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إهداء

�إلى كل من �أر�صدني �إلى �صالح �أمري..
�إلى �أبي، و�أمي، وعائلتي جميًعا..

�إلى زمالئي في �لو�صِط �لأدبي �لذين �صاركوني �لُحلم..
ولم يبخلو� عني بالُن�صح..

�إلى قارئي �لمميز �لذي وثق في قلمي..
�أعدكم بالخير دوًما..

ماي�صة �لألفي



�آلمت  قد  بها  بالمعجبين  فرًحا  غ�صنها  فوق  تر�ق�صت  زه��رة  كل  �إن 
�أ�صو�كها �أيدي �لر�عين..

�إلى هوؤلء �لر�عين.. لثمة حنون، وب�صمة عذوب.



7

تقديم
عندما قال �لر�فعي في )وحي �لقلم، د�ر �لكتاب �لعربي، بيروت،   ج3، 

�ص257، 258( :
�لكتابية  �لطريقة  �أردت  �أن��ت  �إذ�  قلياًل،  �إل  �لق�صة  ف��ي  �أك��ت��ب  ل��م   
�أر�ني و�صعت  �لم�صطلح على ت�صميتها بهذ� �ل�صم، ولكني مع ذلك ل 
كل كتبي ومقالتي �إل في ق�صة بعينها، هي ق�صة هذ� �لعقل �لذي في 

ر�أ�صي، وهذ� �لقلب �لذي بين جنبي..�ه�
دربه  على  ي�صير  َمن  يوًما  ياأتي  �أن  �لبيان  �أمير  خلد  في  يدور  كان  هل 
ونهجه ، مقتفًيا �أثره في َغْور هذ� �لعقل ، مالم�ًصا �صغاف �لقلب ونياطه !

ولذ� قال :
يوم  وين�صخها  يوم  بها  ياأتي  �لتي  و�لأغر��ص  بالمظاهر  �أعباأ  ل  " �أنا 
�ل�صرقية  �لنف�ص  هي  �إنما  �لأدب  في  �إليها  �أتجه  �لتي  و�لِقبلة  �آخ��ر، 
حياتها  في  ويزيد  حية  يبعثها  ما  �إل  �أكتب  فال  وف�صائلها،  دينها  في 
و�صمو غايتها، ويمّكن لف�صائلها وخ�صائ�صها في �لحياة، ولذ� ل �أم�ص 

من �لآد�ب كلها �إل نو�حيها �لعليا "�ه�
وهذ� ما فعلته ماي�صة �لألفي في مجموعتها �لق�ص�صية �لأولى " �لرد�ء 
�لأحمر " نكاأت جر�ح �لمهم�صين ، �لذين يعي�صون خارج �لدنيا . باحثين 
عن �لعد�لة �لجتماعية ، �آملين فيمن ين�صفهم في معترك هذه �لدنيا .
وكما قلنا �صابًقا �أن �لم�صتقبل للق�صة �لق�صيرة ، �إذ �أن في �لق�صة �أدًبا 



�لحو�دث  باأخذ  �إل  يكون  ل  ر�أي��ي  في  �لعالي  �لأدب  هذ�  ولكن   ، عالًيا 
و�لف�صيلة،  �لعلم  في  �َصو�ء  �أ�صلوٍب  على  �لأطفال  يربى  كما  وتربيتها 
فالق�صة من هذه �لناحية مدر�صة لها قانون م�صنون، وطريقة ُممح�صة، 
�لفكر  �أ�صحاب  من  �لأف��ذ�ذ  غير  يتناولها  �أن  ينبغي  ول  معينة،  وغاية 
�لذين تن�صبهم مو�هبهم لإلقاء �لكلمة �لحا�صمة في �لم�صكلة �لتي تثير 
�لحياة �أو تثيرها �لحياة، و�لأعالم من فال�صفة �لبيان �لذين رزقو� من 
�أدبهم قوة �لترجمة عّما بين �لنف�ص �لإن�صانية و�لحياة، وما بين �لحياة 
ومو�دها �لنف�صية في هوؤلء وهوؤلء، تتخيل �لحياة فتبدع �أجمل �صعرها، 

وتتاأمل فتخرج �أ�صمى حكمتها، وت�صرع فت�صع �أ�صح قو�نينها.
و�أما من عد�هم مّمن يحترفون كتابة �لق�ص�ص، فهم في �لأدب رعاع 
من  �ليوم  �لأدب  عالم  فيه  يتخبط  ما  ق�ص�صهم  �أثر  من  كان  وهمج، 
فو�صى �لغر�ئز، هذه �لفو�صى �لممقوتة �لتي لو حققتها في �لنفو�ص لما 
ر�أيتها �إل عامية روحانية منحطة تت�صكع فيها �لنف�ص م�صردة في طرق 

رذ�ئلها.
لذ� قال �لر�فعي :

ت�صفل،  بد�أت  باأ�صياء  نف�صك  �أح�ص�صت في  �لز�ئفة  �لرو�ية  " �إذ� قر�أت 
تعلو،  ب��د�أت  �أ�صياء  نف�صك  من  �أدرك��ت  �ل�صحيحة  �لرو�ية  ق��ر�أت  و�إذ� 
�لطيب،  باأثرها  منك  �لثانية  وتبد�أ  �ل�صيئ،  باأثرها  فيك  �لأولى  تنتهي 

وهذ� عندي هو فرق ما بين فن �لق�صة، وفن �لتلفيق �لق�ص�صي!! "�ه�
وهذ� ما �صعت �إليه ماي�صة �لألفي في تلك �لمجموعة ، و�لتي �آمل منها �أن 
ت�صتمر بتلك �لبر�عة ، ور�صاقة �لكلمة ، �صائرة على درب فال�صفة �لفكر 
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و�لبيان في عملها �لقادم ، متمنًيا لها كل �لتوفيق و�لنجاح.
محمد حامد
�لقاهرة 2015/11/15
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»أثينا«
�إله �لحكمة؛ فهو كعادته  »�أثينا«،  �لمكان بقوة ورز�نة عند �صعود  يهد�أ 
ر في �صئون رعيته و�لبت فيها فعادة  �لألهة �لجتماع للبت في �أمر  ُيفكِّ

�لرعية.
يتمتع »�أثينا« برز�نة وبهاء جديرين بمكانته، ي�صيء �ل�صماو�ت و�لأر�ص، 
وها هو جال�ص على عر�صِه ُمتكًئا، ُمطرًقا في �لتفكير، وعلى حين غرة 
ي�صعل  �ل��ذي  وتوهجها  �لفاتن  بجمالها  �ل���زو�ج،  �إلهة  »ه��ي��ر�«،  تدخل 

�لألباب..
�صعر حريري ناعم من�صدل كموج �لليل.. قمرية �لوجه.. مثالية �لقو�م.. 

�صاحرة �ل�صوت.
»هير�«: كيف حالك »�أثينا« وحال رعيتنا؟

»�أثينا«: مرحًبا »هير�«، تبدين ر�ئعة �لجمال متوهجة كعادتك.. تف�صلي.
مديحك،  من  دعك  و�لرغبة؟  �لزو�ج  �إلهة  �أل�صت  هههههههه،  »هير�«: 
وقل لي: ت�صلل �إلى �صمعي خبر حروب �لرعية في �لأر�ص، وز�د �لحتالل 

و�لنهب.
نعم  �لعال:  �ل�صماو�ت  �لثاقبة في  »�أثينا« ممعًنا نظره ومحدًقا بنظرته 
�أكثر  حياتهم  وجعل  �لأم��ر  في  للبت  �لآلهة  �جتماع  من  بد  ول  »هير�«، 

�صعادة و�أمان، ولبد لنا من حل �أل�صنا �ألهتهم؟
وهنا يدخل »مارون« �لوزير م�صتغيًثا: يا ويلي! �صيدي »�أثينا«، �إن �لحروب 



�إلى  �لب�صر، هلم  بين  و�ل�صر�خ  �لعويل  �لن�صاء، وز�د  ��صتدت، و�صوهت 
نجدتهم. �نظر في �لأر�ص يا مولي لقد �صارفت �لرعية على �لنهيار.

�إحدى  »ليان«،  فظهرت  �ل�صماوية.  �لعين  من  نظر  حين  »�أثينا«  ُده�ص 
رعاياه، تبكي بحرقة.

»ليان«: يا ويلي! ماذ� �صاأفعل؟ لقد ت�صوهت ور�أيت ب�صاعتي �لمقززة حين 
نظرت في مياه �لبحر.. �آه، �صيهرب زوجي مني، وكذ� كل �لن�صاء، ماذ� 

�صنفعل؟
�أن  قائلة: عليَّ  ودورها  باأهمية وجودها  ت�صعر  وبد�أت  »هير�«  فتتدخلت 
�أتدخل لبث �لرغبة بين �لجميع لتزويجهم بروحي و�صد رباط �لمتزوجين 
و�إ�صعاله بالبقاء، لكن �لجتماع ل بد �أن ُيعقد لخلق نعمة للرعية تمنعهم 

من �لجري ور�ء رغباتهم و�صهو�تهم دون وعي.
»�أثينا«: �أل�صِت يا »هير�« �إلهة �لرغبة و�لزو�ج؟

»هير�«: بلى »�أثينا«.
ا �لآن. »�أثينا«: �إًذ� �لأمر في يدك، فاأنت نجمتنا حقًّ

�أخرى لجمح رغباتهم، حتى  »�أثينا«، لكن ل بد من نعمة  ا  »هير�«: حقًّ
ة لنيل �ل�صعادة �لمرجوة، وحتى ل تندثر رعيتنا. يت�صرفو� برويَّ

»�أثينا«: �أعلم »هير�«، فهذ� �خت�صا�صي و�أفهمه جيًد�، �لروية و�لحكمة، 
لكن ل عليك »هير�«، نحتاجك �لآن، وب�صدة لعدم �ندثار �لرعية، فعليك 

�لحمل �لأكبر.. �لآن ت�صرفي حتى نجتمع في �لم�صاء.
�أن  تتمنى  كانت  فكم  بالأهمية،  و�إح�صا�صها  لتكليفها  »هير�«  فابت�صمت 
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يفطن �لجميع لدورها وقيمتها!
وخرجت »هير�« في �لكون �لف�صيح تز�أر ب�صوتها فيهتز �صعرها �لحريري 
باآياتها  وتتمتم  توهجهما  قمة  في  فتبدو�ن  �لر�ئعتان  عيناها  وتتوهج 
�لربانية عالًيا لبث �ل�صوق في قلوب �لرجال حتى ل ينفرو� من �لن�صاء، 
مثالي  �لجمال، ج�صد  �أ�صطورية  �لعين  ر�ئعة  »�أفروديت«،  وهنا ظهرت 
�لن�صجام، يعطيك �إح�صا�ًصا غير م�صبق باأنوثة طاغية، فهي �إلهة �لجمال 
بجمالها �لفاتن، �لذي �أظهر »هير�« �أقل جماًل، وتحركت برقتها و�صوتها 
�لحريري، وكم �أحدث جمال »�أفروديت« وتميزها غيرة �صديدة ل�»هير�« 
فاختل تو�زنها ولم ُتكمل بث رغبتها، فنظرت لها بغ�صب: ِلَم تمنعيني 

»�أفروديت«؟ �صيندثر �لب�صر.
»�أفروديت«: �إنه دوري، وهو بث �لجمال فيهم ومعالجة �لت�صوه، ثم بعد 

