره -             
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ًي   ت راق  أفساسه ووان  ه  قوله. وقست لاأتستجم  ما هاءت من  اولت أن  صمتت وح  ه 

لأ النهاية. افتظرت حتًى هًدأ،     ص  ه في مسابقة  للركض واآلن قد و  كأفة  ،تعلو وتهبأ

 واستعاد لسافها حيويته:

 تص  بي، وي ريد ك  أن تتص  به  االدكتور وليد  ألبرك بأنة أن أردت فقأ  -             

 ألمر  هام                

كمًا أمرهًا. لًم ي عرهًا  اتجهت إلى البابو ،بالحقير في فسسهافعتته قالت تلك الجملة عم 

تصًًًدعت بيوتهًًًا وتشًًًققت ف كًًًان قلبًًًه ينًًًتسض كبلًًًدة  أصًًًابها زلًًًزال   فقًًًد افتبًًًائ   أية 

ر   البلًًدة علًًى قيًًد الحيًًاة زالًًت ومًًاأرايًًيها،  . ويًً  يديًًه علًًى بًًةً لكنهًًا أيًًحت ل 

فهًو  ل الحلم ربما يعرف النهايةستكماالمكت  ومن فوقهم رأسه في محاولة مستميتة ال

أراد  يكتم  حلًم   لكن هيهات هيهات أن .غالبًا ما تتحقق أحامهم تير المن فوعية البش

،يلتًًه سًًيناريوالنهايًًةلًًه الشًًيطان  هات لتكملًًة الحلًًم، . ظًً  لسًًاعة  أو أكاًًر يكت ًً  بم 

صًاف، االفت أو ًك علًىتي ت،يلها كًان النهًار قًد السيناريوهات ال همي  فشلت حينو

ن رأى فيهما الحلم قبً  أن ان اللتاما الساعتعتين فقأ من النوم. تلك  ولم يظسر سوى بسا

توقظه ليلًى. أعًاد تشًغي  هاتسًه وافتظًر قلًيًا حتًى يسًتجم  الهًاتف بيافاتًه، واتصً  

 بوهيه الذي أهاب على السور، فسأله قا ًا:

 ه  افتهيت؟ -             

ب من الساعتين ه يةنًالبته ليس الشيء الذي ط -               ، أمامنا ما يقر 

 بعد ساعتين سأفتظر منك اتصااًل  احسنً  -             
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جًرة فومًه كًي يغتسً  وي،مًد النيًران التًي تشًتع  فًي  أغلق االتصًال، واتجًه إلًى ح 

ر بسب  مريه أمًر السًا ق باالفتظًار وعندما افتهى من االغتسًال  .هسدئ من آن  آلل 

فعليًًه ال،ًًروج قبًً  عًًودة بسًًمة. سًًيذه  للًًدكتور وليًًد أواًل، وبعًًد ذلًًك  ؛أمًًام البًًاب

 سيتحدى الموت.
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(2) 

. علًى سًط  إحًدى البنايًات بدأت السماء تتلون بألوان الغسًق إيًذافًا بمًياد ليً   هديًد  

. قًد اكتمً  بناؤهًا حتًى الطًابق السًاب  يمعًادني  باللتي تق  على كورفيش الالجديدة ا

د فًي  والعشرون باسيافة إلى عاعة طوابق تجارية. أفظر من األسس  ستجد أيًوب يقعً 

ًن   الهواء أو علًى وهًه الدقًة سًترى قدميًه متًدليتين مًن علًى طًرف لًوح  لشًبي    ص 

علقًًة   لصيًصًًا كمًًا أمًًر. لمسًًة أمتًًار   فًًي الهًًواء كمًًا رسًًمهم فًًي  وفصًًف المتًًر م 

ً ايًةعلى سط  البن المتر ومترين وفصف ،الورقة ي  وزن  نحديًديتي   علًيهم ك تلتًين و 

علق في الهواء توهًد قطعًة لشًبية   منهماك  ك تلة   ما تي كيلو هرام، وبنهاية الجزء الم 

ابتة  من أسس  اللوح حتى يتم وي  د عامة   كًي ال يًرقص اللًوح مترفًحًا عنًدما تطًأئ  م 

ة الرهً  يسعلهًا للمًر   أنة  ن  سًتظ ن تواهدت أعناء سيرئ على اللًوح منًذ قليً   . إأقدام   أيُّ 

عنًدما فظًر لفسًس ، وفيمًا  واحدة   ة  ة األولى، فهو لم يترف  سوى مر  الما ة وليس للمر  

ايًة عًد الطبًي المتواهًد بنهق  الم   أمسًك بيًدئة ظ  عابتًا بكً  لطواتًه حتًى عدا هذئ المر  

ًًعنًًدما و   حًًرارة  أحًًد الرهًًال ب ق  اللًًوح. صًًسة  ًًعًًد، وق  ق  أيًًوب للم      ص  وال ت ًًفة للجهًًة د ع 

رى ليكون هو والنيً  وهًهًا لوهًه  األ    ًاهد أحًد البهلوافًات يًؤدى حركًة مًن  هكأفًة ،ل 

علقة في الهواء.   الحركات الصعبة على الحبال الم 

هًا تسًاعد المًوت علًى لة " ع  "الريًاححدى قًوى الطبيعًة إفلقد فعلها، فعم فعلها وتحدى 

ًن ون. اسًتطاع ب أ ب  ر بهذا الجسد الوعير الذي د  أن يظس نًذ س  كً  عقًة أن يًرب  المرم م 

. هًؤالء األغنيًاء مًن فوعيًة أيًوب الًذين األولى دون أن يقتنصه المًوت  ة الموت للمر  

ك نتهم أموالهم من تجربة تحديًد يجدون متعتهم في المراهنات وعلى وهه ال .ك   يء م 
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ب مًن افقضًاءالمراهنة بحياتهم! بعًد  قعًد ميسًتدير بال قًرر أن سًاعة   النصًف مًا يقًر 

قيد في رأسه. إفة   ها ما ها الذكريات مالاستعدادًا للنهوم، بعدما أطلق سراح الكل  الم 

لك رة الممتلئًة كًامًن الًدال   أس ويتركهًا فارغًةً الكل  المسعور الًذي يًنهش لحًم الًر

ً اء، تركلها الذكريات المؤلمًة ب كً بالهو  اها الًبعض لت حًرز فًي النهايًة هًدفً قًوة  لبعض 

هًذا المسًكن  ؛. فيجد يالته في قليً   مًن البكًاءيسقأ من  بكة العين على هيئة دموع  

. لم يكسكًف اوربما يزيد على األلم  ألمً   يستغرق تسكينه لفلم بض  عوان  قلي  الحيلة، ال

  دمعه ب  ترك الرياح تحمله بين طياتها. 

 القلق والجزع:قب  أن ت ط أ  قدميه اللوح ال،شبي سأله وهيه ووههه يعتريه 

  ت،شى الموت؟ أال   -             

 الميت ال ي،شى الموت!  -             

، فلقًد لسًاعات وهيًهعلًى مسًام  تتردد ظلت الجملة  لدرهة أنة . ابة قاطعةً كافت اسه

ًن يشًتهيه نة ا لن ينسائ طيلة حياته. تعلم بأتلقن درسً  أيًوب  رغًم أنة  ؛الموت ال يطل   م 

ة التي تمنحه النًور بًين الموت وتارةً يتمسك بالحياة بك  قوته. فهناك بسم تارةً يشتهي

تجعلًه  يتًنسس الهًواء النقًي بابتسًامتها العذبًة.  ؛كسًير الحيًاة بنظًرةإت عطيه  ؛الظ لمات

أيامه في الدفيا قد  ارفت على االفتهاء. الموت يقتله ويسًسك دمًه  بينما هو ال ينسى أنة 

يًضًا بموتًه القريً  أمة بقدر مًا تمنحًه الحيًاة، تًذكرئ ية بسدون المساس بجسدئ، فرؤ

 والسؤالين الر يسيين اللذين اعتاد سؤاله ما لنسسه:

 ؟ ك  يا بسمةن سأتركم  ل   -             

                              ؟من العمر ألحيائ من أهلك  لماذا ال يشتري المال القلي   -             
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 منه وهيًه، ومًن للسًه أربعًة رهًال   د ف ا .لوح عا دًا إلى سط  البنايةلى السار أيوب ع

كلسين بحراسته. على رأسهم حبشي الحارس  ن يشبهون الايران في قوة الجسد، والم  م  م 

سًًلسًا. مًًا أن تقًًدم حبشًًي  . كًًافوا فًًي افتظًًارئ علًًى سًًط  البنايًًة كمًًا أمًًرال،ًًاص بًًه  

بشًدة  ا. ظً  أحًد الرهًال مشًدوهً مسًاعدة   أية  يشير بيدئ رافًضا أيوب هد ووإال   لفمام

  السًأر الجًب ن هه والسضول يأك  مًن رأسًه كمًا يأكًيتسرس في وه ،من هذا التصرف

علق   المصيدة ليسًد رمًق معدتًه ال،اويًة. فًي فسًس الوقًت يحًاول هاهًدًا أال  بدال  الم 

لة . األسًًئ سًًيتم اصًًطيادئ. فًًأول الشًًروط التًًي وافًًق عليهًًا سًًلسًايسًًقأ فًًي السًًخ وإال  

 م  ضً  تسسًيًرا ل ًي عقلًه يريًد فقًأ أن ما في األمر أنة  . ك فقأ فسذ ما تؤمر به   ،ممنوعة

رم على بعض األسئلة التي يسألها لنسسه بعد أن يحدث، ويجيبه   رين: ح   سؤال اآلل 

 وينزعها فقأ حين تتواهد  على فمه مامةً لماذا يض  أغل  الوقت ك   -             

 !؟وزوهته ابنته              

 ما الذي يسعله هذا المجنون وما االستسادة التي تعود عليه من التعلق هكذا  -            

 في الهواء؟!              

للسًيد أيًوب علًى سًط  البنايًة.  وة  طًبعًد أول ل  األسئلة  من عقً  الرهً  بعيًدًا  حلةق ت  

عتادة. أراد أن ياقترب منه وهيه بابتسام بًار الملتصًق ببزتًه، فأ ًار الغ لًه سضنته  الم 

بًار يًضًا غأ ضس ًف ار الًذكريات وهًذا هًو المهًم. بًعن رأسه غ ض  فسة له بالرفض. فلقد 

فًيهم بطًن  ق ب ً  لًم ي  ر ت. كرؤيتًه لًوالدة بسًمة. تسًعة أ ًها تهى كايًرا لو حدع منيات  أ  

التًي لًم  أبيككلمة   مرات  قليلة.ما يقرب من العام لم يرى فيه طسلته إال   .كوعر زوهته

وتًًود لًًو  ،لهًًا تتكالًً  وتتجمًً  عليًًهاآلن، وذكريًًات التلطًًت بأمنيًًات ك يسًًمعها إلًًى
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ب نًًت  ماح الغربًًان التًًي تسًًك ن صًًدرئ بعًًدا. هًًو فقًًأ أراد أن يطلًًق سًًراتنهشًًه فهًشًً

ً. بالكاد أطلق بها وألقت ببي ضاتها وات،ذت منه وطن  أعشا    ًر مًاعض   ها والًبعض اآلل 

 .ارط السعادة  ببقاء الع شُّ آمنً ف زال ينعق من

******* 

ً   عاد أيوب إلى قصًرئ، و إلًى بًاب القصًر،  مًن السًيارة. صًعد بضًعة درهًات   ترهة

ئ إلًى مصًدر الصًوت ليراهًا ا  سم  صوت يحكات ليلى. اتجهت عينًوقب  أن يدل

 دون أن تلحًظ قيقًة  لدهًا لًم تًرائ بعًد. ظً  واقسًًا فة تتحدث فًي الهًاتف، ومًن الوايً  أ

ه  للًدال . قعًد ببهًو القصًر ينتظرهًا،  هاالتقت عيناوهودئ.  بعينيه فأ ار لها بيدئ واتةج 

سًًرعةً  وصًًوت حًًذا ها علًًى أريًًية القصًًر تصًًطك منًًه األسًًنان. هًًز علًًى  أ ت ًًت م 

ًًًي  غضًًً   أسًًًنافه فًًًي  منًًًه وقًًًد تسًًًلحت بابتسًًًامتين مًًًزيستين، أطلقًًًت  تقتًًًرب ، وه 

ر عبوس وههه. رمقها بنظًرة اللًوم يتغيحاولة لفي مبتسامة األولى من فوهة الشسائ اال

 فباغتته بالحديث قا لة:

 كنت أظنك ستتألر -             

 ا تقت لبسمة -             

 وليلى أ ل م  تشتاق لها؟ -             

 تعمد تجاه  السؤال وأكم  با مباالة:

ربيتها في راحةمسردها واليبسمة ب أ لبرك  أن ال تترك   م  أل   -               وم م 

زادت علًى  .ة  سًريعًا فًي محاولًة  لتجنً  غضًبهماتت االبتسامة األولى فأطلقت الاافي

 ها طأطأت رأسها لفسس  بافكسار:االبتسامة بأف  
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 عتذر ك نت أتحدث في الهاتف م .... ا -             

ًًد  وأ ًًار لهًًا بالصًًمت، عًًم فهًًض و  ًًديد   قاطعهًًا بحنًًق   مهًًا وهًهًًا منهًًا ووقًًف أما اف 

 لوهه:

 أتمنى أن تتذكري هيدًا لماذا تزوهت بك   -             

لًئ بالمًاء وويً  علًى ا لنًار عًم ظً  يغلًي ويغلًي اتجه لفعلى وتركها تغلًي كإفًاء  م 

 ئ.ء  ما  كحتى تب،ر 

جًرة بسًمة. طًرق البًاب عًم دلً  وظً  يبحًث عنهًا  واتجه صعد الدرج سريعًا إلًى ح 

ج ر  بعينيه فلم يجدها. الح  تلئة  على آل  ها باأللعاب والعرا س الق طنية الكبيرة. سار رة مم 

ًًً ع لهًًًابضًًًعة لطًًًوات وحًًًرك بعًًًض العًًًرا س  . وقًًًف ت،تبًًًئ للًًًف واحًًًدة م  نهنة

نتصف الح جرة وتحدث إلى إحدى العرا س وسألها:  بم 

ـي  ت رى أين  -               المشاغبة؟  يبنتا ه 

تها حتًى ال يعًرف أيًن حظة كتمت بسًمة يًحكاالعروس بالطب  وفي فسس الل ه  لم ت جب

ه صوب السرير م صطنعًا التستًيش عنهًا. تحا ًى النظًر للًف البًاب ألفًة ت،تبئ. اتجه

مارسًت ها، لعبًة ي حب وماً  أية  ها ت،تبًئ ه نًاك.يعرف مسبقًا أفة  هًا الطسً  وال يمً  مًن م 

 واحًدة ةأن يشعر مًر  يومين دون  أويوم  ارس معها فسس اللعبة تقريبًا ك كان أيوب ي م

ًـي  بالمل . اقتربًت بسًمة مًن للسًه و ه ورئ أفًةت مسًك بورقًة، عًم فاهأتًه وأصًطن  بًد ه 

ه أن تيها حتًى يتسًنى لشًستيوقبةل ها كعادته على أطراف  ًس هئ. عافقته بشوق  ولهسة  تسا

ه فتابًافظر للورقًة التًي ت مسًكها و فضحك. تيهعض الريق. قبةل ته متعمدة من  ستتلذذ بب

مًًن  لغًًة اس ًًارةه تعلًًم ابنتًًه بكمًًاء وبًًرغم أفةًً السضًًول حًًول مًًا تحويًًه مًًن كلمًًات.
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ًر، زد علًى ذلًك أفة  أفة ، إال  أهلها هًا بكمًاء  فقًأ، ها تتواصً  معًه بالكتابًة مًن حًين  آلل 

بتسًمافحاسة السم  لديها هيدة    :وهو ينظر للورقة . سألها م 

 ؟ اليومت رى ماذا كتبت لي طسلتي  -             

ه وال يستحهم فافصاع لفمر. كشست عن محتوى يأ ارت له بأن يض  يديه على عين

غمض العينين. صاحت بصوتها المكتوم فاستجاب لصيحات ها الورقة، وما  زال هو م 

  i love you daddy"" . ألذ منها الورقة وقرأ:وفت  عينيه

ئ مًن امًن السًعادة  ودمعًت عينًفًرقص قلبًه ا حب ك يا أبي باللغة االفجليزيًة  هملةوهد 

مل  قبة وظ  ي   السرحة. عافقها بشدة    :، وسألها قا ًا ها بن ه 

ن ع ل مك  كتابة هذئ الجملة الرا عة -                ؟م 

ًًةً  ًً  ورق ًًت لتجل ًً اتجه ًًه  اوقلًم ًًت ل ًًا، كتب ًًن محتوياته ًًيس  أنة م ًًكم ًًة  مل درسًًة اللغ م 

ـي  ليزية االفج ن علمتها ه  أعًاد فيًه قًراءة الجملًة كايًًرا، كافًت قًد . فًي الوقًت الًذي م 

 جنًون  الصغار عندما يشتهون   ي ئًا باألطسال  اء  يد القلم إلى مويعه. فب ك ى ب ك  ذهبت لت ع

ي  طريقه وال يشتهي أن يًرى مًن  تجلبه لهم. ب كى كأي طس    حينما وال يصمتون إال  

قطت الًدموع مًن سًفي، وأبيه. اقتربًت منًه لتجًدئ يبكً مه  أ  سوى وهه  البشر وهوئ ك 

ستسسرة عن سب  بكاءئ .عينيها رغًما عنها  :فأهاب أ ارت له م 

 أبكي من السعادة يا طسلتي -             

ًًزن الًًذي افتاعليهًًا لًًم يكًًذب ًًع ر  بكايًًر  مًًن السًًعادة، فبقًًدر الح  بسًًب  تلًًك  بًًه، قًًد   

أة الصغيرة التي صنعتها له. وبرغم أفة  ساه   ًتها ه ه يبكًي النًت بأفًةلكنهًا فط ها طسلة  الم 

ـي  بصوتها  أبيكلمة سماع  فلًو ك تبًت تلًك الكلمًة  .أها. يشتهي أن يسمعها، ال أن يقره 
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ًًسة تتًًذوقها أ ذفيًًه.  لغًًات العًًالم لًًن يشًًع ر بواحًًد بالما ًًة مًًن سًًعادة أن  كًًب بًًاأللم  ح 

تحًاول  ،ن تتقطً  بعًد رؤيًة إلوتهًا ي عصًرونيعتصر قلبه ما  حبة طماطم تًرفض أ

للسرار وهدت فسسًها تتًدحرج وتسًقأ  فًي  أ الهروب، وعندما تدحرهت في محاولة  فق

تناسًًي  ال،ًاط. حًًاول هاهًًدًا أن يل ا هًذا الكًًم مًًن اآلالم هًو معهًًا أطًًول وقًت  ممكًًن، م 

التًًي يكابًًدها وحًًدئ. فهًًو دا ًمًًا مًًا يمنحهًًا الحًً  والًًدفء بقًًدر مًًا يسًًوق اسًًتطاعته 

تًى تنًام مًن التعً  واسرهًاق. ال يكتًرث لصًحته ه يظ  يلع  ويلهو معها حلدرهة أفة 

متًه فًي صًحبة وال لمريه، بينما هًو فًي الحقيقًة ينسًى المًرم بً  ي نسًى العًالم بر 

 .بسمة

 ،في هذئ الليلة  الصالبة التي افزعجت ليلى فيهًا كايًًرا مًن يًحكات أيًوب مً  بسًمة

مًن الحمًام بعًد وأفصحت عن هذا االفزعاج عندما كافت تقع د أمام المرآة، ولرج هو 

 االغتسال. فظرت إليه وقالت بحنق:

 كان بإمكافك أن تمنحني ولو  طًرا من السعادة التي تمنحها البنتك   -             

 عم تنهدت وأردفت:

 تمنحني بعض االهتمام  ق  تقدير  أأو على  -             

كافًت  .ت فحًوئالم جهد أسسله. فهضت واتجهودس هسدئ  رف  الغطاء  كلماتها وتجاه

دافتي  بًاللون الًذي يحبًه األسًود. تعمًدت أن يكًون الً مًن قمًا  قد ارتدت لًه قمًيص

ًً ًًيص مستوًح ًًر االقم ًًى لت ب ًًن األعل ًًر ز م ًًذين فه ًًافهًًديها الل ًًًرا م ًً كاي أمًًام  متباهًًت به

وظلًًت مًًا يقًًرب مًًن النصًًف سًًاعة تصًًسف  ًًعرها النًًاعم كًًي ينسًًاب  ،صًًديقاتها

. حاولت هاهدة أن تكون فًي أبهًى صًورة لتسًم  كافسياب الماء من بين أصاب  الكف
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 بكًً  ولن  غلًً  النسًًاء يتًًزينة ويحًًاأ إنة فعًًم تمسًً  الحًًزن مًًن علًًى قلبهًًا.  منًًه كلمًًةً 

هدهنة أن يكنة في أبهى صًورة  لهًنة كًي تسًم  الواحًدة مًنهنة  ل هًا كلمًة أف ً ه   ت  مًن ره 

ًـي  مًن السًعادة. ليلًى  قلًيًا  ًطًرا ولًو تمنحهًا  كلمة   أو أية  أو را عة   ،فاتنة   ًرى  ه  األ ل 

هًذا الوقًت  دير تنًام بًين ذراعيًه، فلًن يًذه ق  تقأ، أو على مني فسسها بليلة  صالبة  ت  

هد أمام المرآة  هباءً  . اتجهًت إليًه ورفعًت رايًة الحًرب بعًد أن تسًلحت بمساتنهًا. والج 

ن بًًًي الي منًًًى  . ويًًًعت يًًًدهارفعًًًت عنًًًه الغطًًًاء، وألصًًًقت هسًًًدها بجسًًًدئ عنًًًوةً 

 لصات  عرئ، وداعبته وقالت:

 لن تنام وتتركني اليوم أليس كذلك؟  -             

نهك للغاية، دعيني أفام  -               اليوم أفا م 

فلم تستط  أن تكًت م غيظهًا مًن فعلتًه البًاردة. مًا أقسًى علًى المًرأة  لينامرأسه  ىط  غ  

 من أن تشع ر بالرفض من ره  قد تزينت له:

 أن ت نهك بعد اللع  لساعات م  ابنتك  بالطب  ال ب دة  -             

ـي  و تلك الجملةقالت  بكً  مًا أوتيًت مًن قًوة  تحاول السًيطرة علًى فسسًها المتمًردة ه 

ج كلمًات ت حسً  عليهًا فقًأ تتًألم كًي  ،هًا تتًألمأفة فًي فسًس الوقًت ت،بًرئ  .كي ال ت ،ر 

 ت فبرة صوته:ها. رف  الغطاء وأهابها بغض  وقد ارتسعيشعر ب  

ش ري ابنتي في ك  -               ، كساك  غيرة  يء   ال تح 

 ني لن أك ف عن الغيرة أفة هيدًا  لمتع أفت   -             

 ف. تذكري هيدًا لماذا تزوهت بك  ة األلهذا الحديث يتكرر للمر   -             

 اذلك هيدً  أعرف  تزوهتني من أه  تربية ابنتك، -             
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ستشًرف  فهضت غايبةً  كمًا ي سًميه أغلً   أووهلبت علبة سجا رها. اتجهًت إلًى الم 

أ ًًاحت  .حنًًق وهًًو ينظًًر لهًًا أ ًًعلت سًًيجارة، وفساًًت الًًدلان بكًً رفة. العامًًة الشًً

ـي  بوههها عنه و تلعن في فسسًها اليًوم الًذي رأتًه فيًه، واليًوم الًذي قًررت الًزواج  ه 

زال  لها تجدئ قًد فهًض وأتًى إليهًا أو مًايه ع  وفظرت إل منه. عادت ببصرها بعد قلي   

تمتمت بكلمًات  ت عبًر فيهًا  .وعاد لينام رىة أل  مر   رأسه ط ىيراقبها، لكنها وهدته قد غ  

ًًها أعظًًم تلًًك  .عًًن أسًًس ها الشًًديد علًًى األلطًًاء الشًًنيعة التًًي ارتكبتهًًا فًًي حًًق فسس 

لًم تتمًدد أعضًا ها  .هًاب   لم تحب  لتربى طسلةً  األلطاء يوم وافقت بالتنازل عن أمومتها

لقضًمة مًن طسلتهًا  . لكًم كافًت تشًتاقعًدييهاآلم الم،ًام. لًم ت ريًعها مًن وتتذوق ا

فتتأوئ، وتشعر بذلك ال،در اللذيذ الذي تعشًقه كً  أم. دمعًت عينيهًا  اديتقضم حلمة ال

لتصقًا بسًورو رعاًء لحالتها، ستشًرف. أغمضًت  ت،درت أعصابها ليسقأ هسدها م  الم 

د علًى وصًعالمً  الًزمن و السًباحة  ج مًن الجسًد، وول،ربالروح ل وسمحت ، عينيها

 لمسًة أيًام. فًي ذلًك اليًوم طلً  منهًا أيًوب أن إال   تعود لل،لف عمافية أعًواملبساطه 

أن يتناقشًا فيًه قبً  إتمًام الزفًاف. كافًا حينهًا  للغاية ال ب دة  هناك أمر  هام   ألنة  تأتي إليه

،تلف تماًما عًن أيًوب بعًد الًزو، ويقع دان في مطعم  فالر   اج. حينهًا كًان أيوب ذلك م 

اإال   له ال،مر عدم مسارقتهن أبسأ عاداته م دئ  ع  ما. ف ل م  ، وفي هًذا ًا م  أغل  األوقات ت ج 

ر. لقد رأت في عينيه عمالةً لم تراها من قب . كًأنة  ته من فوع  اليوم تحديدًا كافت عمال  آل 

ـي  عينيه  يش ًق يسًي  و "  لكًن يًأبى ذلًك ال،مًر أنال،مر "الًدموعمن كافت تزودئ ب ه 

طريقه إلى الشسائ، لتشرب الشسائ الدموع وتكتم  الامالة. اقتربت روح ليلى مًن أيًوب 
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ًً ًًد معهًًا، والًًذي سًًأرمز ل ًًر الًًذي ي قع  يكتشًًف وفيمًًا بعًًد س "ص أيًًوب"ه باسًًم اآلل 

 وب الصغير. ، وحرف الصاد هو رمز أليسمااللماذا الترت هذا  العزيز القارئ

ًًف  ًًت لل ًًى ووقس ًًت روح ليل ًًوب ص"اقترب ًًدما كًًان يحًًاول هاهًًدًا التحًًدث،  "أي عن

 مًا اسًتطاعت أنه فتيلسافه قًد ق طً  للتًو، أو ليطًت  ًس والكلمات تأبى ال،روج. كأنة 

هضت من مقعدها بعًد كلمة. استجدته للحديث فظ  على صمته. ف تتسوئ بأية أو تتحرك 

   الت:المطبق، وق هصمت مت  ئ  أن س  

 ني سأرح أفة قسم آلن أ  إن لم تتحدث ا -             

ت بالًذهاب فًنهض سًريعًا وهًذبها مًن يًدها  لم ي،رج عن صمته وينطق إال  حينما همة

 برفق وقال:

 حسنًا سألبرك   -             

 أ ار لها بالقعود: أن ، فدمدم متأفسًا بعدوقست هامدةً 

 صع   أن تتقبليه، ولكن عليك  معرفته رك  به  ما سألب أعلم أنة  -             

 فقأ ألبرفي ما هو؟ -             

             -  . رىوددت أن سأ لبرك  ةً أ ل   أقول أفةني ال أ ريد أن أ فج  مر 

ألقى بتلك القنبلًة ولكنًه لًم يبتعًد، ظً  يرقً  االفسجًار عًن قًرب. ران الصًمت علًى 

انكبحت  .ادأ يترقرق في عينيهليلى والدم  ب  :، وقالتالدم  بابتسامة سالرة ه ي ج 

 لت ،برفي؟ لماذا افتظرت قب  الزفاف بأيام   -             

  إن رفضت  بإمكافي إلغاء الزفاف ،لك   األمر عا د   -             

 للحظة التي تنتظر ا ك  لم يكن هكذا كامك منذ أيام وأفت ت،برفي أف   -             
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 ، كزوهة   تتعام  معي   وكنت تريد. تريد أن ،سنتزوج فيها بك   غف               

ت  أفا أن افتظر حتى يتم الزفاف                ولكن آعر 

 بيننا ه لم يحدث  يء  فة أل  كر هللا بشدة  أ -             

من الدم  على لديها رغًمًا عنهًا،  ًق طريقًه سًريعًا ليصً  إلًى الشًسائ  افساب  ليأ  

ًـي  ت قواهًا وقالًت سقأ في كأس البرتقال المتواهًد أمامهًا. اسًتجمع ومن عم   غيًر  وه 

 تسم :  م  م صدقه ل  

 هذئ الدرهة؟ل -             

      ،على هذا الشرط من موافقتك ال ب دة أردت  أن ف كم   لوالدرهة، فعم لهذئ  -             

مته سلغاء ية أردت  الرفض ال ماف  لد نإو                الزواج ب ر 

 ابنتك؟ذن من أه  أن أرعى ستتزوهني إ -             

ه متًسؤالها  نع    صمت أيوب ولم ي ج  مًن إهابتهًا. قن  يوظ  ينظر لها بكً  بًرود كأفًة

ن ليلى، والروح تعلًم هيًدًا أفة  قً  مًن دقيقًة سًوف توافًق. أهًا بعًد اقتربت روح ليلى م 

 :همست في أذفها وقالت

 فعم. ال تقوليها ي. ال تنطقيها، ال تقوليقبل  ال ت  أرهوك   -             

عقلهًا المحًدود قًد كًان لف واحدة   الجملة قب  أن تتسوئ ليلى بكلمة   تردد هذئالروح ظلت 

بعًد  هًذا األمًر تغييًر تستطي ها أفة بو ،ة الاالاةه ي،شى تجربة الزواج للمر  أفة لها  يوحي

أمًام  سضً ال تريًد أن ت   أيًضًا هًاأفة و ،وتًه آفًذاكبالطب  كافًت تنظًر لحجًم عر الزواج.

ًًر مًًن األ ًًياء م  األهًً  واألصًًدقاء  ًًذين سًًي،تلقون الكاي ًًادة لصًًبة ال ًًا م ت،ًًذين منه
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كسكسًت دمعهًا  هحًيم  سًتدلله بقًدميها وبإرادتهًا ال،الصًة. أية للنميمة. لًم تكًن تًدرك 

    فظرت له وقالت بافكسار: و سريعًا

  ابنتك لك   ت، قبلت أن أتزوهك أل ربيحسنًا قبل -             

السًًيجارة التًًي كافًًت  وهًًدت .رودهاسًًقطت الًًروح وتب،ًًرت، وعًًادت ليلًًى مًًن  ًً

هًًًا التًًًارت االفتحًًًار كمًًًا كأفة  هان ت كملهًًًا للنهايًًًة. وهًًًدتتشًًًربها قًًًد افطسًًًأت دون أ

ال تعًرف  دعى زوج. عمافيًة أعًوام  حهًا مًن قبً  وأكملًت مً  هًذا الًذي يً افتحرت رو

ًًـي  وا عليهًًا وكيًًف مًًر   تمًًن  فسسًًها الصًًبر علًًى هًًذا الرهًً  وابنتًًه. عمافيًًة أعًًوام  ه 

تنازلت فيهم عن كرامتها وأمومتها ومشاعرها وارتضت أن تكون زوهة لرهً  يحًدد 

لها متى يحين موعد اللقًاء الجنسًي. رهً  بالكًاد يمنحهًا ق بلًةً علًى غيًر موعًدها. لًم 

يجًً  عليًًه  معينًًة   هنًًاك طقًًوس   نة . كًًأطاوعهًًاأن أرادت االلتصًًاق بجسًًدئ ويحًًدث 

يًدفو منهًا. دا ًمًا قبً  أن  أن يؤديهًايجً   ا. هناك  ًعا ر  مارستها قب  أن يتقرب إليهم  

ـي  ، فهناك حاهز   مًا يمنً  مًاءئ  يء  هنًاك  ً .ذوق مًاءئ علًى اسطًاقإلى اآلن لم تت ه 

 . يالذكر ه الواقيفة إ ؛يتسرب إلى أراييها العطشىن أن م

ها تمن  فسسها األم  كأفة جارة ب  عادت س عالها من هديد، م ت لقي بالسيفهضت ليلى ول

نقضًي كسًيجارتها التًي  ها قادرة  بأفة  على العودة من الموت الذي ألقًت فيًه ب عمرهًا الم 

أعًًادت إ ًًعالها اآلن. فظًًرت للحديقًًة وأطالًًت النظًًر إلًًى األ ًًجار التًًي تًًرقص مًً  

 :         وقالت للسيجارةفظرت ه ، وات  س  ة عم ف الري . ألذت فسًسا عميقًا من السيجار

!  يلشى أن ينتهي عمري كما تنتهأ -               أفت 

، تتحدعين إلى السجا ر -              ننت   !ه  ه 
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 :وقالت قف من للسها فابتسمت سالرةً استدارت بوههها لتجد أيوب ي 

ـي  ر فــن البشــًرا مـــا ر أفض  كايــالسج -                هاــأحرق ؛غاء  ـمعني بإصـتس ه 

 اعترام   ت قدمي دون أن ت بدي أية ــاية أيع ها تحـــي النهــوتحرقني، وف             

ًـي  قالت الكلمتين األليرتين و  اف ًد  س  قًدمها وتجًز علًى أسًنافها. تضً  السًيجارة أسً ه 

ه متًًذكًرا أيامًًه منهًا ومًًد يًًدئ اليمنًًى مًًن للًًف  ًًعرها، وفًي ومضًًة عًًين هًًذبها إليًً

 يسعلهًًم علًًى حًًين غًًرة   ة  ل ًًب  أو ق   ،اق  ن ًًع   أو ،نًًدما كًًان يأسًًر النسًًاء بكلمتًًينال،ًوالي ع

سبق  و بالكاد تسًمعه  د عني بصوت  لسيض  تركني وأبتعأ  . ظلت تردد كلمتي دون إذن  م 

ـي   اقتًرب ويقًول  ها عًًا لًه، يصًرخ هسدهامنها سبعادئ وفي فسس الوقت  ولة  ، كمحاه 

ىع  ما تشتهي. مرر أفامله على فحرها وبيًدئ فاو ًر  أمسًك يًدها اليمنًى وبحركًة   الي س 

ًرى وألصًق ظهرهًا بالحًا أ. أبعًد  لاطسة   كًادت تسًق أ علًى أعرهًا، لسهًا للجهًة  األل 

لًة  لعًدم االستسًام. فًي محاو افًت تحًاول اسفًات منًه مًن لالهًايدها الي منى التي ك

علنًًةً عًًن افهيًًار  مًًن فحرهًًا فأغمضًًت تيهاقتربًًت  ًًس ًًر عينيهًًا م  حصًًوفها أمًًام آل 

ا برأسه أكار وأزاح بأفسه لصلتين من الشعر سًقطوا علًى الشًسائ ف هجماته السريعة. د  

ًًا مًًن أعلًًى الشًًسائكحارسًًين عليهًًا. أ ًً ،لًًذ فسًسًًا عميقً الهًًواء مًًنهم عًًم ه يستنشًًق كأفة

س ض  ا لتصقةً  لل،لف تاقت لها كايًرا. عادبلة ليمنحها ق   تيهقليًا بشس ف ،  حًا أ بال وتركها م 

 ة فقًأ. فظًر لهًا وقًال بصًوت  بًارد  ه اكتسًى بهًذئ الق بلًأفة بتنتظر المزيد. لم تعرف بعد 

 ه يؤدي واه   ما:كأفة 

 ك  ها هو أيوب يستيقظ ليسمع -             



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 26 

ـي  ، فسالرة   قابلتها بضحكة    باردة  أتب  هملته بابتسامة    هًا ليلًةً ه اسًتيقظ ليمنحتظن أفًة ه 

ًًالكايًًر ولًًيس مجًًرد ق ب  إلًًى فيهًًا   تطمًً ًًـي  . زرت عينيهًًا وة  ل  لًًى ابتسًًامته تتطلًً  إ ه 

  :الذعة   بس،رية  الرتيبة، وقالت 

 اليوم عيد زواهنا الاامن ؛ب،ير ك  عام وأفت   -             

قويًة فوًعًا  كافًت ص دم كصدمة العام السابق وما قبله من األعوام، وبًرغم أن ذاكرتًه

ما  نسيان. ك ة الاالاة على التوالي. هو ال يتعمد العيد زواههم للمر   ه قد فسي   أفة ، إال  ما

عقلًه  .ينسًائ أصًب لًق بنسسًه حتى مًا يتع .هايتعلق ب   ينسى أغل  ما باته في األمر أفة 

بالكاد يتس  للذكريات المريرة وبعًض األ ًياء ال،اصًة ببسًمة والعمً . بينمًا زوهتًه 

حًاول أن يمًتص غضًبها، فتصًن  بعًض الحً  . اهتمًام   عًد يعيرهًا أية فتساصيلها لم ي

 وغازلها:

 ما يزيدك همااًل على همالك ئًار أن هناك  ي عأك نت  -             

لم تؤتي الكلمات عمارهًا فلقًد تركتًه واتجهًت للسًرير وقعًدت. ذهً  للسهًا فهًو يعلًم 

 ويحاول تعويض ذلك بالهًدايا التًي ه ال يمنحها ما تستحق من الح  واالهتمام،هيدًا أفة 

 حماقاته. ها األفاعي ، وت نسيها تسع  ب  

ًًع  بعًًض النسًًاء ي   إنة  أقًًدام أسًًس   ن  ويسًًجد ويًًركعن   ن  ي  صًًل. ي  بًًه   ن  ويتويًًأالمًًال  ن  د  ب 

ًن يقس ًوللمًال  ن  يحتج   نة ه  بأف   نة أفعاله   ن  هله. عم يبرر  أالرهال من  م  علًى  ن  بشًدة. ليلًى م 

  المًال وتعشًقه ولكًن ال تعبًدئ كًالكايرات. حتًى أيًوب يعًرف هًذا هيًدًا، الحياد. ت ح

ًـي  اقترب منها فأ ًاحت بوهههًا عنًه فها تحبه، لكن بالطب  تعشق المال. فهو يعلم أفة   ه 

 ها ستؤتي عمارها، وقال:است،دم الطريقة التي  يدرك هيدًا بأف   .زالت غايبةً  ما
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 ، لكن هذا العام سأتركك  ت،تارين هديتك  المعتادك ي قد فسيتأعلم أفة  -             

 بنسسك              

ًًعر بابتسًًامتها حتًًى دون أن يراهًًا، اسًًتدارت بوهههًًا بعًًد أن أ مسًًك  بيًًدها وقبلهًًا   

 مام  الريا على وههها، وقالت: ارتسمتمعتذًرا، ف

 لكنهابشدة، وكنت أتحدث اليوم م  صاح عن سيارة أود اقتنا ها  -             

 مصرفي  ليست موهودةً                

   غدًا سألبر صاح أن يجلبها لك   -            

ًًـي   ًكرته كايًًًرا ف فهًًو يسعلًًه. تركهًًا  ئًاسًًيسع   ًًيه تعلًًم أن زوههًًا عنًًدما يقًًول بأفةًً ه 

ذه  إلى حجرة بسمة ليطمًئن عليهًا. لًم تنتظًر بًدورها للصًباح واتصًلت و ،وفهض

 لسيارة.  بصاح لت،برئ بأمر ا

دقا ق وهدت الجرس الذي ويًعه بًالح جرة يًرن. كًان قًد ويً  مًا ي شًبه  بضعة   بعد

 أن تسًتدعيه فًي أية  بسًمةسمة وم تص  بح جرته حتى يتسًنى لفي ح جرة ب هرس إفذار  

 .ما وهدت الجرس ال يك ف عن الًرفينوقت   عرت بالحاهة إليه. أغلقت االتصال عند

ً قًد ظنًت أنة لعلى ع جً ، ف ى هناكذهبت إل ًتدعيها، وعنًدما و  ن يسًأيًوب هًو م   لت  ص 

جًًرة ًًى الح  ًً إل س  ًًه م  ًًى اج  وهدت ًًرن الجًًألرم، وبسًًمة ى عل ًًون  رس ت . ركضًًت بجن

ًًت أن   ًًا وحاول ًًى ح جر باتجاهه ًًادت سًًريعًا إل ًًم تسًًتط ، فع ًًا فل ًًن روعه ًًا ت هًًدئ م ته

يوب السًرعة فًأ على وهه طلبت منه أن ي رس  سيارة إسعاف   .واتصلت بالدكتور وليد

ـي  على األرم و راقد   ن دقيقًة كافًت سًيارة يقً  مًن عشًرأتدرى ماذا تسع . بعد  ال ه 

ًًه الًًدكتور وليًًد موهًًودةً  فًًي فنًًاء  إسًًعاف تابعًًة لمستشًًسى الشًًساء ال،ًًاص الًًذي يملك 
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القصر. لرج منها طبي  وبصحبته ممريين، واتجهًا علًى السًور إلًى بًاب القصًر. 

ًًأن يتبعًًوئ. و   كًًان أحًًد ال،ًًدم بافتظًًارهم فأ ًًار لهًًم ال،ًًادم بصًًحبة الطبيًًً      ص 

 نطمًأيً  أن يحملًوئ برفًق فسعلًوا، عًم طل  منهم الطب .بسمة والممريين إلى ح جرة

 بسب  اسرهاق، وأسًتأذن منهًا سيطة  ب ها مجرد إغماءة  حالته  به مستقرة وأفة  ليلى بأنة 

 وذه . 

جًرة و ليلى اتجهت د فًي زاويًة الح  بجًزع،  تراقً  الموقًفإلًى بسًمة التًي كافًت تقعً 

 فابتسمت لها وحاولت أن تطمئنها قا لة:

 لقد ألبرفي الطبي  أن أبيك  ب،ير، وسنذه  للسه اآلن -             

ستسًًلمةً  دهًًا مًًن مابًًس تماًمًًا وليلًًى تجر لًًم تتوقًًف دموعهًًا عًًن االفسًًكاب. كافًًت م 

ًً ًًر، وبعًًدما افتهًًت ذهبًًت إلًًى ح جر االنًًوم وت لبسًًها عوبً ًًـي  ي تهًًا لترتًًدآل  ًًرى  ه  األل 

ـي  بس لل،روج. ظلت بسمة تراقبها وما ًـي  ها على عينيها في لج ، فيتض  يد ه  لًم  ه 

  بمشًاعر الجًزع وال،ًوف ترى مًن قبً  امًرأة  ًبه عاريًة. التلطًت مشًاعر ال،جً

ا للحًًاق ولرهًا سًوي   مابًس،مًًا افتهًت ليلًى مًن ارتًًداء الحين  ًكرت هللا .علًى أبيهًا

 بسيارة اسسعاف. 

ها فوهئًت الطريق إلى المستشسى ظلت بسمة تحاها وتشير لها بأن تسرع لدرهة أفة في 

! فبوصولها إلى سرعة ما ة كم  ًـي  فًي السًاعة، فشًهقت بصًوت  عًال  لًم تصً  إلًى  ه 

ـي  ا من م حبي السيارات الريايية! وهرغم أفة  تلك السرعة  من قب  تقًود اآلن سًيارة  ه 

سعارة كايًرا فلًم تسًن  ين ولمسة عشر!  عرت با، مودي  ألس"يت يفورد موستن  ه"

تزيد السرعة قليًا. لم تك ف عينيها عًن  كهذئ. الشوارع فارغة وبإمكافها أن   لها فرصة  
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ها كافت ستصدم أحد الواقسين بجاف  الرصيف فلم تنتبه مراقبة عداد السرعة لدرهة أفة 

وهًو يلعنهًا إلًى أعلًى الرصًيف عًاد الرهً  فًي عًوان  عنًدما  ذاتًه إال  ها تسير بمحاأفة 

ـي    أ ارت لها بسمة بأن ت هدئ السرعة قليًا، فقالت:ة. وأمها وأبيها والعا لة الكريم ه 

 احترت في أمرك، ه  أزيد  السرعة أم أ لسضها؟ -             

للسيارات، وطلبًت  االذي  اهدت فيه سباقً  تذكرت اليومفظرت بسمة بالمرآة الجافية و

 ممكنًة. بعًد عنًاء  طويً    ا فًي السًيارة ويقودهًا بأقصًى سًرعةن يصًطحبهمن أبيها أ

ًًأن  معهًً ًًا ب ًً" ا تمكًًن أن ي قنعه ًًي السًًاعة ة ولمسًًونسًًرعة ما  ًًـي   "كًًم ف لسًًرعة ا ه 

، وقًًررت حينهًًا أن ت،تبًًر قًًدرة وافقًًت علًًى مضًًض  القصًًوى للسًًيارة فًًي مصًًر! ف

 امتًألرً  االمهمًة الشًاقة، ووقتًً هًذئها. التار لها طريقًا مناسًبًا لي ،ي   ظنأبيها الذي لم 

 ستمًام األمًر وظلًت ذهبًا !دقًا قهً  بضًعة ألك مًن ذ ك ؛ م ال،افقاليبتعد عن الزح

ـي  تراق  العداد و بسمة ًي  تنظًر لنسسًهاو عره للغاية متحمسة   ه  فًي  ا يتطاير بقوة وه 

د للًف هًا ترغًم أفة هًا ت حلًق كطيًر  فًي السًماء، كأفة شًعرت للحظًة ف المرآة الجافبيًة قعً 

 حزام األمان. 