ذلك ياأتي دورك »هير�«، ِلَم تتدخلين في �خت�صا�صي؟
وهنا �صرخ »�أثينا«: �لحكمة �أيتها �لآلهة، ل د�عي لل�صجار، فقط �أح�صنا 

حال �لرعية.
على  �لرعية  قارب  لقد  »�أثينا«،  مولي  �صارًخا:  »م��ارون«  �صوت  ف�صمع 

�لندثار، ل بد من حل.
�ل�صماوية  �لأل��و�ن  فت�صارعت  �لعر�ص،  و�هتز  ب�صدة،  �لكون  ى  دوَّ وهنا 
�لآلهة  جميع  لح�صور  وخ�صوًعا  �صياًء  �لنجوم  وتر�ق�صت  �لبديعة 
�إل  و»�أف��رودي��ت«  »هير�«  من  كان  فما  لالنتظار..  وقت  فال  لالجتماع، 

�لتفاق موؤقًتا لإنهاء �لأمر.
ويتز�يد  �لن�صاء  بين  �صديدة  بقوة  �لجمال  تبث  »�أف��رودي��ت«  فاأخذت 



»هير�«،  دور  �أتى  وهنا  �لجمال عندهن،  فز�د  تبثه،  ما  كل  مع  جمالها 
وعرف  دوري  �أتى  متمتمة:  �لنجاح  لتتمكن من  تهدئة غيرتها  وحاولت 

�لجميع قيمتي.
وبعد �صاعات ظهر �لآلهة مجتمعين يحكمهم »�أثينا«، وقد ��صتوى عوده 
�ل�صر�عات  توقف  نعمة  خلق  علينا  قائاًل:  بقوة  ونظر  و�قًفا،  و��صتقام 

وب�صاعة �لرغبات بينهم حتى ل ي�صيع جهدنا جميًعا.
عليك  نعم،  �لآلهة:  �أج��اب  �لنظير،  منقطع  وجالل  �صديدة  رهبة  وفي 

�لدور �لأكبر »�أثينا«، و�صنتحد جميًعا بروحنا.
�صاأ�صع جزًء� من روحي،  و�أنا بدوري  �إًذ� علينا جميًعا خلقها،  »�أثينا«: 
وكذلك فاإن �إلَهي �لعلم و�لنور متفقان، وفعاًل �جتمع �لآلهة و�صنعو� كرة 
و��صعة  �صحر�ء  في  وو�صعوها  روحهم  من  بهية  ر�ئقة  �صفافة  �صغيرة 
ى �لكون �صجيًجا من �صرخات �لآلهة. ونزلو� جميًعا للنفخ فيها بقوة، ودوَّ
فكبرت �لكرة وت�صخمت ب�صدة، و�صارت ككوكب �صماوي، من �أثر �لنفخ 
فتو�رو�  بعيًد�،  بالآلهة  فاأطاحت  بقوة  �لكرة  �نفجرت  وفجاأة  �لروحي، 
خلف �لجبال منتظرين في ترقب ما نتج عن بثهم و�تحادهم، و�صع �صوء 

عظيم �أبي�ص ك�صوء �لقمر �ل�صماوي مالأ �لمكان �آيات عجيبة.
�صرخت »هير�« وكذ� كل �لآلهة: نجحنا.. نجحنا.

�أب�صرو�،  �آه، هلمو� يا رفاق،  فاأقبل »�أثينا« يتحرى �لنعمة و�صاح فرًحا: 
�إنها نعمة �لعقل.

�لعقل،  حكمة  ينق�صهم  كان  ا،  حقًّ وقالو�:  �لإنجاز  بهذ�  �لجميع  فرح 
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فبالعقل تتزن �أمورهم، وُتجمح رغباتهم، كيف لم نعمل ح�صاًبا له منذ 
�لبد�ية؟

��صتوو� جميًعا على عرو�صهم معلقين:  اذ،  �أخَّ و�حد وجالل  وفي �صوت 
�صتنتهي �لحروب، ولن تندثر �لرعية.

وتاألقو� ناظرين ببهجة و�صرور، متتبعين لحالهم بعد بث نعمة �لعقل..
على  �لظلم  ي�صود  ل  �ل�صهو�ت حتى  وُتجمح  �لحروب  �صتوقف  فعاًل  هل 

كوكب �لأر�ص، �أم �أن هناك �صيًئا �آخر؟
�صيء،  ينق�صهم  فال  �إيجابي،  دور  من  للب�صر  بد  ل  �أعز�ئي،  »�أثينا«: 
فقد �أدى �لآلهة دورهم على �لوجه �لأكمل، و�أعطو� نعمهم، فليتخذ كل 
نتاج  بينهم من  �لعدل  �إل  �إله مو�صعه، وندعهم لم�صيرهم. فما علينا 

�أفعالهم.



16

بلد التقدير

تبدو �لغرفة د�كنة �للون، و�لجو هادئ قلياًل، ويظهر لنا �صاب م�صري 
�لمالمح ذو نظرة باهتة يبدو على �صنه في �ل�صابعة و�لثالثين، جال�ص 
على كر�صيه يتكئ للور�ء قائاًل بوجه عبو�ص: وما �لدنيا �إل �صر�ع كبير، 
�أعمل؟  كي  لو��صطة  �أحتاج  و�لفقر  و�ل�صهاد�ت  �لتعليم  هذ�  كل  �أبعد 
غريب! كيف و�أنا ل �أومن بها؟ و�إذ� �آمنت فكيف �صاأجدها؟ وهي في يد 

من ل يحتاجها لغناه وماله.
ثم تنهد بعمق و�صرع في قر�ءة �لجريدة متناوًل قهوته �لد�كنة متمتًما 

في قر�ءته قائاًل في ده�صة:
�حجز تذكرتك في بلد �لتقدير، وظيفة كما ت�صاء وتقدير كما   -
ت�صاء، فلي�ص هناك فرق بين رئي�ص وخفير، �لكل هناك �صو�ء، فقط �ألف 

جنيه وتنال ما تريد.
�بت�صم »ن�صال« م�صتب�صًر�، و�أخذ يعيد �لقر�ءة مر�ت ومر�ت في ذهول، 

ثم هلَّل: 
�صني �هلل. -�لحمد هلل، لقد عوَّ

�لمفاجاأة  بعد  �لتركيز  ويحاول  فرحته،  فرط  من  حوله  ينظر  و�أخ��ذ 
�لمفرحة و�أ�صرع لجلب �لمبلغ من دولبه، وكطفل في �صباح �لعيد بما 
يحمله من بهجة و��صتعد�د للفرح. �رتدى مالب�صه ب�صرعة فائقة و�إذ� به 



17

يتعثر في �أمه كع�صفور نظر في �تجاه معاك�ص ل�صيره.
�لأم: ما بك يا »ن�صال«؟

»ن�صال« متلعثًما: �صاأخبرك حين �أعود يا �أمي،
وم�صى »ن�صال« فرًحا بهذ� �لخبر كاأنما عثر على كنز.. وعند و�صوله 
�إلى مكتب �لإعالن، حاول تن�صيق مالب�صه قبل �لدخول ففتح له �لعامل 
�لتقدير  بلد  �لعمل في  �لر�غبين في  وفجاأة ذهل من كمية  به،  مرحًبا 

فقال لهم مبت�صما: هل تاأخرت؟ ربنا يفرحكم جميًعا.
�أن يوفقه  �أتاه، فدخل مبت�صًما، د�عًيا  وظل »ن�صال« منتظًر� دوره حتى 

�هلل في مقابلته.
و�إذ� به ُيفاَجاأ برجل �آية في �لو�صامة و�لعلم..

�لموظف: �أل�صت �صيد »ن�صال«؟ 
»ن�صال«: بلى يا �صيدي.

�لموظف: هات مالك وهذه هي تذكرتك لل�صفر تاأكد منها.
�بت�صم »ن�صال« عندما ر�أى �لتذكرة �صاكًر� �لموظف: �أ�صكرك، �إن بلدنا 

مخل�صة، تعاونوننا عك�ص ما ظننت فيكم، لكن �لحمد هلل.
�أمثالك،  �لمجتهدين  خا�صة  �صعبنا،  نقدر  �إننا  تف�صل،  نعم  �لموظف: 

لكن هناك �صرًطا.
»ن�صال«: ههههه، مو�فق ح�صرتك، فاأنا متلهف للعمل، ولكن ما �ل�صرط؟

�لموظف: عجبا �أتو�فق قبل �أن تعرف �ل�صرط؟



بكم. خير  �أ�صتب�صر  <ن�صال> نعم 
�أحد  ��صطحاب  لك  ي�صح  ول  �أخ��رى  مرة  لبلدك  تعود  �لموظف> لن 

معك، �صتذهب بمفردك.
�صيادة  �لمبلغ  تف�صل  �لقدر،  طاقة  �إنها  �لرجوع؟  يود  ومن  »ن�صال«:  

�لموظف.
و�أ�صرع ليودع �أمه مب�صًر� �إياها بطاقة �لقدر.

و��صطحب �لموظف »ن�صال« �إلى مقر �لعمل وهام »ن�صال« مفكًر� في كل 
�صه، و�أخذ يحلم بالتقدير و�لحياة  تاريخه �ل�صابق فرًحا باأن �هلل قد عوَّ
�أوقفه  خياله   غمرة  وفي  �أخ��رى،  مرة  وحزيًنا  مرة  مبت�صًما  �ل�صعيدة 

�لموظف.
»ن�صال«: هل و�صلنا ح�صرتك؟

�لموظف: نعم، تف�صل يا »ن�صال«، لقد �أتى وقت ر�حتك.
عق،  نظر »ن�صال« محدًقا حوله منده�ًصا؛ فالمكان خاٍل من �لب�صر، ف�صُ
�صوته  تجميع  محاوًل  مفزوًعا  �صرخ  �صغيرة  حجر�ت  �إل  هناك  ولي�ص 

عندما قر�أ لفتة مكتوًبا عليها: مقابر �لبلد.
»ن�صال«: ما هذ� �أيها �لل�ص؟ �إنها �لقبور!

يجره  و�أخ��ذ  �أمامه  دفعه  ثم  وخبث  �صديد  ب�صخط  �إليه  �لموظف  نظر 
�آه..  �صر�ًخا:  يزد�د  و»ن�صال«  �إر�دة  له  لي�ص  يحركها  دمية  كاأنه  ا  �أر�صً

دعني يا ل�ص. وكم كان لوقع �هانته �ألم �صديد على �لموظف
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ا �أيها �لغبي، �إنك فقط  غ�صب  و�أوقفه محدًقا في وجهه: �أنا ل�صت ل�صًّ
ر وتاأخذ نتاج عملك،  يته، هنا �صتقدَّ �صعيف �لذكاء، كل ما وعدتك به لبَّ
�أيها  �إل بعمله. هذ� ما تريدونه  �لأف�صليه  �لكل �صو�ء، ولي�ص لأحد  هنا 
�لفقر�ء، كل يوم تخططون لثورة جديدة بمطالب جديدة، ول تلتفتون 

لما لديكم من نعم. �ألن تقنعو� بحالكم �أبًد�؟
وفي غمرة غ�صبة وعنفو�نه كاأنما يحارب �صبحا ل ير�ه �ل �صدفه من 

رعبه �أو غ�صبه
�أدخله حجرة مكتوًبا عليها ��صم »ن�صال« ويوم وفاته، فدفعه فيها ك�صجين 
تعب �لأمن في �لبحث عنه، و�أحكم �إغالق باب �لقبر بقوة بمفتاح كبير 

ي�صبه �لن�صر.
وما هى �ل لحظة حتى ��صودَّ �لمكان �أمام »ن�صال« و�زد�د رعًبا متخيال 
�لمتاآكلة. �صرخ عالًيا:  �لجثث  له من جر�ء حب�صه بجانب  ما �صيحدث 
ل �أود �لتقدير، ل �أود �لتقدير كررها مر�ر� حتى بح �صوته وهلك فردد 

�أخرجوني. �إخرجوني.
يا  يناديه:  ممطوًطا  حنوًنا  �صوًتا  �صمع  وف��ج��اأة  مرتعًبا،  يبكي  وظ��ل 

ن�صا���������ل، يا ن�صا������ل.
»ن�صال« متعجًبا: �إنه �صوت �أمي.

وخرَّ و�قًعا على جثث ن�صف متاآكلة ف�صرخ  مرتعبا يبحث عن مالذ
عندما ر�أى وجه �أمه..

�صرخ بقوة: �آه.. �أمي، من �أتى بك �إلى هنا؟ هل قابلِت �لموظف؟
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�لأم: �إنك تحلم يا »ن�صال«، �أِفق يا بني.
 وهنا تنف�ص ن�صال بعمق محاوًل �لتركيز و�لتما�صك، وتح�ص�ص �لمكان 
في  �لماء  فاحت�صى  ت�صقيه،  �لأم  و�أخ��ذت  �لناجية  �لمرتعبة  بنظر�ته 
ع�صبية حتى �بتلت مالب�صه وقام يرتوي من حنان بيته ونظر للجدر�ن 
في حب قائاًل: �لحمد هلل يا �أمي، لقد دخلت �لقبر بنف�صي وفزعت فزعا 
�صديد�. كم �أن للقبور رهبة طالما �صمعت عنها لكني لم �أفطن لها �إل 

في هذ� �لكابو�ص �للعين.
�لأم: بعد �ل�صر عنك يا »ن�صال«، �أنت ما زلت �صغيًر�.

و�حت�صنته مهدئة �إياه.
�أبد�،  �أ�صت�صلم  �أمي لكني لن  نظر في عينيها متحدًيا خوفه: �صاأهد�أ يا 
من  �صد  �لحياة  مو��صلة  على  لنتعاون  �لتقدير  بلد  ر�بطة  �إن�صاء  عليَّ 
فما  �أحلم.  �صاأظل  ورعبي  بوؤ�صي  ز�د  ومهما  �أحالمنا وطموحنا،  يخذل 

�لحياة �ل �أحالم نمت بوؤ�صا �إذ� لم نحققها،
نظرت �لأم �إليه في ذهول: �أين بلد �لتقدير هذه يا بني؟ هل غيَّرنا ��صم 

بلدنا؟
ف�صمت ن�صال قليال يظهر عليه م�صحة من �لحزن ممزوجة ببع�ص من 
ه ب�صيء.  �لأمل، وخرج �إلى عمله دون دون �أن يغلق باب بيته ودن �أن يتفوَّ
فظهر �صعاع من �صوء �لنهار ز�د من و�صوح �لبيت جليا لكن هناك حجر 

مغلقة لم يدخلها �لنور بعد.
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الُمضطَهدة

يدب في �لمكان هرج ومرج، في �صحيفة حكومية �صهيرة، وتظهر فتاة 
�صئيلة �لجمال، لكنها مقبولة، �صمر�ء ممتلئة �لوجه يبدو على مالب�صها 
�، ُتدعى »رتيل«. وفي �صعف وم�صكنة تقول  �أنها من �أ�صرة متو��صعة جدًّ

تتحدث رتيل:
»رتيل«: لو �صمحت، �أود ن�صر ق�صتي في هذه �لجريدة.

�ل�صحفي بنفور وغ�صب: قلنا لك يا »رتيل«، ق�صتك لي�صت جيدة، حاولي 
�أن تر�جعيها وتتمرني �أكثر.

ق�ص�صي  من  �أقل جودة  ق�ص�ص  هناك  )في حزن(: ح�صرتك  »رتيل« 
ون�صرتها.

�ل�صحفي: �أوه، �أنا ل �أحب �لجدل يا »رتيل«، تف�صلي.
خرجت »رتيل« تبكي حظها، بمالمحها �لتي �كت�صت ح�صرة و�ألم فحزنها 
كقطة جائعة تبحث عن طعام فال تجد مجال للحياة لأن كل �لوحو�ص 
قد �فتر�صت ن�صيبها فلم يتركو� لأمثالها ن�صيب ي�صد رمقها فال منا�ص 
�أمامها �ل �لتحول �لى وح�ص مفتر�ص وتدع �صفاتها �لحميمية �لمتعاهدة 
كيف  تعرف  ول  و�لثالثين  للخام�صة  رتيل  و�صلت  فقد  ف�صيلتها،  من 
تحقق حلمها في �أن ت�صبح كاتبة ذ�ت قيمة في زمن �صاعت فيه قيمة 
كل �صيء. �صاعت فيه حتى مقايي�ص �لنجاح فاأ�صبح كل فرد يزن نجاحه 
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بقانونه �لخا�ص.
يالهذ� �لبلد �لغريب �لعبثي في كل �صيء!

على  �لثمن  يدفعن  عرفن  جميالت  فتيات  فهناك  تعليقها،  كان  هذ� 
من  �أخ��اذه  بنظرة  منهن  �صاحرة  بلم�صة  �أ�صلوبهن،  �صعف  من  �لرغم 
مالمحها �لفاتنة �أما هى فال تملك من �لجمال �صيئًا ليعينها على تخطي 
عيوب �لب�صر حتى و�ن كانت تملك فهى تحمل من �لمباديء ما يمنعها 
و�لح�صرة حتى  �لألم  هذ�  على  رتيل  وظلت  �لإ�صلوب،  لهذ�  �لتدني  من 

و�صلت �إلى بيتها و�نفردت بنف�صها تنظر في مر�آتها بح�صرة:
هذه  ف��ي  كله  �لعناء  ه��ذ�  عانيت  لما  جميلة  كنت  ل��و  جميلة،  -ل�صت 
كي  بي  �لإي��ق��اع  وي��ح��اول  �ل�صحفي  ه��ذ�  في  يطمع  ذل��ك  وم��ع  �لحياة، 
ين�صر لي ق�صتي، لو كنت �صايرته في �أغر��صه �لبذيئة لما هرمت دون 
�لأنثوية  وقيمتي  ُي�صعرني بجمالي  �ن  �ألي�صت مهزلة؟!  تحقيق حلمي..  
ثمن  دفعت  لقد  وعنو�صتي؟  بقبحي  تعايرني  �لتي  �أمي  �أين  �لمعدومة، 
يح�صنو�  لكي  �لجميع  على  �أنفقه  ومالي  باهًظا، �صاع عمري،  عنو�صتي 
ب �لمرء باأ�صياء لي�صت  معاملتي و�إكر�م قبحي، فلي�ص لديَّ ذنب، ِلَم يعذَّ
ا �أنا من ظلمت نف�صي، كان يجب �أن �أثور و�أثق بنف�صي  ول  باإر�دته؟ حقًّ

�أدعهم ي�صتغلونني �أبًد�.
وفجاأة �ت�صعت عيناها غا�صبة و�حمر وجهها، ودون وعي �ألقت بالمر�آة 
على �لأر�ص، و�نهارت في �لبكاء ت�صع يديها على وجهها وتدفن ر�أ�صها 
بين رجليها، وفي قوة  كاأنما حدث �صيء مفزع �ُصمع �صوت بابها ُيطرق 

ب�صدة كاأنه وقع زلز�ل عنيف..
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فُفتح �لباب لتظهر �مر�أة كبيرة �ل�صن، في حو�لى �ل�صابعة و�لخم�صين 
من �لعمر، هي �أم »رتيل«.

�لأم في غ�صب و�صيطانية: ما لك �أيتها �لعان�ص؟ ِلَم �أنت منهارة؟ وِلَم لم 
تعدي �لطعام �إلى �لآن؟ وِلَم لم تدفعي ثمن فاتورة �لكهرباء؟

تجاوب  �أيهما  �لأم  �أ�صئلة  كثرة  من  موؤلمة  ح�صرة  في  لها  تنظر  »رتيل« 
فجميع �أ�صاألتها منفرة لديها تغرقها دموعها: لي�ص معي نقود، �إني �أنفق 

نقودي على عالجك، وليتك تقدرين ذلك.
��صتعل غيظ �لأم و�حمر وجهها، فما كان منها �إل �أن جذبتها من �صعرها 

تجرها ككي�ص �لقمامة �لمكتظ بما فيه لحجرة �أبيها.
ُفتح �لباب فظهر رجل عجوز هزيل مطاأطئ �لر�أ�ص. هذ� �لرجل �ل�صهير 
�لموجود في �أغلب بيوت �لم�صريين، �لذي يفقد �صخ�صيته وقدرته بعد 
�لزو�ج مبا�صرة، في�صبح �أ�صحوكة �لجميع بفعل عو�مل �لتعرية �لزوجية 
�لتي  �لبر�ءة  �أقنعة  تت�صاقط  عندما  وخبثها  �لمر�أة  ب�صاعة  ُتظهر  �لتي 

ره لتنفيذ �أحالمها. حاكتها ل�صيد رجل ت�صخِّ
�لأم: تعاَل يا �صائب �صاهد �بنتك �لعان�ص، لم تعد �لطعام �إلى �لآن وترد 

عليَّ ببجاحة.
لم  �إذ�  �بنتك،  ه��ذه  »خديجة«،  يا  عليِك  ح��ر�م  هزيل:  ب�صوت  �لأب 
ت�صعري بعذ�بها فمن �صي�صعر بها؟! كيف تجروؤين على معايرتها؟ �ألي�صت 
متفوقة و�أف�صل �أولدك وتعولنا جميًعا؟ من في �أولدك يعاونك غيرها؟ 
�إر�صائك.. �حمدي �هلل كي ير�صى  �أجل  لقد �صاع عمرها وحلمها من 
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�أنت،  لك  �هلل  وقبحها عقاب من  عنو�صتها  �أن  �أ�صعر  �إني  و�هلل  عنك.. 
�أما هي فر��صية يرزقها �هلل وتح�صن �إليك.فقد �أظهر لأول مرة جر�أته 
رغم �نخفا�ص �صوته،وكم كانت لثورته وقع �أليم على وجه �لأم، جمعت 

خديجة قوة �ل�صر كاأ�صد قاومته فري�صته تحاول �لفر�ر منه.
�أن  من  ب��دًل  تن�ص،  ول  ته�ص  ل  مثلي  �م��ر�أة  عمرك  طول  قائلة:  نهرته 
، كيف تجريء �بنة على �لتطاول على �أمها؟  تعنفها على �صوء ردها عليَّ
وهنا �أح�صت رتيل باأن �أبيها �صيقع في �لفخ وت�صيع ثورته هباًء فحاولت 

�إنقاذ �لثورة فيكفي ما قاله �لأب 
�لأب  و�صعف  �لأم  ل�صان  �صوط  وقع  من  لتهرب  باكية  »رتيل«  �أ�صرعت 

�أمامها تعد �لطعام يخالط دمعها دمع �لب�صل �لمحرق.
�ألقيت في بحر مالح لن  �أرز  �آه يا ويلي، حظي قليل، كاأنه حبة  »رتيل«: 
يجدي معها �لبحث �أو �لنماء في ظل ملوحة �لمياة وكثرتها فقالت بكل 