، ف،رهًًت إلًى المستشًسىفيهًا وصًلوا  افتهًت ومضًة الًذكرى فًي فسًس اللحظًًة التًي

درك إلًى أيًن تًذه .  ركضًتبسمة من السًيارة فًور وقوفهًا و إلًى الًدال  دون أن تً 

د. اتصًلت بالًدكتور ها، وأمسًكتها بالسعً  قبً  بًاب المصًعللعت ليلى حذا ها لتلحق ب  

 . الحجرة والطابقليد لي،برها برقم و

اتجهوا إلى هناك وعندما وصا. فظرت بسمة ألبيها من لال الزهاج بعد أن ألبرها 

للجًًدران ال،رسًًافية حتًًى يتسًًنى لًًذوي المريًًى النظًًر لمريًًاهم  المتواهًًد كبًًدي   
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ًًدلول والمكًًوث بجًًوار المًًريض  باسًًتمرار   ًًى ال ًًيهم دون الحاهًًة إل ًًان عل واالطمئن

ك نًت تنظًر  التًي ي رعًى لهًا، وليلًى لًم تتًألم! فًإن   تًها لحالكايرً  بسمة وإزعاهه. تألمت

نًًذ قًًدومها ورؤيتهًًا أليًًوب علًًى هًًذا الحًًال،  هنًًاك ابتسًًامة   سًًتجد أنة  إلًًى وهههًًا م 

ا مًن ف ً عندما أتى الدكتور وليًد، وألقًى التحيًة عليهًا. عًم د  ا ولم تذه  إال  تيهعافقت  س

اما فية وطول قامته. عندما يسير بجاف  أيًوب بسمة وحملها على يديه مستغًا قوته الج 

، فهًًو مًًن الرهًًال بحًًوالي عاعًًة أعًًوام   أيًًوب ره يكب ًًر أن أيًًوب والًًدئ، بًًرغم أفةًًتشًًع  

القا ًً  الًًذين يهتمًًون بصًًحتهم الجسًًدية. همًًس لبسًًمة ببضًًعة كلمًًات فهًًدأت تماًمًًا 

ذ  قلي . دلا إلى الح جرة سوي  بعدما كافت تبكي   ها. ا فلقد عقد صسقةً معم 

اقتربت بسًمة مًن أيًوب ودفًت بشًستيها . لذهاب إلى ال،ارج ف،رهتلممرية أ ار لل

ها وويعتها على لدها وسال الدم  وسًقأ لت راحتها، عم أمسكت ب  بة من يدئ الي منى وق  

 .قاء بجوارئ، فحملها واتجه لل،ارجعلى يدئ. آعر الدكتور وليد أن ال يجعلها تطي  الب

باألسًئلة، وكعادتًه  عليًه ليلًى وافهالًت إال   وهًو يحمً  بسًمةجًرة مًن الح   ما أن لرج

ا فًي اآلوفًة الصحية قد تدهورت كايرً  ة أيوبأعربت له عن قلقها الشديد فحال طمئنها.

 الكتمًانهًا مًن النًوع الًذي ي جيًد أفة يمًرم. وبًرغم  فترة  بسيطة   األليرة، فأصب  ك 

ة أفصًًحت عًًن قلقهًًا بًً  أرادت هًًذئ المًًر   هًًا أفة إال   ،داللًًه وقلًًيًا مًًا ينتابهًًا السضًًولب

ًًـي  الًًت ومعرفًًة الويًً  الحقيقًًي لحالتًًه الصًًحية. ق  تنظًًر فًًي عينيًًه ربمًًا تقًًرأ أية  ه 

 إهابةً بداللهم:

 ما ئًائ عني  يأيوب ي ،ب نة أظن أ -             

 ها:  أهابها دون توتر أو تردد محاواًل طمأفت  
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 فور ظهور فتا     يء ألبرك  ك سني أفة  ال أظن ذلك، ولكن أعد ك -            

 التحالي . فقأ عليكم الذهاب اآلن وبإمكافكم العودة في الصباح              

 بسمة سترفض  -            

تساق الذي عقدئ معها منًذ فظر لبسمة ورك  ووي  راحة يدئ على وههها وذكرها باال

دة  ف .دقا ق نذ م  ًي ئًا مًا وبشًدة  ، المقايضاتا ها ت ح  كايرً أفة  لقد فطن م   ،فإذا كافت تريد   

 حًينا لهًذا الشًيء، وكًان قًد أدرك مس ًتغًا حاهتهً يطل  هًو فًي المقابً  عًدة أ ًياء  

هًا تريًد الولًوج إليًه، والمكًوث بقربًه ولًو رآها تنظر إلى أيوب مًن للًف الزهًاج أفة 

وكًان  ًرطه الوحيًد لدقيقة مهما كان المقاب . عقد معهًا الصًسقة وعلًى السًور وافقًت 

أن تذه  إلًى القصًر فًور لروههًا. افصًاعت بسًمة علًى مضًض فقبةل هًا وأوصًلهم 

ر.   إلى المصعد. عاد ليطمئن على أيوب الذي كان في عالم آل 

فور مصباح  من األعلى، لينظر حولًه ويجًد  افباق منه فجأةً  حالك السوادعالم كان في 

نتصًف اناء مقعًد  لشًبي   باسًتتماًمًا  فارغة   فسسه في ح جرة  عماقة   ت شًبه  ؛موهًود بالم 

قعد الًذي د وهو يتسرس فيه، فوهدئ  فسس المكايًرا م،ازن  ركاته العماقة. اتجه للمقع

ًزع  بًاألمس، ظًنة  هًا تكملًة للحلًم األول أفة  كان يقع د عليه على الشًاطئ فًي حلمًه الم 

الشً،ص الًذي كًان يتحًدث دون  له يعرف النهاية. أتًى فسًسفسرح كايًرا وق ع د  عليه ع  

تحًًرك، وهنًًاك  ًً،ص  مًًا يًًدف صًوت  ي سًًم ، ولكًًن هًًذئ المًًر   ًًي م  س   ة يق عًًد علًى ك ر 

ي  من  س  لًم . حاول النهوم كي يًذه  إلًيهم ويًدقق النظًر فًي وهًوههم، فال،لفالك ر 

درك. افتظًرهم بترقً  كمًا ينتظًر الصًياد قعد دون أن ي  يستط  فهناك من قيد يديه بالم

ل  ه. ذ هً  مًن حتى تأتي إليًه، وعنًدما أتًوا وفظًر فًي وههً فريسته الصًدمة، فهًو  ه ًو 
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يعرفًًه بق صًًر قامتًًه وبشًًرته التًًي تميًً  للسًًمار. بشًًعرئ  هًًذا الشًً،ص هيًًدًا. يعًًرف

األبًًيض وبنيافًًه النحيًًف. بالسًًواد الكايًًف المتواهًًد أسًًس  عينيًًه. صًًرخ فًًي وههًًه 

 وقال:

لمم   أفت   ؛يأب أفت   ،هيدًا أفا أعرفك -               ن رأيتك باألمس في الح 

بث وفظًر لفعلًى قلًيًا، محًاواًل لسًت فظًرئ ًن يقًف للسًه وكًان  ابتسم داوود في ل  لم 

ًي   س   يًوبأ"ذهًواًل وتعجبًًا، فلقًد وهًد  . بالسعً  فظًر إليًه وزاد علًى الًذهوليدف  الك ر 

ظًر لمرآتًه ه ينيقف للف داوود. وهد فسسه ولكن قب  تس  سنوات  أو يزيًد، كأفًة "ص

كهًو.  ومريضًةً  لم تكن الصورة واهنةً  ؛ارة التي بالمرآة أكار صحة  و بابً ولكن الصو

جًرة العماقًًة   "أيًوب ص"هًًذا الًذهول أ ًًار لًه  أ كً وسً بًًالنظر ألحًدى زوايًًا الح 

التًي  ينيهًافظر في عفاعم وكافت حبلى.  أصسر   شعر  مرأة  قراء بات منها والتي ظهر

ًـي  بتسم لها و  ع ر  ببعض األمان ف  ا .راتهاا تاق كايًرا لدفء فظ كًا ن الوحيًد الًذي ال ه 

ـي  مقاب .  منحه الح   دون قد منحتًه   كوعر تلك المرأة التي منحته بسمة التي بدورها ه 

متلئتيالحياة. فظر لها ب  ، وقال:رهاءبال نعينين م 

 ؟يحدث يذال ألبريني بربك ما -             

 لقًًةً و ًًك    الااعًًة ح" ص أيًًوب"ود ومًًن للسهًًم للسهًًا داواقتربًًت كًًوعر منًًه ومًًن 

ًًًم  ا فةًًًهيطوفًًًون حولًًًه كأ   ب ًًًد ء واو، دا ريًًًةً  لحجًًًاج يًًًؤدون مراسًًًم الحًًً ، الكعبًًًة وه 

 "الموت، الموت. الموت، الموت" ويرددون

 : فان من حوله فصرخ بصوت  عال   تسارع الط و 

 ، توقسواتوقسوا -             
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فًًانبًًاا إيًًاهم اهي ًًارتسًً  صًًوت صًًراله من فًًان  .لتوقف عًًن الط و  ووسًًأ معمعًًة الط و 

وكًان يًركض أتى فسس الش،ص الذي يسي  من أعلى رأسه السا   األسود  والصراخ

هًا علًى يجرة كًان وهًا التي ي مسًك ب  الهراوة زالت في يدئ  للسه على  اطئ البحر. وما

توقًف  حتًى عليه قب أ نأ. ما تصطك األسنانيجع   منها صوت  يصدر ف ااألرم هرً 

فان  هًا علًى رأسًه، زل ب  ن ً. رف  الرهً  هراوتًه وه ًمة لي  من حولهالااعة  وافسضواالطةو 

ًً ًًوب أغمضف ًًلًما أي ستس ًًه م  ًًد الرهًً  أن ي ،طًًئ التصًًوي . التصًًقت  ،عيني ًًن تعم لك

ان ه  دون أسًنان أو لسًمًوابتسم. رأى أيوب ف ن أن ينزعهاالهراوة باألرم فتركها دو

 نظرئ المقزز. فأ مئز من م

سة ته، فأوقبض بيديه على رقبمن أيوب  الره  د ف ا ها النهاية وها هًو يلسًظ أف  بللحظة  ح 

 .أفساسه األليرة

******* 

و ي،نق فسسه بنسسًه بالكاد استطاعت الممرية أن ت،لص يدا أيوب من على رقبته وه

رقبتًًه وهًًذبتها تمكنًًت مًًن إبعًًاد يديًًه عًًن  ، وبعًًد عنًًاء  غيًًر مسهومًًة   ويتمًًتم بكلمًًات  

م وعًًن كابوسًًه إليهًًا. ظلًًت تجًًذبها حتًًى اسًًتيقظ أليًًًرا مًًن فومًًه وابتعًًد عًًن الظًًا

، فأفصًاع لرغبتهًا . طلبًت منًه أن يًردد الشًهادة حتًى يهًدأ قلًيًا    ع  س  الم زع ، وهو ي  

 :وتمتم قا ًا 

 محمد رسول هللا  هللا وأ هد أنة له إال  إأ هد أن ال  -

ب .رأسه على يدها وأسندت له كوب ماء  هلبت  واطمًأن  أمسًكت لًه الكًوب حتًى   ًر 

قلًيًا. لًم زال علًى قيًد الحيًاة. اطمأفًت الم مريًة علًى صًحته وتحًدعت معًه يال ه أفة 
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جًرة أفة ت،برئ  ها طلبت استدعاء الدكتور وليد على السور. طل  منها أن تست  ستا ر الح 

د كا سًا ل  اللي  كما ينسلخ الج   ينسلخ من ليتنسس فسيم الصباح. كان النهار على و ك أن

جًًرة. فًًي البدايًًة  عًًن لحًًم الشًًائ. طلًً  منهًًا المسًًاعدة للنهًًوم ليقًًف فًًي  ًًباك الح 

ًًا احًًه رفضًًت لوفً الشًًديد افصًًاعت ألوامًًرئ. وقًًف  عليًًه وعلًًى وظيستهًًا، ومًً  إلح 

ًًدريجي  ير ًًأس قًً  النًًور وهًًو يًًزي  الظًًام ت ًًاؤل يًًزي  بعًًض الي ًًع ر  بًًبعض التس ا.   

وقف بجاف  أيوب الذي  .كتور وليد وأمر الممرية بال،روجلبه. دل  الدالمستوطن ق

نسًًجًما يراقًً  لًًم يلحًًظ وهًًو بًًدال  النيًً  وهنًًاك فتًًى أو فتًًاة مًً   اقاربًًًدئ فقًًد كًًان م 

الصياد. حاول هاهدًا تمييز النوع وفش . ربت الدكتور وليًد علًى كتسًه وسًأله عًن مًا 

ر  اعًرا بالريًا، فهًو يعًرف هيًدًا تسسًيحدث فروى له الحلم بالتسصي . ابتسم أيوب 

ًًة مًًن األحًًام. يًًدرك  ًً أنة هًًذئ النوعي ًًه وي ًًتحم  باب ًًدل  دون اسًًتئذان. يق  المًًوت يق د ع 

فقًأ للتحًذير صاح  المنزل عًم ي،ًرج دون أن يسعً   ًيئًا. هًو قًد أتًى  هكأفة ويتحدث 

جسًد يسعلًون ويتًرك لهًم ال ة القادمة ربما يألذ معًه الًروحالمر  في والتذكير. م  وعد 

كما علمه م الغراب. حاول الدكتور وليد الت،سيف من متاعبه التي طست علًى وههًه  به  

ب ًًد   جًًرة  عنًًدما سًًم  صًًوت بحًًرعلًًى سًًط  ال كمًًا يطسًًو الزة هًًاج الح  . فظًًر باتجًًائ ز 

لًدال  لا عندما وهد بسمة قد تسللت .  كر هللا كايرً أحدهم يطرق عليه بصوت  لسيض  

ملًًئ وهههًًا كافًًت االبتسًًامة ت .، وطرقًًت علًًى الزهًًاج لت سًًاهئهمنتبهًًوا لهًًادون أن ي

 هيدة: بعدما وهدت أبيها بصحة

 ها قد أتت زوهتك الصغيرة  -             
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حًه قالها الدكتور وليد مازًحا وهو يراق  بسمة التًي اتجهًت سًريعًا إلًى أبيهًا ولًم تمن

 ًرحت صًدرئ  للحيًاة  وعافقتًه ومنحتًه السًعادة،  .فرصة أن يسير لطوتين باتجاههًا

هًا لًم تسًتط  النًوم. ظلًت لًه بأفة  شًيرقعًدت بجًوارئ علًى السًرير وظلًت ت  من هديد. 

طيلة اللي  تنظر للسماء وافتظرت حتى بزغ فور الشمس، وما أن بدأت السًماء تتلًون 

ًرى غيًر التًي كافًت  بالشسق حتى ركضًت إلًى ح جرتهًا. ارتًدت بمسردهًا مابًس أل 

 ه استيقظ.حبة ليلى فور أن علمت بأفة ترتديها، عم أتت بص

ذه  الدكتور وليد بصحبة ليلى إلى مكتبه ليتحدعا ب،صًوص الحالًة الصًحية أليًوب. 

 مً  كً فت،ص حالته الصًحية.  كلمة   بعدم التسوئ بأية  صريحة   بالطب  قد تلقى تعليمات  

 تسًوئ بكلمًة  ال عًدمب ة  يجعله يقسم أكاًر مًن مًر   لمستشسىلها عر  إيأتي على  ة  صحية  وعك

 مهما حاولت استدراهه أو استعطافه. ذهبوا وتركًوا أيًوب مً  بسًمة لتنسًرد بًه   واحدة  

ة، ع ًاس أكاًر مًن مًر  لم يأسف كايًًرا عنًدما غلبهًا النُّ  وتمنحه  طًرا قليًا من السعادة.

ًـي  مت  وهًو يراهًا تتًرف  كالسًكارى واسًت تماًمًا ب  علًى العكًس تحًاول المقاومًة.  ه 

ًًا عنهًًا.  هايًًةفًًي النو ًًالًًم تسًًتط  واستسًًلمت رغًم تكئًًًا علًًى يًًدئ  ج طي  بجوارهًًا م 

ًًكينة.  الي سًًرى، وتًًرك يًًدئ الي منًًى تسًًب  بًًين لصًًات  ًًعرها لتمنحهًًا الًًدفء والس 

ًًي  المتواهًًد بجًًوار  س  غرقًًت بسًًمة فًًي عًًالم النًًوم سًًريعًا. تركهًًا وهلًًس علًًى الك ر 

ة. النافذ  

ـي  دللت الممرية و   بقدر استطاعته كي يتجنً  ويً  المحاليً  أك .تحم  الطعام ه 

فهًو بحاهًة إليهًا. كًان  حاف وتترك الطاولة فارغةً الطبية عم طل  منها أن تحم  الص  

وهيه قًد هلً  لًه المًذكرات التًي تركهًا علًى مكتبًه، وذهً  ليبا ًر بعًض األعمًال 
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ا طًرق ه كلمًها. قرر أن يستكم  المذكرات فًالموت بًات و ًيًكا لدرهًة أفً التي أمرئ ب  

 الموت ال يستأذن وال يطرق األبواب.  أنة  الموت طارقه. قد فسي   أن   باب ظنة أحدهم ال

مًن  فت  الصسحة األولى، وكت  بجوار كلمة مريض التًي قاطعتًه بسًمة عنًدما افتهًى

 ( اآلن اكتملت الجملة:كتابتها، كت  كلمة )باسيدز

 باسيدز مريض   اوأربعون عامً  عاعة  أفا أيوب داوود السيد عمري  -             

ى الصسحة األولى وكت  في الاافية ب سطرها األول التًاريخ والوقًت، وفًي السًطر  ط و 

 :  الاافي ك ت   

وأفًًا ك لًًي إصًًرار أن يعًًرف العًًالم  يبًًاألمس  ًًرعت  فًًي كتابًًة مًًذكرات -             

باسيًدز.  ، فأفًا مًريض  يت  ني اآلن مأفة  لتتيقنك نت  تقرأ المكتوب  ه نا ف أهم  قصتي. إن

. لكًن وكً   ًيء    ًيء   رى أية من المال ما يشت ية في المرحلة الاالاة من المرم. لدو

رين. لً طبيعيًة   أفعم بحيًاة   للمرم كي يبتعد ويتركني  وة  دف  ر   أقوى علىال   مكًاآلل 

  راء القلي  من العمر ألمنحه البنتي. أتمكن حتى من

ملة األليرة  الكلمًات  كًأنة يًضًا الكلمًات، أبتً  بتً  األوراق وت  أ الًدم  لت  وسًقكت   الج 

ًًذكرات وأرادت أن تسًًتحم  قًًد أصًًب  يبكًًي لبتسًًم سًًالًرا فاوتتطهًًر بالًًدم . أغلًًق الم 

فهنًاك البحًر  بعض الًدم لحوت إن ذرف كايًرا في اآلوفة األليرة، وهو الذي كان كا

ًًوق أية يشًًعر  أن دونيبتلعًًه  ًًذلك م،ل ًًب ًًد هًًفة ا اآلن ف، أمة والحًًوت يحًًاول  ،البحًًر ق

بعًد أن يسًب  فًي دمعًه المًذروف قبً  أن  يًذرف الًدم  كًي يسًتطي  النجًاة هاهدًا أن

حتى يسً،ر منهًا. فظًر باتجًائ بسًمة  أون يرى الدموع تقتله اليابسة! لم يعد يكترث لم  

يسًًتسيد  ، أعًًاد فًًت  المًًذكرات، فأ منيتًًه مًًا قبًً  األليًًرة أنالتًًي تغًًأ فًًي فًًوم  عميًًق  
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ر ن من معافاته وتجربته م  هذا المرم اللعًين. تب،ًرت فكًرة اسًتكمال الكتابًة واآلل 

جًرة، وذهً  باتجًائ بسًمة وقبةل هًا علًى هبينهًا، عًم فظًر عندما دل  الًدكتور وليًد الح  

بتسًما، وهو يحاول أن يطمًئن فسسًه  بطرف عينه إلى أيوب الذي كان يتاب  ما يحدث م 

 هامًسا لها:

 هو يحبها كايًرا ف ويحافظ عليها ليهتم ببسمة وليدمن  أفض لن أهد  - 

 ويجيد التعام  معها 

  ي غير  المال الذي سأتركه. المال الكايرلكن من الممكن أن يطم  في  -             

 النسوس              

 هكذا أهابته فسسه األمارة بالسوء، فأسكتها قا ًا: 

 ه..فة أمن المال الكاير، عم الره  لديه ال ال،  -             

قاط  الدكتور وليد الحوار القا م بين أيوب وفسسه بعد أن رف  رأس بسًمة قلًياً وأزاح 

ها كي تتنسس بحرية. قاطعه قا ًا:   بعض الشعر من على ف مُّ

  !كبسمة اال أعلم كيف لشيطان مالك أن ي نج  ماكً  -             

ملة علًى لسًافه أ ًـي   عنًدما يجتمً  عاعًتهم معًًا ة  كاًر مًن مًر  تكررت تلك الج  علًى  وه 

ًًه أيًًوب بعًًد أن ابًًهأف جيًًد التيًًار أوقاتًًه.ي   الًًذي قلًًيًا مًًا حاسًًبي  المًًز كايًًًرا  ف  أس 

ًرئ بالسضًات النتنًة والتًي يحملهًا  متلًئ علًى آل  لماييه الذي يشًبه كًيس القمامًة الم 

 غتس  بماء العسن:بعد أن ا به   ت د عةر  ها عوبه الذي كأفة لى ظهرئ، ع

  ما اآلن أحاول بقدر استطاعتي أن أصب  كنت في المايي كذلك، إفة  -             

 إفسان               
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 مزحأأعلم يا صديقي، أفا فقأ ك نت  -             

مًا يراقً  افتبًائ فعينيًه كافًت ترتكًز علًى بسًمة، وتراقبهًا بتًؤدة ك أية  أيًوب لم يعًرئ

ـي  غيرة والليث لبؤته الص هًا لًم تترف  في أولى مراحلها للسير على األقدام. بًرغم أفة  ه 

إلًًى  ةيًًرتعش  قلًًيًا. عًًم تحولًًت الرعشًً تكًًن تسًًير بًً  كًًان هسًًدها فًًي بًًادئ األمًًر

وهد هسدها ينتسض بقوة . ف ا منها، ووي  يدئ على صدرهاف ا. د  تباعً  ، وازدادتاتهز

 ليها:ظ  يناديها وصوته يتهدج من الجزع والقلق ع

 يا ماك  الصغير  ستيقظيا ،بسمة، بسمة -             

هسًدها حتًى ال تسًتيقظ ظ  يردد تلك الجملة هامًسا فًي أ ذفيهًا وهًو يمًرر يديًه علًى 

ع ةً   .ةازداد لوفه بزيًادة الرعشًف ،م،يسةعافي أحد الكوابيس الها ت  على يقين بأفة  . هوف ز 

اق فًي ن ًالع   ، وبحنًان األب وعطسًه وهًد أن  سًوى أن يوقظهًا عنًوة لم يكن بيديه حيلًةً 

ا منها أكار ووي  يديًه ف هذئ اللحظة رصاصة سيطلقها حتًما في قل  ذاك الكابوس. د  

فاى الكنغر وليدها فًي هرابهًا أ   دس  ها في صدرئ كما ت  س  مها إليه ود  يوأسس  ظهرها، 

وتًارةً يقًرأ المعًوذتين ها من هبينهًا ويمسً  علًى  ًعرها. تًارةً كًان بةل  اللحمي. ظ  ي ق  

ي يراقًً  ذلًًك يحًًدث أمًًام مًًرأى ومسًًم  الًًدكتور وليًًد الًًذ كًً  .دي عليهًًا هامًسًًاي نًًا

ج  كأفًةالموقف،  نيًه  مًن أحًد األفًام الرومافسًية الدراميًة. كافًت عي علًى مشًهد   ه يت س ًرة

في افتظار اللحظًة  األليًرة مًن المشًهد لتصًسق الجسًون وتًذرف العًين بعًض  تتأهة   

علنًًة عًًن عودتهًًا إلًًى أرم الًًد م . هًًدأت بسًًمة قلًًيًا و ًًددت يًًديها حًًول رقبتًًه م 

ة فلقد استيقظت في أكاًر األمًاكن أمافًًا علًى األرم بالنسًبة الواق . لم تبكي هذئ المر  

ًـي  بًين أحضًافه حتًى هًدأت. عًم أفلتًت لها. تركها لدقيقتين أو أكار  يًديها مًن حًول  ه 
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ل ً رقبته. فظرت له فوهدت االبتسامة ة علًى ال،ًد، فشًعرت تنتظرها، أتب  ابتسًامته بق ب 

ًً .أكاًًر باألمًًان ًًا ق ًًد مازًح ًًدكتور ولي ًًار الوقًًت وربمًًا هًًذئ المًًر  اطعهم ال ة أهًًاد التي

 :المناس 

 ما رأيكم أن فأتي بالمأذون وتتزوها اآلن؟ -             

هايًة ما  ًعرت بنيحك أيوب، وابتسمت بسمة التي  ددت يديها على رقبته أكار عنًد

ًًهًًذا الع   ًًين  الكًًابوس الًًذي يراودهًًا بًًين ال . سًًألها عمًًا حًًدث وهًً  هًًوحنًًوناق الن   ح 

ً، أومأت برأسها بنعرل  واآل ه  نًذ م  ها مًن الصًدمات القويًة د  م. كافًت بسًمة قًد عافًت م 

تلهًو تحبًو ووالتي تسب  فيها أيوب دون قصد  منه. أ رس تلًك الصًدمات يًوم كافًت 

ر. أعطاهًًا مساتيحًًه لتلهًًو وتصًًمت، فويًًعت أحًًد وبًًدأت تبكًًي مًًن الضًًج ،بجًًوارئ

ًًا ًًا ي لتصًًعقها الكهرب ًًابس الكهرب ًًاتي  فًًي الق ًًـي  ء والمس ًًي ع مًًر العشًًرة أ ًًهر،  ه  ف

 عليها، صعقتها عاث مرات بسب  إهماله!  الكهرباء لعنةً  صب لت

نشًًغًا  جًًرة ودللًًت، وهدتًًه م  بمشًًاغبة بسًًمة. فظًًرت للًًدكتور  طرقًًت ليلًًى بًًاب الح 

 وفًي لحظًة .م اسًتأذن مًن الجميً  واتجًه لل،ًروجد لها النظرة بابتسامة عوليد الذي ر

ًًه رهًً    ًًة يًًعيسةً ب ،ذو بشًًرة  سًًمراء لروهًًه أوقس ًًه الجامافي ًًا نيت ًًى حًًد  م ًًه  .إل طول

هًذب   منًه يقبً  أسًس  لًه أفًف  غلًيظ  و ،متوسأ   ، ي شًبه العصًا ال،شًبية بعنايًة    ًارب  م 

 حراء قًديًما لتضً  فًي فهايًة كً  طًرف  التي كافت توهد على أكتاف فساء قبا ً  الصً

بالماء. ألقى التحية على الجميً  وأولهًم الًدكتور وليًد الًذي قابً  تلًك  امتلئً م   امنها دلوً 

ه فًي المستشًسى، التحية بحرارة عم تركه ولرج. تساهئ أيوب بقدومه فهو لم ي،برئ بأفة 

 وسأله متعجبًا: 
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ن ألبرك  -               ني ...؟أفة صاح! م 

 :لتنتشله من التوتر الذي أصابه قاطعته ليلى سريعًا

ن ألبرته  -               أفا م 

 قًذهاقًد أف   صًاح أن  بي ًد   .هلم يستط  أيوب أن ي،سًي امتعايًه مًن مقاطعًة زوهتًه لً

لصًديق، فصًاح فشعر ببعض السًعادة مًن االهتمًام الًذي أبًدائ ا بالسؤال عن صحته

ً تلك الصداقة ما نة رغم أو ،أحد أفض  أصدقاءئ ه  هًا قًد توطًدت  أفة ا، إال  ه  د  زالت فًي م 

همًًوم  أيًًوب كاهًً  لقًًد أزاح عًًنفكايًًًرا بسضًً  إلاصًًه فًًي العمًً  المشًًترك بيًًنهم. 

ًًه،  ًًةً عن ًًديرها فياب ًًي ي ًًارم السًًيارات الت ًًالطب  سلسًًلة مع ًًن ب ًًدة م ًً  فسًًبة هي مقاب

 األرباح. 

علًى قًدم  وبسًمة مسًتلقية  ران الصمت على الجميً . افشًغ  صًاح وليلًى بهًواتسهم، 

ًً . قطًً  أيًًوب الصًًمت،  والًًدها الًًذي كافًًت أصًًابعه تت،لًً  لصًًات  ًًعرها فًًي ح 

 وقال:

 أريدك أن تصطح  ليلى وبسمة إلى القصر صاح،  -             

. . فقًأ ابتسًم وهًز رأسًه باسيجًابواحًدة   له وفهض دون أن يتسوئ بكلمًة   صاحافتبه 

بالنسًبة  را عًةكافًت ن رغبة أبيها، فهمس إليها بصًسقة  أبدت بسمة افزعاهها الشديد م

 فوافقت. لها
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(3) 

ًن ينظًر إلًى أيًوب يحسًدئ  علًى  .فقير  تعيس   وال ك  سعيد   ي   غن ليس ك  فًي الغالً  م 

ن يتعاملون معه  ،صي  النعمة التي ت غ ن ون أفسسهم باروة كًالتي ي  ا دقه. أغل  م   هًاك  ل  م  ي م 

عرفته مرغم  منذ ولدت، والتًي  بابنته البكماء التي لم تنطق بحرف  واحد   بتلي  ه قد أ  أفة ب م 

ت التًي ا. وبًالطب  هًو لًم ي،بًرهم بكًم الصًدماالسب  لًيس عضًوي   أهم  األطباء بأنة 

 بكمًاء! علمتهًا الصًمت فًي وقًت   ربيًة  ه هلً  لهًا مأفة بيًضا أتلقتها بسببه ولم ي،برهم 

ن يعلمها اكافت ت بمًرم   ي  لًبتاه أ يعرفون أفًةوهناك  ،صين فق .ل ملك  حتاج فيه إلى م 

 ألمرامترت  فيها ا هسدئ منذ ذاك الوقت أرم  لصبة ، أصب "اسيدز"ال  ساء منه 

هًا كيسمًا ا ًتهت. ًً كمًا تسًسك فئًًة   فمناعتًه قًد ق تلًًت وس ًسك  دم  ها مًن البشًر دمًاء بعض 

، فهًًو فًًي المرحلًًة . لًًم يتوقًًف األمًًر علًًى هًًذا فحسًً الًًبعض دون  ًًسقة  وال رحمًًة  

ربمًا أيًام  أوقدميه في القبر ولال  ًهور إحدى  ه قد وي الاالاة من المرم، أي أفة 

رى سينتق  بقية الجسد  .بصحبة القدم األل 

ًبهم حديثفي   اردةً  ليلى طوال الطريق كافت لًم تسًتط   ؛ حتًى أف هًاالدكتور وليد الم 

أيًوب قًد  ًارف علًى  أنة يقين في ذاتهًا ، لكنها على مسيدة   واحدة   أن ت،رج منه بجملة  

افشًغ  . علًى أقً  تقًدير وتنتهًي أيامًه فًي الًدفيا أو سًنة   ، فربما بضًعة  ًهور  الموت

ه تًرك  وماذا سًتسع  ،الاروة التي ستجنيها في حالة موتهذهنها في حساب  فًي حالًة أفًة

هًا لًم تنتبًه لدرهًة أفة  كافًت  ًاردةً . لهًا سًوى الستًات ولًم يتًرك الاروة بأكملها لبسًمة

 : بصوت  عال   ، فنادهاالذهاب معًا لمكان  هادئ  لطل  صاح ب

 ؟ألم تسمعينيليلى،  -             
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 لم أفتبه -             

 ماذا بك؟ -             

 ال  يء -             

.  تجاهلته ليلى تماًما فلم تكن بمزاج  هيد  يسم  لها بالتحدث في أيُّ  يء 

من مرآة السيارة التي كافت عالقةً بإحدى إ ارات المرور. لم يتعج  فظر لبسمة 

كايًرا حين رأى بسمة ت شير إلى فتاة  صغيرة  تبي  المنادي . ركضت با عة المنادي  

باتجائ بسمة التي طلبت من ليلى بعض النقود فأعطتها ما تريد لتعطيه بدورها للستاة 

 تر وطول العمر. التي  كرتها كايًرا وظلت تدعو لها بالس

ر لم يتعج  صاح من هذا األمر فلقد  اهدئ  من قب  فهذئ إحدى  تعاليم أيوب التي س، 

 . من قب  منها

ليةم  الصمت على الجمي  حتى وصلوا إلى القصر. لرهت بسمة سريعًا من السيارة 

عندما وهدت الدادة فعيمة المربية ال،اصة ب ها بافتظارها على الباب فاصطحبتها 

 وًرا إلى الدال  بعد أن طلبت منها بعض الماء. ف

ـي  ت مسك بكوب الماء فسقأ الكوب من يدها وافكسر  قعدت بسمة ببهو القصر وه 

بالتزامن م  دلول ليلى ومرورها من أمامها. رمقتها ليلى بنظرات االستياء بسب  

ـي  تشمئز كايًرا عندما تكسر بسمة  يئًا ما؛ كأفةها  كسرت أحدى ساقيها هذا السع . ف ه 

 الناعمتين.

ـي  تظ  كما  طلبت الدادة فعيمة من بسمة أن ال تتحرك حتى يتم تنظيف األريية  ه 

يلى التي كافت تسير ، وظلت تراق  لافصاعت لفمرالمكسور فتماًما من الزهاج 
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جرة فومها. دللت  ت ل كُّؤب جرة وتركت هسدها يسقأ على السرير ليلى باتجائ ح  الح 

ع هدوء فحو القا عم اتجه بك  اي النهر فأحدث يجيجً جر  ألقائ أحدهم فكسقوط ح

الموهة تركض للف الموهة وتتبعها إلى الموت على  ؛وترك الماء من األعلى يتموج

ها حبلى كأفة  ،يدها على بطنها مراًرا وتكراًراالشاطئ. أغمضت عينيها وظلت تمرر 

توقست يدها عن الحركة  من الوقتبعد ف سحة تتحدث م  هنينها الساكن أحشا ها. 

وافسرهت ابتسامتها عندما سمعت صوت أيوب ي نادي عليها من الحديقة. فظرت له 

ستشرف ولوحت  بيديها تعلن عن قدومها إليه على وهه السرعة. كان أيوب له من الم 

ـي  ديقة ينتظرها. أتت يق ع د في الح  ها على كتسه، وقالت:يمن للسه وويعت يد ه 

 دُّ أن أ لبرك به  هناك لبر را   أ و -             

 عم قبةل ها بمودة. فهض وهذب لها المقعد المجاور:  اليمنى أمسك بيدها

 أواًل يا ملكتي جلوستسضلي بال -             

 ابتسمت في لج  عم ق ع دت، فتاب  حدياه وهو ينظر في عينيها: 

   ؟ ما هو ال،بر الرا اإذً  يألبرين -             

ر   سرة فيمل ئها على آل   ها ويسيض:قالت والسعادة تغمرها كما يغمر الماء الح 

 أفا حبلى -             

 حقًا. هذا أهم  لبر سمعته في حياتي -             

 يمها إلى صدرئ لاوان  عم عاد لينظر لها ب ح  وأمسك بيدها و دد عليها وأردف:

  وأية   يء   من السرير، أفا سأفع  ك  يتتحركن ال أريدك أ من اآلن -             

 من أهلك  يء                 
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 أمسكت بيدئ و قبةل تها:

 أحببتك وأفا  ، فمنذ أنفي رحمي فتاة    عر أنة أ .حياتيفي هذا أهم  يوم  -

وتألًذ مًن  ،صًيتك أهمً   ،م ت شبه ني في الما  تهي أن أ فج  منك فتاةً أ

 ما فيها

 بتسامة، وأمسك برأسها وق ب    هبينها:متلئ وههه باالا

 سأ سميها ليلى، فيكون لدية ليلتان، ليلى الك برى زوهتي الجميلة، وليلى  -             

 ابنتي الصورة الم صغرة منك                 

 أمسكت بيدئ وويعتها على بطنها: 

 ي  يدك ه نا حتى تك بر الستاة  سريعًا -             

لًى بطنهًا كمًا طلبًت، وظً  يمررهًا حتًى افتشًت مًن السرحًة. فظًر فًي وي  يدئ ع

 عينيها، ويحك سالًرا وقال:

 لحظة  لم سوف ينتهي في أية لكن هذا مجرد ح -             

الهطًول.  علًىالًدم   أو ًكدت سًماء عينيهًا وع ًت ور  رق ًب   .أصاب الذهول مامحهًا

، م وت مسًًك بيًًدها بًًالون وتلهًًو بًًه  تحولًًت فظراتهًًا باتجًًائ بسًًمة التًًي كافًًت تًًدفو مًًنه

.  ًًح  وهًًه ليلًًى أكاًًر عنًًدما رأتهًًا تضًًحك وتلهًًو فاداهًًا أيًًوب فأتًًت إليًًه مسًًرعةً 

 . ابالبالون الذي ت مسكه بيدها الي سرى، وبيدها الي منى كافت ت مسك قلمً 

هًا حبلًى تًتم،ض! كأفة  ،ئ علًى بطنهًا التًي افتس،ًت بالسعً يمرر يًد زال ما أيوب كان

 ، وقالت:ة  صرلت بشد

 اآلن ني سأي  الطسلةأفة  عر أ اتص  بالطبي  أيوب، -             
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تيريابوظ  االعنان يضحكان  ،وقف أيوب بجوار بسمة س  ن مً  صًراخ ليلًى ه   .بًالتزام 

أ ارت بسمة للبالون في يًدها، عًم أ ًارت لًبطن ليلًى، فسطًن علًى السًور وأهًاد فهًم 

 المغزى الذي ترمي إليه: 

 كاهما فارغ من الدال   ؛الون وبطنها يشبهان بعضهما البعضبالسع  الب -             

سن القلم علًى البًالون بسمة بابتسامة. ويعت لها أ ومأ  ف ،أ ارت له ليشاهد ما ستسعله

ن ًق ليلًى،  الذي في يدها، ويغطت عليه حتى افسجر البًالون. ألرهًت لسًافها لت ايًر ح 

ًرة ى حتًى طت بسن القلم على بطًن ليلًعم يغ السًن مًن أسًس  الايًاب وبعًد أقً  مًن  م 

ر. ظ  أيوب وبسمة يضحكان بشدة وليلى تصرخ بجنون:  عافية كان صوت افسجار  آل 

 على التحم  بعد، باهلل  د قادرةً ع  أهذئ األفاعي ، لم  معي ونلماذا تسعل -             

 عليكم دعوفي و أفي، باهلل عليكم كسى، كسى               

رط هما سكيران يضحكان مًن فًكأفة  ،زدادت يحكات بسمة وأيوب وتحولت للص، ا

ـي  زالت تصرخ و ، وليلى ماما  ربا من لمر    تردد: ه 

 ابتعدوا من ه نا. باهلل عليكم كسى، كسى  باهلل عليكم -             

ظلًت تصًًرخ بكلمًًة كسًًى حتًى اسًًتساقت مًًن فومهًًا والًدم  يسًًي  علًًى لًًديها. تشًًن  

 .كسى كلمةوتردد زالت تصرخ  ، وماطسلة  صغيرة  وأ تد البكاء وتحول لنواح هسدها 

ًًـي   كًًان أول  ًًيء تًًرائ بجوارهًًا حًًين اسًًتساقت هًًا حقيبتهًًا التًًي أمسًًكتها وألقًًت ب   ه 

حطمًت  .يًديها حطمتًه وهشًمته أمسًكتهمًا   تحركًت مًن السًرير وكً .باتجائ المًرآة

زافة ومزقتها بيديها، وما لم تسًتط  الصور التي تجمعها بأيوب. أفرغت محتويات ال،

وألقًت  تجميً ،أفرغت التسريحة مًن أدوات ال. تمزيقه أتى أسس  أسنافها وتمزق عنوةً 
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جًًرة بسًًمةأباسيًًافة   يها،هًًا أسًًس  قًًدمب   الًًذي كًًان لًًه  يًضًًا إلًًى الجًًرس ال،ًًاص بح 

ذلًك كًان يحًدث، وبسًمة ت،تبًئ فًي ح جرتهًا  . كً النصي  األكبر من كاًرة التحطًيم

ليلًى تلهًو! لًم  ألبرتها بًأنة وت هدئ من روعها.  بجوارها الدادة فعيمة التي تحاول أن  و

ًًذي يجعلهًًا ت صًًدق أفة تًًدرك بأفة  ًًاء ال ًًالتحطيم والصًًراخ هًًا ليسًًت بهًًذا الغب هًًا تلهًًو ب

ًًرى أفة و ها ورأس أبيهًًا.  ًًعرت بًًين لحظًًة  والسًًباب وصًً  اللعنًًات علًًى رأسًً هًًا أل 

ـي  م الح جرة وتضعها ستقتح والًدادة فًي فمهًا كمًا تضً  القطًة أطسالهًا، ولكًن ليلًى  ه 

 سوف تبدأ بمضغ لحمهما سريعًا. 