�أنين:  لو كنت �دخرت مرتبي كنت ن�صرت ق�صتي على نفقتي �لخا�صة.
�هلل  تحمد  ل  �لتي  لهب  �أب��ي  زوج��ة  على  �أ�صرف  �أن  عليَّ  ُفر�ص  ولكن 
على �صيء.وفي غمرة حزنها �صعفت �أمام �جتماع �لظروف على تغيير 

مبادئها.
وما كان من »رتيل« �إل �لإقد�م على مجار�ة هذ� �ل�صحفي �لدنيء لين�صر 
يتزوجها  �أن  �لجائز  �أمها؛ فمن  ل�صان  ق�صتها وتتخل�ص من وقع �صوط 

ويريحها من هذه �لمعاناة.
حجابها،  تن�صيق  وحاولت  مالب�صها  �أبهى  �رت��دت  �لتالي،  �ليوم  وف��ي 
ِرج��اًل  تقدم  �لمرة  ه��ذه  لكنها  كالعادة،  وخرجت  مفاتنها،  و�ظ��ه��ار 
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ا  نف�صيًّ تنهار  بها  فاإذ�  �لجريدة،  من  قربها  عند  هذ�  �لأخ��رى،  وتوؤخر 
دمت في فتاة بارعة �لجمال  وتتبلد و�قفة ل ت�صتطيع �ل�صير، وفجاأة �صُ
ل�»رتيل«  �إل �لعتذ�ر  �لمكان حياة.. وما كان من �لجميلة  مالأ عطرها 
�أكانت حركتي عنيفة  ونظرت في عينيها فلمحت دموع »رتيل« فقالت: 

�إلى هذه �لدرجة؟! حتى تبكين على �ثرها يا عزيزتي؟
وفي حنان �حت�صنتها و�أخذت تم�صح وجهها..

�صرح ظروفها،  في  »رتيل«  �نفجار  �إل  �لفتاة  تاأثير ح�صن  من  كان  وما 
ف�صممت �لجميلة على تقديم �لق�صة بدًل منها، �ألي�صت جميلة؟ حتًما 
ا �إنهم رجال �صاذجون، لكني �صاأخدعهم  �صي�صتجيب، و�صرعت قائلة: حقًّ

من جن�ص عملهم ول يفل �لحديد �إل �لحديد  �إن كيدهن عظيم.
عي �أنه ��صم  ما ��صمك؟ حتى �أقول له �أن ين�صر �لق�صة بهذ� �ل�صم و�أدَّ

�صهرة خا�ص بي.
تهلل وجه »رتيل«: يا فرج �هلل.

و�أخذت تمطرها قبالت و�أح�صاًنا.
��صمي مكتوب في �لق�صة، رتيل �لمالكي.

فابت�صمت �لجميلة قائلة: �صنخدعه لكي تح�صلي على حقك، �نتظري.
�لقر�آن  ق��ر�ءة  تحاول  �صديد  قلق  في  �لنتظار  �إل  »رتيل«  من  كان  وما 
�أود  و��صتغفار ربها لما كانت �صتقدم عليه: رحماك ربي، فاأنا ب�صر ول 
�إنك  ذلتي،  لي  فاغفر  حياًل،  �صياطينك  فاقو�  ب�صرك  لكن  ع�صيانك، 
�أرحم �لر�حمين. وحاولت تن�صيق حجابها ف�صمعت �صوت �لموؤذن: �هلل 



26

�أكبر �هلل �أكبر.
وظهر �لطريق و��صًحا �أمامها فارًغا وهادًئا، و�إذ� بالجميلة تخرج من 
�لمنعم، حزنت  �لو�ثق  تتحرك في دلل  �صيء،  يبدو عليها  ل  �لجريدة 

»رتيل« وبد�أت تالعبها �لظنون مت�صائلة: هل طلب منِك �صيًئا �صخيًفا؟
�لجريدة  �إيميل  ور��صلي  ن�صرها،  ق��رر  لقد  ل،  قائلة:  �لجميلة  ردت 

بق�ص�صك، لقد وعدني بذلك.
»رتيل« في ذهول: معقول؟! لقد نهرني كثيًر� وقال �إنها لي�صت جيدة.

فقالت لها: لي�ص لهذه �لدرجة، فكل عمل جديد به �أخطاء، لكن ل �صير 
من �لن�صر.

� على كرمك، لكن �إلى �لآن لم �أت�صرف با�صمك. »رتيل«: �أ�صكرك جدًّ
فاأجابت في رقة وهدوء: ��صمي رنا �صالم، �صحفية في ق�صم �لتحقيقات، 
�أ�صرتك،  مو�جهة  في  قوية  وكوني  �صيًئا،  �حتجِت  �إذ�  لك  رقمي  وهذ� 

فهذه حياتك ولك مرتبك.
ونظرت قلياًل مفكرة فان�صدلت خ�صالتها تبرز قمرية وجهها، ثم قالت: 
لتقيمي معي  تعالي  كبير..  بيت  في  �أقيم وحدي  �أنا  »رتيل«،  يا  ��صمعي 

حتى ياأذن �هلل بزو�جك، وبهذ� تتخل�صين من ��صطهاد �لجميع.
ل تكوني �صاذجة وت�صيعي عمرك و�صحتك ومرتبك ومع ذلك يعذبونك 

بوقع �أل�صنتهم.
�لأ�صر  فاأغلب  ؛  ح��الًّ لي�ص  ه��ذ�  لكن  خجلة:  ل��الأر���ص  »رت��ي��ل«  نظرت 
�لم�صرية بها فتيات مثلي ومنهن من تجاوزن �لأربعين دون زو�ج، هل 
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�صيع�صن معك للتخل�ص من ق�صوة �أهلهن؟ ل بد لنا من مكان نعي�ص فيه، 
و�أين  �أعلم كيف  ل  لكن  �لتخرج،  بعد  �أهلنا  بعيًد� عن  ن�صتقل  �أن  بد  ل 

يوجد هذ� �لمكان. بال�صافة �أنهم �أهلي من �صي�صاعدهم �إذ� تركتهم؟
»رتيل«،  يا  �لذكي:  �لمحتاج  بنبرة  قائلة  بحنان  يدها  »رن��ا«  فاأم�صكت 
�صدقيني �أنا من تحتاجك ول�صت �أنِت �صنكون �صديقتين ن�صنع �أحالمنا 
مًعا، نتعاون لنتحرر من ��صتغالل �لآخرين، هل تظنين �أني �صعيدة لأني 
�لتي يعي�صها،  �أحز�نه  �أكذوبة؛ فلكل منا  جميلة؟ ههههههههه، ل، هذه 
مر�صية  ب�صورة  �لحياة  في  �ل�صير  على  بع�صنا  �أزر  �صد  �إل  علينا  وما 

جميلة، و�بعثي لأهلك من مالك ما يكفيهم كل �صهر،
وقب�صت على يدها بيدها �لقطنية �لناعمة: هيا بنا.

و�صارت �إلى عربتها �لزرقاء ت�صم يدها بحب: �دخلي �لعربة، ل تكوني 
خجولة، �أل�صنا �صديقتين؟

فابت�صمت »رتيل« وبد�أت تحلم بيوم ن�صر ق�صتها دقيقة، ودقيقة �أخرى 
تحدق في وجه »رنا« ثم ت�صاءلت: �أهذ� حلم؟



العَمى

ينظر »مغامر«، �صاب �أ�صود �ل�صعر، في �لثالثينات، يبدو على مالمحه 
�أنه متو�صط �لطبقة، محدثا نف�صه بخبث �صديد قائاًل:

�أود  لكني  م�صبق،  غير  وتحبني حبا  تهو�ني  »عنود«  �أن  �أعرف   -
�لرتباط ب�»هانيا« �لثرية؛ فقلبي يميل لها لكي يرتفع حالي، �إنه ل جدوى 
من محاولتها. كيف �أقنعها �أن تبتعد عني وتفكر برجل �أخر فاأنا رجل 

مثقل بالهموم و�أود �لنتز�ع من طبقتي لأعتلي قمة �لطبقة �لعليا.
»مغامر«: �آه يا »عنود«، كم �أكره هذه �لحياة، »�لبث« منف�صل دوًما، حتى 

على هاتفي �لخا�ص.
»عنود«: �إننا في �لعمل يا »مغامر«، فِلَم تفكر في »�لبث«؟ �أتود مخاطبة 

�صخ�ص مهم عبر ر�صائلك �لهاتفية؟
»مغامر« مرتبًكا: �أنا؟ ل يا »عنود«.

وتمتم قائاًل: ليتها تن�صى تعلقها بي برهة.. ماذ� �صتفعل �إذ� علمت �أني 
�أحب زميلتنا »هانيا«؟ فلي�صتر �هلل �أمري.

تهد�أ حجرة �لعمل �لمطلية باللون �لأزرق فيترك »مغامر« مكتبه قائاًل: 
�صاأذهب لإح�صار قهوتي، �أتريدين �صيًئا؟

�أن  جيًد�  تعلم  ح�صاباتي،  في  منهمكة  �إني  تف�صل،  »مغامر«  ل  »عنود«: 
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عمل �لمحا�صبين مرهق ذهنيًّا.
يت�صل  دقيقة  يختل�ص  كي  �لعمل  حجرة  خارج  بنف�صه  »مغامر«  فينفرد 
�إلحاح منها. فيها ب�»هانيا« فتخبره بمو�فقة و�لدها على زو�جهما بعد 

�ألي�صت مدللة ويلبي لها �أغلب مطالبها.
ومرت �لأيام �صريعة حتى تزوجا، وهاهما يتناولن �لإفطار مًعا..
»هانيا« في رقة: �ألن تترك �لجريدة وتتفرغ لحو�ري يا »مغامر«؟

»مغامر«: نعم حبيبتي، �أنا معك.
وفي غمرة قر�ءته لحظ �إعالًنا غريًبا..

�إنها »عنود«، ما كل هذ� �لجمال؟ كاأني �أر�ها لأول مرة.. وقر�أ قائاًل:
»عنود«، لقد فازت ق�صتها في نادي �لق�صة، وقد �ختارها �أحد   -
»عنود«  تقوم  �أن  �لمحتمل  ومن  �صينمائي،  لفيلم  لها  ليحوِّ �لمخرجين 
ببطولة �لفيلم لمو��صفاتها �لمطابقة لبطلة �لق�صة. و�أو�صح �ل�صحفي 

�أن »عنود« ُيتوقع لها م�صتقبل �أدبي وفني كبير..
ا، �إنها كانت تحب كتابة  وعاد مر�ًر� ليتاأكد فتح�صر »مغامر« قائاًل: حقًّ
�لق�ص�ص، لكن ما لها تغيرت كثير� و�أ�صبحت �أكثر جمال كاأني لم �أَرها 

من قبل؟!
ونظر لزوجته ف�صاهد قبح مالمحها يظهر فجاأة فتوج�ص من هاج�صه 
وتغير نظرته. �قتربت منه هانيا تحاول مد�عبته ولم�ص �صعره في رقة..

»هانيا«: �ألم ت�صَتق �إليَّ يا »مغامر«؟ �صاعة و�أنت محدق في �لجريدة، �إننا 
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في �صهر �لع�صل.
نفر »مغامر« متنحًيا جانًبا، قائاًل: ل »هانيا«، �إنني �صاأعود للعمل.

»هانيا« في حزن وكاآبة: كيف؟ وماذ� �صيقول زمالوؤنا؟ هل �صيقولون �إنك 
دمت بزو�جي؟! �صُ

يا  ل  قائاًل:  عنها  يخفف  وهو  كبريائها،  ت�صارع  منهارة  تبكي  و�أخ��ذت 
»هانيا«، �إنهم يحتاجونني في �لعمل.

ونزع يده من يدها كع�صفور يود �لتحرر من �أنياب �صقر قد حاك �صيده 
�أحب »هانيا« و�كت�صفت  �إني ل  ببر�عة، و�نطلق لحجرته يحدث نف�صه: 

حبي ل�»عنود«.
كم كنت �أبلَه حين �أهملت �هتمامها.. �أهو �لطمع �أم �لغ�صاوة؟

لعله  �لنف�صي �صاكًيا حاله وحيرته  �إلى �لطبيب  �لتالي ذهب  �ليوم  وفي 
يظفر بر�حته..

»مغامر«: �أرجوك �أيها �لطبيب، �صاعدني.. �أنا ل �أريد �أن �أظلم »هانيا«، 
لكني �كت�صفت فجاأة حبي ل�»عنود«، ماذ� �صاأفعل؟

�لطبيب: �هد�أ يا »مغامر«، �إن ما يحدث لك طبيعي ويحدث ل�صبعين في 
�لمائة من �لرجال و�لن�صاء بعد �لزو�ج.

�لإح�صا�ص يختلف بعد �لزو�ج و�لأقنعة تختفي، لكن �صتتعود مع �لوقت 
عليها.

»مغامر«: ل، لن �أتعود، �إنني كنت حالًما باأ�صياء معينة ولم �أجدها في 
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»هانيا«، لن تفهمني..
�إن »هانيا« لي�صت �صيئة، لكنها عك�ص ما توقعت، ولم �أدرك ذلك �إل �لآن.

فطماأنه �لطبيب وخفف من وطاأة خوفه و�إح�صا�صه..
ورحل »مغامر« من عند �لطبيب محاوًل مقابلة »عنود« و�صرح م�صاعره 
حتًما  �أنها  وتوقع  منه  بالزو�ج  حلمها  يحقق  �صوف  و�أن��ه  و�عتذ�ره  لها 

�صتفرح..
ذهب �إلى �لعمل و�زد�دت �صربات قلبه عندما قرب من �لحجرة و�أخذ 
�لمخاوف ثم  �أفكاره كي يخبر »عنود« بغلطته، و�صاورته  يحاول ترتيب 
�صمع �صوًتا غريًبا ينبعث من حجرة �لمكتب و�أح�ص �أن باب �لحجرة كبير 
فقد  �أبي�ص،  �لحجرة  باب  لون  �أن  لحظ  مرة  ولأول  �صيبتلعه،  كالبحر 
كان طو�ل �لوقت يظنه �أزرق كلون �لحجرة، ودخل �لحجرة و�ألقى تحيته 
فاإذ� برجل في �لثالثينات يجل�ص �أمام مكتب »عنود«، فنظر �إليه محملًقا 

فرحبت به »عنود«.
فك.. هذ� �صيد �أحمد �صالم،  »عنود«: �أهاًل يا »مغامر«، �ألف مبروك، �أعرِّ

مخرج ق�صتي وخطيبي.
دم »مغامر« وحلَّقت �صحابة �صود�ء �أمام عينيه ولم يعلق، و�لتفت  هنا �صُ
�لمكان حتى  �لمغادرة من هذ�  بالكاد محاوًل  �لباب يحرك رجله  �إلى 
ي�صير حتى  وظل  بهدوء  وقع �صدمته. فخرج  ليخرج من  �لهو�ء  يتن�صم 

�ختفى عن �لأعين وظل �لثنان يكمالن حو�رهما و�تفاقهما.
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الرداء األحمر

تحلم »ريفال« ب�صر�ء �لرد�ء �لأحمر، فتنظر �إليه من موقعها في �لمكتبة 
ب�صخط:  ز�فرة  عملها،  موقع  على  �لمطل  �لمحل  ذلك  بها،  تعمل  �لتي 
من  تحرمنا  �لحياة!  ب�صاعة  يال  �صئيل،  ور�تبي   ،� ج��دًّ باهظ  ثمنه  �إن 
�أب�صط �لأ�صياء بركاكتها وظلمها �أين �أنا من �لحياة لقد كافحت كثير� 
من �أجل رفعة �صاأن �أ�صرتي في خ�صم �صخب �لحياة وظلمها در�صت في 
�أرقى �لكليات لأنعم باحتر�م �لمجتمع ولأجد ر�تب يعنيني لأ�صعد من 
هذ�  في  نف�صي  تخيلت  كلما  �ألما  �أت�صور  كم  �أه  و�ألف  �أه  �لدنيا  �لطبقة 
�لرد�ء �لأحمر لكن كيف ور�تبي ل يعطيني �ل طعام يومنا �أنا و�مي وفي 
غمرة حزنها وتح�صرها، و�صر�عها �لنف�صي دخل عليها م�صتٍر ذو ثر�ء 
فاح�ص، �نتبهت لنت�صار عطره وفخامة ملب�صة وتعجبت رجل بهذ� �لثر�ء 
يدخل مكتبة �ألي�ص عنده خادم ياأتي له بما يريد �أيكون ل�صًا متخفي، �أم 
ولهث  ريفال كبدها  �لجميع دون عناء، تحدت  يتعامل مع  �أنه متو��صع 
فكرها في محاولة هذ� �لت�صرف �لغريب قامت لإعطائه مطالبه، خرج 
مت�صرًعا نا�صًيا عندها علبة �صغيرة يبدو �أنها تحوي �صيئا ثمينا، �لتفتت 

فجاأة فوجدتها على �لمن�صدة.
�نده�صت وفطنت �أن بها �صيًئا ثميًنا كما يبدو على فخامة �لعلبة �صاورتها 
�صيطانها  ود�عبها  �لأحمر،  �لرد�ء  و�صر�ء هذ�  فيها  ما  ببيع  �لأح��الم  
و�أخفت  فوجلت  ثانية  م��رة  رجوعه  �صدمها  وف��ج��اأة  ل�صرقتها  بحنكة 
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نظرتها.
هو مت�صائاًل: لو �صمحِت، هناك علبة �صقطت مني، �ألم تجديها؟

 � وهنا �حمر وجه »ريفال« �صارحة في خيالت عجيبة، �إنه رجل ثري جدًّ
ول يحتاج لهذه �لعلبة.فبها تحل كل م�صاكلي �إن هوؤلء �لأغنياء ل �صعور 
لهم بنا وقليل منهم من يحمل من �لن�صانية �صيء يذكر يعي�صون معنا 
كاأننا جماد ل ن�صعر ول �أحقد عليهم في �صيء �إنهم �إذ� �أعطوك �أعطوك 
�ألي لأعو�ص بعد  �أتت  �نها فر�صتي وقد  بقايا طعامهم وقديم ملب�صهم 

�لنق�ص،
�أخرى فاإذ� بها تحاول �لكالم ببطء خافية كرهها  �ل�صوؤ�ل مرة  فاأعاد 
كل  �أخذت  �إنك  �صيدي  يا  ل  وكرة:  قوة  وبكل  �لمتعجرفة  �لطبقة  لهذه 

�صيء معك.
فاأجابها حزيًنا: ربما �صقطت في محل �آخر.

موعد  قبل  عادتها  غير  على  �لمكتبة  »ريفال«  فاأغلقت  يائ�ًصا،  وخ��رج 
تفكر  وظلت  �لجميع،  عن  �لأم��ر  تخفي  حجرتها  �إلى  و�أ�صرعت  �لغلق، 
بعد عودتها مغلقة بابها باإحكام، وجل�صت في رعب تفتح �لعلبة �لثمينة 
ت�صاورها �لأحالم وياللمفاجاأة، �إنه خاتم من �لما�ص، ذهلت قائلة: حتًما 
لتبيعه  ذهبت  ثم  خفية  في  �لحقيبة  �إلى  و�أعادته  م�صاكلي.  كل  �صيحل 
بال�صرقة وفعال هدوئها جعل  تتهم  ل  �لتما�صك حتى  في رعب محاولة 
رد�ئها  ب�صاطة  �لى  �لنظر  دون  وثمنه  �لخاتم  ين�صغل  �لمحل  �صاحب 

وم�صكنة مالمحها �لطاغية.
لريفال  يرتب  �لقدر  ك��اأن  �صيء،  في  �لمحل  �صاحب  ي�صك  لم  وفعاًل، 



�لأمور فازد�دت فرًحا.
حين علمت �أن ثمنه مائة �ألف جنيه هللت وفكرت ثمنه �صي�صتري �لرد�ء 
وبالباقي �أح�صن من حال عملي و�أريح �أمي في عالجها وتعبها �صن�صبح 
�أغنياء لكن ماذ� �صاأقول لأمي عن �لرد�ء �لباهظ؟ �آه �صاأقول �إنه مقلد 

ولي�ص �أ�صليًّا، فهي كبيرة في �ل�صن ولن تفطن لالأمر �أبًد�.
�ل��رد�ء  يلزم  ما  كل  ل�صر�ء  و��صطرت  �لأحمر  �ل��رد�ء  ��صترت  وفعال 

�لجديد من حذ�ء وحقيبة وحلي وعطر..
و�قترب موعد عيد ميالد �صديقتها »لما« و�أتت لها �لفر�صة كي ت�صاوي 
بين �لطبقتين �لعليا و�لدنيا ولو ليوم و�حد لعلها ت�صعر من فقعت مر�رتها 
تعالًيا وتكبًر�، ببع�ص من �لعد�لة �لجتماعية لعلها تتخلى عن تعاليها، 
برد�ئها  حجرتها  في  وتتحرك  للحفل  وت�صتعد  �أفكارها  ترتب  وظلت 
موعد  وحان  دلل،  في  �ل��رد�ء  مع  تتمايل  �لمر�آة..متبخترة  في  ناظرة 
�لحفلة ف�صابقت �لريح من �أجل �لت�صفي و�لظهور ولو ليوم و�حد،وقالت 
�لدنيا  �لهام�ص خارج  �أن تعي�ص على  �أب�صع  بتح�صر تحدث نف�صها:  فما 
تنظر للنا�ص بتح�صر وحرمان فيظنونك حاقًد� عليهم.و�أنت بالفعل تحلم 
بمجرد �لحياة حتى �لحلم يتهمونا فيه بالحقد يال �صخرية �لمجمتع منا 

نحن �لفقر�ء ل يحق لنا حتى �لأحالم.
اذ ين�صدل رد�وؤها تعلوه تفا�صيل �أنوثتها �ل�صارخة  دخلت بجمالها �لأخَّ
�لح�صور  و�لتف  �لأنظار،  كل  لفًتا  مع خطو�تها  يتر�ق�ص  مفاتنها  بكل 
يا  حقًد�:  ي�صهقن  بالفتيات  و�إذ�  جميًعا  منهن  �أجمل  فاأ�صبحت  حولها 
�إننا لن ن�صتطيع �لظهور بجانبها، ما هذ� �لرد�ء �لفاخر؟ حتًما  ويلنا، 
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هي �أغنى و�أعلى �صاأًنا منا.
رد�ءه��ا  �إن  مرتفع،  وذوقها   � ج��دًّ ر�قية  فتاة،  من  �أرقها  ما  �لح�صور: 
ما  �لأ�صئلة:  عليها  و�نهالت  �صندريال،  �أو  �لحو�ديت  �أميرة  كمالب�ص 