ربي به  ت،تبئ  الم تجد بسمة مكافً  ًـي  تها التي كذبت عليها منًذ قليً  وسوى حضن م  ال  ه 

ر ت،تبئ فيه. إطاقًا. ولكنها ايط رة    الكذبت ح  ت لذلك فلم يكن هناك مكان  آل 

طوق فجاتها، وسًمعت صًوت أبيهًا يطلً  مًن المربيًة أن تسًت   بعد بضعة دقا ق أتى

الباب الذي أغلقته بالمستاح بناًء على أوامرئ التي تلقتها عبر الهاتف. كافًت قًد ألبرتًه 

 أية  ب همًابما يحدث فطل  منهًا إغًاق البًاب لشًية أن يجًن هنًون ليلًى أكاًر وتسعً  

 .حملهًا بًين يديًه ويًمها إليًه بقًوة . ف ت  الباب وهرعت بسمة باتجائ أبيهًا الًذيسوء  

ًًا أن ًًه فرفضًًت رفًضًًا قاطعً ًًى بصًًحبته فأعطاهًًا ل ًًد أت ًًد ق ًًدكتور ولي تتركًًه  كًًان ال

ا. مًا حًدث تسصًيلي   السرير. روت لًه الًدادة فعيمًة كً ها على د ب  ع  وق   رغبتهافأفصاع ل

ن افتظًًر حتًًى هًًدأت بسًًمة قلًًيًا ووافقًًت بًًالقعود مًً  الًًدكتور وليًًد بعًًدما أغراهًًا بًًأ

. تًركهم أيًوب واتجًه صًوب مابًس السًباحةة قديمة ألبيهًا وهًو يرتًدي ي ريها صور

ايًرة بينهًا وبً ين حاهيًات ليلى التي هدأت قليًا وت،در هسًدها بعًد مبًاراة تحطيميًة م 

ـي  الح جرة التي ربحتها  بالطب  وتركت أ ياءها م جرد ركام. كافت تقعد فًي األرم  ه 
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زء  مكسور من المكة بمس  م   ك  رآة تتأم  فيهج  بعار ومامحها الغارقة في ب ًر   عرها الم 

 . في ذهول   وظلت عينيه تجوب الح جرة   ،على السرير هلسوأيوب الدم . دل  

لم يحدث أن عارت هكذا مًن قبً ، لًم تنهًار فًي يًوم  مًن األيًام كمًا افهًارت اليًوم. لًم 

السًرق الوحيًد و .هم كالبًالونها مالها ما  أغل  البشًر المكلًومين، قلًوبي،طر بباله بأفة 

تسخ ات، وعنًًًدما ينًًًـًًًـالبًًًالون ينًًًتسخ بًًًالهواء والقلًًًوب تنًًتسخ بًًًاأللم وال،يب بينهمًًا أنة 

 له أن ينسجر، سألها وقال: ب دة  دهما أكار من الازم الـأح

 محتويات الح جرة بهذا المنظر البش ؟ حطمت  لماذا  -             

 كنت غايبة  بدون أسباب، فقأ -             

يًوم. افسعً  وأعًاد تكًرار السًؤال  هًا تسعً  هًذا الشًيء كً كأفة  هامدةً  أهابت بأعصاب  

رى ولكن بصوت  أعلى: ةمر    أل 

ة األولى واألليرة الني ستتصرفين ب ها هكذا وبسمة موهودة هنا -               للمر 

     ؟ال تريدفي أن أفج  منك لماذا فية األولى واألليرة أ ريدك أن ت،برللمر   -             

ر ؟ح  ابنتي أو ابني أكار من ابنتكه  ت،شى أن أ                     ؟أم هناك سب   آل 

 :؟ أردفت بصوت  عال  امرأة هيه أية لماذا حرمتني من أكار  يء تشت              

 ا ألبرفي لماذا؟تحدث، هية  ؟لماذا حرمتني من األمومة -             

 اتجه إليها ووقف أمامها ومد  لها يدئ  كي تنهض، وقال:بأعصاب  باردة فهض و

 أليس كذلك هذا السؤال يال تسأل لقد تعاهدفا أن -             

 وعهدك للجحيم  يًضا، فلتذه  أفت  أ لك   سحقًاعاهدة، وللم   سحقًا -             

  الجنون قد أصابك من الواي  أنة  -             
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ن ذفه، بإ ارة ت عبًر عًن هنًوجوار أ  التي كان يمد ها، وأ ار بنسس تلك اليد ب سح  يدئ

 . ،ص  ما

 ولجنوفك بابنتك ،يعود لك، والسض  فعم أصابني الجنون -             

 يًضا بنسس اس ارة وأردفت:أقالتها وأ ارت 

 ريدك أن ت،برفي اآلن لماذا ترفض اسفجاب مني؟أ   -             

 عر أيوب بًالتوتر الشًديد وكًاد أن  .في تلك اللحظة أمامه وهًها لوهه   ستفهضت ووق

ترفًحًًا باتجًًائ ي،برهًًا، لكنًًه أمسًًك علًًى لسًًافه فًًي اللحظًًة األليًًرة. عًًاد القهقًًرى م  

ًرة ا عليه. السرير، وسقأ مغشي   حًاول الًدكتور وليًد  .دقًا ق وهًو علًى هًذئ الحالًة تم 

تصًنعت بعًض االهتمًام لمعرفًة مًا و ،عقل هًا هدوى. بدأت ليلى تعًود إلًىإفاقته دون 

 يحدث، وبداللها ت مني فسسها وتقول: 

 مات أليًرا يتهل -             

علنًا عن وهودئ فتشعر بالًذف رى يستيقظ الضمير م  هًا تشًتهي موتًه إلًى   ألفة وتارةً أل 

 هًا أن عرت باالفقسام بينها وبين يميرها. طمئنها الًدكتور وليًد وطلً  من .هذا الحد

 وفهض أيًوب وما أن لرهت من الباب، إال   .السيارة جل  حقيبته منبتأمر أحد ال،دم 

ًًمًًن غسوتًًه. ابتسًًم الًً ًًيًًرى م  دكتور وليًًد وهًًز رأسًًه غيًًر مصًًدق ل  كًًان يقًًوم  ه، وأفة

 سأله مستسسًرا:ف ،ا عليهبالتماي  ولم يكن مغشي  

 لماذا؟ -             

 لبرهاأك نت  على و ك أن  -             

 ؟!ت،برها وتزي  هذا الهم من على صدرك مولماذا ل -             
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 !ألبرها أناآلن وتريدفي  ء  ال تعرف  ي عمافية أعوام   -             

    واحديوم   ةزوهتي   ي ئًا لمد ن، أفا ال استطي  أن أ لسي عهبار   أفت   -             

 تحم  هذا  منها وأفت   تك عندما تقتربت،ي  كيف سيكون  عور زوه -             

 ارتضت من األساس أن تظ  زوهتك لوالمرم، هذا               

 مهما كافت العواق  كان ال ب د  أن ت،برها من البداية -            

ًر الدكتور وليًد االفتقًال إلًى مويًوعن مأيوب طل   صًوت لطًوات  حًين سًم   آل 

ن الباب  وغير مجرى الحوار تماًما: ،كافت لاطئة وإن، فأذعن لرغبته تقترب م 

ن ال -               في الحديقة قليًا، وتبتعد عن األماكن المغلقة جلسجيد أن تم 

ًً ًً  أن ي  دلل ًًى قب ًً ينهًًت ليل ًًك، وتصًًنعت الشًًكر هلل بأفة ًًه تل ًًدكلمات ًًه  ه ق فهًًض وحالت

 لرج الدكتور وليد وتركهم. فهض أيوب وقال:  .الصحية هيدة

، ولكن بعد  هرإ -               ن كنت  مازلت  تريدين معرفة السب  سألبرك 

   يكون اآلن؟ولماذا ال -             

ر   هر   فتظار يء من ا ك  رُّ ض  فلن ي  عمافية أعوام،  ت  قد افتظر -               آل 

 إيافية  فقأ دون ساعة   واحد   حسناً، ولكن  هر   -             

  للف وعدي. سأذه  اآلن ألقع د في الحديقة، وسأرس  أحد ال،دم ألن  -             

 لتنظيف الح جرة               

تلهًو مً   الًدكتور وليًد  ةوفًي يًدئ دفتًر المًذكرات. كافًت بسًمللحديقًة  ذه تركها و

بًًالكرة. قعًًد علًًى طاولًًة قريبًًة مًًن حمًًام السًًباحة وفظًًر لبسًًمة لاًًوان  وبًًدأ  نويلعبًًا
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يلعً  معهًم. طلً  منهًا كًي تجدته للنهًوم ن الزمن أتت إليه واسيكت  . بعد ف سحة م

  .صن  له وللدكتور وليد بعض العصيرأن تترك اللع  وتذه  للدادة فعيمة لت

 كايًرا وركضت للدال . اقترب الدكتور وليد وسأله: بسمة فرحت

 ؟أين ليلى -             

هد ً  -               فامت، وأظنها األذت م 

 ه  ألبرتها؟و -             

 اتسقنا أن ألبرها بعد  هر  -             

 ولماذا  هر؟ -             

 من الوارد هدًا أن أموت قب  افقضاء الشهر  -             

 أهابه باستياء:

  األعمار بيد هللا ؛فسان أين ومتى سيموتاسال يعلم يا ره   -             

   د والدتنا، وتظتشتع  عن ؛كالشمعةمر الع علم أيًضا أن  أأعلم ذلك و -             

  وأفا  معتي كما ترى  ارفت  .تذوب وتذوب حتى تنطسئ يوم فموت              

 .على االفتهاء              

ه قًد ت،ًرج مًن كليًة اآلداب قسًم أفًة مًر، وفسًي  ع  يق من فلسًسة صًديقه للافدهش الصد

وطلً  منًه القعًود،  والدئ. ملئ أيوب ر تيه بًنسس  عميًق   فلسسة قب  أن يتجه للعم  م 

 وقال:

 ي أرى عامات التعج  تملئ وههكيا صديقي، إفة  اهلس -             

 غريبة لحياة لفظرت ك   -             
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 مرأغرب وأقرب للحياة والع اك تشبيه  هن -             

 ائألبرفي إي   -             

 هعلك تقرأئ بنسسكسأ -             

 فت  أيوب المذكرات وأعطائ ليقرأ:  

 ية، الح جرة الممتلئة بالرمال منالحياة الد فيا تشبه كايًرا الساعة الرمل إنة  -             

ـي  األعلى  ـي  العمر، والح جرة من األسس   ه  األيام التي تنقضي منه، والممًر الضًيق  ه 

المتتابعًة. بعضًنا يراقً   العمر من لال األيًام بينهما هو الوقت الذي يسم  بافقضاء

. والًًبعض فعًً  أفًًا بًً  وافتظًًر فهًًايتي فًًي كًً  يًًوم  أمًًرئ" كمًًا ع بمعنًًى أدق" سًًاعته

ر يغس  عنه تماًما وينسائ حتى يباغته الموت على حين ة   اآلل  ، فيموت وهًو يحسً  غ ر 

 .ه م،لد  أفة 

 ًرع ه عنًدما ألبًرئ أفًة ادت دهشًتهزممًا قًرأ.  من الدهشًة دالدكتور ولي ع ي ن ا  اتسعت 

ي عطيهًا ألحًد  مذكراته، واتسق م  وهيه أن يقًوم بنشًر مًا ك تً  منهًا بعًد أن في كتابة

م    ،هًالاكتما وإن مًات قبً  .هًاي،برئ ب  ها حس  سياق القصة التي ستب  ها وير  الك تاب لي ق و  

 . وهيه ه  سي،برئ بناًء على ما بصورة  هيدة ب فعلى ذلك الكات  أن ي كملها

 بالكاد استطاع الدكتور وليد أن يستجم  عقله، وقال:

 ستسض  فسسك! ،دة التي ستعود عليك من هذا العم ما السا  -             

  أ ريدهم أن ال  .ال يعرف الرحمة من مرم   قارئ   حذر ك أ   أن ودأ   -             

 م  األهنبياتينساقوا للف الجنس، وعلى وهه التحديد                

 ها فيم  تلك الستاة التي ألبرتني أفة  قيم عاقةً لن ت   لو عاد بك الزمن اإذً  -             
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 قد تسببت في مريك؟               

  باتجائ المستقب ، لكن إن عاد بي   م  األسف عجلة الوقت ال تدور إال   -             

 ها بيدي هذئ.الزمن سأقتل ها، ب  سأ نق                 
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(4) 

ـي  القهوة ما  أنة بعض البشر يؤمنون  نبه   إال   ه  للعقً  يسًاعد علًى االسًتيقاظ ال أكاًر.  م 

ر يشربها ويشع ر بالنُّ الب تهًا ها كًاأل فاى بنكهاأفة يرى فا البعض الاالث ! أمة اسع  عض اآلل 

تغيًًرة عليًًك تًًدليلهما   ًًياء فيجًً الكايًًر مًًن األيتسقًًان فًًي  المتعًًددة وأمزهتهًًا الم 

م للغليًًان ينهشًهم كمًًا تًًنهش وتقليبهمًا هيًًدًا عًم تضًًعهما علًى النًًار، وإيًًاك أن تتًركه

ًًالجا عًًة فريسًًتها دون ر لبًًؤاتال ه ما سًًالنتين ال يحمًًة  وال  ًًسقة، عًًم بعًًد ذلًًك تحتس 

يًرى  ا الًبعض الرابً ، وكلما ارتشست منهنة ازداد فشاطك. أمة تترك فيهنة ر سةً واحدةً 

ًن يًرون بأفة إ سًيئة   ها عًادة  أفة  يقًًا هًا تًرتبأ ارتباًطًا وعن أسًرفت فًي تناولهًا. وهنًاك م 

والقهًًوة بريئًًة  .ا تضًًخ فًًي عقًًولهم األفكًًار الجامحًًةهًًكأفة  !بًًالعمق والقًًراءة والاقافًًة

 منهم ومن حماقت هم. 

الًذي يًرى  ه كان مًن الًبعض الرابً تتعدد الزوايا التي يرى البشر منها القهوة، ووهي

زوهته هنًاء فنجًان له يحاول هاهدًا الت،لص منها. هلبت  سيئةً  القهوة مجرد عادةً  أنة ب

 أمامًه ويًعت السنجًانف ه. كًان منشًغًا بتصًس  إحًدى الصًحفقهوة بناًء على رغبت

قهوتًه والًذي ارتدتًه قبً  قليً  مًن وسألته عن رأيه في القميص الب ني الذي يشبه لون 

ًـي  بارتشًافها  ارتشًاف القهًوة ويبًدأهله، فربما يتًرك أ . قًال وهًو يكمً  قًراءة أحًد ه 

 ها:ل ينظر دون أن عناوينال

 للغاية را   -             

 يا ره  دعك من الصحيسة وتسرغ لي -             

 لك   فتهي من قراءتها وأتسرغ  اى افتظري حت -             
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 هلكأد لدى والدتي من دما تركت األواللقد ألطأت عن -             

 أفا! يهلأتركتيهم من  -             

. تذمرت هناء ق هًا ال تريًد أن تنشً  أفة  ليًا وفظرت له فظرة فيما معناهًاقالها وي حك 

في منتصًف  . هذبه عنوان   رع في قراءة العناوينبينهم اليوم. ق ل    الصسحة  و معركة  

 فافتسض واقسًا، وقال: .سحةالص

 هنون  هذا؟ أيُّ  -             

 وسألته باهتمام: م  حدث،افتبهت هناء ل   

 ماذا هناك؟ -             

نيهات، -               !ال ب  بمايين الدوالرات هناك لبر بمايين الج 

ًـي  على رأسه لتطمئن على حرارتًه، و ، وويعت يدهاابتسمت سالرةً  تسًأل فسسًها  ه 

بةل هًًا والسًًعادة مايًًين الًًدوالرات! أمسًًك بيًًدها و ق  لبًًر واحًًد يسًًاوي  هًً  ي عقًً  أنة 

ال والصحيسة ما و  ر  ركًض وزالت في يدئ،  تغمرئ. ألذ مساتيحه وويعها في هي  الس  

 فظر لها قب  أن ي،رج، وقال: .باتجائ الباب

 ، سأعود على السور إياك  أن تنام   -             

 المنزل هكذا! افتظر، إلى أين تذه  بمابس  -             

 ، فلقد لرج وصسق الباب للسه:اهتمام   لم يعرها أية 

ن  زوه -                يلقد ه 

ـي  قالتها و  وههها. مام  تصسق على يديها وعامات التعج   تعتري  ه 
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أبًائ قًد أتًى  أنة تي وركًض علًى السًلم كطسً   ألبًروئ صعد حتى يألم ينتظر وهيه الم  

قً  أوفًي  ،ه ليكًون أول المسًتقبلين. علًى السًور صًعد سًيارتهمن السسر للتو، فسر إليً

 ،زال يقعًد فًي الحديقًة كان في القصر يهرول باتجائ أيًوب الًذي مًا من فصف ساعة  

تضًًمخ  وبسًًمة بًًين ذراعيًًه يًًداعبها. اقتًًرب مًًنهم ووههًًه  بًًالعرق، أ ًًارت بسًًمة  م 

بدايًًة عًًم تحًًول فًًي الأيًًوب تعجًً   .نظًًر باتجًًائ وهيًًه الًًذي يقتًًرب مًًنهمألبيهًًا كًًي ي

أمامه وطل  منه أن يجع  بسمة تذه  للًدال . وهيه التعج  لتوتر وقلق عندما وقف 

ًًالرفض. ارتسًً  أرفضًًت، فأعًًاد تكًًرار الطلًً  فأومًًأت طلًً  منهًًا الًًذهاب ف يًضًًا ب

. افتظًر حتًى ة الاالاة، فافصاعت لفمًر وذهبًت غايًبةً صوته بعض الشيء في المر  

واحدة كافية لجعً  وهيًه يتحًدث  كافت فظرةً  غض  ابنته.غايبًا ل ستيه  مة ز  و ابتعدت

 في الحال:

  لدوالراتيين اهناك لبر يساوي ما -             

ملًة فوهيًه مًن الش،صًيات التًي تًزن الكًام  لم يستط  أيوب أن ي ،سي تأعرئ بتلك الج 

سضًول ، فهو ال يض،م األمور ويمنحها أكبر من حجمها. قًال والهيدًا قب  أن ينطق به  

 قد أك  على مامحه و رب:

 ؟ يا وهيه ال،بر مايين الدوالرات! ق   -             

هًم اكتشًًسوا عاًهًًا هديًًدًا كًان السضًًول يعتمًً  فًي فسًًس أيًًوب. أول مًا لطًًر ببالًًه أفة 

 لإليدز بإمكافه أن يشسيه تماًما. فت  وهيه الصحيسة وبدأ يقرأ: 

ربتهًًا األولًًى فًًي السًًسر عبًًر  ية عًًن فجًًاح تجأعلنًًت وكالًًة فاسًًا السضًًا -             

ًـي  و ،سًرعة الضًوءعن سرعتها  زيدت يو ية   حها في تصني  مركبة  بعد فجا الزمن  ه 
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ن يرغً   لًوم فًي السرعة المطلوبة لكسر حاهز الزمن والسسر عبرئ، وعلى ك  م 

عها وااللتزام بالشًروط والقيًود التًي تضً االتجربة دف  مبلغ لمسة عشر مليون دوالرً 

 الوكالة.

 امتعض أيوب، وقال بحنق  ديد:

 ما عاقتي أفا بالسسر عبر الزمن والمركبات الضو ية؟ و -             

ك لًًم كأفًةت بًدل مًًا حًدث بالمايًًي،  بإمكافًك أنأفًًت   قويًًة  بًه ؛ عاقًة   لًك   -             

ت إليًك المًرم، ذكر الستًاة التًي فقلًتك تأفة بالمرم من األساس. لقد ألبرتني  بات ص

 ، أليس كذلك؟التقيتماوتتذكر متى 

 فعم أتذكر ك   يء  -             

 ستعود بالزمن، وتمن  فسسك من معا رة تلك الستاة، وبالتالي لن يكون اإذً  -             

  هناك مرم  من األساس             

 وأردف: ،تحمس وهيه وابتسم من مجرد ت،ي  هذا األمر

ـي  هكذا  -               السكرة، أن تعود للمايي وتمنعها من لقا ك ه 

تًًذكر بعًًض  .لهًًا رغًًم عًًدم اسًًتيعابه الكامًً لمعًًت السكًًرة وتبلًًورت فًًي عقًً  أيًًوب 

ًًي ا ًًف يلتق ًًزمن وكي ًًر ال ًًا حًًول السًًسر عب ًًدور فكرته ًًي ت ًًام الت لشًً،ص بنسسًًه األف

رى من المايي. ك  لًم يت،يً  للحظًة   ذلك كان يرائ في األفام السًينما ية، بينمًا األل 

 أنة رة بجًدار القًدر الصًل ، فهًو يًؤمن . اصًطدمت السكًأن يصب  األمر حقيقةً  واحدة  

ال يسًتطي  و قضًي  األمًر،قد وحتى يوم وفاته؛ ل ت كت  منذ مياد الش،ص أقدار البشر

 . هماس بهذين اليومين وتغيير ما سيحدث فيالمسا م،لوق   أيُّ 
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 ضًرمه يكأفًة ،اسًتدعى عقلًه تلًك الًذكرى بعًد أنابتل  ريقه وويً  يًدئ علًى صًدرئ 

س  إلى رماد   الذكرى عقله تحول أن لشي   .النار لتلتهم عقلة الهش  الحاهة ، وهو في أم 

 فطردها سريعًا، وقال: إليه اآلن

 والقدر ال يتغير ،هذا قدر   -             

 ينتظر السؤال:فقأ هو  ،اسهابة على لسان وهيه كافت

ب   على  ارفنافحن قد  -                لم  .األول من القرن الواحد والعشرينفهاية الر 

 بعضنا البعض من لال قطعة حديدأن فرى  أحد  ي صدق يكن                

لقى على الطاولة، وأردف:  أ ار إلى الهاتف الم 

ًًو ألبرتًًك مًًن بضًً  سًًنين أفة  لتراعًًات  او ابتكًًارات   -              هًًا ال حصًًر لهًًا، ل

ـي  ت رى ما  .هذا محض هراء   ستحدث ستقول الحكمة اسلهيةة من قراءتي لهًذا ال،بًر  ه 

ك قد تغير مًا حًدث فًي أفة ق  من لحظة استنتجت أني في عم أفة  ؟اليوم على وهه التحديد

 المايي

 لم أقتن   -             

ي ي   أفت   .لماذا ال تقتن  -                األحياء، سوف تنقذ فسسك  الموتى أو تقت  لن ت ح 

 من لطأ قد ارتكبته               

 حسنًا سأفكر في األمر وألبرك بقراري فيما بعد   -             

 الوقت قد أزف، أتمنى أن تت،ذ قرارك سريعًا  -             

 ني سأفكر باألمرأفة  ك  ذه  اآلن يا وهيه، ق لت لا -             

 يا سيدي أمركما ت -              
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ًـي  راقً  أيًوب لطواتًه و وذهً . فهض وهيه وترك الصحيسة على الطاولًة تسًير  ه 

ان  على العش  ب وههًه وهًو يرحً . افشًغ  مامً  . لم يكترث للحزن الذي اعتًرى ت و 

 اتساصًًيلها. بًًالطب  وقتهًًا كافًًت افتصًًارً  ة فلقًًد راودتًًه بكًً عقلًًه بتلًًك الًًذكرى العسنًً

ً ًـي  ا اآلن ف  لشهوته الذكوريًة، أمة يحملًه فًي هسًدئ أينمًا ذهً ،  قًذر   مًرم   ؛مًرم ه 

 حتى في موته األصغر النوم ال يتركه بمسردئ.

ًًم   ًًى الصًًحيسة ولمل ًًأنة  أ ًًياءئ واتجًًه قًًبض بيًًدئ عل ًًذكر ب ًًدال ، بالكًًاد قًًد ت  ةبسًًم لل

ًًًه وويًًً  الصًًًحيسة والهًًًاتف بافتظًًًارئ،  ًًًى يًًًذه  إليهًًًا. دلًًً  مكتب ًًًام حت ًًًن تن ول

عبًًر الًًزمن ومًًا إلًًى ذلًًك، تسًًرغ تماًمًًا البتسًًامته التًًي بًًاألعلى. والًًذكريات والسًًسر 

هًا. دل  الح جرة ووهد الًدادة فعيمًة ت عًم  فظًرت لًه بحنًقو بسًمة إال   أن رأتًه مًاطعم 

ابتسًم لهًا ا منهم وقعد قبالتهًا وف د  . أمر الدادة بال،روج، وبوههها للجهة األلرى ال ت سةت

هامد يدئ لت له حين فتبسم ـي   ى أن تعود تلك اليدوأب يطعم   . من الطعام فارغة   إال  وه 

ـي  أعظم الصدقات  نة إ يضعها الره  في فم زوهته، فمًا هًزاء الرهً  الًذي ال  قمة  ل   ه 

 حببًة  م   ه لًو كًان هنًاك هوايًة  م أفًةقسأ   أكاد .يم  من وي  الطعام في فائ ابنته يك  وال

ًـي  ي فًائ بسًمة، وفًإلى قلبه فلن تكون أعظم من هواية وي  الطعًام  بًالطب  تعشًق  ه 

أكار األوقات التي تأك  فيها حتًى مًا بعًد الشًب  عنًدما تأكً  مًن يًدئ. طلبًت  ب  .ذلك

ًً هًًابرب شًًت قاها ورفًًض أنبعًًض المًًاء فس  ًً مسرد  ى و ًًرب مًًن بعًًدها ويًًحك حت

ًًكأفة  ،تضًًحك. يًًدللها ويمنحهًًا السًًعادة ر زوهًًين عا ًًقين علًًى ظهًًر همًًا زوهًًين. آل 

ر األرم، كاهم . والعشق ال،ًالصمن الح  والمودة  ملكما يك  ا يود أن يمن  اآلل 

ر.   كاهما ال يبتغي سوى سعادة اآلل 
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عدتها تماًما فكست يد أبيها عن الطعام  وكتبت:                           اوقلمً  فهضت لتجل  ورقةً عم  ،امتفت م 

  اليتحدث معي بصوت رقيق مف أفا فتاة رقيقة -             

عنًدما ارتسً  صًوته  ها تركتًه غايًبةً أفة  للحظة   قد فسي  لأ ما كتبت، ويحك كايًرا فقر

 ألذ القلم من يدها وكت : .في الحديقة

 ؟يًضاأوماذا  -             

 ألذت الورقة والقلم وكتبت:

 أ ريد قصة ما قب  النوم -             

منه فلًم  كان التع  واسرهاق قد فال .أعطته الورقة وألقت بنسسها بين ذراعيه ليحملها

لًم  وي لهًا قصًةً ه إلى السرير سًيرسبقتمكنت من أن تها لو أفة يستط  حملها. أ ار لها 

ًًى السًًور .يرويهًًا لهًًا مًًن قبًً  ًًاك، بًً  وفامًًت و ،تحمسًًت وركضًًت عل ًًه هن افتظرت

ودست فسسها أسس  الغطاء، ورفعت الطرف الجًافبي للغطًاء بافتظًار قدومًه. كًان قًد 

رت لًًه وكلهًًا  ًًغف للقصًًة فظًً .نهًًوم وذهًً  إليهًًا واسًًتلقى بجوارهًًاكًًن مًًن التم

 وقال: ،الراوي قصته سته ة االجديدة. 

عليًًه   بًًذكر النبًًيوال يحلًًو الكًًام إال  مًًا كًًان، يًًا سًًادة يًًا كًًرام  كًًان يًًا -             

   ًً ًًاة   لديًًه الصًًاة والسًًام. كًًان هنًًاك ره  ًًًرا  را عًًة   فت كنًًه كًًان . لكايًًًرايعشًًقها كاي

 وقد اقترب موعد ذهابه إلى الرب. امريضً 

ستسسرةً   عن كيسية ذهابه إلى الرب، فأهابها: قاطعته م 

كه  من يدئ وتذه  به   -               إلى الرب ستأتي امرأة هميلة وت مس 
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 راوةً بيدئ، وهناك سًا      ي مسك هالموت ره أنة األولى يكذب عليها. لم ي،برها  ةللمر  

هًا مسًك ب  يًضًا علًى يًدئ التًي ي  أوهًودتين، ويسًي  ي  بتجويف عينيًه الغيًر ميس سود  أ

ة ينجو منًه بأعجوبًة. ، وفي ك  مر  أحامهكراًرا في راًرا وت  يرائ م   هتلك الهراوة، وبأفة 

ها قد فطنًت األمًر. طلبًت أفة الموت أ فاى، وأومأت برأسها  الكذبة واعتقدت أنة  قت  صدة 

 أكار: أوع ل ق  في فخ الصمت لدقيقة   مادبع ةقصالمنه أن ي كم  

  ه ألفة  مقتها بشدةأن تأتى ابنته إلى الدفيا يكان هذا الره  في البداية وقب   -             

 القد كان غبي   ؛ولدًا أن تكون  تهىا               

ـي  ا ويحك سالًرا، فضحكت وقاله صًابعه علًى  ًعرها كمًا تحً  مًرر أ .تتااءب ه 

يمن باتجاهًه، كافت تنام على ظهرها فبدلت فومتها واعتدلت على الجاف  األ .ع أن يس

ن سترته   :ليتاب وهذبته م 

مًه التًًي الستًًاة سًتكون أحًن عليًه مًن أ   ا للغايًة، لًم يكًن يعلًم أنة كًان غبيً  -             

اقًًا. إط زوهتًه الاالاًة التًي ال تشًعر بًه   ؛وزوهته التي ترقًد بجًوارئ كً  ليلًة، ولدته

ًـي  امًرأة، بً   مجرد زوهته الاافية ليست بينما . لًن أكًذب اقًد أفجً  لًه ماًكً مًاك   ه 

بشدة، وعلى وهًه وذلك الره  في بداية حياته كان يعشق النساء  عليك  وسألبرك  بأنة 

ن ، ستقولين اآلن وه  تبًدل كً الدقة الجميات م   لًك  ذلًك؟ سًأهيبك بًنعم وسًأروي  هنة

 ر.كيف تبدلت األمو

روى لهًًا مًًن قبًً  مئًًات  .ولكنًًه كًًان يًًروي لنسسًًه فًًوم  عميًًق   كافًًت بسًًمة تغًًأ فًًي

القصص ولم تكن من بيًنهم قصًته التًي يرويهًا اآلن بكً  مًا يحملًه قلبًه وصًوته مًن 
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 كتًرث  غيًر م  تًاب   .علًى وههًه تهدج و جن. لم يشعر حتى بالدم  السالن الذي سال

 : يء   ي   أل

قلبًه إلًى ابنتًه  قة ر   ،منًه ومريًه ال  ًساء ه مًريض  لره  أفًةعندما علم ا -             

 أسًعد رهً    . بًاتالعشًق والسًعادة فجنىه زرع فيها بعض الح  فعله أفة  ما ك  .أكار

علًًى وهًًه األرم بسضًًلها. كًًان قبًً  أن تًًأتي للًًدفيا يمق تهًًا وال يبتغًًي رؤيتهًًا، بينمًًا 

ًـي  ى الح  الطاهر النقي، ب  ة ومعنهلها. أدرك معها قيمأاآلن يعشق الدفيا من  ً ه  ن م 

 . الكراهية التي كافت تملئه   فظسته منطهرت قلبه من اآلعام ووالح .  علمته

 .فًي بحًر النًوم ال ؟ فوهدها غارقًةً  أمفام  وفظر إليها ليطمئن ه  الماك ،دمعههسف 

 ةً ء مًًر  أعًًاد ترتيًً  الغطًًا .علًًى هبهتهًًا ورفًً  الغطًًاء عنًًه وفهًًض ا ق بلًًةً عميقًًةً هًًل  بة ق  

رى  وقال: ،أل 

  غسري ليت أتمنى أن .بكماء يابنتي لقد كنت السب  في أن تكوف عتذر ياا -             

 ما اقترفته في حقك.              

هًا هللا؟! أيًوب يسعً  ذلًك، وي عاقً  ة أن ت عاقً  فسسًك قبً  أن يعاقب  ه  لطر ببالك مر  

ًر  تلك الذكريات المريًرة كمًرارة الح  فسسه ب يًوم وفًاة  . أ ًد  تلًك الًذكريات مًرارةً م  ص 

عمًر الشًهرين فقًأ، من تسً  سًنوات. حينهًا كافًت بسًمة بما يقرب  ذ  نم  فوالدة بسمة. 

سًًم  و، الرابعًًة  صًًباًحا وهًًو عمًً   فًًي وكافًًت كًًوعر تهدهًًدها كًًي تنًًام. دلًً  أيًًوب 

 حًنُّ ي   ادته  لينظر إليها ربمًاصوت بكاءها فغض  كايًرا. حملتها كوعر من السرير، وف

ها هلبًت عاث منذ ولدت. تحدث إليها غايبًا ألفة  أوفهو لم يراها سوى مرتين لها  قلبه

كعادتهًا  بًه  جلًم ت   .و ال يسًتطي  النًوم بجًوار األطسًالسرير بسمة في حجرة فومًه وهً
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بكًًًاء بسًًًمة مًًًن حًًًدة  زداداهًًًا. ر  ل  تركتًًًه يسًًًرغ  ًًًحنة الغضًًً  إلًًًى آووصًًًمتت، 

 كًوعر ظً  يتحًدث بًنسس النبًرة. تركتًهو ،لهًذا البكًاء حساب لم يحس  أية ف ،الصوت

 بًًاتقلبًًه للحظًًة عنًًدما  ق  ، وحملًًت بسًًمة واتجهًًت للحمًًام. ر  الكًًام عًًن كًًفة حتًًى 

ًًا مًًا أنوصًًوت بكًًاء كًًوعر أعلًًى مًًن صًًوت بكًًاء الطسلًًة.  مًًن البًًاب حتًًى سًًم   د ف 

يعًا. فًت  البًاب سًرهًرول باتجًائ الحمًام و .بقوةو ريية الحمامصوت  يء يرتطم بأ

تسًتند بظهرهًا علًى حًوم االسًتحمام، وبسًمة و ،وهد كوعر تقع د وقدماها مستوحتان

ى أريًية الحمًام، وقًد التي كافت تحملها قًد افسرطًت مًن يًدها الي سًرى وسًقطت علً

ى طسلة وويعها في السرير وعاد إلً. رك  سريعًا وحم  الد  راخ   ديلص   تحول بكاءها

ًًا! ةً . عًًاد ليجًًدها صًًامتكًًوعر لقًًد  .دون هًًدوىولكًًن حًًاول هاهًًدًا أن يوقظهًًا  تماًم

هًدئ الً ذي صمتت حتى تحول الصمت إلى مًوت. ماتًت بعًد أن ألًذت حبتًين مًن الم 

ألًذت حبتًين و ،فًت قًد دللًت الحمًام حافيًة القًدمينكا .يعينها على تحملك أيها األبله

هدئ بعد أن ارتسً  صًوت بكاءهًا قلًيًا ظنًًا منهًا أفة  عًا، لكنهًا لًم هًا سًتهد أ سًريمن الم 

كافًت  تهد أ ب  بكت كما تبكي طسلتها وأكار. أمسكت الطسلة بيدها الي سرى واليد الي منًى

ها، فافزلقًًت يالًدم . سًًقأ بعًًض المًاء أسًًس  قًًدم حوهمًًهًًا وهههًًا كًي تكًًب  تغسً  ب  

هًا افسرطًت مًن عندما تحركت لتجل  منشسة وتجسًف الًدم . مًن رحمًة هللا بالطسلًة أفة 

سقوطها علًى األرم،  وتابالسقطة. بينما سقطت كوعر على ظهرها،  يدها ولم تتأعر

 فزيًف  إلًى السقوط في فخ الموت. اصطدم رأسها بحافة حوم االسًتحمام فًأدى ذلًك 

للطبيً  الًذي كتً  تقريًر  كبيًر   بالمخ توفيت على أعرئ. اكتسى حينها بدف  مبلغ   داللي   

رم. الوفاة. كتبه كما أراد هو، وإلى اآلن يشعر بال ن تسب  في هذا الج   ذف  فهو م 
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ًت زال يميرئ يؤرقه ما ًي ما أفًة الضًمير فلًم ي م  تلًك  ظلًتزال يتًنسس.  مًاه بعًد، ال س 

ما بعًد اقتًراف  درك هيدًا أنة أتغمس النسس في هحيم الضمير. فهو الذكرى بتساصيلها 

ًًإفًًخ الضًًمير،  الًًذف  تقًً  الًًنسس فًًي ويطمًًئن فيرتًًاح الضًًمير  ا أن تسًًتلم وتعتًًرفمة

بًررات سسًكات تا أن ت،تبئ للف أغوار الكذب وتمة إويستكين، و جًرع الكايًر مًن الم 

 هلً ع  عتًرف مًن لًال مذكراتًه يهو فقًأ سًيحاول أن  .ايموت ت باعً  ذاك الم زع  حتى

ًر تًراودئفتلًك الًذكرى يشعر بالطمأفينًة والس ًكينة.  بتساصًيلها الدقيقًة،  بًين حًين  وآل 

 وكالعادة يسأل فسسه السؤال الذي يازم هذئ الذكرى:  ،مما تحمله من أل بك و

 ت رى لو طلبت منها المغسرة ستغسر؟ -             

ه ي،شى االقتراب مًن حتى أفة  ؛لزيارة قبرها كي يطل  الصس  منهالم يجرؤ أن يذه  

ة األولًى عنًدما اسًتجدته أن يًذه  معهًا لزيًارة . المًر  أهناك. ذهً  عًاث مًرات  فقً

وأبيها، والاافية  عند دفن ها، والاالاة عندما أتى ألوها من السسر فذه  معه تكريًما أمها 

 له وأللته التي لم يكن لها في الد فيا سوى هذا األخ. 

 اس  ع ًالنُّ ها تغسًر. لكًن ل  ع   ويطل  منها المغسرةفي الصباح ها راودته فسسه أن يذه  إلي

 نام. أن ي ال ب دة اآلن و قد غلبه

ال تسًتيقظ أعنًاء  أوأحًام  ة  دقيقتين أو عًاث عنًدما ال تًرى أيًك فمًت لًتشعر أف   أحيافًا

وهدها السًابعة صًباًحا. لًرج مًن فر عندما استيقظ وفظر في الساعة ع  فومك. هكذا    

 أواًل  قظًه ليًأتي. ذهً  ليطمًئن علًى ليلًىياتص  بسا قه وأ .وترك بسمة فا مةالح جرة 

 . م حتى ال تتحدث إليهة أدق كافت تتصن  النوأو بصور زالت فا مةً  فوهدها ما
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ال،دم في القصر فور استيقاظه وعلى رأسهم الدادة فعيمة التي ذهبًت لتنًام  استيقظ ك 

 بجوار سرير بسمة كما أمرها قب  أن ي،رج ويتجه للسيارة.

 إلى أين يا سيدي؟ -             

 السيارة، فأهابه:في ق ع د  سأله السا ق فور أن

 إلى مقابر السيدة عا  شة -             

سًاعتين تعج  السا ق قليًا فلم يذه  معًه إلًى ذلًك المكًان مًن قبً . اسًتغرق األمًر 

ة، وبمسًاعدة أحًد سًاكني المقًابر قبرة بعد أن يا الطريق أكار من مر  مليصا إلى ال

ق س ًر، والًذي ال توهًد عليًه فبتمكنا مًن الوصًول إليهًا. وقًف أمًام القبًر ا . واحًدة   تًة  لم 

ًد حاول الدلول فلم يستط  . عًرم عليًه سًاكن المقًابر أن يحطًم القسً  فالبًاب م وص 

 فرفض.

ًًوقيمًًة ما تًان هنيًًه وأعطاهًا للرهً  ألًرج مًن حافظًًة فقًودئ ورقًة ب ًرة . كرئ     مًًن  م 

بعًًض  يهًًاوكًًان يحمًً  عل، فاريًًةً  دراهًًةً  قًًودفًًي منتصًًف العشًًرينات ي للسًًه  ًًاب  

 لمقبرة المجاورة لمقبرة كوعر ودللها. وقف  أمام ا ؛النباتات

 ئ فقعًًد.كًً  مًًا يحسًًظ مًًن قًًرآن حتًًى تعبًًت قًًدماوقًًرأ  تضًًرع أيًًوب بالًًدعاء لكًًوعر

بالنباتًات والًورود. فربمًا أدرك  متلئًةً أن يوصًي السًا ق بجعً  هًذئ المقبًرة م  وعدها 

لقًد أرادت فها تتمنى أن ت دفن بجوار عا لتهًا، اآلن حكمتها عندما سمعها تقول ألبيه بأفة 

فنسذ رغبتها إكراًمًا لهًا. افتابًه السضًول وذهً  ليًرى  هم من وحشة القبرأن تستأفس ب  

 ورة. ذلك الشاب العشريني الذي فت  المقبرة المجا



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 65 

ًًاك. هكًًذا وات  اسًًتغرقت المسًًافة أربعًًة لطًً ًًـي   كًًي يصًً  إلًًى هن ًًراء  ه  ًًابر السق مق

 ذلك تلتصق بعد الموت. كما تلتصق األهساد في الدفيا ك هنبًا إلى هن تلتصق 

مًا. لًم يحًاول أن يلسًت افتباهًه وتركًه حتًى  يئًاوهًد الشًاب يكتً   ًففظر من البًاب 

ًًً م  ًًًي م  ًًًة بالنباتًًًات ينته ًًًرة الصًًًغيرة الممتلئ ًًًه أن تجًًًوب المقب ًًً . سًًًم  لعيني ا يكت

 .وابتسًًم حًًين وهًًد عينيًًه ترتكًًز عليًًه انًًي عليًًه. افتبًًه الشًًاب لًًهال،ضًًراء، وهًًو ي  

 :ؤالسبادرئ بالفقرر أن يه لم يجزع منه، ألفة  أيوب تعج 

 ؟الاصً  يئًاه  كنت تكت    -             

قيً ، فأعًاد  م  تعبيًًرا عًن عًدم االسًتماع ل ًلم ينصت الشًاب هيًدًا للسًؤال، فهًز رأسًه 

 رى، فأهابه الشاب:ةً أل  ر  أيوب طرح السؤال م  

 كت  لنسسيأال، ب  كنت  -             

 قرأ ما كتبتأأن  أريد -             

 :، وقالل ، فارتبك الشاب قليًا باغته بهذا الط

 في حجر  يعهاوعندما تنتهي من القراءة  ملهابأك تسض ، لذ الورقة   -             

 بالدال والقها               

 أعطائ الورقة وأغلق المقبرة ورح ، وتركه يقرأ: .فهض الشاب وتحرك باتجاهه

 عليًك أن تًذه  ،ك علًى حافًة المًوتوالًدك وتشًعر أفًة ما تشيخ قبً عند -             

غسًًلين لجسًًدك ولًًيكن كهًًًا يًًاقأ  للمقًًابر كًًي ت جهًًز قبًًرك بيًًديك!   تكتًً  قا مًًة الم 

سًتباحة   احًد  .  ،ص  وهسنيهفوق من عينيه وتهدل الجلد  بعًد  يكسًي ليسًتر عورتًك الم 

ت  اموتك.  ومليئًةً  أن تكون فبرة الصًوت قويًةً  يج  .النساء التي ستنوح عليك هيدًا ر  ل 
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مًًن  أو! سًًالنة  تصًًلبة قطًًرات دمًً   بًًالح زن والشًًجن كًًي تًًذرف بعًًض األعًًين الم  

م يقولًون أن ال تأتي النساء للسك إلى المقابر حتى ال تتعذب بعد موتك، فه األفض  لك  

 "!!علم حقًا ما ذف  الميت"ال أ اح ي عذب الميتو  الن   أنة 

ن ي فليبكي ن يتألم فسًي النهايًة   ،بكيعليك م  رزق بأحًد  فلًن   ؤقًت  هًو حًزن  م ويتألم م  تً 

ك نت من أصًحاب ال،ًواتيم السًيئة. ك في حالة أفة  سوى أفت   اسرمدي   ازفً يحزن عليك ح  

، سًيظن الجمً  ر بعض النقود ألصدقا ك الذين سيحملون فعشك حتى يركضًوا بًه  ل  دة ا

  "!النعش يركض وحدئ" ك  ،ص  تقي  أفة 

   ًً كسًًن   اد ف  قًًرئ والم  مًً  القهًًوة، أوصًًي وحًًارس القبًًر وصًًاف  القهًًوة وحا أهًًرة ال م 

ن فًي العًزاء ونعتًك الجالسًكر حتى ال يبجل  الكاير من السُّ  أوصه   .صاف  القهوة هذا

  "بس،اء   اد ف    " ؛بالب ، 

 فًت دينًًاكا صًقة  كً  ب   د  د   ينًًا عليًك سًددها، سًك  ديوفك حتى الشتا م التي كافت د د  سد   

 "نًامدي ن دا نًا وال تك نك  لذلك  ؛ين  ي غسر للميت ك   يء  إال  الد  " عليك ألحدهم

طًًا ًا علًًى  مًًااًل  فهًًو ينسًًق يًًك، بًً  الكايًًر والكايًًر مًًن النقًًودألب تًًرك بضًًعة فقًًود  أ  

نشًًطات الجنسًًية والم،ًًدرات ال ًًالم  يًضًًا بًًالكاير مًًن أك  ال تنسًًها مًًًرا. أ  تًًي يشًًربها س 

  "!ال تنسى الجنة أسس  أقدام األمهات" ؛بعد موتك تدعوا لك   النقود حتى

ـي  ساعة ولبئها عند القبر ت رى ما قتني ا أحًدهم عنًد  فيهًا سًيمكث زمنيًة   أطول مدة   ه 

تعًيش لمًدة قًرن  ساعةً  ا تريم ستنقضي بين الزيارة والزيارة. قبرك! كم من األعوا

 بحساب األيام تحت التراب!  ت  تكس  أف   أو

 .  وة  ر وة! فجسدك سيكون لير ر  قب  ال  ت،بئ فقودًا في القبر فالديدان ال ت  ال 
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 ودفوت من الموت.  بدرهة كه    ا ابً  دوت  غ   ت المال الكافي.ادةلر  حسنًا ه  

زيسة لروحك السعادة. دع لهم ؛م ت اآلن بسام ؛م ت احسنً   !الدفيا يحترقون بجنتها الم 

ل ص   ، وط المًاء مًن الصًنبور لحظًة إغاقًهكسًق هيًمًن عينسقأ الدم  من القراءة و ل 

ة. فظًر لًم يجًدئ بًالمر  فبحث هنًا وهنًاك عًن الشًاب  ض  .ي ن و ك أندمعه على  كأنة 

  .حمد المصريأمدفن عا لة الحاج  تحم  اسم المقبرة؛ يافطةً  األعلى ليجد إلى

 ؛سفجليزيًةباللغًة ا وف مرسًومةً أعاد قراءة الورقة مرتين وافتبًه لوهًود بعًض الحًر

"Ex Piredبتسًم وهًو ي لًف  الورقًة بحجًر وألقاهًا بالًدال  ." وهًدها بنهايًة الورقًة

 :نسسهيقول لو

 من يشاركني فسس األلم وربما أكارهناك لست وحدي من يتألم ف -             

 تقف على قدميها  ه ليس الجاة الوحيدة التيفة أ  ة األولى للمر  ا وفعلي  أدرك أيوب 

هم النًاظر . يظًنالسًا رة فيمًا بيننًاتتنسس. فهناك آالف وربما مايين الجاًث  لتاز ماو

 ينتظرون من يقب رهم. وهم أموات   إليهم أحياءً 
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 (5 ) 

ن ونك ًفة إ .يف آمنت لها طوال تلك الس  ، كاذبًات  ها ما  الغالبية العظمى م   ،ادعًات  م   نهنة

ًًات   ًًأ فةاق  ًًد له  ًًاق نة ، ال عه ًًو .وال ميا ًًن  نة يتل ًًاء م ًًى غًًايته   ن  هًً  أن يصًًل  أكالحرب  نة إل

  الًنعم مًًن لكًً افًي ف ًًا ة  الًذات، زاهًدً  ابتًور القلًً ، منقسًم الوهًدان، تا ًهًًويتركنًك  م

عليًك باق لهًا مًن أفوعًة   نة الواحدة منه   يت لق .ولوهعك لك   يتركنك غير مكترعات   .حولك

رعه الامافية علًى ا ي لقي اسلطبوط بأذت لقيهم كم .وهنون   وتود د   برياء و موخ  وكيد  وك

. ت ،بًًرك نة وأهسًًاده   نة والجًًوع يًًنهش فًًي قلًًوبه   بمظهًًر الشًًب  لًًك   ن  فريسًًته. يظهًًر  

ـي  ها اكتست وأفة الواحدة منهنة  حول قلبك كما تلتًف المشًافق  ن  ب دًا أ ب دًا ال تكتسي. يلتسس  أ   ه 

رها وت  حول الرقاب لت ا فًي النهايًة المًوت. كًذلك تمنحهًلاء ها وتقط  عنها الهًونق  ،  كس 

والكياسًة  واأللًاق العظيمًة مًن  عوب التقوى والورع والاقافًة   ن  في قلبك. يلبس   ن  يسعل  

بعطر ال،يافة، وتلًك الوديعًة التًي تتلًوى  ن  يتعطر   نة . أغلبه  نة إلى غايته   ن  ه  أن يصل  أ

، ال تقلًق سًتعيش وتنًتقم ها ستموت م  أول لحظات الهجًر والسقًدمن الحزن وتقول أفة 

لًذاتها، فقًأ تحتًاج إلًى ال،بًرة التًي ستكتسًبها مًن الوحًدة والًدموع وبقيًة المتملقًات 

 أماالها. 