��صمك؟ وكم عمرك؟ وماذ� در�صت؟
»ريفال«: ��صمي »ريفال«، عمري ثالثة وثالثون عاًما، ودر�صت هند�صة، 

لكن لي�ص لديَّ و��صطة فعملت في مكتبة في حي م�صر �لجديدة.
�لجميع  و�لتفاف  �ل�صارخ  »ريفال«  جمال  من  »لم��ا«  في  �لغيرة  دبت 
حولها فاأتت متعالية في طريقتها و قولها غير �آبهة برد�ئها �لمميز. لم 

ت�صتِطع �لنظر �إليها فتركت �لجمع و�دعت �لن�صغال.
�أين  يا »ريفال«،  يا�إلهي، تحفة  لها:  �إليها مد�عًبا  �ل�صباب  �أحد  وح�صر 
كنت مدفونة حتى هذه �لوقت؟ هل هناك فاتنة في مثل جمالك وتدفن 

نف�صها عن �لأعين؟ وكيف لم ينتبه لك رجل �إلى �لآن؟
فتما�صكت  بحرمانها  رها  ذَكّ فقد  خفيفة،  بح�صرة  مزهوة  فابت�صمت 
ترق�ص  �لعارمة  فرحتها  في  وظلت  و�صكرته  �لما�صي،  حلمها  وو��صلت 
مع �لفتيات في لهو �صديد عا�صت ليلة من �أجمل ليالي حياتها، وتمنت �أن 
تموت بعدها وياله من تمني مفتعل فهى ميتة بالفعل في طبقتها �لدنيا 
لكن �لموت �لج�صدي �صيريحها من �لأحالم �لبائ�صة حتى ل ي�صارعها 

�إح�صا�صها بالخزي لما فعلته.
و�أتى موعد عملها في �ليوم �لتالي لتو��صل رحلة كفاحها، لكن في هذه 
تتخيل  ل  �لمكتبة،  تفتح  وهي  ب�صدة  بالحزن  �إح�صا�ص  د�همها  �لمرة 
ويلي!  يا  �صارقة؟  �أ�صبح  و�ل�صبر  �لعلم  هذ�  كل  �أبعد  �صارقة..  نف�صها 
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�إنه لم يفدني  �أوهام  �أكان جريا ور�ء  ما فائدة علمي وخلقي �لمزيف؟ 
حتى في �لتم�صك بالأخالق يال �صعفي لقد �و�صح لي �لرد�ء �لأحمر �أن 
�لن�صان ز�ئف يحمل من �ل�صعار�ت �لكثير و�لكثير �لتي تتحطم مع �أول 

�ختبار يمر به.
ثم �نهارت في �لبكاء وجل�صت �صاردة على مقعدها �لد�ئم د�خل �لمكتبة 
�أ�صبحت ذ�  �أني  �لجديد  �لحزن لكن  �لمتو��صعة.. ل �صيء جديد غير 
�لحياة هى  لكن  وردي  ثوب  تقنع في  �لحزن فقد  �أما  ثمين  ورد�ء  مال 

هى لم تتغير
خزيها  تن�صى  لعلها  تت�صفحها  �أمامها  �لملقاة  �لجريدة  في  نظرت 
�أ�صبح فرد�  �أن تتعاي�ص مع �لعذ�ب حتى  دت:  وتتعاي�ص معه، فهكذ� تعوَّ

من �لعائلة، وياللمفاجاأة.. �إنه هو..
�صاحب �لخاتم �لما�صي يعلن عن موعد زفافه.. تلجلج �صوتها وحارت 
طويل  �صر�ع  وبعد  جدية  بكل  �لأم��ر  في  تفكر  و�قفة،  وهبت  نظر�تها 
�لفتاكة  باأ�صلحته  �ل�صمير  باغتها  وعي   دون  فيها  �صاعة عملت  ��صتمر 
�لذهاب  قررت  مقتنعة  وغير  مقتنعة  بين  وما  �لعمر  مذبحة  لها  وعلق 
و�لعتر�ف له كي يقت�ص منها ويريحها من �لعذ�ب �لنف�صي، و�أ�صرعت 
بالت�صال بالجريدة، وعرفت عنو�نه منها، وذهبت �إليه لتقابله تتباطاأ 

خطاها..
وها هي �لآن تنتظره في ق�صره �ل�صاحر، �صعرت ب�صاآلة حجمها في بهو 

�لق�صر، جل�صت على �لكر�صي مطاأطئة �لر�أ�ص فاأتى �لخادم مرحًبا..
�لخادم: مرحبا بك في ق�صر �صيد حازم �أتودين م�صاعدة منه؟
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»ريفال« في �صجر: ل، ل �أريد غير مقابلة �صيدك »حازم«.
�لخادم: ل ي�صح ح�صرتك، فاليوم فرح �صيدي ويجب �أن تطلبي �صيًئا.

وقال  يعرفها  ل  فهو  بغر�بة،  ناحيتها  ناظًر�  حازم  �ل�صيد  نزل  وفجاأة 
مت�صائاًل: َمن يا »محمد«؟

ل  نوعه،  من  �لغريب  لالعتر�ف  قو�ها  تجميع  تحاول  خجلة  فوقفت 
ت�صتطيع �لنظر في عينيه.

بم�صر  �لنه�صة  مكتبة  �أمينة  �أن��ا  �صيدي؟  يا  تتذكرني  هل  »ري��ف��ال«: 
�لجديدة يا �صيد »حازم«.

نظر »حازم« وبدت عليه عالمات �لتذكر م�صتغرًبا: ، وهل تريدين �صيًئا 
مني؟

�صرق  من  �أنا  بالح�صرة:  مليء  ب�صوت  وتحدثت  باكية  »ريفال«  �نهارت 
خاتمك �لما�صي يا �صيدي.

ا ما تقولين؟ لقد �أنكرِت يومها، لقد كان ذكرى  »حازم« في ذهول: حقًّ
كيف  لكن  �لآن..  �إلى  عليه  حزن  في  زلت  وما  عر�صي،  لحفل  �أمي  من 

تعترفين على نف�صك؟!
من  تعبت  لقد  �أم��رك،  فاأنا طوع  لإحر�جي  د�ع��ي  ل  �أرج��وك  »ريفال«: 
يحدث  لم  لكن  �ل�صعادة  لي  �صيجلب  �لأحمر  �ل��رد�ء  �أن  وظننت  �لفقر 

�صيء غير �لبكاء و�لخزي.
»حازم«: كيف ت�صتبيحين لنف�صك متع �لغير دون وجه حق؟ وِلَم لم تطلبي 

مني م�صاعدة بدًل من �صرقتي؟



�أعمل  لكني  فاأنا مهند�صة،  و�صهادتي،  كبريائي  باكية:  »ريفال«  و��صلت 
�أحد،  �أي  �أطلب م�صاعدة من  �أن  في مكتبة لقلة فر�ص �لعمل، فخجلت 

ف و�أِرحني؟ �أرجوك ت�صرَّ
»حازم«: فعاًل ل بد �أن تعاَقبي، وحاولي �أن تكوني متو��صعة فال كبرياء 

في �لحتياج.
فازد�د رعبها وبكاوؤها.وبد�أ رحلة حزن من نوع خا�ص وجديد عليها

»حازم«: هيا بنا �إلى �لمحل لأ�صترجعه �أيتها �لل�صه �لمحتاله، �ن�صرفي 
�أمامي.

»ريفال« في حزن: تحت �أمرك �صيدي »حازم«.
وتوجه �لثنان �إلى �لمحل، دموعها تن�صال، تود �لموت من �صدة �لموقف، 
فدخال �إلى �لمحل و��صترجع خاتمه حامًد� ربه و�صاقها �أمامه �إلى خارج 

�لمحل كخروف ي�صاق للذبح بقوة. وبكل �صجاعة
وكيف  منها  �أهلها  وخزي  �ل�صجن  منظر  تتخيل  وظلت  للعقاب  تاأهبت 
�صتحزن حين تعلم �صديقتها �لمتعالية »لما«، حتًما �صتفرح في نكبتها، 

وُر�صم لها هذ� �لمنظر جليًّا فاأبطاأت حركتها متاأخرة عنه..
فالتفت �إليها �ل�صيد »حازم« منبًها: و�لآن يا »ريفال« �صاأ�صامحك، فهذ� 
في  عماًل  لك  �صاأجد  لكني  �عترفِت،  لأن��ك  �صميري  عليَّ  يحتمه  �أم��ر 
�صركتي ينا�صب �صهادتك، وحذ�ِر من تكر�ر �ل�صرقة، فقط كنت �أعلمك 
در�ًصا و�أعاقبك بطريقتي، و�صركتي مر�َقبة بكامير�ت ولن �أرحمك بعد 

ذلك ولن يرحمك �لجميع. ت�صمرت من وقع �لمفاجاأة �لمفرحة
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و�صقطت على �لأر�ص من �صدة �لفرح و�ألم �لرعب �ل�صابق، ونظرت �إليه 
تحاول �أن تبت�صم وت�صدق ما يقول.
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القرط 

ككل يوم تخرج »�أقد�ر« للعمل مع �أبيها..في مرح وعذوبة وتفاني
فهي تعاونه وت�صاعده في مكتب �لبريد، ف�»�أقد�ر« فتاة �صعيفة �ل�صمع، 

لكنها و��صلت �لتعليم وتخرجت من �لجامعة بكفاح �أبيها و�صبرها.
عادت مبكًر� ذ�ت يوم قبيل �لظهيرة لتعود �أمها �لمري�صة فدخلت �لبيت، 
وهو حجرتان وبهو �صغير يجتمعون فيه لل�صمر وتناول �لطعام، تت�صاقط 

من �صقفه قطع �صغيرة من دهانه �لباهت �لقديم �لمطلي بالجير.
فتدخل لفر��ص �أمها هاوية عليها تقبلها.

»�أقد�ر«: �أمي، كيف حالك؟ �أل�صِت بخير �لآن؟
ل تجيب �لأم �إل رمًز�، فقلقت عليها ب�صدة و�أ�صرعت �إلى �أبيها في مكتبه 
�لقريب من بيتهم، وفي خالل دقائق ح�صر �لأب ملهوًفا يحاول حملها 

للعربة كي يذهب بها للوحدة �ل�صحية وترك »�أقد�ر« لتحر�ص �لبيت.
�أبو�ها  يعود  حالما  �لمنزل  ترتيب  تحاول  بنف�صها  »�أق��د�ر«  فانفردت 
و�نده�صت كثيًر� وهي تنظم فر��ص �أمها حين �صقط على �لأر�ص �صيء 

�صغير فتركت �لمالءة و�أ�صرعت لترى ما هذ�..
�، فاأعجبها طر�زه  فاإذ� به قرط من نوع خا�ص مطرز بطر�ز قديم جدًّ
على �لرغم من قدمه وو�صعته في جيبها وجل�صت في فر��صها تقر�أ �آيات 
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خ�صوعها  �أثناء  وفي  بال�صفاء،  �لأم  عودة  منتظرة  بخ�صوع،  �لقر�آن  من 
وفي غمرة تالو�تها �صمعت �صوًتا يطرق �لباب بقوة، فهي عادتهم في 

�لتعامل معها كي ت�صمعهم فاأ�صرعت لتفتح �لباب فعادت �لأم ب�صالم.
فاأغلقت  �لم�صاء  و�أتى  �لدو�ء  �لأم لأخذ  �لغد�ء و�رتاحت  تناولو�  وفعاًل 
تذكرت  وفجاأة  للنوم  لت�صتعد  �لفر��ص  على  وجل�صت  حجرتها  »�أق��د�ر« 

�لقرط.
»�أقد�ر«: �لقرط.. لقد ن�صيته.