،ًان. كمًا تً أيوب ال،ا ن اكتشف اليوم أفًة دان تلًكه م  المقولًة التًي ينسًبوفها إلًى  دين تً 

،ًون ت ،ًان. كمًا ت . افطبقت عليه ولكن تبًدلت الكلمًات وأصًبحت ريف   فبوي   حديث  

، عملًة ال،يافًة. وههًان لعملًة  واحًدة   عنًاناالهما  .مزدوهة   صسعة   ؛الزوهة والصديق

، فوقسًت ئ في فمه قطعة لحًم  كبيًرة  والطس  الذي وي  أب ه ما ه ماليشعر اآلن أفة  بات

 .    هايلس ظ  لى أن يبتلعها، وال قادر على أن في حلقه، ال هو قادر ع
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تحديًد وقبً  أن يكتشًف ال،يافًة. اهتمً  مجلًس اسدارة بر اسًة علًى وهًه ال ساعة   ذ  م  

ر ً  األول للر اسًة هًو فا بًه  أيوب اللتيار الر يس الجديد بناًء على رغبتًه. كًان الم 

االهتمًاع هً  تلًك الغايًة. افتهًى ألًذي قربًه منًه الستًرة المايًية مًن الدكتور وليًد وا

يًضًا بمغامرتًه أعًض التساصًي  وي،بًرئ بًه لمناقشًة با إلًى مكتبالموافقة، عم ذهبا سًوي  

 التي قرر أن ي،ويها بعد تسكير  طال عاعة أيام. 

رة قد  عاعة أيام   يت،ًذ  بجعً  أيًوب قدوم وهيه بذلك ال،بر المجنون، كافت كسيلًةً  ذ  ت م  م 

. أبدى الًدكتور وليًد اعترايًه علًى لوم تلك التجربة من أه حزمةً من القرارات 

ه منًذ رغًم أفًةالقًرار الًذي أت،ًذئ وتركًه وذهً !  سسه على هًذاهذا السسر وعبر عن أ

أيام عندما كافا يجلسان في الحديقة سأله لو عاد بًك الًزمن مًاذا سًتسع ، وحينهًا  عاعة

ًف  اآلن أ ًد األسًف لسكًرة تغييًر القًدر، يتمنًى أن يقتً  تلًك الستًاة هأفًة أيًوب قال . أس 

   تقدير!على أقفي األمر وتركه دون أن يتناقش معه 

نًذ لمًس دقًا ق. أمرهًا ،ارجاألستاذ صاح ينتظرئ بال دللت السكرتيرة لت،برئ أنة   م 

م،لوق يقاطعهم. فادت السًكرتيرة صًاح وأغلقًت  أن تدلله على السور وال تجع  أية 

 الباب بعد دلوله. ألقى التحية وأردف مبتسًما:

 هله؟ أني من األمر العاه  الذي استدعيتت رى ما هو  -             

 أسترح أواًل  -             

 قعد  صاح، وفهض أيوب من مقعدئ واتجه ليق عد قبالته: 

 أصدقاء وصداقتنا نا لسنا مجرد  ركاء عم ، ب  فحن تعلم أفة  أفت   -             

  يء  أهم من ك                
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 تاب :بالقلق والتوتر ولكنه لم يقاطعه وتركه ي     ع ر  صاح للحظة  

  يرةً عني، لكن يتبقى أهم  يء لمكا تلك الصداقة هعلتك تعلم أ ياءً  -             

 تعلمه بعد                

 هنا قاطعه، وتحرك اللسان عم من بعدئ الشسائ دون إرادته، وقال:

 ؟ما هو -             

 سألبرك ال تتعج   -             

 تتركني في حيرةال  األبرفي إذً  -             

 علمه سوى سر عليك أن تبتلعه في هوفك، هذا السر ال ي ما سألبرك به   -             

 الاالثستصب   وأفت   أعنين فقأ             

 تغيرت مام  الصديق فأردف أيوب سريعًا:

 أفا مريض باسيدز -             

ًًا    ،صًًت  اد. تلعًًام وتًًوتر، وفًًيللسًًو ا ًا وطسًًق لًًون وههًًه وأصًًب  مًً صًًاح ع ي ن 

اللحظة التي تلعام فيها سقأ في السخ الذي ف ص  له. قال وهًو يجسًف العًرق مًن علًى 

 وههه:

ـي  فليلى  باسيدز امريضً أفت  كيف ذلك، إن كنت  .ال، اسيدز -              رى  ه   األ ل 

 *.يمرمريضة، وأفا               

ًًه   جًًرة م الًًذي سًًقأ فيًًه. لًًرج أيًًوب مًًت تماًمًًا واستشًًعر ال،طًًأ الجسًًيم  نًًا ص  ن ح 

 عًوان  . الًذي كًان ينتظًر علًى مقربًة حبشًي قا ًد الحًرس ال،ًاص بًه   ًار لالمكت  وأ

ًًه وكًًان حبشًًي يقًًف  ًًن الشًًركة أمام ًًر أن ي،ًًرج م ًًت األوام ينتظًًر األوامًًر، وكاف
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من الموظسين، عم ينتظرئ في السًيارة  موظف   بصحبة السيد صاح دون أن يرتاب أية 

ميعًًًا إلًًى فيلتًًه الصًًغيرة بًًالتجم  ال،ًًامس، والتًًي كًًان يمًًارس فيهًًا هريمًًة ليًذهبا ه

ق  منًذ قليً . ال،يافة كما اعتًرف  لطريًق رن هًاتف ا، وفًي احبشًي األوامًر حرفيً  ط بًة

ـي  أيوب وكافت ليلى  تصًلة. ألبرتًه أفة  ه  هًا سًتذه  لتشًتري بعًض األ ًياء فسًم  الم 

ًًطمًًئن علًًى بسًًمة. و  ا مالهًًا بًًذلك بعًًد السًًيارة إلًًى السًًيا، واتجًًه الجميًً  إلًًى  ت  لص 

. بعًد همًوكمًم ف وقيد صًاح بًه   ا  حبشي مقعدً ح جرة النوم بناًء على رغبة أيوب. هل

بًاب واصًطح  الضًيف إلًى فت  حبشي ال .تقريبًا كان هرس الباب يرن ساعة   فصف

ـي  كافت الزوهة  .حجرة النوم  الضيف: ه 

 ؟!المتعةلك  ي من ال،ا ن، ت رى ماذا يبي ، ه  يبي  شترلقد أتت ال،ا نة لت -             

ًـي  قال أيوب تلًك الكلمًات، و  زالًت تهًز رأسًها كببغًاء   يحًدث. مًا لًم   صًدقة  غيًر م   ه 

التًي يًد حبشًي السًيدة ليلًى وقد هًن هنوفًه مًن الشًمس الحارقًة. ق في قسص   محبوس  

 ظلت مشدوهة لبعض الوقت، واستساقت من دهشتها على الكذب:

 اأ بدً ي لم ألنك نأفة  لك سمأق -             

فظًر  .ئ بًال،روجاألمر، عًم أمًر ف سةذ  افتظرئ حتى  .هامفلها ب لحبشي أن يكمم أ ار أيو

 :وقال ،سالرة   ه ابتسامة  إليهم بعد أن عافقت  ستي

  يستحق التصسيق؟ما رأيكم في هذا السخ، أال   -             

رسم هذا السخ، ب  كان السض  األول للدكتور وليًد الًذي لم يكن السض  لعق  أيوب في 

دون أن ي،بر أيوب بهذا اللقًاء. كافًت قًد  هام   السيدة ليلى طلبت رؤيته ألمر   ألبرئ أنة 

، وسًيمن  الًدكتور بسًمةه سيترك الميراث برمته لاستشست من بعض أحاديث أيوب أفة 
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ن يترك لها سًوى بعًض الستًات وليد الوصاية على الشركات والممتلكات حتى تكب ر. ل

 .  يء   بك ها تظسر ل  فوعتها عليه ع  فأرادت أن ت لقى بأ   ابنته،والبقية ستذه  إلى 

ك  مًن سهلة االصطياد، و ه فريسةً فة ت أظن ما أهم  أن تكون فريسة أحدهم ف يمكن ك  عقلً 

ًًف  .الصًًياد. تعامًً  معهًًا بًًذكاء   ًًديد صًًب أن ت   أغلًً   سًًقأ فيًًهلهًًا السًًخ الًًذي ي    ص 

يحتاج  أيوب قد  ارف على الموت وهو أنة فخ الطم  . ألبرها  ؛البشر على حد  سواء

كًة  بعًد أنسيتسقان سوي   .مالية   فهو يمر بضا قة   مالالن إلى الكاير م  ا، وسيقتسمان التر 

ًًـي  تسًًاعدئ  الوصًًي علًًى الطسلًًة. لكنًًه ي،شًًى أن يمًًن  الوصًًاية أيًًوب بًًأن يجعلًًه  ه 

 دقا ه المقربين. يحكت ليلى وقالت:لصاح، فهو من أص

 ح ه نا ال تقلق صا -             

قًد عاقة تربطها م  صاح فل وهود. تأكدت على السور  كوكه بوأ ارت إلى حقيبتها

اًحًاة وهما يمزحًان مر   أكار من ا اهدهم ز  يتعًدى حًدود الصًديق وزوهًة صًديقه.  م 

ينصً  لًه السًخ وي،بًرئ  صًاح.يبًدأ ب د ى لًه النصًيحة بًأنألبر أيوب بك  ذلك، وأ س  

ه مريض باسيدز عم ينتظر ردة السع ، وإن لم يتأعر كايًرا، ينظر في هاتسه وحتًمًا إن أفة 

سًيجد فًي هاتسًه بعًض الًدال   فالنسًاء ذكيًات للغايًة فًي إلسًاء  كافت على عاقة بًه  

 . دلي    أية  نة ه  حتى ال ت مسك علي  يء   أيُّ  يسعلن   الدال  . من الممكن أن

وهد أيوب في هاتف صاح لاف الرسًا   النصًية والمكالمًات بعًض الصًور التًي 

ًـي  ها لزوهتًه ويحتسظ ب   ي،شًى أن  فهًوالت قطًت دون معرفت هًا.  عاريًة   بمابًس  ًبه ه 

هًًا. فقًًرر االحتسًًاظ بًًبعض الصًًور ال،اصًًة التًًي يسًًتطي  تهديًًدها مًًن لال   تغًًدر بًًه  

لهًا   السًخ لزوهتًه. عنًدما أرسً  بعًض الشًيء فًي فصً اإحقاقًا للحق كان أيوب ذ كي  
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ة فأتت كالكلبً ،على فيا التجم  منها أن تلحق به  من هاتف صاح يطل   فصيةً  رسالةً 

 اتصلتهسدها بالمتعة. أتت بعد أن  ه  أن يتم،ضأالتي تلهث وراء أحد الكاب من 

ًًم ي  ب هًًا أفة ت،بًًرئ ليوب أبًً اتصًًلت، عًًم فهاتسًًه كًًان بحًًوزة أيًًوب ،يًً جصًًاح أواًل فل

ست،رج لتشتري بعض األ ياء، وكان هو بافتظارها لتدف  عمن ال،يافًة التًي ا ًترتها. 

   ما كة القبر الموتى. م كما ت حاس  به  حاس  وقف أيوب على رأسهم ي  

ً   المًوتى مًن سينتاب السضول بعض القراء ويسألون، وه  رأيت ما كة القبر ت حاس 

 نًي بًالطب  لًم أراهًم، فجسًدي مًاأفة السا  ، وألبًرك ريي فضولك عزيزي قب ؟ سأ  

ًزال على قيًد الحيًاة، وكً  الًذين مًاتوا لًم ي،ًرج أحًدهم ويًروي لًي كيًف ف  لًه     ص 

 !؟ةالما كمعه  فه  سي،برفي ماذا تسع  يشتهي! الموت السخ كي يسسك دمه كما

ق والزوهًة. أيوب بعد من تلك الصسعة التي فالها علًى يًد الصًدي قسعلى ك  حال لم ي

هناك ديًدان  تأكً  مًن رأسًه.  كأنة ة ال ت حتم ، ه كان يشعر باأللم لدرهأفة د على ذلك ز  

صًع  يتًألمون كمًا يتًألم. فأ ؛أراد أن يجعلهم يشًعرون بمًا يشًعر هما في األمر أفة  ك 

أحًدهم يأكً   .يجتم  األلم الجسدي والنسسًي معًًاهو أن  ما يمر على اسفسان في حياته

ر يلتهم الروح كمًا النًار التًي ا ًتعلت فًي قلً  الجسد  اث، واآلل  كما تأك  الديدان الج 

 الحط . 

ه سًقأ فًي فسًس أم يحًاول أن ي صًدق أفًة يودعهم ال تعلم ه  .لهم بغرابة  وب يتأمظ  أي

ًـي  يقوله في تلًك اللحظًة  ما استطاع أنه   ا. ه لن يسقأ فيه أبدً أفة األلم الذي ظن  أن  ه 

 :واحدةً  كلمةً يقول 

 لماذا؟ -             
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جًز علًى أسًنافه. العجيً  فًي وهو يشير بيديًه، ويهًز رأسًه، وي ة  كررها أكار من مر  

ًًأاألمًًر  ، علًًى للغايًًة. هًًو فسسًًه ي جيًً  عليًًه بًًأكار مًًن إهابًًة   ابسًًيطً  ه يسًًأل سًًؤااًل فة

 رأسهم المال والمتعة. 

ًـي  مامًة وينًزع الك   وسلت إليًه أنها لم ت،نه. تلت ليلى ت قسم بصوتها المكتوم أفة از ما  ه 

مامًًة، تركهًًا تسًًتجديه قلًًيًا، عًًم فًًزع الك   .ر برأسًًها وتهرطًًق بكًًام غيًًر مسهًًومتشًًي

 :فنظرت له باستجداء وقالت بتضرع

  يء أسأت السهم، ليس بيني وبينه أية  ك  ن للقني أف  أقسم بم   -             

 ال تحش ري ال،الق  في قذارتك -             

  وهعلها تشاهد بعًض الصًور بأمر ليافتها من البداية  للنهاية، ب قص  عليها كيف ع ل م

ـي  لها و د فيهًا اآلن. فظًرت  ه  جًرة النًوم التًي ت قعً  لصًاح وبصًقت عليًه بعًدما في ح 

 :ة الاافية بعد أن قالتبصقت عليه للمر   !هافة من ذلك السع باس عرت 

 !ًا كنت أظنك  ره   -             

 منهًا تنتقصًيرهولتًه! و مًن نتقصًيي،ون صديقه معك  ولًم ت صديق   بربك يا امرأة،

 .  يء   ه صورك  بمابس النوم! آل م تتوقعي من ال،ا ن أية ألف  

هًا مجًرد ما يعرفوفه عن الرهولًة أفة  من مايات ليلى ك  عديدهناك ال أتعج  حقًا ألنة 

 ترويها!  مكافت أزواهه إنحتى و نة وتروي أراييه نة تريي  هواته أهساد  

ًإباسيًدز، بً  و أيًوب مًريض   أنة افدهشت ليلى عنًدما علمًت  عقت ن صً  التعبيًر ص 

ًـي  ، و. ظلًت تنظًر لًه بباهًة   ًديدة  ستهاالكهرباء م   كأنة  تتوسً  الصًس  والغسًران.  ه 

ها تتمنى لًو تمنحًه بعًض العمًر ن ي حبهم، ب  أفة ظلت تستجديه بحياة بسمة وحياة ك  م  
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ا كًي مهًكمًم فيتركها على قيًد الحيًاة. ما تبتغيه اآلن أن  ك أو يعاقبها بنسس المرم. 

جً   ،ل م فلًم تصًمتتكف عن الك   جًرة  وح  بسًت بًدال  ح  وظلًت تمًوء كالقطًة التًي ح 

امًه وهًو عنها النًور والمًاء والطعًام فأصًبحت ال تًرى سًوى السًواد. تًاب  أيًوب ك

ا:الدم    ُّ ينظر في عينيها التي تس    س ح 

ًًم   -              ًًه أفة  هًً  تعل ًًن تعشًًقين المًًال وتعبدين ًًا م  ًًة مًًن ي ًًة الاالا ًًي المرحل ًًي ف ن

ليسًًت  فسًًبةً  لًًك   تًًرك، وك نًًت أفتًًوي أن أقًًد أو ًًكت علًًى المًًوتنًًي أي أفة  .المًًرم

 ن عروتيالقليلة مب

هعبتًه، ولًم يتبقًى اآلن فًي رتبة حتًى أفًرغ بعًض مًا ظ  يتحدث ويأتي ب جم  غير م  

 أن ي،برهم بمصا رهم التي تنتظرهم:سوى 

 لك  فع  عمن، وعمن ال،يافة الموت -             

ًر أسًس  ف ك يًه. عقًد  امنهمً ًا لرج من الح جرة وتركهم بمسردهم. يًود ك ً لًو يضً  اآلل 

صسقة م  حبشي حارسه الش،صي، وطلً  منًه التكًتم علًى األمًر مًن بدايتًه إلًى أن 

لم كان بماابة  ينتهي لقاء مبلغ   نيهالح  " ألبرئ أيوب بمًا بالنسبة للره  "فصف مليون ه 

 ينتوي فعله عم سأله:

 ماذا ستسع  لو كنت في موقسي هذا؟ -             

 لقي بأهسادهم للكاب تأكلها لهم وأ  سأقت   -             

 وهذا ما سوف فسعله  -             

 اى يكًون  ًريكً   الره  معه حتًه استبدل حرف األلف بحرف النون وهمنا أف  الحظ ه  

 ألي م،لوق.  ه سيكتم األمر ولن يتسوئ بكلمة  أفة كي يضمن ل ؛الجريمةفي  اأساسي  



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 76 

سًيجنيه، وعلًى اسًتعداد أن  لم يستوع  حبشي الك ل م هيدًا فعقله مشًغول بًالمبلغ الًذي

 ه  ذلك المال. أمن  يء  أية يسع  

ستعداد للقت  والذب  وفعً  أغلً  األفعًال حبشي ماله ما  الكاير من البشر على أتم اال

 . معقول   مقاب   و سافحة   فرصة  الحيوافية ولكن إن كان هناك 

هاتسًه واتصً  بوهيًه وأمًرئ بًإلراج العمًال علًى السًور وإفًراغ البنايًة أيًوب ألرج 

ها اللوح ال،شبي كي يقعًد فًي الهًواء. لًم يجًد وهيًه التي طل  منه من قب  أن يض  ب  

ى تلبيًة رغبًة صًاح  المكًان والعمً  بعًد أن سًأل عًن السًب  ولًم يجًد مسر سًو أية 

 . إهابةً 

حتًى  ،فارغًةً  باتًت البنايًة أنة الساعة حتى رن هاتسًه وتًم إعامًه ما يقرب من افتظر 

،ًدرً  ه ويضًع االحراس تم منحهم عطلة كما أمر. كًان قًد طلً  مًن حبشًي أن يبتًاع م 

ا. بًالطب  هًم بًأمس الحاهًة يسعً  فعًًا إفسًافي  ه كأفً  ،عم يدل  ويسًقيهم في زهاهة ماء  

  .مالها تغلي من  دة القيظر   ا ة  إلى ماء يروى حلوقهم التي باتت كالس  

با كليهم أفسسًهما أعلًى البنايًة  ووهًدام  عميًق. اسًتيقظا مًن غسًوتهم في فًو اا وغطة   ر 

لته  وهلودهم تنز عرقًا من حرارة السط  برغ ها الم  قًد الليً   م أنة يرقدان على سطح 

 أو ك على النهوم من قيلولته. 

. همًا أفسسًهما لًم يشًعرا سًوى بًاأللم  ًيء   إفسان بًأي    لقد تم فقلهما دون أن يشعر أية 

 الحبال والكمامات التي ف زعت للتو.  الذي تسببت به  

الطرف األول مًن الحبً  تسًنن أيًوب فًي  ؛بشي بعض الحبال وتأكد من متافتهاهل  ح

 زال يسأله: كالمشنقة وويعه حول رقبة صاح، وما دةً هعله ع ق
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ن ظننت ك صديقً  لماذا تأتي ال،يافة منك أفت   -               ، لماذا؟ايا م 

 رف   صاح طرف عينه وقال باستجداء:

 !ر لي، لقد غوافي الشيطانأرهوك أن تغس -             

علًى  عًمًا ألقيًتم بًه  إكلمًا ارتكبًتم كم أيها ال،ا نون، ت رى ما هو ذف  الشيطان في ليافت

 عاتق الشيطان، ب  ويصب  هو المتسب  األول  ل،طاياكم! 

أيًوب مًن هنًاك حتًى سًأم  مًن هنًا وكلمًة   ويًأتي بكلمًة   ،ظ  صاح يهرطًق بًالكام

، وهًو ينظًر حذا ًه  بًةد وق  ج  س ً بعد أن   ، حتىكامه وأمر حبشي أن يضعه على اللوح

 ركله أيوب في وههه وهو يقول: .لصس  والمغسرةا ل تط متوسلة   بعيون   إليه

 نزير ظننته في يوم  من م جرد ل   ازير ال ترف  رأسها للسماء، وأفت  ال،ن -             

 وفي   األيام كل                

اللًًًوح، وعًًًاد وحمًًً   افتهًًًى حبشًًًي مًًًن فًًًزع المقعًًًد الطبًًًي المتواهًًًد بطًًًرف

أ طرف الحب  في المسامير التي كافت ت مسك أوقسه على اللوح ورب "ال،نزير"صاح

المسًافة بًين الحبً  المعقًود فًي عنقًه وبًين  أنة تأكًد  .الحب  على اللًوح بالمقعد عم لف

ًًدار ل   ًًه التحًًرك إال بمق ًًى ال يتسًًنى ل ًًران حت ًًوح مسًًافة المت ًًي الل ًًود ف  أوطًًوة المعق

 بناية. مامة قب  أن يتركه ويعود لسط  الطوتين. لم ينسى أن يض  له الك  ل  

 لقًًد حمًً  .بمامًً  بشًًرية بًً  هًًو عًًور   اإفسًًافً  أو اتشًًعر أن حبشًًي هًًذا لًًيس حارًسًً

ه يحمًً  طسًًًا صًًغيًرا بًًين يديًًه. فظًًر صًًاح إلًًى كأف ًً ،وويًًعه علًًى اللًًوح صًًاح

س تيرياوهز رأسه ب فارتع  واحدةً  األسس  فظرةً  مامًة هي أيوب من للًف الك  وهو ي نا ه 
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ًًم يعًًرئ  .أن يرحمًًه ًًائ ف أية أيًًوب ل ًًد كًًان مشًًغول  لافتب ًً ق ة بويًً  المشًًنقة حًًول رقب

ـي  مامة وسألها ال،ا نة. فزع الك   رى: ه   األل 

 لماذا؟ -             

ًـي  عًن ال،ًا ن ف  بعًض الشًيء ال،ا نة ت،تلف  ك بعًض اسهابًات. قالًت والوهً  تملً  ه 

 يعتم  في صدرها والحسرة تسقأ من عينيها على هيئة دم :

 . ال  يء. أفا ماذا لدي  ولديك ابنتك،  حرمتني من األمومة، وأفت  لقد  -             

 نيتق  م  ى بقايا ره ، وابنته التي ت  ال  يء حقًا سو              

 وه  أفجبت  من ال،يافة؟  -             

 ني لم أهعلك تشعر ي لم أفج  منه. ب  أفدم أ د الندم أفة أفدم بشدة ألف    -             

 بالقهر والذل            

 :عذر   أي   ه يلتمس لهال  ما بجعبتها. ع   جعلها ت ،رج ك تسل  ببرودة األعصاب كي ي

 ك  تودين اسفجاب إلى هذا الحد؟الطاق بما أف   يلماذا لم تتطلب -             

 ني أ حبكألفة  -             

ـي  سالًرا ويحكت يحك  رى ب ه  تيريااألل  س   وهنون، وأردفت: ه 

، بً  علًى العكًس أفًا ال تسًتحق الحً  أفًت   .اقًً، ال تكًن أحمال أحبك أفت   -             

قُّت ك و رفت علًى ك  ًالكنني أحً  مالًك الكايًر، أحبًه بشًدة. ك نًت أعلًم أفً  ،أبغضكأم 

  ملجأ ي   ، عم أ لقي بابنتك البكماء في أمالك رث ك ألالموت، وافتظر حتى تموت 

 ت:فظرت باتجائ صاح وأردف

          ،اا أن فنتظرئ حتى يموت وفرعه سوي  أليس كذلك يا صاح، ك نا قد اتسقن -             
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 ه مجرد هبان، حشرة ال قيمة لهافة إألبرئ وال ت،شائ               

 !ه  المال؟أمن  ذاك  ه -             

 مجرد  أحمق. أفت   اهذا من أهلك أفت!! حقً  تحم  ك ني أك نت تظن أفة  -             

 ن ألطو عليها بقدمي عندما أدفنهافتظر أأك نت  تعسنة  م   هاة                

ـي  قالت الكلمتان األليرتان و ًت  تجًز علًى أسًنافها و ه  فًي وههًه، ومًا أن لتبصًق ه مة

 . برمته اهتز لها الجسد قويةً  تلقت صسعةً  حتى تلبية األمرل الحنجرة تحركت

أن يحملها ويضعها بجوار رفيق السرير. كاد حبشي أن يسقأ هًذئ لحبشي أيوب أ ار 

ً ة، فلقد كافت تتلوى كاألفعىالمر   م  ا يحًدث، وكًان بعكس صاح الًذي كًان مشًدوًها م 

ًًاد اسًًتطاع حبشًًي أن ًًم يتحًًرك. بالك ًً   ي،شًًى السًًقوط فل ًًربأ الحب ًًي ي ًًد ف ًًوح فق الل

ًً م يًًتمكن مًًن ويًً  افشًًغلت ليلًًى لاًًوان  بًًالنظر إلًًى صًًاح. عًًاد حبشًًي سًًريعًا ول

 مامة. الك  

ه  المًال. أسط  البناية. كان سيسقد عمرئ من المست أقدامه  أن الرب كايًرا بعدكر    

 وقال: ،المال را   فعم، لكنه ال يشتري العمر. وقف أيوب على طرف اللوح

 سأتركه يعيش  ساعتينمن سيصمد منكم ل -             

ن  يًًميرئ . أراد فقًًأ أن يمًًدقا قالصًًمود لًً م لًًن يتمكنًًوا مًًنهًًأف  هًًو يعًًرف مسًًبقًا 

هد ات، وي،برئ    .ن أراد النجاة عليه التحمُّ فم   ،للنجاة منحهم فرصةً  قد هأفة بعض الم 

ـي  فظرت ليلى أليوب بتسحص و تلًوي وهههًا، تلًك النظًرة التًي يقشًعر بًدفك منهًا  ه 

اال ة  بالنسبة له مجرد  ك معدوم القيمة عند هذا الش،ص، فأفت  وتشعر أف    . ح 
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صًقة، فلقًد مًن الب   رذاذ   صقت عليه. لحسن حظه لم يناله أية ت النظر في عينيه عم ب  ق  دقة 

 ح بين طياتها.احملتها الري

 من أن يتحكم حقير  مال ك في أظ  تحت رحمتك، الموت أهون علية  لن -             

 حياتي             

ط وة ههًة اليمًين لتصًب  ر ل  ن مقدايالمقيدت هايوكافت قد افتقلت بقدمافتهت من هملتها 

وعشًرون عافيًة، عًم عشًرة  ط وة حوالي لمسًةً حافة اللوح. استغرقت في تلك ال،   على

رى أو أكار استغرقت فيهم سنتيمترا تمايً  الجسًد بعًدها بالكامً  عًم  .عوان   عاثت أل 

 قًوم باسًتعرام  وت أ كسباحة ماهرة تقف علًى لًوح  لشًبي   باتجائ الجاف  األيمن لتسق  

 نحتهًا درهًةً أمام لجنة التحكًيم والجمهًور، وكلمًا افدهشًت اللجنًة مًن االسًتعرام م  

. لجنًة التحكًيم ه نًا تتًألف مًن أيًوب فقًأ، والجمهًور كًان صًاح الًذي ي،شًى عاليةً 

النظًر فقًد كًان مشًغواًل بمحاولًة التًًوازن فهًو اآلن يتًرف  علًى اللًوح إعًر سًًقوطها، 

  .ر بالغايانلذي فظر ألريية السط  و عباسيافة إلى حبشي ا

ًر. الن  صًف إرادتهًا، والسضً  يعًود أليًوب بسقطت ليلًى فًي فًخ المًوت بن   صًف اآلل 

ا. افًدهش أيًوب للغايًة مًن ميتًا كما كان يدور حيً  ريدوالجسد و ،سقطت وظلت تترف 

 زال صوت الرقبة المكسورة يطن في أذفيه.  علتها، ب  وماف  

ًًة  ال محالًًة، وعنًًدما تعلًًم اليًًوم هًًا ميتًًهًًا أيقنًًت أفة لقًًد فعلًًت ذلًًك ألفة  ك ميًًت  ميًًت، أفة

تمًوت  أوتمًوت بعًد سًاعة  أوفاألمر سيان بالنسًبة لًك، أن تمًوت بعًد فصًف سًاعة 

ـي  هكذا  .اآلن سبق فعلت ودون أية  ه  ال قيمًة العق  هنا تم حج  الرؤية عنًه.  ؛تسكير  م 

بمعنًى أدق عنًدما تًذه  لًه بقًدميك.  أو، تستموت بعًد لحظًاك أف  للموت عندما تعلم 
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 اللحظًًة المناسًًبة ليساهئًًك، فت باغتًًه أفًًت   تحًًينهنًًاك  ًً،ص  يتًًربص بًًك وي ،يًً  أنة ت

ًً ًًا وتقلًً  الطاولًًة وت  ًًـي  . هكًًذا ساهئسًًي  ذه  لًًه بقًًدميك حتًم المًًوت  فاهًًأتفعلًًت  ه 

ًًأة   ساه   فًًي تًًاريخ البشًًرية وسًًقطت فًًي ف،ًًه بمًً ء إرادتهًًا. المًًوت صًًاف  أكبًًر م 

يافً  وصاح  السخ الذي يسقأ فيه نتحرين ساهئي   اك  البشر على حد  سواء. أح   ! بالم 

ًًك  لًًم يسًًتط  صًًاح أن يتماسًًك، فًًال،وف والرعًً  مًًن المًًوت هعلًًه يمًًوت. التمس 

سًتحيات مًن  كً وتسعً   بشًدة   ا. عنًدما تتمسًك بشًيء  بالحياة هعله يسقًد ه هً  أن أالم 

ًً تأكًًدتنًًال هًًذا الشًًيء ف د  صًًاح حياتًًه بمنتهًًى فًًي الغالًً  فاقًًدئ . هكًًذا فقًًك هيًًدًا أفة

  .االفسيابية

يحًاول  ايتوس  ويتوس . بدأ في أولهً ابعد موت ليلى ظ  فيه لم تمر دقيقة على األكار

علقة معه فًي اللًوح. حًا حًدى إول التحًرك باتجًائ أيًوب، فتعاًرت النظر لجاة ليلى الم 

رى وهو يحاول أن يركض لوفًا مًن ا لسًقوط، فسًقأ بوههًه علًى اللًوح. قدميه باألل 

يسًقأ فًي فسًس تلك السقطة ألذته للسقطة األليرة. لًيطن فسًس صًوت كسًر الرقبًة و

 ؛عً  الريًاح والحبًالتعافقًان بس  تت،بطًان بً  وترتطمًان وتلتسًان وتالسخ. ظلتا الجاتًان 

تعافقين.   هنيئًا لهما تعافقا لا نين، وماتا م 

حًد عض الراحة لموتهما! أمًر حبشًي باالسًتعافة بأتنسس أيوب الصعداء بعدما   ع ر  بب

 :وقال للشراء. فأهاب حبشي بالطب  يكون قابًا  ؛األ ،اص المعنيين بدفن الموتى

 لدي صديق بماابة األخ يعرف الكاير من حافري القبور -             

 ال أ ريد لفمر أن ينتشر بين هذا وذاك -             

 يا سيدي سأحم  الجاتين اآلن، وسأيعهم في السيارة وأذه   ال تقلق -             
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ائ، فلن يهتم أحد بالسؤال                   بهم إلى مكان  آمن ليتم دفنهم، والمال يكمم األ ف و 

 عن  يء                 

  ال يزورها أحد، وإن سأل وسوف  حسناً دع صديقك هذا ي،تار مقبرة   -             

  المبلغ أياعف لك  سوف ، وهيدة   يسأل التلق له قصة                

 ، كما تأمركما تأمر يا سيدي -             

وهبأ مًن  أيوب مضاعسة المبلغ. تركه بالعم  سريعًا بعد وهم   حبشي افسرهت أسارير

ًًة، وق   ًًالبناي ًًع  ًًي السًًيارة.    ًًه ع  د ينتظًًرئ ف ًًه وعقل ًًالكاير مًًن التعًً  واسههًًاد لقلب ر ب

جهدً  . بالكاد فشًأ العقً  قلًيًا وظً  يسكًر فًي األدلًة التًي اوهسدئ. الجسد برمته كان م 

الحبًال  ؛تدينًه أم ال هًا مًن بعًد الجريمًة. أراد أن يطمًئن هً  هنًاك عغًرة  س  لة ربما قًد ل  

  .تسيتم مس  ك  البصما ؛دماء   لم يكن هناك أية  ؛تشتع  اآلن

ربمًا راءئ  ً،ص  مًا مًن البنايًات ه عندما لطر ببالًه أفًة ي اكتشسهاالاغرة الوحيدة الت

 ً،ص ينظًر  المجاورة أو المراك  النيلية وأبلغ الشرطة، فارتسًاع البنايًة يسًم  ألية 

حتًى اآلن،   ًيء  ة. لم يستسيغ الاغًرة فلًم يحًدث أن يرى ما يحدث في الواههلفعلى 

وسوف يًتم الًت،لص منهًا  ها سيارة صاحغاية. السيارة التي أتى ب  واألمر تم سريعًا لل

 كهذا.  ، واألمر في مصر يحتاج أليام وربما  هور سعبات  يء  كجاته  

بالطب  األمر ال ينطبق على الش،صيات المرموقة من الهيئًات السًيادية وكبًار رهًال 

، الشًرطة هريمتًه تكتشًس  ا األعمال، وصاح بًالطب  لًم يكًن واحًدًا مًنه م، وحتًى إن

ط تًه. افطلًق حبشًي بسًيارة صًاح ف سي تلك اللحظة سيكون لارج الًباد كمًا رسًم ل 

 على قيد الحياة.  اهمكأفة  ااتين بداللها. أقعدهموي  الج   أن بعد
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، وظً  يتابعًه بالهًاتف. طلً  مًن تركه أيوب يذه  بمسردئ، واستق  هو سًيارة أ هًرة  

سًتدعى اأو أكاًر. ارتجً  مًن السًيارة، و ما ًة متًر  السا ق الوقوف قب  مقًر الشًركة ب

 متلئًةً م   بصحبة السا ق وأعطًائ حقيبًةً سا قه، ومن هناك ذه  إلى القصر. دل  مكتبه 

تسق عليها  حبشي.  للعنوان الذي ألبرئ به   ذه  بهاي . طل  منه أنبالنقود الم 

ربمًا ظ قدومًه، أو بسمة لًم تلحً أنة أكد ت ماذه  السا ق، وأغلق أيوب باب المكت  بعد

مًن حبشًي  اهاتسيً  هكذا ظن. بعد ساعتين مًن قدومًه للقصًر تلقًى اتصًااًل  فا مةً تكون 

فسًسًًا  أيًوب ألًذ .بعًد قًدوم المًًالبالتأكيًًد  ،مًا يًرامليًًر األمًر قًًد تًم علًى  أنة ي،بًرئ 

 عميقًا أتبعه بتنهيدة طويلة، وقال:

 !الحمد هلل -             

 تهى حتى اآلن على لير! األمر اف أنة هللا  كر 

ًن يرتكبًون المعاصًي  م  واآلعًام أغلًبهم هناك الكاير مًن القتلًة واللصًوص وغيًرهم م 

بًالطب  مً   !فعلتهم لم تنكشًف يطمئنوا أنة  مابعد أن يستر عليهم ويشكروفهيدعون هللا 

األمًر فًي  التًي يرتكبوفهًا. بينمًا قًد ينقضًيالتاف دوافعهم ومدى لطورة الجريمة 

ًالدفي ن يجعلهًم ا ويسترهم هللا، ولكن ماذا عن اآللرة. وت رى هً  سًتر هللا وحًدئ هًو م 

اء البًراهين وعًدم يًضًا وهًو ذكًا هم فًي إلسًأ مشترك   ن بأفعالهم؟ أم هناك عام   يسلتو

عقدة  !  هود؟ وهود أية   للغاية.  األمور من هذئ النوعية م 

رة على ك  حال  أتًى حبشًي قلبًه عنًدما  رتاحاله وحتى اآلن. هدأ عق مور بسام  ت األم 

 تم تنسيذئ على أكم  وهه: بنسسه أن ك   يء   ألبرئو
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زواههًم، لًذلك قًررا  هًا علًىوح  هذا الرهً  ولًم يوافًق أبهذئ المرأة ت   -             

هًا بًاألمر قًرر التسًتر علًى وي منًزل هًذا الرهً ، وعنًدما عًرف أبا فًاالفتحار سوي  

 لة المرموقينة فهو أحد رهال الدوالسضيح

 كافت تلك إهابة حبشي على سؤال أيوب:

 ك من هؤالء؟بماذا أهبت عندما سأل -             

 ابتسم أيوب سهابة حبشي وأعنى عليه بالذكاء والسطنة، قا ًا: 

 يا حبشي اسهرامفي هيد  مستقب    لك   -             

 :اكتسى حبشي باالبتسامة من إطراء أيوب الذي تاب  حدياه

  ت  هذا المعروف ما حيي   لن أفسى لك    -             

 ك هنار، وال تقلق س  علية  كبير   فض    صاح  سيدي، أفت   -             

ة  يرف  غطاء  هكأفة على صدرئ  حبشي أ ار سر  . بعدما افتهى أيًوب ما ئًاها  ي،بئ ب  لي  ح 

بليلًى فلًم يجًد سًوى  عًه  ذكرى هيًدة تجميبحث عن عاد بالذاكرة ل. منه أمرئ بال،روج

ًًأتسًًتحق الرعًًاء. تًًذكر  يًًات  قليلًًة  ذكر ه مًًن يًضًًا بعًًض الًًذكريات لصًًاح، ووهًًد أفة

تسلق. كنبات  وهد عيدان ال،ش  التي يتسًلقها كًي يتسًرع ويت وسً  بأغصًافه النوع الم 

ر، وتًذكر المسًتقب  ومًا عليًه أن رأسه من ماء الذكريات الع   ىوأوراقه وعمارئ. صسة  ك 

ه لًم أفًة قصًر. بًين زحمًة اليًوم الشًديد فسًي  . اتص  بوهيه وأمًرئ بالقًدوم إلًى اليسعله

ليقًف وهيًه  كافًت كافيًةً  نتظرة. لمسة  وعاعون دقيقًةً يعطه األوامر لتجهيز رحلته الم  

 أمامه، ويصدمه قا ًا:

 لم تقرأ تساصي  ال،بر هيدًا ك  من الواي  يا سيدي أف   -             
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 ؟ماذا تقصد -             

، وإن كنًت مًن المقاعًد محًدود   عًدد  ه كًان هنًاك في فهاية ال،بر ستجد أفة  -             

 هديًد   اكتمًال العًدد، واليًوم هنًاك لبًر   عًن ي علًن اقرأت صحف األمًس، سًتجد لبًرً 

 لمركبة سوف تنطلق لال بضعة أياما يقول أنة 

بطنًةً  أيًوب ابتسم  .يبًات القًدر، وكيًف يتاعً  بًه  ترت بالسً،رية مًن ابتسًامة ريًا م 

فبًت  ن مًات  إك األم  في ومضة عين، لكن األم  قت  ذلعاد والحياة عم في  منحه أمًا 

 من موته أم   هديد:

  اء هللا إن ستسافر بعد غد   -             

ل  قالها وهيه وافتظ نتصًف مًا بًين ق ًر ردة السع  على وههًه الًذي ع  ت مامحًه فًي الم 

زن. باأللير افتصر الوهه سعيدًا، فلقد قت  له األم  الوحيد، عم عاد وفسًخ السعادة والح

 فيه الروح من هديد: 

 األمر قد افتهى والمقاعد اكتملت!؟ أنة آلم تق  منذ قلي   -             

 منهم واكتملت المقاعد، لكنك صاح  مقعد  فعم األمر قد افتهى  -            

 كيف ذلك؟ -            

ًًاليوم  قًًص   ًًة ب ًًه لل،بًًر، عليًًه وهيًًه كيًًف اتصًً  بالسًًسارة األمريكي ًًافي مًًن رؤيت الا

 مهمًًا كلستًًه مًًن مًًال، عًًم أرسًً  كًً  السًًيد أيًًوب يريًًد لًًوم التجربًًة أنة وألبًًرهم 

سًلوا بريًدًا ه تًم حجًز المقعًد وأرأفًةئ البيافات المطلوبًة وافقضًى األمًر عنًدما ألبًرو

ًر ي،بًروئ بأفًةواليًوم أرسًلوا  .ا يؤكد ذلًكإلكتروفي   ه يجً  تحويً  المبلًغ قبً  بريًدًا آل 

تجهًة إلًى وا ًنطن، وحجًز حجز له مققد ه أفة افقضاء يوم غد، و عد بطا رة بعد غًد الم 
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 .نصًت لًهذلًك وأيًوب ي اسًا. كً له هناًحا في أف،م فنادقها حتى يكون بجًوار وكالًة ف

 :، وقالقص عليه ك   يء  حتى  ئافتظر

 ا يا وهيهمعروفًا غالي   أسديت لي -             

ملت ك المعهودة التي ت علمت ها منك -               لك   يء عمن يا سيدي، هذئ ه 

 ما تطلبه وأكار سأعطيك -             

        سأطل ، ولكن بعد أن ت،برفي لماذا طلبت مني اليوم إفراغ البناية من  -             

 الحراس؟! العاملين فيها حتى              

 ة السابقة، دون أن تزعجني ال  يء وددت القعود في الهواء كما المر   -             

 فظرات أحد                

 ولماذا لم تصطحبني معك؟! -             

 يًضا ت زعجني بنظرات ال،وف والقلق أ أفت   -             

ذا فعًً  حتًًى يتسًًنى لًًه هكًًإن كنًًت غيًًر قًًادر علًًى اسهابًًة فعليًًك بطًًرح األسًًئلة، 

 عن طرحها: فُّ أسئلة وهيه التي ال ي ك  الهروب من 

 ك  لدرهة أفة  ني سأقرر الذهابأفة رفي كيف علمت دعك من هذا األمر، ألب -             

 ؟ك   يء   أعددت               

 ترك وهيه أمر إفراغ البناية، وامتلئ وههه باالبتسامة، وقال:

ر أعتذر منكك تح  الم،اطرة، وفة أل -                لم يعد لديك طوق فجاة  آل 

 ، لكن ك لاطرت بسع  ك  ذلك دون علمي، رغم أفة يا وهيه لقد أصبت -             

 ما فعلت اليرً               
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 المساهأة أسعدتك أفاهئك، والحمد هلل أنة  من أه  أن لقد فعلت ك  ذلك -             

ه ربمًا لًن يعًود مًن تلًك أفًة قد كًان يسكًرف ،هيدًا للكلمات التي قيلت للتو بأيو لم ينتبه

 الرحلة وعليه أن يق ص على وهيه ك  ما ي،ص هذا المرم. 

فًًت  دفتًًر المًًذكرات، وبًًدأ يًًروي لًًه قصًًة المًًرم مًًن بدايًًة الًًذكرى األولًًى للستًًاة 

ًـي  ومة بيًومين، األهنبية التي تحم  المرم والتي ياهعها قب  والدة بسً ً ه  ًر م  ن آل 

مًروًرا بًوالدة بسًمة، ومًوت والًدئ بعًدها  .الجًنس قبً  أن يتًزوج بليلًى ممارس معه

ذن طًي اسلت ع الًدفياإلًى  قًد أتًت اروًحً كًأنة  فقأ من قدوم بسمة إلى الًدفيا، بااعة أيام  

ًًرى كًًي ترقًًد بسًًام، عًًم مًًوت كًًوعر بعًًد  ًًهرين مًًن والدتهًًا لبسًًمة، وبعًًدها  لفل 

 كافت الكارعة.  ببضعة  هور  

يسها كأفة  ،ذبه لبسمةحينها كان الحنين قد بدأ يج غ ن اط  وهو قطعًة الحديًد التًي ت جًذب  م 

، فهًو لهًا األ ياءبعض  لي شت ري   دون إرادة  منها. طل  من لالد صديقه أن يذه  معه

كافًا و ا من الشًراء،ات األطسال. ذهبا بسيارة لالد، وعندما افتهية ياهعن ح ئًايسقه  يال 

المنتصًف بعًدما افشًغ  بهاتسًه وعبًر علًى الرصًيف فًي يعبران الطريًق. وقًف هًو 

ًًد  ًًق لال ًًه  الطري ًًاء بسًًيارتها. ذهًً  ب ًًرب مستشًًسى، وكًًان  فصًًدمته حمق سًًريعًا ألق

زدحًمً سى حكومي م  األسًف، والطريًقالمستش فًزف الكايًر مًن  ا للغايًة، وقًدكًان م 

تبرعً ه ال توهد أكياس دم وعليالدماء. ألبروئ أفة  فصًيلة دمًه  ، فًألبرهم أنة اه أن يجد م 

دمًاءئ ال  أنة الطبيً   قًالوبعًد التحليً ،  مًن دمًه عينًةً  السصًا  . ألًذوا هميً تعطي 

 . د  زداد عدد مريى اسيدز مريض  هدياتصل ، و
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ًً ًًرغًًم أفة ًًه فسًًي  بصًًدق   يء ًً روي كًً ه أراد أن ي بعًًض األحًًداث والتساصًًي   ، لكن

، تلًك األهنبيًة مضًاهعةمًن بعًد يقترب مًن زوهتًه كًوعر  ه لمالمهمة. على رأسهم أف  

، فلًو حملًت كًوعر المًرم، كافًت سًتنقله ذلًك ه لًم يسعً أفة  يوموهو يحمد هللا في ك  

ل ًم بعًدما أ صًي  لسًافه بنوبًة  مًن  بدورها لبسمة عن طريق الريًاعة. توقًف عًن الك 

ًًي طلًًق الع   وعنًًدما ي صًًاب اللسًًان بهًًذئ النوبًًةالصًًمت،  ًًنة بًًدال  لع ان  ن  شًًرات األ ل س 

ًًنة فسًًاء  كًًأف   .الًًنسس البشًًرية، ك لهًًا تتحًًدث فًًي آن  واحًًد تصًًرخ وتنحًً  علًًى  هم أ ل س 

 فقيدهم الميت. 

 قط  وهيه الصمت مازًحا:

 سيدي إذا رأيتني في المايي، فباهلل عليك افصحني بعدم الزواج -             

ًر مًنمن أيوب يحك  ر حس ًبعًض األ ًياء التًي ت   تلك الطرفًة، وبًدأ يسً،ر هًو اآلل 

أيوب الصعود لاطمئنان  على فعلها في المايي. استمرا على هذئ الحال لدقا ق. أراد

بعدما طل  منه أن يألذ دفتر المذكرات وينقً  مًا  أمر وهيه باالفصرافف .على بسمة

يًضا الًذهاب بًاكًرا إلًى مصًلحة الشًهر أسسه على حاسوبه الش،صي. طل  منه فيه بن

ًًار ًًاسدارة باسًًم العق ًً  عًًام ب ًًة توكي ًًاك. أراد كتاب ًًداب أحًًد المًًوظسين مًًن هن ي، وافت

ـي  ور وليد والدكت الورقة األليرة في فعش الوصية التي أبلغ المحامى بتساصيلها قب   ه 

 وتنتظر فقأ إمضاءئ.  ،قدوم وهيه

يشعر بتلك الراحة فقد أزاح بعض الحجارة من على صدرئ،  ة األولى منذ سنوات  للمر  

بة التي ما بًالهواء دون أن  ازالًت ت عشًش بالًدال . سًم  لر تيًه أن تمتلئً وهش األ غ ر 

تتألمًا كعًادتهم. تعاًر فقًأ بعقبًًة إبًاغ بسًمة بالسًسر لمًدة قًًد تتجًاوز السًبعة أيًام. لًًم 
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. ه لًن يًتمكن مًن اصًطحابها معًهأفًةاألسف  أن فارقها هكذا من قب . يأسف ك يحدث 

 ،برها بهذا األمر.كيف سي   ا. أهمهة  كاير هالت ب،اطرئ أ ياء  

جًرة، طًرق البًاب عًم فتحًه ليساهئهًا، لكنًه وهًدها     صعد الدرج، ووص   إلى بًاب الح 

 :، فسألها، والدادة فعيمة تشاهد التلسازفا مة  

ـي  منذ متى و -               فا مة؟ ه 

 تقريبًا ذ ساعة  من -             

ها الليلة اذهبي أفت   حسنًا، -               وسأفام أفا بجوار 

 كما تأمر -             

جًًرة. الًًدادة فعيمًًة لرهًًت طًًوتين باتجًًائ السًًرير أيًًوب مشًًىو مًًن الح  ًً ل  ج  طليض 

 قا ًا: في أذفهاهمس ا منها وف د   .بجوار بسمة

 والدتك،  يت  أمعي، ور كان من الممكن أن أصطحبك  لو آئ  يا طسلتي  -             

 واحدة تتركيها لحظةً ل ما كنت  أ قسم أفك   ،دفئ ذراعيها واستشعرت                

هاقبةل ها على  . النًاعم هاعر    ًوت،للًت أصًابعه لصًات  ،علًى رأسًهاووي  يًدئ  لد 

رغًم  ؟سلًة  أم الطحاب طهً  يجًوز اصً ؛لًم يتكبًد عنًاء السًؤال هظ  يؤف  فسسًه ألفً 

  إدراكه الكام  أنة اسهابة ستكون الرفض.

 أعلجًت تًه ابتسًامةً األفكار السوداء وتأفي  الضًمير عنًدما ابتسًمت فمنح عت بسمةقط

لمً أف   ر  ع  .    قلبه  . هميًا  اها تحل م ح 

ها إلى صدرئ  برقة  حتى ال تستيقظ.  مة فًي محاولًة   أرلى هسنيًهايطج  بجوارها وي 

  .اليوم السيئ للغاية هذا مستميتة  للنوم. حاول طرد ك  األفكار وذكريات
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يًق  وأكار ليسقأ في بحر النو استغرق ساعةً  از  و  الواقً  واآلن  م. بالكاد قد افتهى مًن ل 

 الكوابيس.  سقأ فريسة

ذب ، وبعًد عًوان  تحًول الشًعور إلًى رؤيًة  أفة في بادئ األمر   عر   ، وهليًة   وايًحة   ه يً 

مسًك فًي واحًد  مًنهم ي   من المقًربين إليًه كً  ربعة   ،وص  ذب  كالشائ. أورأى فسسه ي  

ًًدئ سًًكينً  ًً ا، ويقطًً  هًًزءً اي س  ًًة  ى  جمًًن هسًًدئ الم  ًًم يسًًتط  فًًي البداي علًًى األرم. ل

 ديهم وأمسًك كًً اهًم رهلًين وامًرأتين. تركًوا السًكاكين مًن أيًتمييًزهم، لكنًه تأكًد أفة 

ًً مًًنهم بقطعًًة   واحًًد   ًًر بالق ًًذراعين واآلل  ًًه. هًًذا أمسًًك بال ًًر من دمين، وأحًًدهم قًًد ظس

سًك هًزًءا منًه مًا عًدا القلً  تركًوئ. وحًدها بسًمة كافًت واحًد  مًنهم أم بالرأس، ك 

كًًافوا التسًًى الجميًً  وتركًًوا مًًا ، وعنًًدما اقتربًًت تقًًف وتراقًً  مًًا يحًًدث مًًن بعيًًد  

زال القل  ينبض! قبةل ًت  ما ؛قل ، وأمسكته بيدها ويمته لصدرها. فظرت لليمسكوفه

ًلوً  ًًلًوا، حتًًى القلً  وويًًعته علًى األرم. عًًم ذهبًت ولملمًًت أ ًاءئ المبعاًًرة    ا   

بتسًًمةً لقًًافي بتحولًًت مابسًًها البيضًًاء للًًون األحمًًر ا  سعًً  الًًدماء. فظًًرت للجسًًد م 

 أن يأتيها، فأتى الجسد للحياة  من هديد. له  وصرلت بصوتها األبكم مشيرةً 

ه  مة بجًوارئ علًى السًرير ت  استيقظ من فومه ليجد بس علًى لًدئ، وابتسًمت لًه فًور  ق بةلً 

وكلًه سًعادة مًن مس قد فهضت للتو وأفًارت الًدفيا حولًه. عافقهًا استيقاظه. كافت الش

تلًك  رغًم أن   ؛بمنحًه السًعادة الحلًم كافًت كسيلًةً  رغًم بشًاعته، فنهايًة رآئالحلم الذي 

الحلًم كالعسً  الممًزوج  كأنة يسم  صوتًا البنته،  حتى في حلمه لمف ،السعادة لم تكتم 

 اقه الاذع!بالليمون!   عر  بحاوته ولكن لم يتحم  مذ
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كيًًف ألًًذ الطيًًر ليًًرى ي شًًبه قصًة سًًيدفا إبًًراهيم، و ارا عًًً اه قًًد رأى حلًمًًأف ًًألبرهًا 

ي يكيف  بتسًما:هللا الموتى. طلبت منه أن يقص عليها القصة كاملةً  ي ح   ، فأهاب م 

  لك  د من السسر سوف أقصها عندما أعو -             

ما سمعت، وأ ارت له كم يوأبدت افزعاه  سيغي : امً ها م 

 ربما سبعة أيام -             

طًوة فأمسًكها وهًذبها مًن تحركًت لل،لًف ل   .مًا قيً  لهًا تماًمًا افضًةً هزت رأسها ر

 يدها، ويمها إليه بشدة:

؛ أفا أعلم هيدًا أفةها فترة طويلة للغايًة، ميادكعيد يوم عود ني سأفة أعدك أ -             

للغياب طًوال هًذئ األيًام. ال أعلًم كيًف سًتمر تلًك لكن أ قسم لك  رغًما عني سأيطر 

ك   ، ولكن كً  مًا أعرفًه هيًدًا أفةنًي سأ ًتاق إليًك  كايًًرا، وأعًرف هيًدًا أفًة األيام دوفك 

مًًا تريًًدين علًًى  كًً  يكتبًًأ   ستشًًتاقين لًًي؛ وهنًًاك حًً   را ًً   كلمًًا ا ًًتقت لًًي أ كتبًًي؛

  ، ه  اتسقنا؟أعود حينك ت  ك  ة أ ما الورق وأفا سأقر

اتجهت إلى زاوية بالح جرة وظلت تبكي. ذه  إليها وكسكف دمعها، عم حملها على يًدئ 

 لبسًًها عًًوب المدرسًًة. ظًً  أكاًًر مًًن فصًًف سًًاعة  هًًا إلًًى لزافًًة المابًًس لي  واتجًًه ب  

يحاول هاهدًا أن يظسر بابتسامة واحدة منها حتى تمكن أليًرا من ذلك. ذه  معها إلًى 

  وقضى معها أكاًر مًن سًاعة فًي السنًاء بصًحبة المدرسة وقاب  بعض المدرسات، ب

ًًرين. عًًم تركهًًا وذهًً  لي نهًًبعًًض األطسًًا عًًاد فًًي منتصًًف و ،بقيًًة األوراق يل اآلل 

 ا للقصر. اليوم كي يصطحبه

ـي  فهذئ  لم يتركها دقيقةً واحدة  الليلة األليرة التي سيقضيها معها قب  السسر فجًرا.  ه 
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سًتيقظً فامت بسمة مًن  ًدة اسرهًاق وظً  بجوار . كًان ينظًر إليهًا مالمًا ينظًر اهًا م 

ًـي  عينيًه النحات لمنحوتته. رأسه كافًت الصً،رة التًي ينحًت عليهًا، و أدواتًه التًي  ه 

هنًاك مًًا يزيًد عًن ما ًًة  .تحضًًن الجسًون والشًسائ تحضًًن الشًسائهًا. الجسًون ينحًت ب  

صًن  الرمًو  تنتصً  كغ .ال،دين متوردين بعض الشًيءو عرة تتدلى على وههها، 

رعًًت بأزهًًار عبًًاد الشًًمس، و ،بطريقًًة  ما لًًة   أوراقًًه مصًًسوفة   الحًًاهبين كًًأرم  ز 

  وزهًًرة. ظًً  ينظًًر لمامحهًًا، وكًً للغايًًة بًًين كًً  زهًًرة   صًًغيرة   وهنًًاك فراغًًات  

يلًًتقأ بهاتسًًه بعًًض  تسصًًيلة  مًًن تساصًًيلها لتكتمًً  منحوتتًًه فًًي م،يلتًًه. لًًم ينسًًى أن  

 ها في هاتسه لتكون رفيقة الرحلة.الصور لتنضم إلى مئات الصور التي يحتسظ ب  

في الساعة الاالاة  فجًرا أتى وهيه إلى القصر، وهلس بًالبهو ينتظًر أيًوب الًذي كًان 

ًًألبرهًًا  .ة الما ًًة وأكاًًر علًًى بسًًمةيوصًًي الًًدادة فعيمًًة للمًًر   ه قًًام بتعيًًين مربيًًة أفة

رى لت   موهًودة لتهًتم ولًن تكًون  بعًد أن  سًافرت السًيدة ليلًى ألمًر  هًام   عينها عليهاأ ل 

  ب بسمة.

طًارئ  كً  متطلباتهًا، وإن حًدث أية يجلً  لهًا و ايومي   أن يطمئن عليها هيهأوصى و

 تتص  بوهيه أو الدكتور وليد على السور، فقالت بصوت يرتعش من ال،وف:

 أفةها حين ال يا سيدي علم هيدًات وأفت   ،ألشى أن تستيقظ وتظ  تبكي -             

واك                  تبكي ال يستطي  أحد أن يكسكف دمعها س 

حتًى تعًدئ بعًدم البكًاء فًي  ا ووعدها رزمة وعًود  ها لن تبكي، فلقد اتسقا سوي  أفة فها أطم

المتواهًد بداللًه  سًترتهعد. ابتسم ووي  يدئ على هيً  غيابه، وفي النهاية ظسر بالو

بصًحبة وهيًه وتوههًا ا. لًرج مًن القصًر الذي قطعته بسمة على فسسًها كتابيً الوعد 
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مًن حقيبًة أيًوب ألًرج  .دال  صًالة االفتظًارإلى المطار، وفي غضون ساعة كافا بً

 :الذي سأله متعجبًا وأعطائ لوهيه ايدئ مستاحً 

 ؟ما هذا -             

   ،رب  تك  أريدك أن ت حافظ عليه حتى  .سمةسم بامستاح لزفة في البنك ب -             

   السن القافوفي وتعطيه لها وت كم              

 كبيرة  علية يا سيدي هذئ أمافة   -             

 أفت لهاال تقلق عليكـ،  ليست كبيرةً  -             

تجهًة إلًى مطًار داالس بوا ًنطن. فهًض وهيًه و افتظًرئ حتًى ي نادى على الرحلًة الم 

ر   حًًاول أن   يًًودع صًًديقه. كصًًديق   عافقًًهفهًًض و ًًئ. ألبًًرئ يطمئنًًه ويشًًد مًًن أ ز  ه أفة

ًًه أن ي   .فًًور وصًًوله أحًًد المتًًرهمين ينتظًًرئ سًًيجد ًًأ علي ًً  التعليمًًات ت  فق ًًب ا، حرفي 

 وستمر األمور بسام:

 لقد ويعت مكافأتك في البنك كما وعدتك -             

درج الطا رات.  ة، عم ودعه مر   كرئ وهيه  رى قب  أن يتجه إلى م   أ ل 

ًً ًًدئ بدرهًًة  عد الطًًا رة، وأوصًًلته المضًًيسةص  ًًى مقع ًًالإل ًًرب  ؛رهًًال األعم هًًو أق

تناول بعض  .الن عاسبجسدئ عليه بعد  عورئ المتواص  ب ألقىللسرير منه إلى المقعد. 

ًر. فًام طًوال مًدة  الطعام وقرص من دوا ًه وفًام حتًى أيقظتًه المضًيسة بالمطًار اآلل 

 متوسًًطة   أسًًمر البشًًرة ذو قامًًة   مًًن اسهًًراءات ووهًًد رهًًًا  افتهًًىالرحلًًة كاملًًة! 

 ينتظرئ :

ترهم يمرحبًا بك ف -               وا نطن مستر أيوب، أفا فادر الم 
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 The Watergate""مًن المطًار معًًا وتوههًا إلًى فنًدق لرهًا رد أيًوب التحيًة، و

ووترغيت التاري،ي الذي يق  على يساف فهر بوتوماك  مال غرب وا نطن. صًعد 

. سًأله ادم السنًدق الحقا ً  وافصًرفوي  لًوب إلى هناحه ال،اص بصحبة فادر. أي

 :فادر، وقال

 ؟ه  تسض  الراحة أم الذهاب في هولة لرؤية وا نطن -             

 في هولةرحلة فا ًما، فلنذه  لقد ك نت طوال ال -             

بًين القًاهرة  هنًاك فًرق سًتة سًاعاتفكافت الساعة في وا نطن الاافية عشًر ظهًًرا، 

 ( (United States Botanic Garden در إلًًى حديقًًة. اصًًطحبه فًًاووا ًًنطن

الحديقًة عبًارة عًن مئًات اللوحًات ال،ابًة  حديقة الواليات المتحدة النباتية. تشعر أنة 

 النابضة بالحياة.  سعمة باأللوانلما

لًم يًتمكن مًن ف ،ه ًمة ليكتً ألًرج دفتًر مذكراتًه وحًدى المصًاط  وإقعد أيوب على 

عاريًة  رفض الحركة واألوراق ترقص من تحت يديه كراقصًة   يء. القلم ي كتابة أية 

هًا. حًاول هاهًدًا أن يجعً  المابس ترتدي فقأ على هلدها الماء فا ي مكنه اسمسًاك ب  

مًن فًادر هاتسًه ألذ استسلم وأغلق الدفتر.  .مه ينزف بعض الحبر ولكن دون هدوىقل

هًا آأ من عينيًه بعًدما روالدم  يتساقويرى بسمة. أفهى االتصال منه ال،اص ليتص  

ـي  و ابنته تستطي  أن تسًي بكً  الوعًود باسًتاناء  أنة وأصب  على يقين ب  تبكي. تأكد  ه 

يً  علًى صًدرئ العًاريكأفة ا في غيابًه. تااقلًت الهمًوم عليًه عدم ب كاءه  ،هًا حجًر  و 

 . ةدقيقة  مر   كقل  الحوت ينبض ك بات قلبه  ف
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ول الت،سيف عنه عندما رآئ حزينًا. روى له كيف عاد إلى السندق بصحبة فادر الذي حا

عظًًم هيرافًًه مًًن الشًًع  واتسًًنبضًً  أتًًى إلًًى أمريكًًا منًًذ  ، وكيًًف يتعامًً  معًًه م 

 ه تًًزوجأفةًًمًًن رغم علًًى الًً, ذو أصًً   عربًًي    ه مسًًلم  فقًًأ ألفةًً ئةً سًًي األمريكًًي معاملًًةً 

 ه أمريكية ودف  لها فصف ما استطاع تحصيله في سنوات إقامته مقاب  حصول

 بدة المال، وقال:ه  بههم بع  على الجنسية لدرهة أفة 

 بشر آلية تتحرك وفق إحداعيات هم أف   عر أأحيافًا ف،   يعب د المالهذا الشع -             

سبقًا قد ب رمجت عليها                  م 

كمك، لقد أتيت أمريكا مًرتين مًن قبً ،طئ  م   ك  أظن أف   -               ت أنة  ، ورأيًفي ح 

أردت الجنسًًية وكًًان عليًًك دفًً   يعطًًي كًً   ًًيء حقًًه. أفًًت   غلًً  األ ًً،اص هنًًاأ

ه  العم  معي ما كنت تطوعًت مًن أالمال من  عمن، فلو لم ي دف  لك    يء   الامن، لك ة 

 تلقاء فسسك وأتيت، أليس كذلك؟

 بالتأكيد -             

تًره افتهى الجدال بينهم، بشعور   بالشًسقة   شًاب، و ًعور  م البالسً،أ والغضً  مًن الم 

يمقًت الشًع  األمريكًي لرؤيتًه بعًض األمالًة التًي تعاملًت معًه ه ألفة  عليه من أيوب

 بمادية  ديدة وعنصرية بسب  دينه وأصله العربي. 

ًًه. ألًًرج بعًًض المابًًس ودلًً  ليسًًتحم.  ًًى رغبت ًًاًء عل ًًادر وتًًرك أيًًوب بن لًًرج ف

 وبعًد أن افتهًىتًى ت،ًدر الجسًد. ء، حفًي أحضًان المًا استغرق حوالي عاعًون دقيقًةً 

 وفام.  اسع  استلقى على السرير وغلبه النُّ 
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استيقظ في الصباح على رفين الهاتف، وعندما أهاب ألبرئ فادر باالسًتعداد السًتقبال 

مًًوظسي الوكالًًة. فهًًض وغسًً  وههًًه وطلًً  السطًًور وتناولًًه. بعًًد سًًاعة أتًًى فًًادر 

ًافحه  ومعه اعنًان مًن وكالًة السضًاء، أحًدهم فًي يًدئ  حقيبًة سًوداء، فتحهًا بعًد أن ص 

الشًروط  اوقًرأ منهً بضًعة أوراق   به   السً أيوب وطل  منه القعود. ألرج الره  منها م  

ن سيصعد على متن المركبًة فًي الغًد. والقيود واالمتيازات التي تضعها الوكالة لك  م  

القلً  قًد سًقأ  ظ  يقرأ لعشر دقا ق كاملة وفادر يترهم له. لسق قلبه و عر لوهلة أنة 

ر ةمن بين الضلوع وقسز لارج الجسد وابتسم له عم عاد للدال  مر   ئ ى عنًدما ألبًرأل 

 ه يستطي  التيار الوقت الذي يريد السسر إليه:أف  

 هذا ما أريدئ ولتذه  بقية االمتيازات للجحيم -             

وقً  أيًوب األوراق وههه. لًم ي كمً  الرهً  بقيًة االمتيًازات، وملئ قالها واالبتسامة ت

ًًة محتو ًًالمر   أن  اهًًا ومًًن يًًمنهم ورق ًًر مسًًئولة ب ًًة غي ًًأي الوكال ًًه ب ًًة موت ًًي حال ة ف

ـي  في المايي و غيب هاسيال المدة التي صراعات تحدث معه طو   ؛أربعة أيام ه 

"ستة  وتسعون ساعة" دون دقيقة  إيًافية. والوكالًة مسًئولة فقًأ عًن يًمان سًامته 

كتبًوا التًاريخ الًذي أراد الًذهاب  قًد هًمأفة ة كد أكاًر مًن مًر  دال  المركبة الضو ية. تأ

بيًًومين. لًًرج إليًًه وهًًو قبًً  والدة بسًًمة بأربعًًة  أيًًام وقبًً  أن يلتقًًي الستًًاة األهنبيًًة 

. أرس  بعض الصور من هاتسه لهًاتف فًادر وطلً  امن مهمتهم ياالرهان بعدما افته

فًًي  بًًه   المسًًتقب  غيًًر مسًًموح  مًًا هًًو مًًن  الهًًاتف وكًً  أنة علًًم  ماعتهم بعًًدمنًًه طبًًا

 :وبدأ يكت   على أيوب الوحي . لرج فادر ليقوم بمهمته، وهبأالرحلة
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ًًت   -              ًًذ دقًًا ق علم ًًافر غًًدًا للمايًًيأفة من ًًى الوعًًو ،نًًي سأ س ا ق وقعًًت عل

نًي أفة علمًت  ماأصًف حجًم سًعادتي بعًد ال اسًتطي  أن .التي طلبتها الوكالة شروطوال

يًضا إلى المكان. لقًد التًرت الًذهاب إلًى ألذي سأذه  إليه باسيافة  لوقت اسألتار ا

األهنبيًة ومارسًت معهًا الجًنس. ألشًى  ة  ما قب  تس  سنوات عندما تعرفت على الستا

ًـي  وتكًون ليسًت  اأن أكون م ،طئً  ً ه  أتمنًى مًن هللا أن ولكًن  ي مريًي.ن تسًببت فًم 

عافى من هذا المرم اللعين.   أعود سليًما م 

لم يسكر فيًه  ق المذكرات وذه  الوحي إلى حال سبيله بعدما لطر على باله سؤااًل أغل

 سوى اآلن: 

 !؟من المرم صير المذكرات لو   سيتت رى ما م -             
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(6) 

 األرم، حتًى األرم الفًت وحنًت عًديه يري  التًراب مًن كأفة  ى وههها علمسجي  

  .عليه كما تحنو األم على رييعها

 :بجزع ، وهو يسألالعجوزصاحبه  كرعشة هسد يرتعش أتى من للسه صوت  

 ولماذا ترقد هكذا؟ ؟وكيف دللت هذا المكان ؟أفت نم   -             

عبر عن لوفه وهزعه مًن وهًودئ بهًذا من أسئلة الره  الكايرة والتي ت   أيوب افتسض

حًًاول التًًي للحظًًة وفًًي فسًًس ا .فلًًم يسلًً  المكًًان. حًًاول أن يرفًً  وههًًه عًًن األرم

فامًس اللسًان التًراب دون قصًد  منًه. ألًذ يسًع   مًن فمًه ألرج لسافهفيها  التحدث

علًى سًاعدئ الرهً  لي همة لدقيقتين حتى بدأ يستسيق، وافزاحت الغشاوة من على عينيه. 

ًًا وهًًزيًا وال يقًًوى علًًى البعًًدما وهًًدئ مريًضًً القعًًود فًًي مسًًاعدته  فلًًم يسلًً  كارح 

 دائ أيوب:تركه وذه ، فناف

 إلى أين أفت ذاه ؟ -             

  . فلم يستط ه يهمس لنسسه. حاول النهومكأفة سيض، بصوت  ل هملته قال

ق عًد. ويً  يًدئ الي سًرى علًى بالكًاد استند على ذراعيه و . ل  الشة ا بتيبص  أ   هماكأفة قدمائ 

زتًه. وب ب  األرم كي تدعم هسدئ وتمنعه من السقوط، وترك يًدئ الي منًى تًتسحص هيً

، باسيًًافة إلًًى دوا ًًه وبيًًنهم الوعًًد الًًذي كتبتًًه لًًه لمسًًة صًًور فوتوغرافيًًة لبسًًمة

المويوع دال  ع لبة دواء قديمة. بضًعة فقًود أمريكيًة بتًاريخ مًا قبً  تًاريخ عودتًه 

د عليهم ورقة   .منىإلى المايي، وساعة في يدئ الي   من دفتر المذكرات بعًد  مقطوعة   ز 
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ًًـي  التًًاريخ. هًًذئ األ ًًياء  لموهًًود بًًه  أن تًًم تمزيًًق الجًًزء ا مًًن  اآلنمًًا يملكًًه   كًً  ه 

 القدر.  ب ها حاربيل أسلحة

ال يعًًرف  مجهًًواًل  ئًايحًًارب  ًًي اسفسًًان فًًي الحًًرب هًًو أن همًًن أصًًع  مًًا يواههًً

ال يعًرف متًى وأيًن سًيتلقى الضًربة، فمًا  اه يحًارب  ًبحً كأفًةعتًادئ،  أومقدار قوتًه 

ن ي حارب القدر!   بالك ب م 

. لافة الساعات وأرقامهًا متجاورة   فظر للساعة في يدئ وهدها تتكون من عاث لافات  

لافًًًة الاًًًوافي تتنًًًاقص  /عاعًًًة عشًًًرة دقيقًًةً  لافًًة الًًًدقا ق /لمسًًة  وتسًًًعون سًًًاعةً 

تبقيلتذكرئ  بالوقت ال تنازلية   ساعة  ها باستمرار. أيقن أفة   .رحلتًه إلًى المايًيفًي لًه  م 

ـي  للنزع، ف   هذئ الساعة غير قابلة   رتبطة   ه  ويعت بجافً  الشًريان  صغيرة   بكبسولة   م 

سًتنسجر نسس المكان الًذي اسًتيقظ فيًه األورطي. في حالة افتهاء الوقت وعدم العودة ل

ليمًًوت علًًى  واحًًدة   الكبسًًولة بجافًً  الشًًريان بعًًد توقًًف السًًاعة بمًًدة قًًدرها دقيقًًة  

أن يتًذكر  يًضا. حاولأسولة ويموت ستنسجر الكب اعة عنوةً في حالة فزع الس أوالسور. 

 متى ويعوا له هذئ الساعة. 

آلن. كًان يقعًد بجناحًه عاد بذكرياته قب  بضعة سًاعات مًن ابالكاد فشأ العق  قليًا و

طةته التي سينتهجها في األيام المقبلًة. بًالطب  فًي حالًة فجًاح سًسرئ في السندق  يكت  ل 

طةًًةر الًًزمن. افتهًًى مًن رسًًم العبً نكبًًوت. سًًي لقي الع   اخ،ًًكس   افً،ً افًًت تشًًبهالتًي ك ، 

ًرين علًى  ًرى مًن المايًي، وبضًعة  ً،وص آل  بال،يوط التي ستجل  له فسسًه األل 

 رأسهم الستاة التي تسببت في مريه. 
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طةةبعدما افتهى من كتابة ال  عغًرة   ة وهًو يحًاول أن يجًد أية مًر  ظ  يقرأها أكار من  ،، 

 راءةة السادسة التي قرر أن يتوقف بعدها عًن القًلمر  اآلن فلم يجد. في ا داركهاليت فيها

ران من الوكالًة يحمًاأتى المترهم فادر بصحبة ره  .أبًيض   ان حقيبتًين لوفهمًان آل 

 بيضاء. تحدعوا معًه لًدقا ق عًن التًدابير األمنيًة التًي عليًه أن ايًضا مابسً أيرتدون و

ييًرات ي ربما يترت  عليه تغك  ما سيسعله في الماي أنة يت،ذها لال رحلته. حذروئ 

دئ فًي هسً هم سيضًعون لًه كبسًولةً أفة بً. ألبًروئ مًا يبتغيًهمستقبلية وهذا فًي األسًاس 

، ويجً  عليًه العًودة إلًى مطلقًًا أن ال ينًزع السًاعةفًي يًدئ وحًذروئ  بساعة   مرتبطةً 

 قنًةً ر دقا قهًا، عًم ألًرج أحًدهم حتلسظ الساعة آل   ماس المكان الذي سيستيقظ فيه قبلفس

فًي دمًه ليجًد فسسًه  ما تحتويه من م،در   ، ويخ ك وحقنه  في  ريان ساعدئ   صغيرة

 ترف  عم يسقأ في فخ  من الاوعي.ي

ومًا ويًعوئ  ،ه ال يعنيًه مًا حًدثن فسسًه بأفً أل أن ي طمعاد من  رودئ سريعًا، وحاو

يت،ًدر  هًم كًافوا علًى حًق عنًدما ألبًروئ قبً  أنأفة يطمًئن  هسدئ، يجً  عليًه أنفي 

 . التارهما نذيلسسه في الزمان والمكان الف يجد  له سيستيقظ أفة هسدئ 

ب  ألذها منه و. وأعطاها أليوب عاد العجوز وهو يحم  قنينة ماء   حتى ارتًوى عًم    ر 

 تنسس الصعداء:وبالتراب  خالمتضم طف وههه 

 كيف دللت إلى ه نا يا ب ني؟ -             

. تًذكر أيًوب هيًدًا ة بنبًرة حافيًة وعطوفًةذئ المًر  ولكن ه طرح األسئلةيعاد العجوز ل

 ، ولكنه تعمد المراوغة:ه العجوزأين هو عندما سأ ل

 ؟أين دللت -             
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 دللت هذئ األرم -             

ن يملك هذئ األرم؟ -               وم 

 ال  ؟وماذا تريد ؟كيف دللت إلى هنا دعك من مالك األرم، وألبرفي -             

 تتسب  في قط  مصدر رزقي              

لك السيد داوود أليس كذلكهذئ ا -               ؟ألرم م 

 فعم هكذا تقول اليافطة -             

 بواههة األرم. موهودة   كبيرة   وأ ار إلى يافطة  

البناية التي   ًنق  علًى سًطحها ليلًى وصًاح، ولكًن عنًد عودتًه إلًى أيوب لقد ألتار 

 ايي لم تكن البناية قد ب نيت. الم

هًاهي   ماله ما  السً غمرته السعادة فًارغ وقبً  أن تمًوت  مكة التًي تت،ًبأ فًي إفًاء  ز 

ًـي  وهدت الماء يملًئ اسفًاء لتمتلًئ  بالحيًاة. تًاب  العجًوز وهًو يتسًرس فًي وههًه،  ه 

 ر أين التقى هذا الوهه من قب :ويحاول تذك  

 ن أفت؟، ألبرفي م  يبة علية مامحك ليست بالغر -             

 أفا الميت الذي هاء يلتمس  بعض الحياة من ه نا -             

ه هًًاتف وقًًد هعلًًه أيًًوب علًًى كأفةًًعجًًوز مًًن هًًذا الكًًام الغريًً . صًًمت امًًتعض ال

المستًوح. حًاول العجًوز أن  الكبير ت. تركه أيوب ومضى باتجائ البابويعية الصام

ئ األرم القسًراء، فتركًه ي سرق من هذ ا يوهد  يء  يستوع  ما يحدث فلم يستط . ف

ًحتًى و   عشًرة أمتًار  اليزيد عن ما  يمضي إلى حال سبيله. سار أيوب  ى البًاب،إلً    ص 

 يش الني . لرج لي صب  على أحد أطراف طريق كورفعم 
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والزحام في ذروتًه. ابتسًم سًالًرا عنًدما وهًد بضًعة  االاة  عصًراكان الوقت قرابة ال

ر يشًحذ مًن متسولين  يسيرون بجاف  السيارات، بعضهم يبي  المنادي  الورقية، واآلل 

تس،ة  السا قين بعد أن يقوم بتلمي  ال هاج بسوطة  م  ر يز   يًدئ  دون أن يسعً  أية  مًد  ! واآلل 

سًيكون الويً  كمًا هًو عليًه اآلن بً   بعًد تسًعة أعًوام   هأفًة. تمنًى لًو ي،بًرهم  ًيء  

طرق تمتلئ بالباعة الجا لين والمتسًولين. لكنًه و، لافق   ي  مرور . زحام  وبشدة   سيتساقم

اكتسى باالبتسامة السالرة. أ ًار لسًيارة أهًرة فوقسًت، اسًتقلها، وقعًد بجًوار السًا ق 

 الذي سأله قا ًا:

 ؟إلى أين يا سيدي -             

 شارع األهرامالحلم ب ملهى -             

ت حتى طل  من السا ق هاتسه من أه  إهًراء دل  أيوب سيارة األهرة وما أن تحرك

أعطائ السا ق الهاتف. هو لم يكن يريد إهراء مكالمًة، أراد فقًأ أن يتأكًد مًن ف مكالمةً 

ه أفًةهاتف، و عر بالسعادة عندما تأكًد زال الشك ي،امرئ . فظر في  ا ة ال التاريخ فما

هاتف للسا ق الذي تعجً  مًن . أعاد الس لسًا قام بتحديدئفي التاريخ الذي موهود بالسع  

عنًدما  ًاهدئ  ينظًر بًالمرآة الجافبيًة ويبتسًم  لديًه هذا السع  الغريً ، وازداد التعجً 

، اه السا ق مجنوفًًإلى المكان المنشود. ظن      ص  ظ  على هذئ الحالة حتى و  ب  ولنسسه! 

 ملهًىة ما ًة دوالر وتركًه ودلً  الوأصب  على يقًين بجنوفًه عنًدما أعطًائ ورقًة فئً

 .الليلي

ظلًت عينيًه  .ن كال،سافيش تمارس أفشًطتها لًيًا كان المكان فارًغا، فزبا ن هذئ األماك

 . تجوب المكان وتتسحصه بتمع ن  
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ويشًًرب ال،مًًر مًًن يًًد السًًاقي ويسًًتمت   يقعًًد عليًًه علًًى يمينًًه البًًار الًًذي اعتًًاد أن

نتحًرةً  بإسقاط الال  في قلً  ال،مًر كًي ت،ًرج بضًعة قطًرات   . علًى لًارج الكًأس م 

الحسًناوات سًواًء والتًي كايًًرا مًا امًتفت ب طاولتًه المسضًلة ملهىن زاوية اليسارئ م

أو مًن داللًه. أمامًه بالضًبأ المسًرح الًذي لطالمًا امتلًئ بأموالًه  ملهًىمن لًارج ال

ًر البًار علًى اليمًين بًاب لراقصًة التًي ت بًدع فًي رقصًتها، ومًلقيها على االتي ي   ن آل 

عشًماوي صًديق السًوء وصًاح  الاافي حيًث مكتً  حسًن يؤدي إلى الدرج للطابق 

كان ه نًا بًاألمس  هكأفة فشطت ذاكرته كايًرا  .أو أكار وقف يتأم  المكان لدقيقة  . ملهىال

طويً   ،حًزين   . أتًى إليًه  ً،ص لًه وهًه  لقبًه  فيمًا مضًىي كانفي وكر الملذات كما 

طريقًه عًن أمًه. مهنتًه  يً  تمتلًئ بالًدموع كجًرو  صًغير   واسًعة   عينيه بنية   .القامة

ستسسًرا:منه  ىت د اف رسم االبتسامة أغل  الوقت.  ت حتم عليه  وسأله م 

 ؟بماذا ت ح  أن ألدمك يا سيدي -             

 ، منذ زمن لم أراكيلك يا مرعكيف حا -             

  من رأيتكي أفة  ر عأ ؟ملهىمن زبا ن ال ه  أفت   .الحمد هلل ب،ير -             

 علم أينأولكن ال  ،قب               

 فتظر األستاذ حسن؟أ. ه  ت ماف  أن التقينا هناربما  -             

 ؟تشرب  يئًا اآلن تح  أنه   .بالطب  تسض  -             

رى: ةد. ملئ ر تيه بالهواء عم زفرئ مر  ع  وق   سار ألقرب طاولة    أ ل 

 يمونليمون، سأ رب عصير ل -             

 كما تأمر -             
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ر  من فسسه بعض الشيء فمنًذ أن   وطًأت أقدامًه هًذا المكًان، وهًو يشًرب ال،مًر  س ، 

عتًق، والًذي يجلبًه  بشتى صنوفه من السودكا والبرافدي والويسكي والنبيذ السرفسًي الم 

ً يبنًاًء علًى رغبتًه. قًاط  مرعً ملهًىمالك ال مًا  رة سً،ريته وويً  لًه المشًروب. م 

يًضًا أهوة باسيافة إلى الليمون، وقًام من الق فينا ف نجامب فيهر      تين.الساع عن زيدي

نًاًء علًى طلً   ب يهلبًه مرعً هديًد   بًدال  دفتًر مًذكرات  ته التي في الورقًة طة بنق  ل  

ًًه. دللًًت ال ًً ملهًًىمن ًًود الشًًيطان فًًي األرم. العًًاهرات ومًًا بعًًض النسًًوة ه  نة هن

ًًًأدراك مًًًا ا ًًًدت  تًًًي االسئًًًة ال نة لعًًًاهرات. هًًًؤالء ه  أن  نة بجًًًوار الزبًًًا ن ومهمًًًته قع 

ئ حتًى تمتلًوا ال،مًر ، ويشًربواويسًكر وايسًكرلوالنشوة  السعادة   ا منبعضً  ميمنحوه

د  ع  رهاالم   . مة  قية  بساتورة   ملهىليحظى ال على آل 

ب نيًًة اللًًون، بلًًون  يرتًًدى بًًزةً  كًًان مًًن للسهًًم رهًً    ملهًًىمًً  دلًًول أول الزبًًا ن لل

وطًول قامتًه.  السًمراء يتما ًى مً  لًون بشًرتهلنوع ال،شن ولكنه عرئ من اعينيه.  