و�إذ� بها ترتديه في بهجة و�أمل ولهو فيظهر نور �صديد من �ل�صرفة �أدى 
ت�صاورها  لروؤيته  با�صتغر�ب  �أ�صرعت  بالغة  بقوة  حجرتها  ��صاءة  �لى 

ظنون مت�صاربة،
ف�صهقت  �آخ���رون،  جير�ن  وظهر  �لمباني  تغيرت  لقد  وياللمفاجاأة، 

م�صتغربة..
»�أقد�ر«: ما هذ�؟ ومن هوؤلء �لب�صر �لذين يرتدون مالب�ص غريبة تبدو 

من ع�صر �لمماليك؟ �أ�أنا �أحلم؟
وقفزت �إلى �ل�صارع و�أوقفت �أحد �لمارة لت�صاأله:

-لو �صمحت، من �أنتم؟ وكيف ظهرتم لنا؟
نظر لها �لرجل فرًحا منده�ًصا: �لأميرة »�أقد�ر«! كنا نبحث عنك.لقد 

تعبنا كثير� في رحلة بحثنا عنك.
�أميرة،  �أنا ل�صت  �إلى �لور�ء خطوة لتبعد يده:  رجعت »�أقد�ر« في رعب 

فاأبي �صاعي بريد.
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و�نده�صت كيف �صمعته وهي �صعيفة �ل�صمع.فتخيلت �أنه حلم �أو كابو�ص
وفجاأة ظهرت عربة يجرها ح�صانان �أبي�صان يقتربان منها، فاأ�صرعت 
ناحية �ل�صرفة خائفة مرتعبة ت�صابق �لريح فقد كان قائد �لعربة �أ�صود 
قدمها  حركة  وز�دت  �صوتها  وعال  ف�صرخت  بها  �أم�صك  لكنه  �للون، 
باأ�صنانها،  يديه  �لحركة، محاولة فك  تمنعه من  �لأر�ص كي  تثبتها في 

لكنه نجح في حملها �إلى �لعربة وقال مهدًئا لها:
-ل تخافي �أيتها �لأميرة، فاأنا حار�صكم �لأمين، �إنها ليلة عر�صك، كيف 

تهربين؟ �أيهرب �لمرء من �ل�صعادة؟ فالكثير يتمنون مكانتك وقدرك.
�نهارت في �لبكاء تنظر حولها في رعب �صديد: �أمي مري�صة و�أريد �أبي.
بعقدنا  �أنف�صنا  عن  �لخير  نمنع  ما  فكثيًر�  �أميرتنا،  تبكي  ل  �لحار�ص: 

و�صذ�جتنا.. �صتندمين يوًما على بكائك هذ�؟
و�أدخلها �لحار�ص في غرفة كبيرة باهرة مزينة بالأثاث �لفاخر و�لتحف 
�لنادرة، فاأ�صرعت �إلى مر�آة على هيئة �صمكة وردية مزينة بخرز ملون 
باألو�ن فاتنة منها �لقرمزي و�لأزرق وكل �لألو�ن �لجميلة.. لترى نف�صها 

كي تفيق من حلمها فانده�صت من جمالها �ل�صارخ.
�، مرتدية �أفخم �لثياب، ف�صرخت و�أ�صرعت �إلى  هة جدًّ تبدو فتاة مرَفّ

�لباب تطرقه بقوة:
-�فتحو� �لباب، �أنا ل�صت �أميرة.

وتردد �صوتها مدوًيا ف�صقطت على �لأر�ص متعبة من �صدة �لبكاء، وهنا 
وت�صتريح  لتنام  �إلى فر��صها  وترفعها  �لو�صيفة »هند« تحت�صنها  دخلت 
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قبل موعد �لزفاف.
تنظر  فا�صتيقظت  ب�صيء  ت��دري  ل  �صاعات  نومها  في  »�أق��د�ر«  فغرقت 

حولها ولم�ص يدها �لقرط فانده�صت.
ل في كل �صيء؟ »�أقد�ر«: ما هذ�؟ كيف ��صتمر �لقرط معي وقد تبدَّ

كل  فكيف  ا  حقًّ �بنتكم  �أني  لو  »�أق��د�ر«:  ف�صاألتها  �لو�صيفة  دخلت  وهنا 
�صيء لدي غالي �لثمن �إل هذ� �لقرط �لرخي�ص؟

�أغلى من كل �صيء  �إن هذ� �لقرط  �لو�صيفة: هههههههههه، رخي�ص؟! 
�صتكت�صفين  �لوقت  �إنه هدية جدتك، بركة منها، ومع  �لبالد،  في هذه 

�أهميته.
بهدوء  »�أق��د�ر«  فحاولت  وتركتها،  م�صرعة  �لو�صيفة»هند«  خرجت  ثم 
خلع �لقرط. فحدثت �لمفاجاأة، فقد تبدل كل �صيء، وجدت نف�صها في 

حجرتها وعادت مالب�صها �لقديمة.
»�أقد�ر«: �آه.. يا �إلهي!! �إن �ل�صر في �لقرط، هو ما فعل هذ� بي.

و�أ�صرعت لتحدث �أباها �صاردة حتى ل يقلق عليها..
كيف �صي�صدقني �أبي؟

�لأب: �أهاًل »�أقد�ر«.. لَكم �أتمنى �أن �أفرح بك وتتزوجي. 
»�أقد�ر«: �أتزوج! كيف؟!

�لأب: �إن �هلل كريم يا بنتي، يرزق من ي�صاء بغير ح�صاب.
فاأ�صرعت  �أبيها،  حلم  تحقيق  في  وفكرت  للزو�ج  »�أق��د�ر«  تنبَّهت  وهنا 
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�لمرة  هذه  لكنها  �لأم��ور،  تفهم  كي  �لقرط  لرت��د�ء  ت�صتعد  لحجرتها 
�لو�صيفة  فوجدت  حجرتها  د�خل  ظهرت  وفجاأة  �صتفعل،  ماذ�  تعرف 

»هند« ف�صاألتها:
-�أين جدتي يا »هند«؟

ا �إنك جدتي! فدخلت على جدتها مذهولة: حقًّ
فابت�صمت لها في حنان ونظرت لها بوقار قائلة: �أعلم ما تفكرين فيه يا 
»�أقد�ر«، لكن هذ� �لقرط هو �صر �صعادتك �أو �صقائك، فبقدر حفاظك 
عليه �صتكونين �صعيدة، لكن لو �صاع منك �صتعودين فتاة �صماء �إلى �لأبد 

و�صُتحرمين من هذ� �لنعيم.
نظرت »�أقد�ر« �إليه بعدم �هتمام فهى ل تفكر في هذ�: هذ� ل يهمني، 
يوًما  حزينة  �أك��ن  ول��م  عليهما  تعودت  فقد  و�لفقر  �ل�صمع  �صعف  �أم��ا 
�أهلي، كيف �صاأتركهما؟ فهما من  �أيتها �لجدة في  ب�صببهما.. �لم�صكلة 
�لر�حة هذه  �لحياة لكي يفرون لي  تعبو� في  �لعطاء لطالما  ي�صتحقان 
�ألمهم �صوف  �لمحتاجين في  وتترك  �لدنيا غريبة تعطي من ل يحتاج 

�أعدل من عبث ظلم �لدنيا باأي �صيء.
�صحكت �لجدة مقبلة عليها في حنان، ما�صحة على ر�أ�صها برفق: هذ� 

ما توقعته منك يا »�أقد�ر«، لكن عندي حالًّ لهذ�.
و�أدخلت يدها في جعبتها �لغريبة فخرجت بكي�ص �صغير.

�لجدة: �أم�صكي يا »�أقد�ر«، �إن هذ� �لكي�ص به مادة محولة بطعم �ل�صكر، 
�صعيه لو�لديك في �أي م�صروب وبعد دقائق معدودة �صيكونان معك هنا 
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في هذ� �لنعيم، لكن حذ�ِر من و�صع �أكثر من ملعقة في �لكوب �لو�حد، 
عن  �لتقليل  و�أما  �لأحفاد،  حيث  �لبعيد  �لم�صتقبل  �إلى  �صيذهبان  و�إل 
�لملعقة ف�صيجعلهما يذهبان �إلى ع�صر ما قبل �لتاريخ ولن يكون بينكما 

لقاء.. عليِك بالدقة في و�صع �لمادة.�لدقة يا �أقد�ر لن �أكررها.
ني �هلل على �ل�صد�د في �لأمر. مدت »�أقد�ر« يدها مرتع�صة خائفة: لُيعينِّ

�لجدة: �أ�صرعي قبل موعد �لزفاف، فاإنه بعد �صاعتين.
تاأهبت »�أقد�ر« لخلع �لقرط لتنفيذ �لمهمة �ل�صاقة..و�أخذت تفكر بالأمر 
�أحالم و�هية  �أبي و�أمي دون  و�أعي�ص مع  �أقلع عنها  �أم  �أنفذ �لخطة  هل 
درجة  وثمانين  مائة  �صيء  كل  يغير  فيها  �لخطاأ  دقيقة  باأ�صياء  محكمة 

ياإ�لهي لما كل هذ� �لعناء.
د�خ��ل  �لم�صحوق  و�صعت  عليها،  كالدهر  كانت  دق��ائ��ق،  خم�ص  وف��ي 
�لع�صير، وفجاأة كاد �لكي�ص ي�صقط منها في �لكوب ف�صرخت ولحقته 
و�ألحت  لو�لديها  �لع�صير  وو�صعت  �صيء،  ت�صيع كل  �صاهقة فقد كادت 

عليهما في �ل�صر�ب.
في غمرة  بها  ف��اإذ�  �لقرط،  لرت��د�ء  �لأعين  �ختفت عن  فقد  �أم��ا هي 
�لحفل ت�صتعد لرتد�ء ثوب �لزفاف يدق قلبها دون توقف تنتظر نجاح 
فتزينت  �لأحيان،  بع�ص  في  ومرعب  �لنتظار ممل  �أعجب  مهمتها،فما 
بكامل زينتها و�إذ� بالجدة بجانبها تخفف من توترها وقلقها، وظل قلبها 
فوجلت  �لحفل،  ببدء  �لمنادي  ون��ادى  �لرعب،  من  مو�صعه  من  ل  يتنقَّ
»�أقد�ر« وخرجت متباطئة فاأقبل �لعري�ص �لو�صيم يم�صك يدها و��صتعدت 

للنزول للبهو لتحية �ل�صيوف.
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حفل  يوؤمان  و�لديها  لأن  فرًحا  هللت  للح�صور،  ونظرت  عينيها  رفعت 
زفافها، فابت�صمت و�حت�صنتها �لجدة قائلة:

-نجحت يا جدتي نجحت.
:� فهام�صتها �لجدة �صرًّ

-ل تقلقي من �صيء؛ فالم�صروب يفهمهما كل �لأمور، �لمهم �أن تحافظي 
ب�صهولة  �ل�صعادة  فر�ص  منك  عي  ت�صيِّ فال  ج��ي��ًد�،  �أذن��ك  ق��رط  على 
و�صذ�جة. تم�صكي باأي �أمل ولو ب�صيط فقط يكون �لخير كله في �لب�صيط 

هذ�
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النجاة

�أ�صرعت »تاليا«، وهي فتاة في �لثالثين من عمرها، في حركتها، تزد�د 
في  تقول  وي�صاًر�،  يميًنا  ت  تتلفَّ ويهبط،  يعلو  ب�صرعة، �صدرها  �أنفا�صها 
كل  حل  هنا  منا.�صيكون  �لقريب  �لدير  من  �قتربت  قد  �أن��ا  ها  خ��وف: 
�لأمور �لمعقدة فاإن كل �لأديان تدعو للخير حتمًا ول يلوثنا �ل �لتطرف 
هذ� عند �لم�صنتيرين ومهما ز�د عدد �لم�صتبدين �لمحيطين بنا �صننجو 
دليلي  قلبي  ف��اإن  �لدير،  هذ�  في  �أحدهم  �أج��د  لعلي  �أه  �لنجاة  بقارب 
كلفني  مهما  مطلقا  �أتر�جع  ولن  �لخطوة  هذ�  على  يحفظني  و�إيماني 

�لأمر
ز�دت خطاها، �أ�صندت يدها �إلى �صلم �لدير، حاولت �ل�صعود في رعب 

فجاءها �لحار�ص.
�ل��ح��ار���ص: َم��ن ه��ن��اك؟ ول��م��اذ� تطرقين ب��اب �ل��دي��ر ف��ي ه��ذ� �لوقت 

�لمتاأخر؟
»تاليا«: لو �صمحت، �أريد مقابلة �أحد من �لدير.