 إليه: لتست  فا يحيته وي هذبها دا ًما. فادائ مرعيعتني بل

 ك حسن با ا، هذا الره  ينتظر -             

مًن  رهً    ملهًىعلى السًور. حسًن عشًماوي مالًك الباتجائ أيوب، فاتجه إليه له أ ار 

ًًن يًدف  المًًال   كًًالنوعيًة التًًي تحتًرم  ًًن وم  ًًو  . المصًال  من للسهًًأتي مًًتًم  إلًًى     ص 

 فنهض أيوب وحيائ، وطل  منه القعود: الطاولة

 ك تنتظرفي، بماذا تأمر؟أفة  يألبرفي مرع -             

 األسبق ملهىمالك ال رف عزمي با ا حافظمن ط أفا قادم   -             

ـي  مرحبًا بك، وكيف  !حقًا -               أحواله؟ ه 
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 !منذ ما يقرب من العام؟ ه سجين  أفة تعرف  هيدة، أال   -             

فجا منه أيوب بسض  ذاكرته التي فشطت منذ دلوله لهذا  سؤال حسن لم يكن سوى فخ  

 المكان:

 ك قادم  من طرفه؟أفة بطمئن فقأ عليه، آلم تق  أبلى أعرف، أفا  -             

ًًر أيًًوب أن ي مًًزق  ليبًًدأ  قلبًًه يطمًًئن الشًًكوك التًًي ت ،ًًامر هًًذا العشًًماوي ويجعًً فك 

ًً   دلولًًه السًًجن  ملهًًىهًًذا اللًًه عزمًًي با ًًا قًًد بًًاع  أنة بًًألبًًرئ  .بالتجًًاوب معًًه ق ب ي 

ببضعة  هور، وكان الشاهد على العقد صديقه أيوب والمستشًار محمًود عًدلي مالًك 

 العقار، وبالسع  بدأ يتجاوب ويتحدث معه بطمأفينة:

 لم أتشرف باسمك بعد -             

 مؤلف روا يي الشاذلحسام، حسام  -             

 ؟بماذا ت ح  أن ألدمك يا أستاذ حسام -             

يريًد  هأفًةيًة أبطالهًا مًن ماً  هًذا المكًان، و  روايكتً وهو ايشتغ  روا ي   هأف  روى له 

ًن يعملًون بًحتًى يتسًنى لًه التحًدث مًن آن  آل بضًعة أيًام  المكوث هنا  ًر ل م  ، ملهىالل 

 .  ممكنوهو يتمنى أن يساعدئ كي ي،رج العم  للنور في أقرب وقت  

عًرم  .يساهم في عمً   هليً   س  ه أفة  ةر للحظع  كايًرا للسكرة و   حسن عشماوي تشج  

بتغًى الًذي أتً هلًه، أى مًن عليه أن يمكث بالح جرة التي ت جاور ح جرة مكتبًه، وهًو الم 

 السور:على  أيوب فوافق

 الذي تريدئ الكرك حقًا، وال تقلق سأعطيك المأ  -             

ر  يء  ال تق  ما  هذا الكام،  -               كترث لهأ دعك من المال، فهو آل 
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 ن أولوياتًه القصًوى. وفًي الغالً  كً المال م أنة سالًرا فهو يعرف هيدًا أيوب ابتسم 

ًًأن   ًًون ب ًًن يقول ًً م  ًًر  ًًيء يالم ًًرتكال آل  ًًهون ع ًًالهواء ل ًًم ك ًًال بالنسًًبة له ، يكًًون الم

 ئ من قب :آاهدًا تذكر هذا الوهه وأين قد ريتنسسوفه. ظ  حسن عشماوي يحاول ه

 من مكان  ما ني أعرفك، أو أفة من قب  هنا رأيتكني أفة  أظن -             

ملة لقد رأيتك من قب  هذئي بدأ هرغم أفة  ًن تحًدث  قًد فتحًت لًه قلًوبهًا  أفة إال   ،سأم ه  م 

 م حتى اآلن:ه  ع  م

 تعرفه          اك رأيتني من قب ، ربما أ به  ،صً ال أظن أفة  -             

 يوب صديقيت شبه أ فعم فعم، أفت   -             

على هذا المنوال حتى بعد أن صعدا الح جرة معًا. استطاع أيًوب  ابينهم استمر الحديث

ريات الحديث أن يحو    ج  . هذا العشماوي إلى إفسان  آلي يسع  مًا يًؤمر بًه   ل  من لال م 

 .،ًهلى التًي تسًقأ فًي فاألو تهفريسهو وإسقاطه في  بكته العنكبوتية، تمكن من فلقد 

 ا. تباعً  يصيد السريسة األولى، والبقية تأتاآلن افتهى من 

رة  جًرة ليكتً   وبالسعً  كًام  ن ت األمور على لير ما يرام. لرج حسًن وتركًه فًي الح 

 الره  يكت  . فت  دفتر المذكرات الجديد و رع في يخ الحبر على الورق:

ي نًي فً ًعر أف  ألك قررت فشر المذكرات مهمًا حًدث. السعادة تغمرفي لذ -             

ن يكت   ك   اوأعًود للمسًتقب  سًليمً  علم هً  سأفتصًر علًى القًدرأال  .أحداعه حلم أفا م 

عافى   سأموت ه نا.  أمم 
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طًارق حسًن المًذكرات بعًدما سًم  صًوت طرقًات علًى البًاب، وكًان ال أغلق دفتًر

. فظًر العشًماوي للستًاة فتاة  لعًوب   دللت دل  ومن للسه .عشماوي فسم  له بالدلول

 بشسقة، وقال:

 أريدك أن تسمعها ؛ وبشدةحزينة  ها قصت  هذئ الستاة   -             

 فيما بعد ربما اآلن ال داعي لذلك -             

جًًرة لًًرج حسًًن ًًاة   تًًه،ليبيجًًر  مًًن الح  مًًن للسًًه كمًًا يسًًح  الحمًًار  وسًًح  الست

فضت ف   هديةً أليوب  ربة. أراد أن يقدمالع    هديته. ر 

جًرة أيًوب وافتصف اللي  ودقت أهراس الاافية عشر. لرج  سريعًا الوقت رة م   مًن الح 

معًه لصًالة  ب أهي   وذه  لحسن بالح جرة المجاورة. تحدث معه لدقيقتين وطل  منه أن  

للغايًة. فشًلت حيلتًه بعًدما أراد لكنًه اعتًذر الفشًغاله بًبعض األعمًال المهمًة  ملهىال

ًر الً بسًيأ   ك  مكر أن يتوسًأ حسًن فًي تعًارف  ب نًذ بينًه وبًين أيًوب اآلل  ذي دلً  م 

 لسًا. كما ألبرتكم س   والذي سأرمز له باسم "أيوب ص" ملهىمن باب ال قلي   

حًدى إأتًت إليًه عم  ،د على البار. احتسى أول كأس لمرع  وق   ملهىال "أيوب ص"دل  

 :الستيات وسألته

 لماذا تألرت اليوم؟ -             

 ذهبت لرؤية الطبي  -             

 ؟تشتكين ماذا م -             

تصنعة االهتمام بصحته ، فأهابهًا عندما فظرت إلى يدئ ووهًدت الصًقة طبيًة قالتها م 

 :بتسًمام  
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 والدةوعلى و ك ال ،ها زوهتي حبلىإفة  أفا ب،ير.ال لست أفا،  -             

 منها بالتأكيد ال تستطي  النومو -             

 كم المعافاة التي أعافيها؟ رأيت  ه   -             

 أهابت الستاة  ب،اعة:              

 فعم رأيت -             

 وأفا أ تهى أن أرى -             

متلئًين كحبتًد ف ا منها ودقق ا عندما يحكت الستاة  بص،    رمًان  يلنظر إلى فهًديها الم 

ً قد الطبيعة فايجتين يظن هما الناظر أنة  م  تسننًت فًي ف ح  سًتدير، و ته  ًن بهًذا الشًك  الم  م 

قًًن هم بالسًًيلكون كًًي أفة يعًًرف العًًاهرة هيًًدًا سًًي،برفا  هًًا ادلًًرت الكايًًر مًًن المًًال لح 

وقعد بالمقعد المجًاور  "أيوب ص"أيوب من  اقترب. ع هةارن الرهال الالمزيد متجذب 

وأيهمًا  ،تتحدث عن الح  وال،مًر له. صعد أحد المطربين المسرح، وبدأ بغناء أغنية  

ر، و ـي  ي ام  أكار من اآلل  تعمًدًا أن  ه  األغنية المسضلة لًه. فقًال أيًوب بصًوت  عًال م 

 يقوله: اميستم  ل   "أيوب ص"يجع  

 من فائ قا له ريتقاطال،مر  كأنة هذا الموال يجع  القل  يام ،  -             

ه ينظًر كأفًةهًا، رأى فسسًه لتلك الكلمات وفظر للوهًه الًذي فطًق ب   "أيوب ص" التست  

ي شبهك لهذئ الدرهًة فًي المامً ، واألعجً   اأن ترى  ،صً  عجي    في المرآة.  يء  

ًًة   أن يكًًون هًًذا الشًً،ص علًًى درايًًة   أمًًورك  بتصًًرفاتك. ي جيًًد معرفًًة بًًواطن كامل

قًال وهًو  .رية  أمامًه،  ًبيهك  ًكًا وف كًًراروحك عا كأنة الم،تبئة في حنايا صدرك، 

 يتسرس في وههه:
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 ت شبهني كايًرا يا ره ! أفت   -             

 غري  حقًا تشابه   -             

ـي  بت الستاة وق  ع    وأردفت: "أليوب ص"فظرت  .بةً تعجتتنق  بعينيها فيما بينهما م   ه 

  هذا الره  توأمك،  أنة ، لقلت إلوةً  لديك يسل كأفة  لو لم أكن على علم   -             

 ه يكب رك  ببضعة أعوامرغم أفة                

 مريبة بالسع  يشبهني لدرهة   -             

 :وقال لرج أيوب عن صمته،

 ه لو كنت أزعجتك سأذ -             

 ال ال ليس هناك إزعاج، يسرفي التعرف إليك. أيوب داوود ره  أعمال -             

 يدئ مصافًحا، فصافحه أيوب مبتسًما: "أيوب ص"مد 

 بدون أعمال ره    ؛الشاذليحسام  -             

 لهذئ الطرفة، وسأله: "أيوب ص"يحك 

 ويسكي؟ أمفبيذ  -             

 وال ذاك، لقد اعتزلت ال،مر من مدةال هذا  -             

 لو ظللت بعقلك سوف تتع  -             

لت سوف يسرقون مالك.  وإن   -               داوود با ا السيد صاح   بنا أفت  ع م 

 ؟أليس كذلك  ركة المقاوالت              

 ه  تعرفه؟ -             

 تقينا من قب ربما إن رآفي يتذكرفي، فلقد ال -             
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 الحركة أقعدته عن دماغية   طة  بجلمنذ أيام  أبي أ صي  لقدم  األسف  -             

 وحرمته  من النطق               

 حدث هذا؟! كيفيا هللا  -            

نكًة ، وألفة والتعج  االهتمامأيوب تصن   أن ه يعًرف فسسًه حًق المعرفًة تمكًن بكً  ح 

تحدعا  .ةحديث بينهما ما يقرب من الساعبعد أن استمر ال في ف،ه ي سقأ السريسة الاافية

طلًق للحريًة واعتبًار البشًر  تجم  فيما بينهم وعلًى رأسًها يرة  كا عن أ ياء   الحً  الم 

 مجرد تماعي  ال تؤعر بالسل  أو اسيجاب في تصرفاتهم:

 "حيا كما أريد أو ال أحيا إطاقًاأن أ" -             

 ،عنًدما سًم  هًذئ المقولًة فهًو يعًرف قا لهًا هيًدًا وتًأعر لستًرة  بًه   "أيوب ص"ابتسم 

 ههًذا فربمًا قًد لافتً سأله ليتأكًد مًن اعتقًادئ .السيلسوف األلمافي فريدريك فيتشهوهو 

 :الذاكرة

 هذا فيتشه أليس كذلك؟ -             

  مقولته  وهه التحديدأقوال هذا الره  وعلى  الكاير منأح   .فعم هو -             

 "فسان حقًا أل د الحيوافات فظاعةً اس إنة المسضلة لي "              

ًً  معًًه مًًن مويًًوع   ًًر ظًً  ينتق ًً ،آلل  ًًؤ بكًً ه يوألف  ًًدًا اسًًتطاع التنب  عًًرف فسسًًه هي

 من تحويله لمجرد كلً   السؤال وينتظر اسهابة التي ي ريد. تمكن بتصرفاته. ي لقي عليه 

 . هلهويجلبها من أ فيلهث للسها كرةي لقي له ال

دعى أفجلً أوكرافيًة   بًت فتًاة  اقتر ،وبينما هما يارعران ويضحكان بصًوت  صًال     يتً 

 ته بذراعيها وقبلته على لدئ. ق  وة ط   و "أيوب ص" من
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بيًدها وفظًر لمساتنهًا  "أيوب ص"فافها. أمسك ز   ليلة  في  عروس  كافت را عة الجمال ك

 البارزة، وقال:

  لماذا الستاة األوكرافية أهم  من  يوالجمال. ألبريني يا أفجل لستنة  ا ما هذئ -             

 الستاة المصرية              

علًًى يًًد عًًت هًًذئ الستًًاة ولًًدت وترعر تجعلًًك تظًًن أنة  فصًًيحة   عربيًًة   أهابًًت بلكنًًة  

درس لغة عربية  :م 

لتو، بينما األوكرافية سالنة  ، الستاة المصرية باردة   -               ت جيد حث اآلساد  .هبة  م 

 على افتراس اللبؤات أماالنا              

ـي  زأرت كاللبؤة و  . هو يعلم تنطق الكلمتين األليرتين. ابتسم أيوب من كلمات الستاة ه 

يًد تجويً  الكًاب مًن هًا تجأف    المال، ولو تحدعت فيتها لقالًت هأها تنافق من هيدًا بأف  

لًم يًأكلوئ مًن قبً ، وفًي النهايًة ال تجًد  ا  ًهي   ايأكلون لحًمًهم سلبارهم بأفة إبعد  أمااله

الكاب سوى اللحم الساسد الذي اعتادت أن تأكله، سواًء كان من مصر أو تم اسًتيرادئ 

 من ال،ارج. 

ت ناديًه.  اب الكلً ، أو األسًد كمًا كافًت،مًر علًى حسًمن ال ك ئ وس   ربت الستاة عاعة 

 ح  بالدعوة، وفظر أليوب وسأله:ر  صالة القمار ف  إلى دعته للذهاب 

 ؟ه  تجيد لع  الروليت -             

 ها الل عبة المسضلة ليإف   -             
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ًًة التًًي تعًًيش فًًي مصًًر م ًًاة األوكرافي نًًذ مًًا يقًًرب مًًن لًًرج األيًًوبين  بصًًحبة الست

ة هيًدًا، وهمعًت فًيهم تمكنت فيهم مًن تطًوير لكنتهًا والتحًدث باللغًة العربيً .العامين

 "أيوب ص"من لال العم  بصاالت القمار، والتعرف إلى الرهال أماال  طا ًا ااًل م

مسًموح بممارسًة  ؛اللع  لفهاف  فقأ ؛ن القمارويصرأن يلع  الم ممنوع في مصر 

ًًًرا! أو باسًًت،دام الميسًًر لفهنبًًي علًًى أريًًك، وغيًًر مسًًموح بممارسًًتك لًًه إال    س 

ًًن ه موالًً "أيًًوب ص"كالًًذي بيًًد  هًًواز سًًسر مًًزور   ك  الصًًالة بعًًدما مًًن دلًًول  ذي م 

اسًًتغا الشًًبه الكبيًًر بينهمًًا، واسًًت،دما فسًًس هًًواز السًًسر المًًزور. ذهبًًا لطاولًًة 

متلئًًة بزبًًا ن ا  حتًًى وهًًدا مقاعًًد  دقًًا ق أو أكاًًر  لمًًسلشًًيطان. افتظًًرا الروليًًت الم 

 بجوارهم بالطب  للتشجي .  ي. قعدت أفجل اغرةً 

التًًارت رقًًم أربعًًة  .اهًًفهًًو يتسًًاءل ب   ارقًمًًأن ت،تًًار  يفجلًًمًًن أ "أيًًوب ص"طلًً  

ًًر فًًي فسسًًه ،عشًًر وقبًً  أن يضًً  السًًيش علًًى الًًرقمين تًًدل   .وألتًًار هًًو رقًمًًا آل 

 أيوب، وقال:

 أربعة  وسبعون رقم ي  السيش على -             

فهذا الرقم الذي ألتارئ في قرارة فسسه، فهو يتساءل كايًًرا  بدهشة   "أيوب ص"فظر له 

ه يحم  عًام مًيادئ. أدار الًديلر البليًة م، وغالبًا ما ي،تارئ في بداية اللع  ألفة بهذا الرق

ذي التي ظلًت تًدور وتًدور، واألعًين تراقبهًا حتًى اسًتقرت علًى الًرقم المنشًود والً

. تعجبت أفجل أيًوب  .إلًى حًد  مًا الشًيء، وتصًاعدت األمًور بعض يالتارئ األيوبين 

بًًدأت عًًم لتارهًًا. أوتقًًف عنًًد أحًًد األرقًًام التًًي بليًًة ي،تًًار أكاًًر مًًن رقًًم، وتًًدور ال

ال،سارة تتوالى بعدما فسذ حظه وحظ أرقامه المميزة. ارتسمت عامات التعجً  علًى 
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اقًً  فظًًرات عينيًًه، ه يتعمًًد ال،سًًارة. ظلًًت تراقبًًه وترأفةًً ًًعرت  لقًًد؛ يأفجلًًوهًًه 

ـي  وحركة اليد و ر حتى لرهوا هميعهم من الص ه   الة. تداع  اللحية من آن  آلل 

 ، وهمست له:بعيدًا عن أيوبواصطحبته  "أيوب ص"فادت 

 هناك لط   ما في هذا الره ، لقد تعمد لسارتك! أنة  عر أ -             

ـي  قالت كلماتها و للغاية، فأهابها ولسافه بالكاد يتحرك من كارة ال،مر الذي  متعجبةً  ه 

دته: ع   ملئ م 

 كيف ذلك؟ -             

 حذر منهاال أعلم ولكن  -             

تركته وعادت للدال . ذه  باتجائ السيارة التي ينتظرئ أيوب بجوارها. فت  له الباب  

ً فوهد عاعة عشر مكالمًةً  فظر في هاتسه وقعدا بالدال . همًيعهم مًن وعليهًا،     لًم ي ج 

عتذًرا:  كوعر. قال أيوب م 

 عتذر لقد كنت سب  لسارتكا -             

 ني لسرت، أفا ال ألسرأفة ومن قال  -             

 حقًا لم ت،سر؟! -             

 فعم، فأفا أ تري السيش وألع ، إن لسرت ما ا تريته أرح ، وإن  -             

أ محتى ربحت أحتسظ بضعف السيش،                في ك  الحاالت أرب  إذًا .اللع  أ س 

 للغاية ذكي   أفت   -             

من هذا الاناء. ويً  المستًاح بالسًيارة و ًدد  "أيوب ص" على وهه افسرهت ابتسامة  

ً أو مًن الم،مًورين، بقدمه على دواسة الوقود. لرهت السيارة للشارع السارغ إال   ن م 
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فًًًأراد أن  اللصًًًديق الجديًًًد بيتًًًً أنة  "أيًًًوب ص" يًًًذهبون إلًًًى أعمًًًالهم فجًًًًرا. ظًًًنة 

 إليه: صطحبهي

 ؟ت ق ط ن أين -             

 ملهىبأعلى ال في ح جرة   -             

 !من قب  لم ي،برفي حسن عنك !كيف ذلك -             

تعمًد تغييًر المويًوع ، ووهًد يًالته فًي ووب فًي اسهابًة علًى السًؤال. راوغه أيً

 هاتسه الذي ال يك ف عن الرفين:

 هناك لط   ما يكون أه  على الهاتف ربما -             

 اسزعاجو القلق  ها زوهتي ال تكف عن إف   -            

 عليك نهاأه  عليها، وطمئ   -            

 إلى البيت.  ه قادم  أف  فها أفأهاب عليها، وطم  عر بالحرج

 ه يقًوم بأفعًال  أفًة، وهو يعلم هيدًا ن يحبوفهم  في حق  سان بأفعال  لاطئة  أحيافًا يقوم اسف

ربمًا ولكًن . حتًما لاطئًةً  هاأفة  م  ل  ئ األفعال حتى وأن ع  ويستمر في ممارسة هذ ،تؤذيهم

يًأتي المًوت  أوتذكرئ بهذئ األلطاء التي اعتاد ممارستها. و من صديق   تنتشله فصيحة  

ة   ليتركه يندب هذئ األيًام التًي تًركهم فيهًا يشًتعلون  أفض  ما فيهم يألذ على حين غ ر 

 والتوتر.  القلق   هافار  حطب بمنتصف

ت زعجًه  لنًوع   ية لكوعر التي ال يراها سوى زوهة  ال يعرف القيمة الحقيق "أيوب ص"

ها. بينما أيوب يعرف مًا كايًرا ب ًـي  اهتمام  زوهًة  كًالماك تحمً   قيمًة أن تكًون لًك   ه 

 حتى تطمئن عليه.  سن  ال يغمض لها ه   ا؛في أحشا ها ماكً 
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تمنيً أيوب و لرج منها .ملهىأمام اللسيارة اب "أيوب ص"    ص  و    .ا لًه السًامةودعه م 

 عًا قًة الموهًودة بحًي الزمالًك، والتًي إلًى فًيا داوود العتي بعدما ودع  أيًوبذه  

ن فيًًه فًًي المسًًتقب  بصًًحبة ق ط ًًبيًًه فباعهًًا، وأ ًًترى القصًًر الًًذي ي  فيهًًا حتًًى مًًات أ

بسمة. دل  ح جرة النوم وفظر إلى كوعر التًي تسًتند بظهرهًا علًى السًرير، وتتحًدث 

نتس،ة. لم يتسوئ بكلمة  واحدة  إلى بطن أو حتى يبًرر تًألرئ إلًى هًذا الوقًت. تمنًت  ها الم 

بضعة أيام ولًيس  ك  طارئ يتكرر ذا التألير رهين عم   ما، أو أمر  كايًرا أن يكون ه

مًن حق هًا أن تولًد فًي  هنًاك طسلًة   أنة افتظرت لروهه من الحمًام لتًذكرئ   به يومي.

ل ًم على أق  تقدير ال ي كنف ره    شرب ال،مر وال يلع  الميسر. ههزت الكاير مًن الك 

ًًا منهًًا حتًًى دس هسًًدئ أسًًس  الغطًًاء دون أن يطمًًئ ن عليهًًا أو كًًي تقولًًه، ومًًا أن د ف 

ربمًا لًو متت لشية أن ت رهقًه بحًدياها، أو ما أرادت قوله، وص على الطسلة. تب،ر ك 

داء  ها امرأة حدعته اآلن يقول في فسسه أفة   . اءالنس سا رك ف ك 

ـي  بعض الدموع وكتست بسك  اابتلعت الك ل م في هوفها وصمتت.  ًد ىبتًدعوا لًه  ه   اله 

لعن حظها األسًود الًذي تدعوا له دون أن تلعن اليوم الذي تزوهته فيه. لم ت .والصاح

ً فًت تحمًد هللا كايًًرا والبً  كا ،كهذا همعها بره  ا مًن اسحسًان لهًذا الًزوج بًدً أ    ت م 

هم  مًا ويتغيًر لففضً ، وتًدعوا هللا  ه سًيأتي يًوم  أفة تشعر في قرارة فسسها فت كا !الم 

ـي  يأتي هذا اليوم و أن  على قيد الحياة.  ه 

ًر فام ه سًتيقظً زال ال يًذا األيوب بينما األيًوب اآلل  يًضًا أ، والقلًم ودفتًر المًذكرات ام 

، ت  مسًًتيقظون ينتظًًرون أوامًًرئ ليتضًًاه  الحبًًر مًً  الًًورق، وينجبًًون بضًًعة كلمًًا
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جًًرة وهًًو يمسًًك بًًالقلم وال يسعًً  أية  سًًوى النظًًر إلًًى صًًور   ًًيء   فمنًًذ دلولًًه الح 

 بسمة. 

 وبدأ يكت  : م،لهبة وي  الصور بجافبه بعد أن ق  

ت أرتادهًا بدأت ذاكرتي تنشأ بقًوة مً  رؤيتًي لفمًاكن الرديئًة التًي ك نً -             

تعًة  الزا يًضا لًبعض الش ً،وص مًن رفقًاأفي المايي، وم  رؤيتي  سًة. ء ال،مًر والم 

ءاتي أفظر فًي مًرآة تظهًر لًي كً  نكأفة  عرت حقًا بالتقزز من فسسي،  . تًذكرت يس ًو 

ج مق والجه  والامالة والم  ، أ ًرب بعًض ملهىون. ألرج من البيت وأذه  للأيام الح 

أعًًود م،مًًوًرا ألهًًد زوهتًًي فتهًًي مًًن اللعًً  وا. ال،مًًر وربمًًا أذهًً  للعًً  القمًًار

القادمًة  الوقًت المناسً  لتًذكرفي بربًي وابنتًي تحًينتنتظرفي. تتركني أفام وت العسيسة  

بدًا من ف صحي بابتسامتها العذبة، وصوتها الدافئ. وعندما أذهً  أ    م  للحياة. كافت ال ت  

ـي  تعيد  ؛سيللنوم، وأ عري فس  . ح    وحنان   بك  الغطاء على هسدي ه 

ًـي  ي تصمم الذ الوقت تعرية فسسي في من  ُّ م  ك نت ال أ ا. فيًه علًى عًدم تركًي عاريً  ه 

 ليس أعناء النوم فقأ ولكن في  تى أمور الحياة.

. فظًر للسًاعة فًي يًدئ ة يكت  هذا الكم من الك ل م دفعةً واحًدةً ألول مر   ؛الكتابة من ه ل ك  

 . والتي تناقص منها أكار من اعنتي عشرة ساعةً 

صور بسمة فًي أحضًافه وألقًى بجسًدئ علًى  تناول قرص دواء، وألذف اسع  ر بالنُّ ع     

 السرير وفام. 

ًًه أن ًًيس علي ًًًرا. ل ًًة ظه ًًي حًًوالي الاافي ًًوم سًًوى االفتظًًار،  ئًايسعًً   ًًي اسًًتيقظ ف الي

ًًفالكارعًًة سًًتبدأ الليلًًة. ف   عر وأبيًًه القعيًًد. ر أن يسًًتغ  هًًذا الوقًًت ويًًذه  لرؤيًًة كًًوك 
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 ،اعًون متًًرا أو أكاًرقًف علًى بعًد عوذهً . و رةً واستق  سًيارة أ هً ملهىلرج من ال

مًن الوقًت لرهًت  ف سًحةً  المكشًوفة  مًن للًف السًياج. بعًد وهو يراق  حديقة السًيا

ًًـي  كًًوعر و ًًي   ه  س  ًًحتًًى و   داوود المتحًًرك تًًدف  ك ر  إلًًى طاولًًة بجًًوار السًًياج  لت  ص 

ًي  دفعًت زاحًت أحًد المقاعًد الموهًودة وتظللها  جرة توت من أ عة الشًمس. أ س   ك ر 

من السياج أكار وظ  يحوم بجوارئ كما يحًوم النحً  أيوب  د ف اوارئ. داوود وقعدت بج

 . حول الزهرة دون كل   أو مل   

ًـي  ، و، وهو يحاول هاهدًا استراق السًم من كوعر وقف على بعد أمتار   تتحًدث إلًى  ه 

 داوود وتقول:

. ال رحمًي فتًاة   ني أحم  فيأفة  ذ أن ع ل مللغاية م   أيوب غاي    أنة  علمأأفا  -             

ة لقد ذهً  معًي بًاألمس للمًر   .عليه وابنتيأعلم ما الذف  الذي اقترفته كي يعاقبني أفا 

بمسًردي. لًم يهًتم  ةهبًاذ رآفًي علًية حًين بالشًسقة   ًع ر  الاالاة فقأ عند الطبي  بعًدما 

دايًلًه بال أن تًدعوا يا أبًت  حتى بالسؤال عن صحة الطسلة. أرهوك  يًزرع هللا  أن، وةه 

ـي  في قلبه ح  ابنته، ف    ال ذف  لها في كوفها فتاة!  ه 

ةً   أنة علًى ك ت سهًا وتواسًيها وتطمئنهًا  تربًت افتهت من كلماتها وبكت. لًم تجًد يًدًا حافيً 

القادم ربما سيكون أفض . حتى أيوب القادم من المستقب  لم يتسًنى لًه سًماع مًا قالتًه 

ديهًا فيهًا وفي اللحظة التي قرر أن ينا .للسهمن بسب  يجي  السيارات والمارة هيدًا 

 كًانمن للسه ولكنه لم يكن الره  ذو السا   األسًود، بً   أتى ره    كما فع  في الحلم

 . يسيا ويدعى عدوحارس ال

 للغاية، أفزعت أيوب وهعلته ينتسض: لشنة   بنبرة   يتحدث هذا العدو
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ن أفت   -               ؟اذا تريدمو م 

 أهابه متلعاًما:

 للسيد أيوبق أفا حسام صدي "تاب بعدها ت لاوان  وعم صم"أفا.  -             

 الموقف بصمت. افتبهت كوعر وبدأت تتاب  

بينًه وبًين سًيدئ! فقًال  كبيًرلمام  أيًوب، وال للتشًابه ال األبله يلم يكترث هذا العدو

 بحنق:

 في العم  فما الذي أتى  السيد أيوب من قب ، عم أنة كيف ذلك، أفا لم أراك  -             

 ا ن هنا، هية ا اذه  مبك أعناء غيابه؟ هية                

أيًوب علًى كتًف أيًوب ودفعًه، فعًاد الكلمًة األليًرة، وويً  يًدئ اليمنًى  يقال عدو

طًوة تط ، فتقًدم ل  غضًبه فلًم يسً ورف سً يسيطر على . حاول أن طوةً لل،لف ل   القهقرى

 :، وقالي بقوةلفمام ودف  عدو

 ؟هكذا دفعني أفامجنون، كيف ت ه  أفت   -             

األمًور أكاًر مًن ذلًك. وقسًت للًف  سًاقمقعدها وتًدللت حتًى ال تتر من م  فهضت كوع

السًًياج الحديًًدي وفظًًرت إلًًى أيًًوب عًًن قًًرب. الحظًًت الشًًبه العجيًً  بينًًه وبًًين 

 :يالتحدث معه ووههت حدياها إلى عدوزوهها. لشيت 

 ؟يمر يا عدوما األ -             

 ه لصأف   أظن  حول السياج، و هذا الره  كان يدور -             

لم يشًأ أن ي،سًر هًذئ اللحظًة، . ي فسسه، وآعر الصمت في حضرة كوعركتمها أيوب ف

 ح  ، وقال: ها. فظر في عينيها بك عن ف س ق  تتطور األمور وت،رج  أو
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 ك نت أسير بالقرب من و .داوودق أليوب ووالدي صديق للسيد أفا صدي -             

 فحس  طمئن على صحة السيد داوودأ هنا فأردت أن               

 ستطي  استقبالك فزوهي في العم أال  عتذرأ -             

 أعلم، ولذلك اكتسيت باالطمئنان عليه من هنا كي ال أزعجكم -             

رى للطريقة ال ةً عتذر مر  أ -               معك يها عدوب   عام تي تأل 

ن عليه االعتذار  -              ، ب  أفا م   ال عليك 

ن  عرت بهًذا التطًابق العجيً  زالت  ماتركها وذه  وعينيها  تراقبه. وحدها كوعر م 

الزوج لًم يتحًدث  هذا رغم أنة . الحافية الدافئة بينه وبين زوهها حتى في فبرة الصوت

كتسًى يًوم زفًافهم عنًدما ا عة مرات  فقأ! كافًت أولهًمسوى بض ما  هذئ النبرةإليها ب

مرة ال،ج  والاافية حتًى  الحًال اها حبلى، واستمر علًى هًذأفة لبرته عندما أ وههها بح 

عت فًي رأسًها وتمنًت لًو تسًتمر فبًرة صًوته هكًذا ب  بنوع الجنين. تلك المرات ط   ل م  ع  

ًًاة. أ   ًًمًًدى الحي ًًر بهًًذاصًًي  رأسًًها بال ًًرة التسكي ًًت تسًًتره   .األمًًر دوار مًًن كا ظل

ًًن أفًًت   دون ملًً . تمنًًت لًًو يعًًود وتسًًألها هًًا تعيًًد مشًًهدًا سًًينما ي  كأفة األحًًداث   عًً ل م 

رى.  ةً مر   ملهىذه  وعاد إلى ال .لكنه ذه  ،أ قليًا من التسكيريهد رأسها  أ ل 

 مًن يًوء القمًر وبعًض كان اللي  قد أرلى حبًال الظًام لتمتلًئ السًماء بالسًواد إال  

بعارة النجوم لًم  هفي حجرته وافشغ  بالتسكير في كوعر.  ًعر بالنًدم ألفًةأيوب د ع  . ق  الم 

مًا حًدث.  عليهاورة بسمة وظ  يقبةل ها ويقص  أمسك بصيتحدث إليها كما كان يشتهي. 

 قاطعه صوت طرقات الباب فسم   للطارق بالدلول:

 تسض  -             
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 يد؟كيف حالك يا صديقي الجد -             

 الحمد هلل ب،ير -             

جًًرة "أيًًوب ص"دلًً  سًًاهئ أيًًوب عنًًدما لًًم ي   ًًائ، بًً  ، اسًًتئذان دون الح  فهًًض وحي 

ًًه القعًًود ًًم يلبًًي الطلًً ف وطلًً  من ًًة  بًً  ،ل ًًار الصًًغير المتواهًًد بزاوي ًًى الب اتجًًه إل

 الح جرة. ص  لنسسه كأس لمر وأرتشسه سريعًا، وقال:

 وودت االطمئنان على أبي ،لسياك كنت تقف بجوار اأفة ألبرتني زوهتي  -            

 كنت أسير بالجوار فأردت االطمئنان على صحته، وعندما علمت فعم  -            

 ك غير موهود رحلتأفة              

 ما حدث بك  ألبرتنيلقد  -           

 لقد أزعجتهم أليس كذلك؟ -           

 تنبؤاتك اليوم  معي إلى صالة القمار، أريد أن أرى تعال  ا وهذ دعك من ك  -           

 ألرقام الروليت            

 صورة في يدئ فأفتابه السضول ليعرف أهميتها لديه:ال "أيوب ص"رأى 

 ن هذئ الصورة؟ه  لي أن أتطس  عليك وأسألك لم   -            

 اها؟ها صورة ابنتي وقرة عيني، ه  تود أن ترفة إ -            

 ني، ولكن حقًا أفا أمق ت الستياتال تغض  م -            

لكنًه آعًر الصًمت.  ،ب  إن ص  التعبير سيتنسسها .ه سيعشقها يوًما ماأفة لو ي،برئ  تمنى

ًتحمس   "وأيوب ص"لرها من الح جرة واتجها إلى صالة القمار،  علًى للغايًة. قعًدا  م 

  ًًيئًا فشًًيئا السًًعيد. بًًدأ الًًرب  يًًزدادوتمنًًت لهًًم الحًًظ  يأتًًت أفجلًً. طاولًًة الروليًًت
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البركًان وهًو  وار فوهًة، ومًن كًان الحًظ حليسًه فليسًير بجًفالحظ كًان حلًيسهم األول

رة ه لن ياور. أفة على يقين  هًذبت   "أيًوب ص"من أمام  ت فتاة  قراء ذات هسد  ماير  م 

 أذفه:ه لم يتبين مامحها هيدًا. همس له أيوب بجوار رغم أفة اهتمامه كايًرا 

 ال تتعج  ستأتي إلى هنا بعد قلي  -             

ن  -               ؟التي ستأتيم 

 للتو الستاة  التي لطست عينيك -             

  ها ستأتي إلى هنا؟ الحسناوات من هذا النوع ال يذهبن  أفة  كيف علمت   -             

 أحدإلى               

  أقًدام أسًس ن  ويسجد المال ن  يعبد غلبه نة ناوات لسن  هكذا، فأالحس أنة هيدًا  أدركأيوب 

 . ران الصًمت لدقيقًة  ام الزا ًد عًن الحًدعلى الدالل واالهتمً األغنياء بسب  اعتياده نة 

، أحًًدهما هالسًًينزاال  باسًًتاناء األيًًوبين  وحًًدهما مًًا أو أكاًًر. كافًًت الطاولًًة فارغًًةً 

ر  رد م  المايي.   افشغ  بالشقراء واآلل 

مًا أن رآهًا  "أيًوب ص"أتت الشقراء لتقط  الصمت وتله  الطاولة، وقعدت بجًوار 

سًن وعن قرب حتى  ،صت عي لًق مًن حلكأفًة هسًد   .الجمًالنائ من فرط الح  . يً   ه ل 

 فظرتين. أفف  دقيًق   أوبنظرة   ت رديك قتيًا  بإمكافها أن بندقية  عينيها الرمادية الواسعة ك

 عليها ما تمكن من ذلًك أبًدا.  ًسائ  ول فحته بهذئ الكيسية التي لو ظ  أمهر النحاتين يحا

محرابًًا يوم، ب  وتكون الشًسائ السًسلية  تشتهي لو كافت ما دة عشا ك ك  ة  فاعم وردية  

 أن طمًً ك تنًًيجعلالنصًًف العلًًوي يبًًرز منهمًًا  سًًتديرين  م   هًًدين  تعتكًًف فيًًه لفبًًد. ف 

وهًال. فًي اللحظًة التًي  لسافك عليهمل لو صا تمنىولو لدقا ق. ت لرأسك وسادةً  يكوفا
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همالها من رغم الوبها على السور إلى السرير، ، ألذته م،يلته ب  "أيوب ص"رآها فيها 

ًًرى زوهًًة  واأل    أن كًًوعر تضًًاهيها همًًااًل ولكًًن هًًذئ عًًاهرة  إال   الطًًاغي ، وأغلًً  ل 

ضًً  العًًاهرات! مًًدت الستًًاة  يًًدها مًًن أمًًام أيًًوب، وطلبًًت منًًه أن ي نوالرهًًال يعشًًق

السيش على أحد األرقام. بالطب  لم ينتظر لحظة لي لبي رغبتهًا. ألتًار هًو أحًد األرقًام 

ًًرقمين. ل   ًًى ال ًًيش عل ًًت االرابحًًة وويًً  الس ًًر مسهومًًة لكًًاعن ًًة  غي ًًا بلغ ًًاة حظه  لست

ًت  بًالنهوم فطلً  منهًا ب   ها تسهم اللغة العربيًة وتتحًدثرغم أفة األيوبين   هًا قلًيا. ه مة

ًًرى فشًًكرته. فصًًحها أ ةً نحهًًا بعًًض السًًيش لتلعًً  مًًر  أيًًوب أن تقع ًًد وم أن ت،تًًار ل 

ًًا زب ًًو الس ًًان أحًًدهم ه ًًام وك ًًوب ص"فهضًًت مًًن هًًوار  .عًًض األرق اتجهًًت و "أي

ر عندما فطنت  االلتيًارات الموفقًة. صاح  و ،ه صاح  الحظ السعيدأفة بلفيوب اآلل 

برتًه وهًدأت مًن غضًبه قلًيا. أل يوأتت أفجل تصرفمن هذا ال "أيوب ص"غض  

ًً الشًًقراء وتًًدعى ريتًًا هديًًدةً  أنة  ن هًًو.  ًًعر أيًًوب فًًي هًًذا المكًًان وال تعًًرف م 

سًًنها بًًالح . تجاهًً  المًًرم والًًزمن والسًًخ وكًً  لًًاذاألرارة تتًًدفق فًًي هسًًدئ مًًن ح 

 ، وقال بحنق:"أيوب ص"فارتشسه، فنظر له  . مدت له كأس لمر   يء  

 !!ش رب ال،مرتاآلن ع دت  -             

ر -               الكأس من هذئ اليد لها مذاق  آل 

فكر بعدم الرفض حتى يجع  الستاة تسقأ في ف،ه وتذه  معه، وهو األمر الذي حًدث 

 بعدما فهض الجمي  من على الطاولة:

 استأذن منك يا صديقي -             

 سالًرا: "أيوب ص"يحك 
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 صديقك! وفعم الصداقة -             

ًً جًًرولرهًًا مًًن الصًً ،ةالستًًا أيًًوب لصًًر ق  وة ط  التًًي ينًًام فيهًًا ة الة وتوههًًا إلًًى الح 

طةةال أنة . قلبه كان يحدعه ملهىالب مًن االفتصًار  اقتًربه أفًةبتسير على أكم  وهه، و ، 

ًرى مً  الًتاف المكًان ةعلى القدر. بينمًا المشًهد يتكًرر مًر    المشًهد بكً تًذكر  ؛أل 

 .تساصيله

هًًا مًًن لصًرها ويًدل  ب   الستًاة   ق  وة يط ً "أيًًوب ص"فسًي هًذا اليًوم وهًًذا الوقًت كًان 

 قته بحي مصر الجديدة، والتي ورعها عن والدتًه وكافًت النيًة بًالطب  أن يضًاهعها. 

ربمًًا يتنًًازل عًًن قتًً  هًًذا الجمًًال ويكتسًًي بإبعادهًًا عًًن  أوبينمًًا فيتًًه اآلن أن يقتلهًًا 

 املهًًى سًًوي  هًًا لسعًً  هًًذا األمًًر. دلًًا الوالطًًرق ال حصًًر ل "أيًًوب ص"طريًًق 

جًرة.  يمرعً ع ي ن ًي  عين تراقبهم وعلى رأسهم واأل التًي ظلًت تًراقبهم حتًى دلًا الح 

مصًسوفة بجًافبهم.  ك ئً وسصًغير والرأت الستاة عاعة زهاهات من ال،مر على البًار ال

دة كًي يواهههًا ويتأكًد . بًدأ أيًوب ي  اذهبت إليهم وصبت لنسسًها كأًسً د العً  ًـي  هًا أف  عً   ه 

طًوتين للغايًة. سًار ل   ال ي ،ًامرئ وإن كافًت فسًبته يًئيلة  ز شك مًاالستاة المنشودة فال

ه على فهًديها فهًز رأسًه كًي يسًتسيق ي. سقطت عينوقف أمامها وهًها لوهه  باتجاهها و

ًه  ت الستاة يدها بالكأس علًى ف  د  م   قب  أن يسقأ في فخ الشهوة. فًأدار وههًه فأسًقطت  م 

تعمدةً  فظًر لفسًس   الكأس وتبعار ال،مر علًيهم. من يدها أسس  قدميها، فك سر الكأس م 

باللون األحمًر. مًا أن رفً  عينيًه ليعيًدهم إلًى  ت،ضل ن   ينتلال نيالبضتفأبصر ساقيها 

ًًـي   سًًبقتهحتًًى ويبًًدأ االسًًتجواب،  يًًعهم الطبيعًًيمو هنتهًًا بكًً  وبًًدأت ت مًًارس م   ه 

ر     ًستيه نبشًستيها مًودفًت  هذبتًه مًن ياقًة القمًيصو ،ها بجسًدئ. ألصًقت هسًدةفيًةح 
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فزعت هاكت البزة وفكت ربطًة العنًق، باسيًافة إلًى زريًن مًن القمًيص.  .مه  تم  اة ل  و

ًً ًًت ق ًًا، فالرعشًًة كاف ستسًًلم تماًم ًًى صًًدرئ وهًًو م  ًًي مًًررت أصًًابعها عل د سًًرت ف

رة أوصاله.   ،بعًض الهًواء السًالنفيهًا إلًى األ ذن وفس،ًت  هعلًى  ًستيت الشسائ مًن م 

ـي  و مالًت بجسًدها  .للسرير بمقدار لطوتين وسقأ عليه ىفعاد القهقر تتصن  التأوئ ه 

ًـي  بحًة وعليه كما تميً  اللبًؤة علًى فريسًتها. سًألته كيًف يعًرف األرقًام الرا ه ل ًقبة ت   ه 

رغم ، يتمكن من التسوئ بكلمة  واحدة   ه. حاول أن يستجم  اسهابة فلمتيعلى أطراف  س

وأقًوى مًن ههًاز  أ دا ه  ت  ن ت  قوة ف   ، فالستاة  صراحة  ه كان سيجي  في هذئ اللحظة بكأفة 

ًً يًضًًا. توحًًدت األهسًًاد، والتقًًى أب. فزعًًت عنًًه مابسًًه وفزعًًت عنهًًا ذ  كشًًف الك 

  !السال  بالموه ، وسقأ في فسس السخ الذي أتى من أه  أن ي نجى فسسه منه!

ًًرة  ا بعًًد أن  ًًعرا ل،طيئًًة، واسعًًم الكبيًًر. فامًًا سًًوي  الليًً  سًًريعًا وهسًًدئ متضًًمخ با م 

 ل،مول. با

 مًا كً  سًها، اسًتيقظ هًو أواًل وظًن أنة قب  أن تدق السًاعة الاافيًة عشًر ظهًًرا أهراو

الجسد النًا م علًى السًرير  ، لكنه اصطدم برؤيةكابوس  م زع   محض  حدث ما هو إال  

ًًا  . ه سًًقأ  ًًر سًًقطة  وبأف ًً كًًابوس  به لًًيس أفةًًليًًدرك  دماء عينيًًه وبًًدأت بقايًًا الًً ت  رة حم 

د  . غليانوقه بالالمتواهدة في عر فسًقأ الجسًد العًاري  مًن  ًعرها الستًاة   هًذبو يدئ م 

ًًاة  ، وواحًًدة ة   مًًن قطعًًإال   ًًرأس بًًاألرم. صًًرلت الست ، فتركهًًا بصًً،    اصًًطدم ال

خ  وكسًًرها. اسًًت،دم رقبًًة  ،مًًرال اتزهاهًً إحًًدى وذهًً  باتجًًائ البًًار وهلًً تصًًر 

ًًف عًًن الصًًراخ واإهاهًًة كسًًاح وهًًددها بتمزيًًق وهههًًا الز ًًم تك  ًًة  علًًى سن ل هاب

ـي  و أسئلته. صمتت لافعةً   ، وهو يقول:تستم  إليه بإذعان   ه 
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 ؟، أليس كذلكهمين بعض الكلمات باللغة العربيةتس ك  علم أفة أأفا  -             

 هزت رأسها باسهابة، فتاب : 

 ؛ أليس كذلك؟باسيدز أفت  مريضة   -             

 عقلها.  تات تجم  اتسعت عينيها من الدهشة وحاولت أن تس

ت رأسًها المتًورم مًن أعًر السًقطة، وأقسًمت بكً  اللغًات التًي ز  ها ه ًأول ما فعلته أفة 

هًًا قًد أتًت إلًًى أف  عًًن هًذا المًرم، واعترفًت  ئًاهًًا ال تعًرف  ًيأفة هًا يًد التحًد ث ب  ت ج

فًي  نة يًالته ن  كماياتها من األهنبيات ممن يجد مصر لجم  المال من بعض األغنياء

بًالطب  لًم  ؛بًالنقود، وتلهًث للًف اللحًم األبًيضالتي تمتلئ هيوب مؤلراتها  بكاال

ها علًى األرم ومًالا قالت. م  م   اواحدً  ايصدق حرفً  عليهًا  ألقى رقبة الزهاهة بجوار 

ولًت عًت البكًاء وحاد  اكما فعلت سًابقًا، بً   تصرخ بص،    وصسعها على وههها. لم

رى ف   ةاست،دام أفوعتها لغوايته مر   ـي  أل  للحد الذي تشبه فيًه أفعًى تتعًارك مً   فاعمة   ه 

الهزيً  الهًا    هعلًت الاًور للغاية األفعى ذكية   لماتت، وألنة  عور لو داس عليها بقدمه

ًًـي  شًًعر بقوتًًه وهبروتًًه عنًًدما أظهًًرت ي هًًذا يًًعسها. فهضًًت واقتربًًت منًًه كًًي  ه 

ة لشًية السًقوط للمًر   تلتف على رقبته وتسقطه صري  س مها القات ، لكنه أبتعد سًريعًا

ها. س   بكً  مًا  بعًدما أقسًمت لًه أن ترتدي مابسها وتركهًا تًذه لها     م  الاالاة  في ف ، 

 . مصر تعرفه من آلهة أف ها سترح  على السور من

لحظًة هًو المًوت. تمنًى لًو كًان لرهت الستاة من الح جرة، وأول ما ا تهائ في هًذئ ال

 .          ن هديدي الساحشة متى ال يسقأ فقب  هذئ الليلة ح اميتً 
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الطسً  الجًا   بداللًه لًن يشًرب  أن   الحليً  وظًن   لً   لقد كان سًاذًها للغايًة عنًدما ه  

نذ سنين. ترك فسسه للضمير يذب  فيها بسكين  صدئ.   ويرتوي وهو الظمآن م 

. وهًد فسسًه سًيغرق أكاًر وأكاًر وبكًى ها وفظر إليها كايًًراأمسكوصورة بسمة هل  

ك تصًًرخ مًًن الًًدال  واأللسًًنة التًًي أفةًًيكت ًً . عنًًدما تشًًعر  لًًم فقًًرر أنفًًي وحًً  األ

ك مًفًي ف قًاطناول هاهًدًا أن تجعً  اللسًان ال، وتحًبداللك كلها تتحًدث فًي آن  واحًد  

بًالقلم ويديًه ترتجًف كايًًرا.  . أمسًكينطق وال تًتمكن مًن الن طًق، فالكتابًة ليًر لسًان  

 قا ق حتى هدأ وعاد يكت  :وافتظر د ،ب  بعض الماء م  قرص دواء    ر

لستًاة التًي تسًببت ال أعلم كيف سقطت في فسًس السًخ مًرتين، ومً  فسًس ا -             

عقلًي ي كًذبها. بينمًا  تًارةً ي صًدقها و تًارةً لنصًسين،  انقسًمً م   لقد بًات قلبًي .في مريي

ًًـي   بالتأكيًًدهًًا تكًًذب وأف  ي ،برفًًي  ًًن تسًًببت فًًي مريًًي. لقًًد عًًدت أيًضًًا  ه  لش ًًرب م 

وإسًقاطها فًي السًخ علية أن أ رب في سبي  غواية الستًاة  أنة ال،مر. كنت أبرر لنسسي 

ر الذي كان يتربص ب   تعدبالذي فصبته لها حتى ت فسقطت أفًا فًي فًخ  هاعن أيوب اآلل 

سنها السرصًة الما مًة  تحينللغاية ت فسس اسفسان يعيسة   قنت أنة لقد أي .الشهوة وفخ ح 

هنًاك  أنة  ظننًت   حًينا نًت غبيً يطان ومسًتنقعات الرذيلًة. لقًد كللسقوط في أف،اخ الش

ًًذ  اسًًتيقاظي  ب  جًًاح   ًًت أيًضًًا م  ًًذفوب. أيقن ًًين ال ًًي وب ًًاة يسصًً  بين  أنة وبجًًواري الست

 أنة ، وقوط فًًي  ًًهوة  نبًًئ حتًمًًا بالسًًيمتلًًئ بًًالكاير مًًن الشًًهوات ي   التواهًًد فًًي مكًًان  

لعًاهرات حتًى بالنسًاء وعلًى وهًه التحديًد ا يع  مكان   أن يبتعد عن أي    اسفسان ال ب دة 

حشًرت  لقد  عن الشهوات. وإبعادهاوالسيطرة عليها  فسسه إلضاعتزداد عزيمته على 
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ال ي مكًن غوايتًه. وهللا  ي حجًر  نًأفة بديعة الجمًال، وظننًت   يطافة  م   ح جرة  في فسسي 

 سسه!الحجر في كف الحسناوات سيذوب، فما بالك إن راودوئ عن ف أنة  عر أ

ًًفة  ًًى الًًورق ك  ًًسة ، مًًن الارعًًرة عل ًًدمابًًبعض الريًًا  أ ح  ًًد، اعتًًرف ب عن ًًه الجدي ذفب

ـي   من لقاء الستاة "أيوب ص"ومن  نيته وهذئ ه  سًقوط القًدر فًي  . يحك سًالًرا مًنم 

ًر وحجً  المًرم  ف،ه! وسقوطه أيًضا في فخ القدر. من  الستاة من اللقاء بًأيوب اآلل 

لم يكن يكترث لنسسًه بقًدر مًا كًان . أكار قدميهم ب، وغاص هو في مستنق  المرعنه

جًرة وافشًغ  عقلًه بًالتسكير "أيوب ص"يكترث سفقاذ  . ارتدى مابسه ولرج من الح 

الًذي  ي من مرعًفارًغا إال   ملهىكان ال في كوعر العسيسة، وكيف سيطل  منها المغسرة.

  أن بًاوالت وقالطً.  ق أيوب طريقه مًن بًين تجهيزهاكان يقوم بترتي  الطاوالت و

 :يي،رج فادائ مرع

 أستاذ حسام -             

نًذ  عًىد  اه النًداء، فتًذكر أليًًرا بأفً  يلبي النداء وتاب  طريقًه. كًرر مرعًلم ي   قدومًه م 

 ، فعاد إليه سريعًا:سمه حساما أن  المكان 

 ؟يماذا هناك يا مرع -             

 النساء عاهرات  فك ك به  ا سألبرم  ال أريدك أن تغض  م   -             

  نة يا ره  ال تقسو عليه   نة ليس كله   -             

 قالها أيوب وابتسم عم أردف:

 ماذا حدث؟ -             

نذ ساعةً  ملهىت العندما أتي -                رأيت الستاة التي كافت معك  .تقريبًا م 
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 ي تجلس معه منذ قدومكيد أيوب الذباألمس تصعد سيارة الس               

 من يديه وهزئ  بقوة: يهنون أيوب وأمسك مرع نة ه  

 ؟!بماذا تهذي يا ره  -             

 ني رأيتها بأ م عينيأ قسم أفة  -             

أمًر السًا ق باسسًراع قًدر و ،هرول. استق  أول سيارة أ هًرة  ي ملهىمن الأيوب لرج 

 القدر قد سقأ في ف،ه.  أنة فيها  اسمكان. تذكر تلك اللحظة التي ظنة 

ًًم  ًًن يعل ًًم يك ًًدر وحًًدئ  أنة ل ًًن الق ًًا  ،للبشًًر الس،ًًاخيصًًن  م  ًًر  الويسًًقطه م فيه ًًو م ة تل

رى، وال يسقأ في فخ  من صن  البشر إطاقًا.   األل 

طاقتًه.  نتظًر المصًعد وصًعد علًى الًدرج بكً ولم ي ،إلى  قته بمصر الجديدة    ص  و  

 والجنون يعتريه، وقال: أزاحه  هافبًاف "أيوب ص"فت   حتى يطرق الباب بقوة      ظ  

 ؟أين الستاة -             

النصًًر عنًًدما  هًًا ابتسًًامةأفة م. فطًًن أيًًوب سًًر االبتسًًامة وأدرك وظًً  يبتسًً بًًه  جلًًم ي  

ر: بستاة ره    يظسر ره     آل 

 ك لم تسع أفة ألبرفي باهلل عليك  ؟ه  ياهعتها -             

وذهًً  يبحًًث عًًن الستًًاة  فًًي حجًًرة النًًوم التًًي  تركًًه أيًًوب" ف"أيًًوب ص  يًًجلًًم ي  

 :عاد ووقف أمامه وهًها لوهه   .ف الطريق إليها هيدًا، فلم يجدهايعر

 ا ألبرفي، هية ؟ألبرفي ماذا حدث بينكما -             

  .القهقرى دون أن يسقأ "أيوب ص"، فعاد بيديه دفعه أيوب
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 ، فنظًر لًه بغضً   فسًقأ علًى األرم بقًوة   دف  أيوبطوتين، وال،   "أيوب ص"عاد 

 ، وقال: ديد  

 بك منذ البداية.  غري    هناك  يء  بالسع   ؛ك مجنونمن الواي  أفة  -             

ن                ن ألبرك بهذا المكان ألبرفي م   أفت، وم 

ن أفا، سألبرك ولكن عليك أواًل أن ت ، -               برفي ه ه  تريد حقًا أن تعرف م 

 ؟ياهعت الستاة أم ال                

 ؟كيف كنت أياهعها ه  تريد أن أروي لك   فعلت، فعلت.فعم  -             

 لذلكال داعي  -             

كافًت الحسًرة تطً   حتًى التصًق ظهًرئ بالجًدار. زحف أيوب بمقدار عاعًة لطًوات  

تعلًو  ًيئًا  حكات استهزاء  تبعها بض، أسالرةً  من عينيه وقد   كلت على  ستيه ابتسامةً 

 :يقول، وهو فشيئا

 نكبوت في السخ الذي صنعهلقد سقأ الع   -             

ود أفعالًه التًي رد كً بصًمت ينظًر لًه، ويتًاب   "وأيًوب ص" ،ةرددها أكار مًن مًر  

 :. لرج عن صمته غايبًا، وقالها تطابق ردود أفعاله هوأفة بات ي درك هيدًا 

ن أفت -               قسم إن لم ت ،برفي اآلن سأستدعي الشرطة، أ  ؟م 

 ال تتعج  سألبرك -             

وههه هًو، ولكًن بصق على األرم بجوارئ وا تهى لو كان يستطي  أن يبصق على 

مس وهًو الًذي فسسه على هريمة قد ارتكبها بًاأل حاس كيف ي .أي وهه سيبصق عليه
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واتجه إلًى الهًاتف المنزلًي، وويً   "أيوب ص". تحرك الستاة مريضة   أنة على يقين 

 ، وبعد عوان  بدأ الهاتف بالرفين:السماعة على أذفه ويغأ عاعة أزرار  

القًاهرة عًام ألًف  ت،رهت من كليًة السلسًسة هامعًة أفا أيوب داوود السيد -             

وتسًعون بدرهًًة مقبًًول. بعًدما ت،رهًًت تزوهًًت مًن ف هًًاد محمًًود  وتسًعما ة وتسًًعة  

طاقًي   تتحم  أفعالي. بعدهاها لم ق  من عام ألفة أقبة بحسناء الجامعة وتطلقنا بعد المل

زق.كًوعر رزقبتزوهت ليست بالقليلة  لها بسترة   ن وتحمً  اآل ، وبالسعً  كافًت ليًر ر 

ً  األعمًال الشًهير الًذي كًان  .انجبها غدً ست   في أحشا ها فتاةً  أبًي هًو داوود السًيد ره 

 ًء كافًًت مًًن أرايًًي الدولًًة أو أرام  سًًوا ؛شًًتريها بًًامن  ب،ًًسيتصًًيد األرايًًي وي

هاضطرون ي   لش،وص    ةالحالً . ظً  علًى هًذئسًتغًا ظًروفهم الماديًةفيشًتريها م   لب ي ع 

حتى تكوفت إمبراطوريته العقارية. أول كأس لمر ارتشًسته عنًدما أكملًت سًتة عشًر 

ة. ه  تريًد أن ألبًرك بالمزيًد ة هسد امرأعاًما، وفي تلك الليلة  أيًضا تذوقت ألول مر  

 أم يكسي هكذا!

علًى أذفًه حتًى بعًدما سًماعة الهًاتف ظلت و .ه صنمكأفة في مكافه  "أيوب ص"ت جمد  

ًر المكالمًة. لًم يجًد أية   تسسًير منطقًي لهًذا الجنًون الًذي قيً  ومًا أغلق الطرف اآلل 

 زال يتردد على مسامعه:

 أيًضا أيوب؟! ك أفت  أف  ي هنون  هذا، ه  هذا يعن أيُّ  -             

 فقذك من هذئ الستاةفعم أفا أيوب، ولقد أتيت من المستقب  أل   -             

ًًحك  ًًا منًًه أنة بسًً،رية   "أيًًوب ص"ي  هًًذا  ، وقًًرر أن يتجًًاوب معًًه فًًي الحًًديث ظنً

ت ال يعرف عن حياته ك الش،ص مجنون أو  ح    يء، فسأله وقال: ربما م 
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 الستاة تحديدًا؟ ولماذا هذئ -             

 اآلن ال تعرف سوى معلومات بسيطة للغاية  ها مريضة باسيدز، أفت  ألف   -             

 عن هذا المرم، بينما أفا عا رته تسعة سنوات  كاملة              

ـي  ريتا  أنة  يقن  وما الذي هعلك مت -              ن تسببت في هذا المرم ه   من ؟!م 

رى سبقتها،  لممكن أن تكون عاهرةً ا                ستأتي من بعدها ربما عاهرة   أوأ ل 

ر عاهرة   -               ستضاهع ها  هذئ آل 

تضًاهع ها  ؛ملهًىباسيًدز وتصًطحبها معًك لل ضًة  هًا مريأفة يا رهً  تعلًم  -             

 !ه أفت  ني فعلت ما فعلتألف   ية تي سلقاء اللوم علوتسع  معها ك  ما تريد، عم تأ

،ًًرج الكلمًًات مًًن فمًًه، حتًًى الكلمًًات وهًًو يحًًاول أن ي   أيًًوب، نًًق الحًًزن صًًوتل

 ا:عندما لرهت كافت كالسياط تلس  حنجرته لسحً 

  ني افتصرت أفة  ظننت   .ه  أن تبتعد عنهاأد فعلت ذلك من لقد فعلت، لق -             

 ذلك مقاب  م ضاهعتي لها من لقا ها، حتى لو كان على القدر عندما منعتك             

 حقير  مالي ب  أحقر مني، فا تدعي القداسة أفت   -             

 معك حق أفا بالسع  حقير -             

ن أفت؟ ه  أفت   -              ن يبحاون عن  أفا أم أفك  بالسع   حقًا م  م  ت الين م  ح   أحد الم 

 تريد أن تستغ  التشابه الكبير و ،همعت بعض المعلومات عنيالمال و              

 بيننا؟               

 كلماتك هذئ تؤكد كم الحماقة التي ك نت عليها في المايي -             
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. تًذكر مًا قالًه م  للسه يكاد يجن هنوفه م   "أيوب ص"لرج أيوب وترك  أيًوب "ا س م   

ًلنسسًه الدفيئًة. فلقًد  اوزادئ ذلك احتقًارً  ه حقير  له بأف   "ص ن ينصً  صًديقه أصًب  كم 

ًًه  ًًد قدوم ًًر وعن ًًادئ األم ًًي ب ًًاهرة تصًًرخ أسًًس  هسًًدئ. ف ًًا والع ًًاب الزف ًًدم ارتك بع

ل  اهناك برزلً  أنة  للمايي ظنة  بينًه وبًين فسسًه. يمنً  هًذئ الًنسس أن تبغًي علًى ي حًو 

رى، وم  مرور الوقًت بًدأ البًرزخ يتا ًى حتًى أصًبحا االعنًين ككسًين   طًالتهماألل 

شوئ بدرهة أكبًر مًن الاًافي، وبًالطب  مًن تشًوئ أكاًر تًألم أكاًر. رفً  أحدهما ت .رالنا

 ء  لمهًا يًرب العصًا. فلًم يعًد هنًاك  ًيأيوب  عار اليد التًي احترقًت بالنًار لًن يؤ

علًى السًور وذهً   صل  ما أفسًدئ قًديًما. لًرج مًن الشًقةأن ي  اآلن عليه  .بعدي،سرئ 

، فأحًدهم سًيمنحه المغسًرة ن يبًوح بًه  أل ًم يريًد هناك الكاير مًن الك   .إلى كوعر وداوود

ر س يطلب ها منه.   واآلل 

 على الباب، وقال: يأوقسه عدوإلى السيا و    ص  و  

 السيد أيوب ليس هنا -             

 أعلم -             

 !؟ان تريد الدلول إذً إلى م   -             

 تزوهت  ك  فة الصعيد أتي في ال سألبر زوهتك وإال   اآلن بتعد عن طريقيا -             

 كافت تعم  هنا لادمةً  عليها              

ًً  ال  أويسًًتجديه  ،  يارعًًر وينًًوح كالنسًًاءمابسًًه قًًد تبللًًت. ظًً ر عًًدوى للحظًًة أنة ع    

 أمررفة كيف علم هًذا المجنًون بًيسع  ذلك حتى ال تقتله تلك الزوهة. حاول هاهدًا مع

أيًوب مً  يحًرس السًيا المجًاورة. أمًرئ وزميً  ع "أيًوب ص" ال يعرفه سوى سًيدئ
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مًور فًي ل األئود بمكافًه يسكًر كيًف سًتع ًوق   ،بالصمت فكف علًى السًور عًن الحًديث

 ه ارتك  كبيرة من الكبا ر!! كأفة  ،حالة معرفة زوهته باألمر

مًًن الممكًًن أن   ًً،ص   دلًً  أيًًوب السًًيا وظلًًت عينيًًه تجًًوب المكًًان بحاًًًا عًًن أي   

لًه  واتارعًر معهًا ولًم ينتبهً عام وممريًةً تطهو الط سوى لادمةً يرائ. لم يجد بالمكان 

 عًا. فت  حجرة كوعر ولم يجدها. الطابق الاافي سري إلى صعدف

غلقًًه. وهًًدئ يقعًًد وحيًًدًا أن يوتًًرك البًًاب دون  ودلًً  حجًًرة السًًيد داوودإلًًى  ذهًً 

أن تنتظًًر  ىقسًًأتشًًسق عليًًه مًًن الوحًًدة. مًًا كافًًت حتًًى الجًًدران  ؛مًً  الجًًدرانيتأ

فعًم ولكًن  لسًقوط. المًوت سًيء  السقوط في فخ الموت فيًأبى صًاف  السًخ أن يمنحًك ا

ًًو افتظًًااألسًًو ًًوت ه ًًن الم ًًان داوود للحظًًة وأ م ًًو سًًافر رئ. ويًً  فسسًًه مك ًًر ل فك

يعود من سسرئ أن يقتً   حينه وحيدًا هكذا. ربما أول  يء سيسعله للمستقب  ووهد فسس

ميتة  ، ب منه ب،طًى حاياًة  التي يراها اآلن. اقترفسسه حتى ال يشيخ ويشعر بالوحدة الم 

د القرفصًاء حتًى يكوفًا بًنسس المسًتوى، ع ًداوود وبًدأت تراقبًه. ق   ع ي ن ًا  حتى تحركت 

 وبنبرة يملئها الشجن والحنين، قال:

رى. من الجيد أنة  ةً مر   ني أراكصدق حقًا أفة أ   ال -                ليست هنا حتى  وعرك أ ل 

ن أفا؟ بالتأكيد قلبك.. تحدث معك بك أ                حرية. ه  تعلم م 

ًًام مًًن  ًً،ص   ًًة واالفتق ًًرة صًًوته للغضًً  والشًًعور بالكراهي ًًت فب ًًي تحول  سًًاهم ف

فًي  إليه من دفًاءة      ص  ه السب  الر يسي في المرم، وما و  أفة مريه، ب  يظن أحيافًا 

 على أسنافه وأردف: ز  التعام  م  البشر. ه  
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متلئ بالجسابا -               ًتهي كايًًرا أن أفا. ك نًت والقسوة سيعرف م   ءلتأكيد قلبك الم 

 ؟تبنيه أ مي وطلقتها وحرمتنًي منهًالماذا كنت تهدم ما  ؟ني هكذاترفي لماذا هدمأن ت،ب

كًًذا أتعلًًم  ًًعرت بالسًًعادة تغمرفًًي عنًًدما أصًًابتك الجلطًًة. لكًًم تمنيًًت أن تكًًون ه

ًًك   ًًد ال حًًول ل ًًد هكًًذا صًًب ت .وال قًًوة مجًًرد قعي ًًه كطسًً  وحيًًد ؛وحي م وال أ   ال أب ل

 م اليتيم!احتسلوا معه بيومنحه السعادة  وحين أرادوا

، ال من أولئك الذين قلوبهم ما  وعاء الطين ويتصًرفون بسًوداوية  وهسًاء   أيوب واحد  

اب الًدم  مًن عًاء. بكًى داوود، وافسًتلوموئ كايًرا ب  لوموا من ويً  الطًين فًي الو  

بن على وههه  ًر وعندما فت  يديه ليضمه صسعه اال ،بنه الضالاإليه عاد  عينيه كأب  

 . ة  صسع

ًًر، وبًًدأت الًًذكريات تتقًًاذف كم   شًًتعلة  نجنيًًق  بكًًى أيًًوب هًًو اآلل  يقًًذف الكًًرات الم 

ى. أولهًم عنًدما  ًر  فًي حسلًة  أول كًأس لمًر   أهبًرئ داوود أن يحتسًيالواحدة تلو األ ل 

 ه دبًر لًه امًرأةً فًةأعمرئ، ب  واألدهى من ذلك  عشر مندئ بعد أن أتم السادسة ولم يوم

وهعًً  طسلًًه ي مسًًك بالسًًكين  ليحتسًً  ببلوغًًه! تحًًول داوود فًًي ذلًًك اليًًوم إلًًى هًًزار  

، وكي يابت الطس  رهولته عليه أن يذب  الشائ.  رح لًه طريقًة الًذب  ومًن أيًن عنوةً 

طسً  البكًاء فًي فحرهًا الطسً  ورفً  السًكين ليرفً  رأس أبيًه. تمنًى ال ؛ذبيحةت نحر ال

 دًما.  كت السكين فيابةً عنهالرهال ال تبكي! ب   أنة ه ألبرئ تلك اللحظة، وألفة 

رى أغلبها مريرة   تبعت تلك الذكريات ذكريات    . أ ل 

شًاعر تعبت قدميًه مًن قعًود القرفصًاء ووقًف يحًوم حولًه بصًمت يحًاول لملمًة الم

 ، فسأله:               اهكايًرا إهابت ىا ته أسئلةعلى قلبه  توالكلمات. لطر
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يًوب ولًم تعلمنًي الصًبر علًى تمنيت كايًراً أن ت،برفًي، لمًاذا أسًميتني أ -             

هً  كنًت  ؟ع  ك  ما هو لطأ، وكً  مًا هًو حًراملماذا ك نت تساعدفي على ف ؟الحال

ًًط   تريًًد فسًً،ةً  أبنًًاء الملًًوك يصًًبحون  أنة فًًك األصًً  منًًك؟ حقًًًا ال أعلًًم. هًً  إيما ق  ب 

ك الب شرى يا أبًي لقًد يلإ !ى كابوالكاب من البشر ال ت نج  س أنة  هعلك تظن الوكً م

 فعً  كً أ عدتني بنقودك وفسًوذك أنأصبحت كلبًا يلهث وراء اللحم كما ك نت تسع . سا

ًًـي  مًًا و ،فًًي حًًق البشًًر مًًن حًًولي لطًًأ   مًًا هًًو ًًدً إقيمًًة البشًًر  ه   ان لًًم يكوفًًوا عبي

النقًود  لمها لي. ألبرفي ماذا فعلًت لًك  ن ع  الجملة وم   ن قال هذئي،دموفك! ه  تذكر م  

النسوذ وكارة  ماذا فع  لك   .أن تجل  لنسسك كوب ماء   حتى ال تستطي  هكذا قعيد   وأفت  

تسلقين من حولك وقد غدوت اليوم وحيدً  تملقين والم  لقًد  يًا أبًي ر   على س   ك  ا. سأطلع  الم 

بسًمة زرعًت بًداللي  ابنتًي .ا  أفج  ماكً من الزمن، ولكن الكل أيحيت  كلبًا لسترة  

ًـي  الح  واألم .  بعًد أن طمسًت  بًاللون األبًيضيًدة التًي طلًت هًدران قلبًي الوح ه 

 . بالسواد بيديك ك   بر  فيها

عاء داوود ورزق أليًًرا صًمت بعًد أن اسًتجاب هللا لًد صمت وطال الصمت لًدقا ق.

  لجاف.بنه الذي بات كالمنشار وهسد داوود ال،ش  السان ا

ذين وتحول مًن هًؤالء الً ،فتقم منه  ر افتقام  داوود، وا لقد قت  أيوب ما تبقى من روح

ـي   "الروح"عن وفه فك  ما يعرف . سقة   يسسكون دم الروح دون أي    تتكًون  كلمة  ها أفة  ه 

عًن  ة  عبًار مهًالنزيف بالنسًبة لفً .األصًاب علًى  ةبسًيط ة  بعد حسًب أحرفمن لمسة 

كًان أ ،تسًي  منًه يبحسً  افحنًاء العضًو الًذ ة  متعره طرق   يسي  فلدم تمن ا ليوط  
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بنزيًف الًروح، فقًأ  ونيؤمنً فهًم ال .ما تبقى من بقية الجسدو أو القدم أس أو الرأ اليد

ـي  حهاروأ   ن تنزف.م   م ه 

 .ال يحتمً  لًم  أعًن  ة  فاتجً ة  صًالب وصًرلات   تأوهًات  مجرد  مبالنسبة لهأيحى لم األ

العًالم بأكملًه ال يتًألم  أنة بعكًس أيًوب الًذي يظًن  يستطي  الصراخ، اآلن الداوود  إنة 

بان علًى قضً وويعها دمية  . لقد هع  فسس داوود مجرد األلم ن يعرف مذاقم   ووحدئ

رة عم  كلماته الصارلة ال و ي،وبًالطب  الًدمى ال تبكً الًذكريات، طًارقعليها بعجات  م 

  .يال تنوح وال تشتك .ال تصرخولم أتت

جسًف الًدم  مًن لي نًديًا جلً  م  لي ذهً  .مًا أراد أن يقولًه ، وقًالمًا فعلًه أن فعً بعًد 

ًًي   ًًيدة التًًي سًًكنت كلماتًًه، إال  بًًرغم الكراهيًًة الشًًد !داوود ع ي ن  لًًه  ل يحمًً زا ه مًًا أفة

 :، وقال عر بالشسقة  عليه بعد أن وأمسك يدئ و قبةل ها ،بعض الح . هسف له دمعه

 الك ل م، وددت فقأ أن أتقيئ ك  الوه   ك  هذاق لت ي ألفة  ااعتذر حقً  -             

 ذلك أ سامح ك على ك  ما اقترفته في حقي،  الساكن قلبي. وبرغم ك               

 وأتمنى أن ......              

مًن للسًه. اسًتدار بوههًه ليجًد  يأتيً عندما سم  صًوت أفًين بكًاء   صمت أيوب فجأةً 

ًًةً  ًًده كًًوعر واقس ًًى وتضًً  ي ًًى ركضًًت إل ًًه حت ًًا أن رأت ًًا لتكًًتم بكاءهًًا. م ًًى فمه ا عل

وظً  يطًرق البًاب ويسًتجديها  ،على السور ذه  للسهاغلقت عليها الباب. ح جرتها وأ

 ، وقال:   لبسمة وفظر إليها بك  ح ألرج صورةً بعد أن فش  استجدا ه أن تست . 

  سمة بعد أنلب ةصور حوزتيبن ني أيوب، ولكأفة ب ة  غير م صدقك  أفة أفا أعلم  -           

 ....قب  أن بنتهاااألم الوحيدة التي ترى  ني. ستكوفاامنعامها ال كملتأ           
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ـي  ت عندما وهد الباب ي ست  وأصابه الصم ا من للف الباب تكسكف دمعها. مدت يده ه 

ًرى. ظنً  ةً غلقت الباب مًر  لذتها وأأعطاها إياها، فأ .وطلبت منه الصورة ق ت لًدقا أل 

ـي  م وها تحل  أف   ويعت يدها علًى بطنهًا، وحًدعتها تنظر للصورة التي ت شبه ها للغاية.  ه 

ـي  و  تبكي: ه 

 هذا الذي يحدث لم  ح   ني أراك  اآلن، يا هللا أيُّ يا بسمة إف   يأ فظر -             

 كوعر، أريد التحد ث معك   -             

 اهتمًام   لصورة ولبطنها معًا. لم تعرئ أية فاداها من ال،ارج فلم تستج  وظلت تتحدث ل

رى.  اه يملك صورً أفة  عندما ألبرها إال    أل 

أن تسًًتم  لًًه لًًرج الصًور المتبقيًًة معًًه وقايضًها فتحًت البًًاب واطمأفًًت لًه قلًًيًا. أ

 :حتى ترى الصور، فوافقت على مضض  

 قكأن تغسري لي ك  ما اقترفته في ح أرهوك    يء   قب  أية  -             

 اك نت السب  في أن أكون أم   ك  ما حييت. يكسي أفة  لقد غسرت وسأغسر لك   -             

 !!حقًا -             

ًن تغسًر هكًذا. لًم يكًن  بكى من قوة قلبها في العسًو والغسًران. وحًدها القلًوب القويًة م 

سًقطت  يًةلدرهة أن يغسر دون حساب أو عتاب. بطريقًة ال إراد قلبها طاهر   درك أنة ي  

 ها وقبةل ها، وقال:الصور من يدئ وأمسك يد  

 هارك  ب  كلمات أ ك ال أهد أية  -             

ًرة  يء. فروى لها مًا  وطلبت منه أن يشرح لها ك  هذبت يدها سريعًا مًن بدايًة  بًه   م 

بكمًًاء، ولًًم ي،برهًًا  ةبسًًم أنة مايًًي. بًًالطب  لًًم ي ،برهًًا مريًًه حتًًى عودتًًه إلًًى ال
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ن تسب  في موتها. لف أيًضا كي مًن  نًفعأ ًد وأ القًدر ميتًةً أن يمنحهًا  افماتت وم 

ن ك ًودالى الموت في ذلك اليًوم تا أن تها حاولت هذئ في حالة أفة  عليهًا بشًدة  . لًافم 

ومًا  ر  ه بحًكأفًة ،يربحها القدر دا ًمًا ما بين البشر وما بين القدر ل عبة  ف من بطش القدر،

أو ربمًا  .ا مًن مًاءئ لليابسًة قتلنًا  ًر قتلًة  ن لرهنًإ ،هفعيش بداللً فحن سوى أسماك  

ن يحًاول م   ك نا مجرد طيور   وبتًر  قًافون  لًه عاقبًه بقصقصًة الجنًاحين، نًا كسًر أية م 

ًًريش وويًًعه ًًف ال ًًدمين، وفت ًًى قمًًة هبل الق ًًةأعل لتسًًتمت  الشًًمس بويًً  أ ًًعتها  ي

 العاري.  الحارقة على لحمه  

ـي  ق . ف  أ أومجنوفة التي سمعت فصسها لم تقتن  كوعر كايًرا بالحكاية ال لًم تهًتم كايًًرا  ه 

لًت الصًور عشًرات المًرات بة ام . ق  بما قي  أو سيقال، فسعادتها برؤية بسمة هعلتها ت

ـي  و لم تستم  لغالبيتًه.  ذيمن حدياه التضحك من فرط السعادة التي غمرتها. افتهى  ه 

. غيًثيض،ه قلبهًا كمًا تضًخ السًماء ال   عر  بالحنين البتسامتها العسوية، والح  الذي

ها. ال إرادي، فيًدئ قًد تحركًت دون أمًر  منًه وأمسًكت بيًد هذبه  الحنًين إليهًا بشًعور  

 من عس تها، وقال: اهذبت يدها سريعًا فضحك سالرً 

             - !  أفا زوهك 

تعجبة:لرفعت رأسها لفعلى ووههت حدياها ل  رب، وقالت م 

 هنون   ن هما فسس الش،ص، أية ين والزوهيكيف يكون لي زوه يا هللا -             

 !الذي يحدث هذا             

 هذا هنون المستقب  يا زوهتي -             



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 139 

ق   لًه ك  اهتمامها بالمستقب  بما تسع  ة فصا. سم في لج   تبا هعلتها تالكلمة على أ ذفه و 

هً  تغسً   .قًرآن تحسًظمًن ال م سورةً ك .لديها وكم صديقةً  ،اآلن مدرسة   بسمة. في أية 

ًـي  تسض . ما  الطعام   تأك  وأيُّ  وهبةً ك  يوم. كم  اأسنافها هيدً  العصًا ر التًي تحبهًا  ه 

افهالًت عليًه  .ام المسضًلة لهًا، وكًم سًاعةً تنًامفوع الموسيقى التي ت سضلها. األفًما و

ن إر اهتمًام كًوعر لًم يكًن ليضًاهي ع شًهًا ب   هتمامًها أن   أيقنباألسئلة عن بسمة حتى 

بكًر بًرغم  أن   ة  ظلت على قيد الحياة. أو ًك أكاًر مًن مًر   ي،طًئ وي،برهًا بموتهًا الم 

ًـي  هً   قً  تقًدير تسًألأو علًى أة. ها لم تهتم بالسؤال عن فسسًها وال مًر  أف   علًى قيًد  ه 

 نة هكًذا ه ًً .م سًأمها وتركهًا؟أزالًت فًي عصًًمته  داد المًوتى؟ هًً  مًاالحيًاة أم فًي عً

ن يملكاألمهات  م   . نة تجائ أطساله يإفكار ذات غير عاد ن  م 

ًً  أن   ًً ، وقب ًًى منتصًًف اللي ًًا حت ًًرة بينهم ًًدت الارع  سًًتجدته أن  اي،ًًرج ويتركهًًا  امت

هاتسها حالمًا يجًدئ. لًرج هًذا ه سًي  فهاتسه مغلق. وعًدها بأفً  "أيوب ص"يطمئنها على 

 ملهًىال "أيوب ص"دل  األيوب من السيا  اعًرا بالريا والسكينة يملئان قلبه. بينما 

حتًى ي مسًك  للتو وهًو يشًعر بالسً،أ علًى هًذا العًالم ويتمنًى لًو كًان للعًالم مًؤلرةً 

مًن الجلًد األحمًر. اتجًه للبًار  بعصا ويظ  يضربه عليها حتى تتورم وتتحًول لقطعًة  

يتجرعهًا  بًدأورفعهًا علًى فمًه و لمر  بزهاهة  وقعد، لم يطل  كأًسا كعادته ب  أمسك

هًا كأفة ووهد هذئ الزهاهة أمامه فأمسكها ه يا    في الساة منذ يومين كأفة دفعةً واحدة، 

مًا يقًرب مًن الربً  دفعًةً  رب  ليرتوي، و  ً مه  افقها بيدئ ورفعها على ف. عزهاهة ماء  

. ويًعت راحًة بعًدما رأتًه فأ ًسقت عليًه ملهًىال. اقتربت منه إحدى عاهرات واحدةً 

 :تقالويدها على كتسه، 
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 ال تقسو على فسسك، ستموت هكذا -             

 في ك  الحاالت أفا ميت -             

رى على  ةً رف  الزهاهة مر   لم يتبقًى فيهًا سًوى النصًف  ؛يروتجرع منها الكا ه،فمأل 

يضًحك  لكنًه كًان ،هًا حالتًهترعًي ب   فظرت له الستًاة وحاولًت أن تجًد كلمًات  ق . أأو 

 وهو يسع : هو الحديث بصوت  صال   تاب   .بجنون فربتت على كتسه حتى يهدأ

ر، وألبرفي بموتي   اليومأتعلمين لقد قابلت  -                 أيًضا القري . قال أيوب اآلل 

 عاهرةلن أياه  بعد اليوم ني أفة                

ًً مًًا تبقًًى مًًن الزهاهًًة دفعًًةً واحًًدةً. أمسًًك بيًًد العًًاهرة، ويًًغأ عليهًًا بقًًوة،  رب    

 وقال:

  معي إلى الشقة ا تعال  م ،طئ. هية  هأفة ه سأعبت ل -             

 :، وقالت بحنقهذبت الستاة يدها وحاولت اسفات من قبضته

  ترك يديأ   -             

 ليًديًدها. فظًرت بدهشًة ل قبضًته وأفلًت ة يدئ عليها، فأرلىمن قبضالعاهرة تأوهت 

 :، وقالتصرلت في وهههوباللون األحمر، التي ص بغت 

 لقد أصابك ال،مر بالجنون -             

ًًـي  ذهبًًت العًًاهرة بعيًًدًا و ًًن علًًى  ًًاكلتها بأسًًى تهرطًًق بًًالكام وتنظًًر ليًًدها  ه  فم 

. لسًوءي مًس هًذا الجسًد با حًين بشًدة   لًذلك يغضًبن   م هو مصدر رزقهم الوحيدهسده

تاح  مباح     لمتعة.وأحيافًا مقاب  ا .المال بالطب  مقاب فقأ للمتعة  فهذا الجسد م 

 وحاول تهد ته، ص  له كأس لمر وأعطائ له: يأتى مرع
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 كهذئ ال تغض  يا سيدي من عاهرة   -             

عينيًه وفظًر مًن للًف الكًأس  مسًتوى ورف  الكأس السارغ إلى من لمر   ما به   رب     

 ، وقال:يإلى مرع

  الع اه ر ب  أفت   -             

 ، وأردف:العاهراتوفظر سحدى 

ر  ، والساوهذئ عاهرة   -              ن في هذا المكان عاهر ، وك قي ع اه   نوم 

ذ  مدة   سقطت عينيه على عاهرة   ك سس  هسدئ، فدقق النظر إليهًا، ويًحأ كافت تتأوئ م 

 سالًرا، وأ ار لها بيدئ، وقال:

 وهد على ظهرها من األسس  و م فسرستاناء هذئ الطاهرة التي ياب -             

  عم أردف: صوت  عال  ك بيح

  ال يري  من حلي  الرهال كما ق لت  ز ماالنسر أم  ق  ألبريني ه  حلة  -             

ًن فًي  ي تنظر إليه، حتى غًدا كً ازدادت الضحكات الصالبة، وازدادت األعين الت م 

  .قوته حتى افكسر في يدئ كأس بك إليه.  دد يدئ على ال ونينظ ر ملهىلا

وأبصًر الًدماء تسًي   أيًوب ا مًنف . د  يعدما استدعائ مرعب ريعًاس أتى حسن عشماوي

 من يدئ، فجذبه وقال:

 يدك أليمد لك   تعال   -             

ن في المكان عاهر أليس ك  ،دعك من يدي وألبرفي -               ن، وأفتوم 

 ؟الكبير الع اه ر               

 عي اآلن وق   ما تشاء باألعلىا اصعد مفعم أفا كذلك. هية  -             
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حتًرف   بعد أكار من محاولة   فًي التعامً  مً   تمكن من إقناعه بالصعود لفعلى، فهو م 

ًً .ماًً  هكًًذا مواقًًف الًًذين كالسًًكارى  انهًًارً م   "أيًًوب ص"ه لًًم يتوقًً  رؤيًًة بًًرغم أفة

 لهروب من الواق . ل ويستترون للسهل،مر يلوذون إلى ا

الزهًاج الغًا ر  عًضفًزع بو هًروح يًدئ ي ويًمدعلًى الكرسً حسن عشًماويأقعدئ 

ه وبًرغم أفًةإلًى هًذئ الحالًة.  حًدث ليصً  أن يعًرف مًا ة  للحم. حًاول باسًتماتبدال  ا

بعًض  م ذلًك راودئورغً ،مًن تًأليف السًكير علمًي   ظنها ليال  ه إال  أفة  ألبرئ بالحقيقة

 . منهاًرا هكذا من قب  ص" أيوب"ه لم ير  ألفة  الشك

 حدث فًركض علًى السًور إلًى مكتً  حسًن ، فألبرئ مرعى بماملهىى العاد أيوب إل

فًي  قًرص منًوم   ويً  لًهه وبأفًة ،. سأله ماذا حدث فقص عليه ما دار بينهماعشماوي

 يعلم، كي يهدأ ويكف عن  رب ال،مر: دون أن  الماء 

 اعتذر ستنام اليوم بجوارئ -             

 لتعا ما فال داعي لاعتذار، ليرً  -             

 من المستقب ؟! قادم  حقًا  ه  أفت   -             

 أيوب: هأهاب سالرة   بابتسامة   بعد صمت لدقيقة أو أكار ممزوج  

اأمن المستقب ، وقد تمكن  بالطب  يا ره  أفا قادم   -              ه   ن ابتكار ب ذ ة محد الج 

  ض المرم، ويعيدئ إليه على يألذ من المري" واسيدز يعاج لسيروس س             

 !!!!!!!" ك  صوباع ك سته ليتغذى عليه              

 ما هذا الهراء يا ره !؟ -             
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 القسًًم األول مًًن اسهابًًة كًًان رغًًم أنة  ؛ك حسًًن لسًً،رية السًًؤال الًًذي طرحًًهيًًح

سًج   "أيًوب ص"ودلً  ليطمًئن علًى أيًوب . تركه اصا بً  ى علًى السًرير، والًذي الم 

ًأ في فوم  عميق  يغ طج  بجًوارئ واسًتند بظهًرئ علًى السًرير وظً  يارعًر قلًيًا . اي 

ى م  الصورة الوحيدة المتبقية من صور بسمة بعدما ألذت كوعر بقية الصور. لم ينسً

كمًًا وعًًدها. أغلًًق الهًًاتف وويًً  الصًًورة علًًى قلبًًه  يًًهويطمئنهًًا عل تصً  بهًًاي أن

أن يسًتره  أحًداث   لعقلًه م  لًى كًوعر. س ًليهدأ وينتظم النبض الذي افتسض بًالحنين إ

 وعلى رأسهم الموت.  اليوم ويتسكر فيما هو قادم  

ن ق در ل أيوب واحد   م  رهم  دون أن يًوم   فًي كً     ة  هًم أن يموتًوا أكاًر مًن مًر  م  . حًد  أيقبً 

زال هسًًدئ يتمسًًك بالحيًًاة ويًًأبى المًًوت أن يضًً   وبًًالرغم مًًن موتًًه المتواصًً  مًًا

تهالك. األليرة على ه لمسته  ذا الجسد الم 

تهالك وقرر أن يكت  . هل  دفتًر المًذكرات مًن الم،بًأ الًذي ويًعه  فهض الجسد الم 

 فيه و رع في الكتابة:

ًًدًا اليًًوم  -              ًًه يعًًرف هي ًًى أبًًي وهعلت ًًا كالسًًيف  أنة ذهبًًت إل الكلمًًات أحيافً

تطي  أن تمنحًًه وأحيافًًًا تكًًون كالمًًاء للظمًًآن تسًً ،فًًي ومضًًة عًًين   بإمكافهًًا أن تقتًً 

الحياة. قد قتلته بك  حرف  في البداية، وفي النهايًة منحًت روحًه الغسًران وال،ًاص. 

ًن  مالهًا. أريًد أن أفصً  كً  هم فقيًة  البشًر قلًوب ليًتويًا  غسرت لي كوعر ك   ًيء   م 

وال تنًدم  تست،ر بًه   احاول أن تجع  من حايرك مايي  ) فصيحةً  سيقرأ هذئ المذكرات

ًن  عرف ه  ستنال فرصةً ال ت ت  أبدا، فأفعليه  م  للعودة إلى المايي وتطلً  الغسًران م 
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أم ال. لًذلك السرصًة أمامًك، فالحايًر والمسًتقب  سًيأتي يوًمًا  أسأت إليهم  ر إسًاءة  

 (.اعندما يصب  مايي   تست،ر  به   ئًاون مايي، فأصن  من حايرك اآلن  يويصبح

 . متبقية   وبضعة دقا ق سوى لمسة عشر ساعة يجدلم ف للساعة في يدئفظر 

ًًر بضًًعة سًًاعات   ،والدة بسًًمةهًًو يًًوم اليًًوم  فظًًر للتًًاريخ ليتأكًًد أنة  فًًي لًًه  وآل 

 المايي. 

رهق    ويستحق بعض الراحة.  قرر أن يمن  النوم بعض الوقت. فالجسد م 

 ة األولى التي استيقظ فيها قرر أن يرح . وفي المر   سريعًا في فوم  عميق   غأة 

ا ولملًًم فا ًمًً "أيًًوب ص"د اقتربًًت مًًن الحاديًًة عشًًر صًًباًحا. تًًرك كافًًت السًًاعة قًً

ومًا . لم يحتسظ سوى بالدواء ودفتر المذكرات وصورة بسمة ملهىأ يا ه ولرج من ال

 لقمامًة. اسًتق  سًيارة أ هًرة  ومًا دون ذلًك كًان مًن فصًي  صًندوق ا تبقى مًن فقًود.

ه يعرف أبيه هيًدًا وألفة  .معهح جرة داوود يعافقه، ويتحدث  كان في ق  من ساعة  أوبعد 

إليه مجموعة  ركاته وكيف أصب  رصيدئ في البنوك المصرية  لت  ص  عليه ما و   قص  

ًًة ا ًًة. قاطعًًت كًًوعر بابتسًًامتها العذب لحًًديث الشًًيق مًًن وههًًة فظًًر داوود. واألهنبي

عًم تبعًت السًؤال بعشًرات األسًئلة التًي ت،ًص  "أيًوب ص"في البداية على  طمأفتا

ها ستض  بسمة اليًوم باألمس. ألبرها أفة  ابعًضا منه ها طرحتبرغم أفة  بسمة من هديد  

ًًدمعت عينيهًًا مًًن السًًعادة. للمًًر   ًًرط ف ًًذ زواههًًا مًًن أيًًوب تبكًًي مًًن ف ًًى من ة األول

 السعادة. 
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ـي  حقًا  غريبة   وعنًدما  ،يبكًين ن  حعنًدما يسًرف ،العاقة الوطيًدة بًين الًدموع والنسًاء ه 

للغايًًة تًًرتبأ معهًًنة  أيًضًًا يبكًًين. مشًًاعر كايًًرة   بصًًدق   ن  عنًًدما يشًًتق .يبكًًين نة يحًًز

 بالدموع. كسكست دمعها وسألته:

 ه  سيكون بجواري أعناء الوالدة؟ -             

 : ، وفي النهاية قرر أن يكذبجيقب  أن ي   فظر باتجائ الجدار وفكر قليًا 

 باألمسه لن يتمكن من ذلك بسب  ما حدث من الواي  أفة  -             

 لن يأتيه أفة دا ًما  سُّ أ ح  كنت  ؛ال تكذب -             

 أفا سأكون بجوارك -             

بً  ابتسًمت لًه،  ة وتسًحبها كمًا فعلًت بًاألمسلًم تقًاوم هًذئ المًر   .بيدها وقبةل هاأمسك 

 :وقالت

     يدي قب   ن ت  لقد أصبحت حنوفًا للغاية، ليتك تبقى معنا دا ًما، ولكن دون أ -             

رى ةً مر                   أل 

وكًان عمًًا. رحلًت ابتسًامة كًوعر فًور أن  في هذئ اللحظًة الح جرة "أيوب ص"دل  

فًي طًابور الصًباح. ألذتًه الحماسًة  كتلميذ   "أيوب ص" ق  صسة  ة.رأته على هذئ الحال

 :هو ينظر أليوبو ها ارتكبت إعًما بكلماتها تلك، وقالأفة من كوعر التي  عرت  د ف ا

 ؟اسوي   عبةً الحنون أن فلع  ل   أيهاك أصبحت حنوفًا، ما رأيك أف  تقول  -             

 ؟!ماذا تريد -             

 ستظ  هنا م  داوود وكوعر وأفا سأذه   أفت   .سنغير فقأ قدري وقدرك -             

 إلى المستقب                
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 هز أيوب رأسه وأهاب:

 عم  وال تدرك ما تقول يتغير، أفت  مستحي ، القدر ال  -             

 العقلية العكس تماًما، أفا في كام  قواي  على  -             

معًًا  فتظًر أن يجتمً  األيًوبين  ارحمها  كأنة طعت صرلات كوعر حدياهم المشحون، قا

أن يتصًًً   "أيًًًوب ص"حتًًًى يتسًًً ، وتبًًًدأ أولًًًى صًًًرلات الم،ًًًام. طلبًًًت مًًًن 

! تحًًرك أيًًوب علًًى السًًور واتصًً  فتبًًائ  ا  فنظًًر لهًًا سًًالًرا ولًًم يعرهًًا أي طبيًًبال

ًًا ممريًًة داوود.  ًً  له ًًى األسًًس  وهل ًًي، وركًًض إل ًًاتف المنزل ًًن اله باسسًًعاف م

 أيًوب "أيوب ص" ها لتنتظر قدوم اسسعاف. لم يتركإلى ح جرتالممرية اصطحبتها 

مكنة  أن يتبادال األد وحاول إقناعه بك  وار فيما بينهما. قص عليًه أيًوب أمًر الس ب  الم 

 الساعة في يدئ والكبسولة التي بجوار قلبه فلم يقتن  ولم يصدق:

 سأذه  أفا للمستقب ، وست،برفي رغًما عنك عن كيسية الذهاب -             

 هاة تأصبح نيستذه  فقأ في حالة أفة  -             

 ضحك، وقال:بجنون، حتى كاد يسقأ من فرط ال "أيوب ص"يحك 

  ه  ف، فحن فشترك في فسس الروح حتى وإن التلست الجاةم  األسف  -             

 ؟سأقت  فسسي!              

 مًن ذلًك، لص منه ليذه  م  كوعر فلم يتمكنأيوب لصوت اسسعاف. حاول التم افتبه

وقًف ، وداوود يراقً  المن. ظًا يتعاركًابقًوة  من هاكت البزة  "أيوب ص"لقد هذبه ف

مًًً   . لرهًًًت كًًًوعر مًًًن ح جرتهًًًا ًًًيء   بعجًًًز  فًًًوق عجًًًزئ وال يملًًًك أن يسعًًً  أية 
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ًًـي  ن ويالمسًًعس جًًرة داوود ع  ها بتااقًً   تسًًير علًًى أقًًدام ه  هًًا لة . فظًًرت للسهًًا باتجًًائ ح 

 . ولو قليًا  يطمئن قلبهال حدثيما  ترى

مًن وراءئ،  "أيًوب ص"ما أن هبطت الدرج حتى لرج أيًوب يهًرول للسهًا ولًرج 

ةً  هذبهو رى مر   وأوقسه عند الدرج.  ،أ ل 

 التملص من قبضته وفش : أيوب . حاوللنقه بيديها أ وباتجائ الحدفعه 

 لن أتركك تذه  -             

تحدي  و يوه "أيوب ص"قالها  أن يسًتجم  مًا تبقًى . حاول أيوب إيائا حملق في عينيه م 

 وقال: بشدة  على أسنافه  . هز  اقديمً  اع منهليذه  للف كوعر، ويظسر بما ي من قوائ

 هذئ اللحظة تمر حتى لو كان الامن حياتي تركألن  -             

ه ي نسًذ فيًه حكًم اسعًدام  ًنقًا. كأفًةتذه  منه وهو ينطق تلك الكلمًات، روحه   عر أنة 

وبكً   ،ألرج قلمه من هي  سرواله وبظسر إبهامه فزع الغطًاء. أمسًك بمًؤلرة القلًم

متأوًها وعًاد القهقًرى لل،لًف وكًاد الذي ص رخ   "أيوب ص" سن في يدقوته غرس ال

تًزداد اتسًاًعا. الًتقأ أيًوب أفساسًه وهًو  وهد بقعة دمًاء  فيسقأ. فظر لموي  األلم أن 

عليًه  فقًضة او "أيًوب ص"المحكوم عليه بالشنق وتمكن من السًرار بسضً  قلمًه. عًار 

 باتجاهًًه بًًداًل مًًن وسًًارقًًدم لقًًد ت .ذي ال ي،شًًى المًًوتوأيًًوب الغًًزال الًً ،ذ  كًً

بعضًها  "أيًوب ص"م اقًدأ ت،بطًت فيها قدمًه الي منًى،  تراه ، وفي اللحظة التي مدة ال

ولكنًًه تهًًاوى وسًًقأ. اصًًطدم رأسًًه فًًي  ،السًًقوط يحًًاول التماسًًك وتا ًًبًًبعض ف

ًالجدار وتًدحرج الجسًد علًى الًدرج حتًى و   مًن األسًس . هًبأ أيًوب إلًى بدايتًه     ص 
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ورأى الًدماء تسًي  مًن  ،السًيامًن بًاب  يعًدواللحظًة دلً  فسس ي فو ،سريعًا للسه

 ، وقال:يفزع أيوب هاكت البزة وأعطائ لعدورأس سيدئ. 

 حاول إيقاف النزيف وسأتص  أفا باسسعاف -             

اتصً  . فلة وحاول إيقاف النزيف كما ك   "أيوب ص" رأس الجاكت على يوي  عدو

رفًض أن  لقًد فسسه األلًرى المسًجية علًى األرم.أيوب باسسعاف وهو يرعي حال 

ًـي  حظات التي تمر في حياة الرهً ، ويعيش لحظة من أفض  الل أن يولًد طسلًه أمًام  ه 

عينيه ويحتضنه فور لروهه من الرحم الضيق في بطن أمه إلى الرحم الواس  الًدفيا. 

جًرة الًوالدة. سًم ذه  مسرًعا للف كوعر وتمكن من اللحاق ب   رب ح  صًرلاتها  ها قً 

 . ئًايسع   ي ولم يتمكن من الوقوف دون أن

جًرة و الصًمت التًام. ال،روج أ ًار إليًه هًو بلطبيً  بًلًه ار يشًقبً  أن يفًت  بًاب الح 

ًً ًًدها وابتسًًم لهًًا ى كًًوعراتجًًه إل ًًك االبتسًًامة   وأمسًًك بي ًًد تل هًًا. بعًًض  لتش  ر  مًًن أ ز 

لها فقأ بًالقرب منهًااللحظات تشتهي فيها المرأ أو  /واقسًًا /تًارائ صًامتً .ة أن ترى ره 

فًي  ترائ حتى تمر مًن أصًع  ألًم   لحالته. فقأ تشتهي لو اال تكترث كايرً  /هامدًا حتى

  والدة.ألم ال ؛حياتها

ة سًمة للمًر  الشجاعة ألن تدف  بك  قوتها حتى تتمكن من رؤيًة ب اوهودئ بجافبه منحها

 يقول:وهو  األولى فلقد ظ  يشجعها

  تودين رؤية بسمة ويمها بين يديك  أال   ،ادفعي كوعرا يا هية  -             
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التلطت مشًاعر كًوعر بًين السًعادة التًي منحهًا لهًا أيًوب بعًدم ت،ليًه عنهًا فًي هًذئ 

اللحظة العصيبة، وبًين األلًم الًذي تعايشًه مًن تمًدد أعضًا ها واتسًاع رحمهًا، وبًين 

رتقبة بقدوم بسمة إلى الدفيا.   السعادة الم 

تكسكف دمعها، وتمنحهًا الحً  والصًبر  ما بكت ولم تجد يدًا حافيةً ، وكايًرا كوعر بكت

ًـي  لم، لكن في هًذئ اللحظًة وعلى األ تتضًرع للًدعاء إلًى هللا بًأن ي ،لصًها مًن هًذا  ه 

هذا الح  بً  وتمسً   ا أتت من المستقب  لتمنحها ك يدً  رزقهاه األلم، كافت تشكرئ ألفة 

. ظلت كوعر تصرخ حتًى إليه تاقتطالما الذي العرق من على وههها لتمنحها الدفء 

أليًرا للنًور بعًدما سًحبها الطبيً ، وقطً  حبلهًا  بسمة بسمة بالصراخ. لرهت بدأت

ي ًًى  اوويًً  مشًًبكً  السًًر   ًًعل ة  السُّ ًًى ورة ًًا لفعل ًًا ا. رفعه ًًى حالته الصًًحية طمًًئن عل

ًًر  فوهًًدها ب ًًا يشًًبه السًًرير ،ي ًًى م ًًي ويًًعتها عل ًًا سحًًدى الممريًًات الت . أعطاه

طمئن على صحة أ أن الدماء. لرج الطبي  بعد وظلت ت نظف الجسد من بقاياالصغير 

وتنتظًر فقًأ أن تحتضًن بسًمة بًين يًديها. قبةل هًا  ،كوعر التي كافت على ليًر مًا يًرام

 أيوب على هبينها، وقال:

 وسأعود على السور لبسمة هدية صغيرة ههزأل  سأذه   -             

 سوى أن تبقى بجوارهابسمة ال تريد  -             

 بسمة هذئ، ب  قصدت بسمة التي تنتظر عودتي يستل -             

 سريعًا ينتهي أريد لهذا الحلم الجمي  أن  ال أيوب  -             

تكلف،  اهتمام  و، ح   صادق   .للغاية أحام أغل  النساء بسيطة   فعم يجيًد  رهً   وغير م 

ويظ  بجوارهم حتًى الممًات وعلًى وهًه التحديًد  ،عم القل ، عم الجسد ،امتطاء العق 
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كهًذا. ابتسًم لهًا  ًا تجًد امًرأة رهً ق لمًاياء أصعبها، فأبسأ األ  في أوقات  كهذئ. وألنة 

 وطمئنها قا ًا:

 ني سأعود سريعًاأفة أعدك  -             

، فطالمًًا هًًو "أليًًوب ص"ذهًً  ولًًم يهًًتم حتًًى بًًالعودة إلًًى السًًيا لمعرفًًة مًًا حًًدث 

ر مايتنس  زال على قيد الحياة. تألمت كوعر لذهابه.  س فاآلل 

هم األطسال الصغار ببًراءتهم أتت الممرية تحم  بسمة إليها لتنتشلها من هذا األلم. إف  

هم قادرون   على افتشال الموتى من فك الموت. حتى وط هر 

ميرا يحمً  فًي يًدئ كًا ما يقرب من النصف ساعة ومعًه  ً،ص  مرور عاد أيوب بعد 

فًي حضًن  ا على الباب ودل  الح جرة ليجد بسًمة فا مًةً وتوغرافية. ترك الره  واقسً ف

  ائوعينً ،هوالدتها التي افشرح صدرها فور رؤيته. ركض إليها وحمً  بسًمة علًى يديً

 :قال، وكوعر التي اتسعت من السعادة ع ي ن ي   تنظر إلى

ًًه أفة  أكاًًر  ًًيء   -              ًًدمت  علي ًًم أرى بسًًمة ف ًًي ل ًًم لحظًًن ًًتقأ أة والدتهًًا، ول ل

ني عًدت إلًى المايًي ألرى سًعادتك وأهعً  كًأفة ة معًًا، صورة لنا تجمعنا فحن  الااع

 بسمة ترى فسسها يوم والدتها

رت أهنحتها التي ب  ك   ة األولى بعد أن  تطير للمر   كوعر من السعادة كعصسورة   حلةق ت  

 بعد أن ى سعادتها سعادةً زادت عل فسجتها كلمات أيوب الممزوهة بالصدق والح .

ي ن ي  أيوب لها ولبسمة   . التقأ لهم المصور الكاير من الصور ورأت الح  يمف ع 

غ   لم  أ ياءئ من التصوير المصور ف ر  ستسسًرا: أيوب نادائفوهم  بال،روج  ول م  وسأله م   

 ؟متى ستنتهي من طباعتهم -             
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 ساعتين أو ربما ساعةً  -             

لية التي لم يتبقى فيها سوى عاث ساعات وبضعة دقا ق:  فظر في ساعته التناز 

 ي من طباعتهملتنته واحدة   أمامك ساعة   -             

ًـي  بما ًًة دوالر و أعطًائ ورقًةً  بجعًً  المصًور ينتهًي مًًنهم فًي دقًا ق. لًًرج  ةً كسيلً ه 

لهًا حتًى تهًدأ  ها وغنًابسمة على يديًه وكلمًا اسًتيقظت هدهًد أيوب المصور، وحم 

ًًر غيًًر الًًذي  هًًا تشًًاهد رهًًًا كأفة ، وغرابًًة   دهشًًة  ذلًًك وكًًوعر تراقبًًه ب كًً  .وتنًًام آل 

 تزوهته:

 أصبحت ت ح  بسمة هكذا! ك  صدق أفة ال أ -             

 ني كلماها ت شبهك  كايًرا. أتعلمين أفة إفة لها  ولبسمة. أ فظري ،السض  لك   -             

 تقت إليك  ك نت أفظر في وههها ألراك  بمامحها ا               

 :سألته قا لةو ،ع ب وستحولت مام  كوعر لل

 ست طلقني؟ أم، ه  سأموت قب  أن ت كم  بسمة تس  سنوات   !كلما ا تقت -             

ي،ًًال  مقلتًًا الًًدم   بًًدأ دمابوههًًه عنهًًا عنًً أ ًًاحف أدرك أيًًوب ال،طًًأ الًًذي وقًً  فيًًه

ـي   عرت  .عينيه  سريعًا: أردفتف ببكا ه ه 

 عتذر حقًا لطرحي هذا السؤالأ . ت ج   أرهوك الال ال،  -             

ة األولًى يسًم  لعينيًه أن تًذرف الًدم  فًي للمًر   .عينيًه رقرق فيالدم  يتو اإليه فظر

مالرهًال ي،شًون البكًاء أمًام زوالكايًر مًن  إنة  .حضرة الزوهة تهمًوا حتًى ال ي   هًاته 

ًـي   السع  صًا بً ع، وفي الغال  يكون هذا ابالضعف وال،نو  لًم ترتقًي مجًرد زوهًة   ف ه 

ً وعا ًقةً  حبيبةً  حتى للحبيبة. بينما إن كافت الزوهة ً وأمة نهًا لًن ي،جً  الرهً  أن يحف ا
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كالطسً  الًذي ال  أمامهًابكًى أيًوب لن ي،ج  من البكًاء.  ظهر الطس  الساكن بدالله.ي  

ًًـي   يريًًدها أن . تنطًًق بكلمًًة   ه دون أناألم ابتسًًمت لًًه وطمأفتًًبحنًًان  ترحًً  أبًًدا، وه 

 وقال:راحتها،     بة ا وأمسك بيدها وق  وي  بسمة بجوارهو ،منها قتربا

 أريدك أن تعديني بشيء -             

 قولا تريد حتى من قب  أن تأعدك بك  م -             

 ستموتين يوم..؛ ألرى ةً ال تعودي إلى السيا مر   -             

 ويعت يدها على فمه وطلبت منه التوقف عن الحديث:

 ال راد لقضاء هللا وقدرئ -             

ًًف لسًًان  ولسًًان   ًًوب وأل ًًدون تحًًذيرها مًًن  صًًمت أي ًًه يتحًًدعون. همًًيعهم يري بدالل

ًًى  يلتهم  ينتظرهًًا، وكيًًف سًًالمصًًير الًًذي  المًًوت روحهًًا دون أن يشًًسق عليهًًا وعل

 .طسلتها

رة  ، وكًوعر تراقبًه هم  طسلته ب ن   قبة لحظة الرحي  والسسر. ظ  ي   اقتربتالوقت سريعًا و م 

بتسًًمةً  م تعتًًاد ماًً  هكًًذا حًً  أتًًى منًًه فلًًتريًًدئ أن يرحًً  ويعًًود مًًن المكًًان الًًذي  م 

يدئ بطريقًة ال إراديًة، وعنًدما فظًر لهًا  والمست يدهامد ت وحنان وفي فسس اللحظة 

 قالت:

 ألبرك به  أود أن ال تعرفه و هناك  يء -             

 !سر -             

 سمت له وقالت:تباقالها وابتسم، ف

ر على التسوئ به   يقدر لم ، ولكن لسافياربما يكون سرً  -               أليوب اآلل 
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ـي   كما تسع  بسمة حسنًا اكتبي -               الكتابة على الورقتح  كايًرا  ف ه 

ابنتهًا ت حً  أن تكتً   مالهًًا،  بالصًًدفة أنة  اكتشًست كًوعر مًًن السرحًة فقًد ع ي ن ًا  دمعًت 

هًا الوسًيلة الوحيًدة التًي تسًتطي  ذلًك ألفة إلى  تايط رة ها ي،برها أفة  لطب  أيوب لموبا

 قوله.تشتهي  ما عن ك ها ب  أن تعبر 

وقًت الًذي ال ، وعندما افتهت كان قًد افقضًىما لجلت من النطق به  كت  تبدأت كوعر 

ًـلصصه للقعًود بصًحب  وألًذت منًه وعًدًا بًأن هًاعلًرج بعًد أن ودة  وبسًمة. ي  تها ه 

أن ال تبكًي بعًد رحيلًه! كًرر وعًدًا منهًا  هًو وألذ يقرأ ما كتبت حين يعود للمستقب .

تبكًي فًي غيابًه  ال الوعًد كسيً  بًأن   أنة  ال،طأ ذاته الذي وق  فيه م  بسمة عنًدما ظًنة 

 وبكت، كذلك كوعر فور لروهه بكت. 

 ال تسًتطي  تحمً  آالم السًراق. ال يعلًم أنة  طسلًة   هًاأف   ث م  بسمة وظنة ا حدم  لم م  لم يتع

ً لحظة   في أي    كالطسلة من الممكن أن تبكي غدوت عشقالمرأة عندما ت  ت حً ن ا ًتياقًا لم 

تعشقك بأن ال تًذرف عليًك  أن تطل  وعدًا من امرأة   إياكف .حتى وإن كان أمام عينيها

، فلًًو نة بقلًًوبه   علقًًة  تالنسًًاء عيًًوفهن م  ف. حظًًات الرحيًً ا فًًي لأو دموًعًً دمًًوع ا ًًتياق  

تحركةً  ابنوكً  حن  ب  وتباع ألص   نان  ت عبئ في ق   كافت دموعهنة    !م 

ًًا ق مًًن لًًروج أيًًوب دلًً  أحًًد الضًً جًًرة كًًوعر بعًًد دق ًًًرا، باط ح  التًًي تعجبًًت كاي

 ل:فاستأذفها الضابأ أن يطرح عليها بعض األسئلة فأومأت بالموافقة، فسألها وقا

 ةً ولرج منها مر   يتردد على السيا منذ بضعة أيام  الش،ص  الذي من هو  -             

نتصبعد                  ؟وكان متواهدًا فيها منذ ساعات ،ف اللي م 

 ه زوهيإفة  -             
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 زوهك  في المستشسى يصارع الموت -             

 ماذا تقول؟! -             

ركًزة يصًارع مًن في ح   "أيوب ص" أنة ألبرها  هً  البقًاء علًى قيًد أجرة العنايًة الم 

أحد األ ،اص كان موهودًا أعنًاء  أنة لقى باًغا من حارس السيا يسيد ت قد هالحياة، وبأفة 

 ه نًاك  ً،ص  مجهًول   أنة ، وعنًد التحقيًق مً  الحًارس، أفًاد سقوطه من علًى الًدرج

 نها بعد منتصف اللي ، وعاد لتكرار السؤال:كان يتردد على السيا ولرج باألمس م

 ؟امن هذا الش،ص إذً  -             

 ه زوهيأفة ألبرتك  -             

نت:ة  وأماف ت عليه ك  ما تعرفه بصدق  قص    ، فظنها قد ه 

 ما هذا الهراء يا امرأة؟ -             

ـي  هذئ  -               الحقيقة ه 

 من  ،صين والش،صين هما فسس الش،ص؟! متزوهةً  أفت   اإذً  -             

 من المستقب  فعم أحدهما قادم   -             

 وأين هذا الذي أتى من المستقب ؟ -             

 إليه ذه  ليعود -             

 يا هللا على هذا الجنون -             

ل،رافيًة مًن وههًة لرج الضابأ وتركها بعدما يأس من الحديث معها، ومًن قصًتها ا

ه علًًى طريًًق هًًذا القًًادم مًًن لًًُّيد موقًً  األحًًداث ربمًًا يجًًد أي لًًيأ  عًًاد إلًًى  ئ.رفظًً

الرهً  هًذا  أنة  يعتًراف عًدوات الحيًرة لديًه بعًد المستقب  كما أفًادت الزوهًة. زاد
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وفًي  .وعلًى رأسًهم زواهًه الاًافي "أيوب ص"ال يعرفها أحد سوى السيد  أ ياءً  لميع

رق إيجًاد هًذا القًادم مًن يحًاول بشًتى الطًيجن فيها هنون الضابأ و دتي كااللحظة  ال

ذي اسًًتيقظ فيهًًا عنًًد قدومًًه كًًان أيًًوب يتعًًارك مًً  حًًارس األرم الًً .المسًًتقب 

 هو يريد الدلول واالفتظار والحارس يرفض: ؛للمايي

 ني سألتسي من هنا بعد دقا قأعدك أفة  -             

 رفضها، وقال: الذيوأعطاها للره   فقود   ظ  يستجديه، وألرج ك  ما يحمله من

 رح  اآلنايا سيدي ال أريد مالك، أرهوك  -             

أن يكًون قًد  قًة. لشًي  فظر للساعة التنازلية في يدئ، لم يتبقى سًوى لمسًة عشًرة دقي

هم لن يأتوا في موعدهم فينتهي الوقت ويموت. أو يظً  عالقًًا أفة  أوت،لف عن الموعد، 

دعة  مايي إذا كافت الساعة الهكذا في ال  . تنازلية والكبسولة مجرد ل 

ًًرة  وهًًو يحًًاول باسًًتماتة أن يقنًً  هًًذا الحًًارس بألًًذ النقًًود مقابًً   بضًًعة دقًًا قت م 

الصمت، فأغلق الحارس الباب في وههه وتركه ودلً . هذبًه رهً  مًن يًدئ، وطلً  

ًًعًًد بضًًعة أمتًًار  منًًه الصًًعود إلًًى السًًيارة التًًي تقًًف علًًى ب   السًًيارة وحقنًًوئ  دع  ، ص 

 ها في السندق.بنسس المادة التي حقنوئ ب  

 

 

 

 

 



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 156 

 (7 ) 

نال يا ليت بعض السًعادة ال تجًد ، فوبعًض اللحظًات تغًدو سًرمديةً  لحظةلكا رُّ م  ت   سنو 

  بالمرور كوميض البرق، والحزن يجًد يًالته فًي الكسً  والجمًود وإيقًافسبيلها إال  

رة عقارب الساعة  عن التحرك. لقد  ساعات مً  كًوعر بسًرعة رهً  ينظًر أمامًه ت الم 

ًرى.  ةً النظر لفمًام مًر  بًعًاد ف ئًالم يجًد  ًيفيأتي من ال،لف فنظر إليه  افسم  صوتً  أل 

ـي  ت النظرة لل،لف كاف رة السرعة التي  ه   في المايي.  األيامها ت ب  م 

ى من أعر الم،در. اسًتيقظ ليجًد فسسًه فا ًمًا علًبضعة ساعات في النوم  أيوب استغرق

عليهًا  اطمًأن  األ ًياء التًي  حاهياتًه بجًوارئ. كافًت أول سنًدق، وكً السرير بًدال  ال

ًًه   يطمًًئنة قبًً  أن   ةلتقطهًًا مًً  بسًًماصًًور التًًي اآلن هًًي ال علًًى التًًاريخ الموهًًود ب

وهدها بجوار هاتسه المغلق م  دفتري مذكراتًه القًديم والجديًد والورقًة التًي  ؛وكوعر

 رات. دفتر المذكو تركتها له كوعر،

ك عينيه، وذه  ليغس  وههه، وعاد وهسسه  :ق عد وفت  الورقة و رع في القراءة .ف ر 

 .لًًذلك ة ولكًن لًم تسًن  فرصًة  كنًت علًى و ًك أن ألبًرك أكاًر مًًن مًر   -             

أتيًًت فجًًًرا وكنًًت م،مًًوًرا  أن ألبًًرك فيهًًا وصًًممت علًًى ة التًًي قًًررتى المًًر  حتًً

ال ألبرك أبدًا وال أعلم حقًا هً  علمًت  فقررت أن وظللت تتحدث ألبيك وتسبه وتلعنه

ًً ه اآلنأعلمًًكًً  مًًا  .بمريًًه أم ال نًًي رأيًًت السًًعادة تقسًًز مًًن لدرهًًة أف   تكرهًًه ك  أف 

ًً ًًدما أعيني ًًم تهًًتم ح. صًًابته الجلطًًةك عن ًًه مًًن تًًى ل برؤيتًًه سًًوى مًًرتين بعًًد عودت

 باسيدز. أبيك مريض   أردت أن ألبرك أنة . المستشسى
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ًًدسًًقطت الور ًًتيريايضًًحك بئ وظًً  ينظًًر لهًًا وقًًة مًًن ي س  ًًة. تعالًًت صًًوت  ه  غريب

تحًول إلًى  الًذي صوب الحًا أ تجهت عينائا .لضحكات وامتزهت بالدموع الطسوليةا

ن تسب  في مريهله تعرم   ا ة    ن  قً لقد كًان هًو المتسًب  فًي مريًه ح  . صور م 

 فسسه بنسسه. 

يتًرف  مًن  اكًان م،مًورً و عنها كوعر دل  أيوب إلى داوودفي تلك الليلة التي تحدعت 

ة البًاب فسًم  الممريً طرقت ظ  يس،ر من عجز أبيه ومن مريه. .فرط ما   رب

حقنة الم سكن ولرهت، فأمسًك بالحقنًة مًن بعًد لروههًا  داوودلها بالدلول. أعطت 

ا ًه الم،مًًورة فسسًه دون قصًًد  منًه. امتزهًًت دم ن  ق ًًهًًا حتًى ح  وظً  يضًًحك ويلهًو ب  

رس  بدماء أبيه المريضة.  ر  ،   أعًوام   القدر منه، وظ  ما يقرب من التسعةمن أبيه فس ، 

هلهًا. فًا تي ياهعها، والتي عاد بًالزمن مًن أحم  المرم من األهنبية اليه يظن أفة 

عافى وال الموت االزمن أسعسه ليعو  ا يكابدئ اآلن من آالم.  م  فتشله م  د م 

رة  زال  من الضسة إلًى الضًسة. مًا ر  تحاول عبور فه كسلحساة   الساعات بطيئةً  عليه تم 

ً ،يستجم  مًا تبقًى مًن عقلًه يحاول أن   سًكن  فًت  الهًاتفيًدئ و دة وبًاأللير م  ليألًذ الم 

ًن تسًتطي  تسًكين آالمًهف ،به   ال،اص يشًتهي  .فًي هًذئ اللحظًة طسلته الغالية وحدها م 

  فقأ أن يرى ماذا تسع  اآلن.

نًدما أهابًًه سًأله عًًن بسًمة التًًي ، وعسًخ رقًًم وهيًه علًًى هًاتف السنًًدق واتصً  بًًه  ف 

غترب لوطنه الذي تركه  ن وهًا ا تاق لها كا تياق الم  ًذ  سًنو  ًـي  م  رؤيًة لحظًة  أتيتً ه 

يلًتقأ لهًا بعًض الصًور  ، فطلً  منًه أن  ة  الصًغير. طمأفًه عليهًا أكاًر مًن مًر   ه  وطن
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ه عمًا فعلًه فًي المايًي، فأهابً وهيًه دون أن ت درك، ويرسلهم له فور التقاطهم. سأله

 وقال:

  يء   عندما أعود سألبرك بك     -             

ًتجًائ القصًر، وعنًدما و  اب اسًرعً سًيارته م  أغلق وهيه االتصال، وقًاد  ذهً    إليًه   ص 

رير وت كتً  . لًم ينًدهش كايًًرا لحجرة بسمة، فوهدها تسًتند  بظهرهًا علًى السً مبا رةً 

ووهًد الكايًر  ،ا بًاألمسفلقد كان هن بقصاصات الورقوهد األرم قد امتفت  ماحين

ـي  من األوراق ف     .فصيحة أبيها تف سةذ   ه 

الكايًر كتبًت. هنًاك  ل ًةً ب  كلمًا ا ًتهت ق   .كتبًت اق  ن ًكلما رغبًت بع   .فكلما ا تاقت كتبت

. "إن كًان داللهًنة كتابة للتعبير عسوى ال ن  من مايات بسمة ال يملك   ما يدور بًداللهنة

  "ن لم تشتم را حة الدلان تسوح من الكلماتإحقًا  افستكون أحمقً يحترق، 

ـي  فعم  لق من أهلها. لقد ع  اتحترق ا تياقًا له ولذ ه  ًم  لك الصدر الذي ل  ا أن ال تعًرف ه 

أحدًا سوائ. هو بماابة األب واألم والصًديقة واألخ واأللًت وكً   ًيء، للدرهًة التًي 

ًـي  ليريًعها و هعلته يشًتهي لًو كًان لًه فهًد    وهيًه بعًض الصًور  تقأالً صًغيرة! ه 

ًًـي  و تطبيقًًات  م أرسًًلهم أليًًوب عبًًر تطبيًًق مًًنعًً هلًًم تنتبًًه لًًففًًي الكتابًًة  منغمسًًة   ه 

 . االهتماعية مواق  التواص 

ًًى  ًًعرت باسرهًًاق والتعًً . أطع بسًًمة ظلًًت ًًدادة فعيمًًة، تكت ًً  وتكت ًً  حت متهًًا ال

 باأللير.  ما تعرفه من قصص حتى فامت وروت لها ك 

وبعض المدرسًات  ،ي لتجد وهيه ومعه صديقاتها من المدرسةالتاستيقظت في اليوم ال

عًن  اكعكة عيد المياد التي تألرت يوًمًيحملون  لى رأسهم ميس ملك المحببة لقلبهاع
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جًًًرة  موعًًًدها. أتًًًى مًًًن بعًًًدهم الًًًدكتور وليًًًد ومعًًًه زوهتًًًه وأطسالًًًه وامًًًتفت الح 

صاصًًات ك بقال تجعًً  أحًًدهم يمسًًن أبسًًمة تحًًاول بشًًتى الطًًرق ظلًًت  .باألطسًًال

تعاركًًت مًً  أحًًد األطسًًال الًًذي أراد أن يضًً  قصاصًًة الًًورق وبالتأكيًًد لًًم تًًنج . 

بدال  هيبه، وأعناء افشغالها بالتعارك م  الطس  كان يقف على باب الحجًرة الشً،ص 

قتربت منها مًيس ملًك وأ ًارت لهًا بًالنظر إلًى االقصاصات.  هذئ اءة ك المنوط بقر

جًًرة فرفضًًت. أعًًادت تكًًر . فوافقًًت علًًى مضًًض   ة  ار الطلًً  أكاًًر مًًن مًًر  بًًاب الح 

ل  ب من عينيًه مًن فظرت لترى أيوب يقف على باب الح جرة والدم  ينسا المنظًر  ه ًو 

 ئ. آالذي ر

ك فً أوتقًول بًاهلل عليًك قً    منهمًا تًتكلم     كاهما وقف هامدًا كالتماعي ، فقًأ دمًوع ك ً

ًًاهلل عليًًك ألبرفًًي  حقيقًًةً  ًًأراهًًا اآلن. ب ًًا  ك  أفة أمًًام عينًًي، بإمكًًافي أن أتًًنسس فًًي ه ن

. كافت بسمة تنتظر أية  منًه يجعً   ء   ي صدرك، وفتشارك معًا فسس الهواء ولو لاوان 

إلًى أمًه  طًيأ  التماال يتحرك. مال بجسدئ وفت  ذراعيه فركضًت إليًه كمًا يًركض الق  

 ،بكًيهلعًا ولوفًا من الكاب التي تتكال  عليه وتريد أن تنهشه . ظلت تموء وتمًوء وت

حتًى ت،تًرق  ة  وكلما زاد البكاء يمها إلى صدرئ أكار. لكم تمنًى أن يعافقهًا ذات مًر  

حببًة سدئ، ويصن  لها سريًرا من الضلوعه ، ويقص عليهًا مًا تيسًر مًن القصًص الم 

 إلى قلبها وعندما تغسو يغطيها بجلدئ. 

تًي هلبهًا مًن ة ال. حتًى الهديًلًم تتركًه ولًو لاافيًة  ف ظلت بسمة على هذئ الحال لدقا ق

ـي  المايي رأتها و بين ذراعيه. بًدأ اسرهًاق ينًال منًه، فأومًأ برأسًه لوهيًه وفظًر  ه 
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قعد فجلبه وق ع د  عليه، وبس ئ للًدادة بًأوامر افي حضًنه. اتجهًت عينً ال تزالمة باتجائ م 

  بدء حسلة عيد المياد.

عاتويعت الدادة تسعة  حبة مًيس ملًك طسًال بصًا، واألتباًعً اوأ ًعلتهبالكعكًة،    ًم 

جًرة  يعدون الشم  ًرى، حتًى وصًلوا للًرقم تسًعة. أغلقًت سًتا ر الح  الواحدة تلو األل 

 فقأ.  موعش  وأطسأت النور، لينباق فور ال

ًـي    م  األطسال فوقست وأن تقف بجوارئ حتى تطسئ الشمفهض أيوب وأومأ لبسمة   ه 

 بيدئ: تمسك

ها وعمطسئ الش  أن ت ستطي ت بسمةه  يا أطسال لنرى  -   ستحتاجأم  بمسرد 

 إلى المساعدة   

 :، وتقوللك تلك الكلمات وظلت تهتفقالت ميس م

 ، بسمةبسمة، بسمة -             

ًًردد األطسًًال مًًن بعًًدها مًً  أيًًوب ووهيًً وظلًًوا  ن بًًالح جرةه والًًدكتور وليًًد وكًً  م 

ًًي  يهتسًًون ًًًرا وألًًذت  ًًهيتحمسًًت لبسًًمة الت ًًه لتنطسًًئ  قًاكاي ، عاتمشًًكًً  الوزفرت

 يسقأ أيوب على األرم. و

قًد توقًف  "أيوب ص" في فسس اللحظة التي ركضت فيها الممرية لت،بر الطبي  أنة 

ة فلًم يسًتجي  عن النبض. دل  الطبيً  سًريعًا وصًدمه بالكهربًاء أكاًر مًن مًر   قلبه

القل  للصدمات. سقأ األيوب الصغير في فخ الموت فأتبعًه األيًوب الكبيًر بالسًقوط. 

عًن طسلته. حقق له الموت أ منيته، ولكن مًاذا  وبين يديهألليرة بالموت أمنيته اتحققت 

هً  قًبض الًروح  ؟الحيًاة أيًوب يماً  لهًا أنة  ت علًى علًم  ! ت رى هً  هًذا المًوالطسلة
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طبًق فًوق صًمت هاهًا أ  يراقبها وقد الحظ أفة  هنا أم ما زالولرج   ؟صًيبت بالصًمت الم 

 !؟ ضها منذ قلي   ه  سيتراه  ويعيد لها روح أبيها التي قب

ًًًالمًًًرأة ال أظًًًن ذلًًًك، فًًًالموت يشًًًبه ال حنكًًًة التًًًي تبتًًًاع يو اء  ط  م  شة ًًًالم  ا الساكهًًًة مي 

ينشًًر ل نوتتًًرك العسًًوتتلًًذذ بأكلهًًا تنتقًًي البضًًاعة الجيًًدة  .وال،ضًًروات مًًن السًًوق

ن يرى حالة ب ،بعض العسن أصابهقد أيوب  رغم أنة و .العسن سمة اآلن يتمنى لًو لكن م 

ل ك  م  ه من أهلها. ي  ي  ح  ي  حياء الموتى ف  إعجزة م 

هنًًاك زال  مًا أنة أم  فًي عًًداد المًوتى بًاته قًًد فًةتحسًس الًدكتور وليًد فبضًًه ليتأكًد أ

ا سًقأ مبسًمة التًي عنًد عًن عينيًهب بحًث موتًه ومًوت األمً ، وبعًد أن تأكًد مًن أم   

اة الها باتجائ ا، و ،صت عيناتجهت إلي زاوية   ها في فخ الموتوأب  . سجاةم  الج 

 ،وتًرفض رغبتًه أحيافًًا ،ب  ويتناقش معها يء  سع  أية أن يعتاد أن ي،برها قب  اقد ل

رى إن   اوتنصاع أحايينً   أراد هو ذلك. كً  مًا تمنتًه فًي هًذئ اللحظًة هًو أن يًنهض أل 

 ويقًول لسافها يصرخ من الدال  ويناهيه !يموت اآلنس هوي،برها بأف   ويقرأ ما كتبت،

المًوت أفاًى  أنة تذكرت تلك اللحظة عندما ألبرها  "قد م ت ك  أفة في أبي افهض وألبر"

تأتي للرهال وتألذ األهساد إلى أسس  األرم عم تصعد بًالروح إلًى عليًاء الًرب. لًم 

،تسيًة   سوى أنة   يء   أية تستوع  اآلن   هناك أفاى قد أتت وألذت منها أبيها، ولكنها م 

ـي  أين العين المجردة. تسأل فسسها رى بال ت   تلك الملعوفة ألقت لها، ولسان حالهًا يقًول  ه 

فعم ستتحول أصابعي إلى سكاكين ست مزقها إربًا إربًا، عم تقوم بسرم ما تبقى من الجسًد 

 . إن كان لها هسد  



                                               محمد المصري                     رواية / فخ الموت                                                                 

 162 

تسأل أين روح أبي التي ذهبت إلى الرب، وأين يقطن هذا الرب؟ طافًت بعينيهًا علًى 

هم ي رعًًى لهًًا. تقوقعًًت علًًى فسسًًها يًًه وحًًالتكًً  الموهًًودين. وهًًدت الجميًً  ينًًوح عل

أن وليًًد الًًذي حًًاول أكاًًر ويًًمت قًًدميها إلًًى صًًدرها، وأبعًًدت عنهًًا يًًد الًًدكتور 

 وتجمًد مبتعدًا فارتع  منها فظرت له كقطة  مسعورة  ي مسكها ويحملها لارج الح جرة؛ 

  !من بعيد هيراق  ما تسعلل

ت  ًق   كالصًغار. اى األرم لتحبًوامتدت يديها وارتكزت علًأبيها و ت النظر علىقدق

  ؛واحدةً  طوةً ل   حدهم على أن يتحرك، والجمي  يراقبها ولم يتجرأ أطريقها فحوئ

ًن  اهتمام   لم تعرهم أية  .لها الطريق ونيسسحيراقبوفها و واكاف فقأ ن ينظًر وال لم  ال لم 

 إليها.  لت  ص  حتى و  هاة أبيها  فقأ زحست باتجائ .يراق 

دالقلً  ال األصاب  إلى موي  لت  ص  س  الاياب حتى و  أس من مررت يديها غرسًت .هام 

ت أن الجلًًد السًًميك. أراد ال تقًًوى علًًى كشًًأ كذ بًًة  صًًغيرة   أظافرهًًا بالجلًًد الميًًت

أيقنًت مًن صًراخ مربيتهًا  هًاها أو فبًضا من فبضًها، ولكنتمن  القل  بعًضا من بعض  

 هدوى. ما تسعله بات دون ك  أنة 

ور  القل  بالكاد كان ينًبض بف، فجأةً  حول هاافقطعت األصوات من  المًوت ألًذ  كًأنة ، س تً 

وكيًًف يًًذه   . تًًذكرت كلمًًات أبيهًًاوويًًعه علًًى صًًدرها الميًًتوزن هًًذا الجسًًد 

 البحًث عًن إهابًة لسًؤال   الًرب. تجمًد عقلهًا فًي الناس إلًى الًرب، وأيًن يقطًن ذلًك

 :واحد

 "؟ص  إلى ذلك الربسل ك ألأالطرق س ت رى أي"
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لًم تًدرك بعًد إهابتًه. رفعًت طًرف عينهًا  السًؤال الًذيهًا فًي البحًث عًن تجمد عقل

جًًرة. وهًًدت الجميًً  هامًًدين كتما ًًن فًًي الح  عيًً  الشًًم  وحامًًت ببصًًرها علًًى كًً  م 

 .ت حدق في الا يء عيوفهم  الصة   المصبوب.

ـي   وهدت إهابة السؤال الكبيًر حًين الغشاوة من على عينيها؛ لقد  ن ف زعتم   وحدها ه 

لهواء والموت ي مسًكها في ا علقةً ت روح أبيها مورأ ،لها النافذة على مصراعيهاف تحت 

 فركضت لتعافق أبيها. بحب   غليظ  

 تمت بحمد هللا

 

 

 

 

 "ملحوظة"

قصًًص بعًًض األفًًام أو المسلسًًات مًًألوذة عًًن جد سًًندا ًمًًا فًًي الغالًً  أو ربمًًا 

رغًمًا علًى ذلًك بعًد أن رواية لكذا أو كذا. ولكن م  األسف لقد كسرت هًذئ القاعًدة م  

مًن  غير منقوصة   لةً كام كتبت سيناريو لسيلم باسم "فاقص عمر" وهذئ الرواية مألوذة  

ًً ة هًًذا السًًيناريو السكًًرة كافًًت ال تصًًل  ألن ت نًًت  أو ربمًًا ال تحمًً  الكايًًر مًًن  ، ول ع 

 .زالت حبيسة أدراج المصنسات السنية لذلك ما اسسساف

***** 
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ًًو بحًًرف  هًًدًا ومًًن ا لًًاص    ًًكر   أو  بسًًيأ   أو تعًًدي    واحًًد   لقلًً  لكًً  مًًن سًًاهم ول

 لت،رج الرواية بهذئ القوة على حد تعبير ك  من قرأها. ل،طأ   تصحي   

******* 

آسًية محمًد صًابر / عمًرو فهمًي /  /للصديق الطي  / محمد عمارئ / إبراهيم فًاهي 

 أميرة عيسى./  الرچراچي

د الغني التي كافت تقًوم بعمً  مصًح  ل غًوي إيمان عب / للصديقة والتقدير وك  الشكر

 .للرواية

 للتواص  م  الكات :

 

 

 

 

  https://www.facebook.com/mohamed.elmasry.77.2727    

01115501200 

red2050@gmail.comex.pi  

https://www.facebook.com/mohamed.elmasry.77.2727
mailto:ex.pired2050@gmail.com
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