�لحار�ص: َمن �أنت؟ �إن �لوقت متاأخر ول ي�صح...
»تاليا«: �أرجوك، �إنها م�صاألة حياة �أو موت.

�لحار�ص  على  فنادت  �لر�هبات، كالمهما  �إحدى  »تريز«،  �صمعت  وهنا 
و�أمرته بتركها.



�أيتها  �أرج���وِك  قائلة:  ور�ءه��ا  و�أغلقته  ودخلت  �لباب  »تاليا«  �صت  تلمَّ
�لطريقة،  �أع��رف  ول  �لم�صيحي  �لدين  في  �لدخول  �أود  �إن��ي  �لر�هبة، 

فجئت �إليكم.
�بت�صمت »تريز« با�صتغر�ب وهد�أتها قائلة: نعم حبيبتي، ل تخافي، فلن 

يعاقبك �أحد، هذه حريتك.
وهنا �نهمرت »تاليا« في �لبكاء وهوت على �صدر »تريز«، �لتي �حت�صنتها 

برفق، ثم �أعدت لها حجرة خا�صة.
»تريز«: ��صمعي يا »تاليا«، هذه حجرتك، عي�صي فيها و�صوف ن�صاعدك 

على تحقيق �أملك، فقط نامي �لآن لترتاحي.
تتحرك  وظلت  منخف�ص  ب�صوت  تفكر  تائهة  بحجرتها  »تاليا«  �نفردت 
و�إلى  و�أيقونته �لمقد�صة  �لمعلقة  �إلى �صورة �لم�صيح  في �لحجرة تنظر 
من  خفي�ص  �صوء  و�صع  �لمن�صدة،  على  �لمو�صوع  �لمقد�ص  �لكتاب 
لكنها ظلت  �أين م�صدرة  تعرف  �لدير. ل  �لمطلة على حديقة  �ل�صرفة 
ي�صاعدها  �لذي  �لخفي�ص  �ل�صوء  على  ومعتمدة  للحجرة  مظلمة  تفكر 

على �لحركة.
�ل�صكن  �أخي غير  ق�صوة  للهروب من  لديَّ حل  يعد  لم  ويلي!  يا  »تاليا«: 
في هذ� �لدير.. �إنني فتاة م�صلمة ول �أريد تغيير ديني، فال �صيء �أمامي 
�إل �لتظاهر باأني �أ�صبحت م�صيحية لأتخل�ص من ق�صوة �لجميع ولكي ل 
. �إن �لدين في �لقلب.. هنا �صتكون نجاتي ور�حتي  يكون لأحد �صلطة عليَّ

�لمن�صودة.
ل�صالة  و��صتعدت  خفية  في  لتتو�صاأ  ودخلت   حجرتها  باب  و�أحكمت 
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�لفجر و��صتمر يومها بين قلق ورعب.
من  �صاأُقتل  ب��اأم��ري  علمو�  ل��و  �لم�صيحيين؟  �لإخ���وة  ���ص��اأج��اري  كيف 

مت�صددينهم،
�لتعب،  �لنوم من فرط  باغتها  �لحائرة، حتى  �لوقت في نظر�تها  ومرَّ 
وبين  يفعلونه،  فيما  تجاريهم  و�أخ��ذت  �لجميع  ��صتيقظ  �ل�صباح  وفي 
ق��ررو�  �لم�صاء  وف��ي  �ل��ق��ر�آن،  وت��ق��ر�أ  �صرها  في  ح  ت�صبِّ و�لآخ���ر  �لحين 
�لر�هبات  �رتد�ء زي  لم�صايرتهم في  »تاليا«  و��صطرت  للتنزه  �لخروج 
تحفها  �لطماأنينة  �أن  �صعرت  ور�صا  حب  �ل�صليب.بكل  بارتد�ء  وتحلت 

و�أن �لنجاة قريبة جد�
دمت في  وفجاأة �صردت »تاليا« منهن وتوغلت بال�صير جانب �لدير ف�صُ

�صاب �عتذر لها، و�صقط منها �ل�صليب �لمعلق فانحنى متاأ�صًفا..
�ل�صاب: عذًر� �أيتها �لر�هبة، فال �أق�صد �لم�صايقة.

وناولها �ل�صليب ثم نظر في عينيها مت�صمًر� مذهوًل كاأنه يعرفها منذ 
�صنو�ت و�أح�ص بانجر�ف �صديد نحوها.

فت�صمرت »تاليا« وعيناها ت�صتنجد�ن به تحاول �أن تقول �صيًئا.. لم تمد 
�أنه �صاب م�صلم،  يدها، تطلب �لنجاة في �صمت رهيب، هو يبدو عليه 
�إحدى  نادتها  وفجاأة  ي��ده،  في  �لم�صبحة  ر�أت  عندما  تيقًنا  و�زد�دت 

�لر�هبات: �أ�صرعي يا »تاليا«، موعد �لغد�ء، لقد �قترب �لغروب.
في  �أر�ه��ا  من  �إنها  �لأح��الم:  ت�صاوره  مذهوًل  بيته  �إل��ى  »�أحمد«  ذهب 
�أحالمي دوًما، تطلب مني �لم�صاعدة غريقة في �لبحر فاأ�صتيقظ دون 
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�أنها  �أ�صعر  �إني  لها؟  ي�صدني  �لذي  �لإح�صا�ص  ما هذ�  لكن  يدها،  لم�ص 
جزء مني، هل �أعود لها لأخبرها؟

وظل يفكر حتى �ل�صباح ولم يهد�أ حتى علم باأمرها، وفجاأة وجدها �أمام 
منزله، فقد ر�قبته لتعرف بيته فابت�صم مذهوًل:

كنت في طريقي لك �لآن في �لدير.  -
فجئتك  عني  �صوؤ�لك  �أثناء  في  فر�قبتك  بذلك  �أح�ص�صت  و�أن��ا  »تاليا«: 

لأق�ص عليك ما لم يقولوه لك.
�ص »�أحمد« من �لأمر، لكنه �أن�صت باهتمام، وفعاًل حكت له ق�صتها  فتوجَّ

بكل �لتفا�صيل وطلبت منه �لنجاة.
�لتدبير  هذ�  ما  �أخيك!  ق�صوة  من  �لهروب  �أجل  من  هذ�  كل  »�أحمد«: 

�ل�صيطاني �ل�صاذج؟
�آخر حل  هذ�  �لب�صر..  يعمى  �لقدر  فعند  »�أحمد«،  يا  �أعلم  ل  »تاليا«: 
و�صلت له، فهل لديك حل لي؟ لكنها لي�صت �صذ�جة فكر بل نجاة قريبة 
مني �إني ل �أومن بالمت�صددين في كل �لأديان يف�صرون �لدين على هو�هم 

ل�صعففهم في �لتطور
»�أحمد«: بالتاأكيد يا »تاليا«، ما �صهادتك؟

»تاليا«: �أنا خريجة كلية تجارة، ولم ياأِتني �لتعيين بعد ولي�ص لدي عمل 
تعرف �لأزمة ول �أجد نقود لأ�صتقل عن �أخي و�صيطرته؟

»�أحمد«:  كيف تكونين جامعية وتفكرين بهذ� �لأمر فعال �لفكر و�لوعي 
ولكن  �لإجابة فقط  ورقة  لن�صبه في  �لعلم   بالعلم فنحن نحفظ  لي�ص 
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عقولنا تحتاج للتنوير ومد�ر�صنا وجامعتنا بعيدة كل �لبعد عن �لتنوير 
فاإن �لتنوير جهد ذ�تي وحا�صل تاأملنا بحكمة مهمة كنا �صغار،)�أحمد(: 
لكنه دينك �أغلى ما تملكين . )تاليا(: وما �لعيب في هذ� �إن �لدين في 
�لقلب ولي�ص مظاهر وتقدي�صات ز�ئفة فهذ� قمة �لتنويرو�لعلم ونجاتنا 
تكمن في �لتنوير �لد�خلي )�أحمد( :�إًذ� �صاأجد لك عماًل باإقامة باأحد 
�لأماكن ، �صاأذهب �إليهم في �لدير لأقنعهم بظروفك ليتركوِك لتعملي 
ل  لكي  ر�صميًّا  ديانتك  تغيير  قبل  �لإ���ص��ر�ع  علينا  لكن  ح��رة،  وتعي�صي 
�لأدي��ان  كل  في  بالمت�صددين  �لعالمين  �أكثر  وربكة.فاأنت  فتنة  تحدث 

�صيحرقونك حرقًا.
نظرت �إليه خائفة بع�ص �ل�صيء ثم تما�صكت، وذهب »�أحمد« لمحاورتهم 
�لت�صرف  بهذ�  مخطئة  فعاًل  و�أنها  »تاليا«  ظ��روف  و�صرح  �لدير  في 
�لغريب، فُذهلت �لر�هبة »تريز« من كالمه معلقة: كيف ذلك يا »تاليا«؟ 
م�صيحية  باأنك  �لتظاهر  من  ب��دًل  �لم�صاعدة  طلب  عليك  يجب  ك��ان 
� وفي �صجار د�ئم  فنظرت »تاليا« في �لأر�ص قائلة: �إن �أخي �صديد جدًّ
معي، وي�صل �صربه لي �إلى حد �لموت ولن يتركني �إل بتغيير ديني، فاأنِت 

م�صرية وتعلمين كم هو موؤلم مجتمعنا �لذكوري.
»تريز« محاولة �لتما�صك من غر�بة �لأمر: من ح�صن حظك �أنه لم ُيعلن 

ا �أمر دينك، لكن حذ�ِر من �إحد�ث �لفتنة بهذه �لطريقة. ر�صميًّ
ونظرت �إلى »تاليا« محاولة عقابها على هذ� �لجرم بوقع نظر�تها.

»تريز« وقد خففت من وقع نظرتها �لمعاقبة: ل عليك يا »تاليا«، فاإني 
عندنا  �أي�صا  لكن  و�لت�صامح  للمحبة  يدعو  ديننا  لظروفك،فاإن  مقدرة 



مت�صددون غير و�عين لكني على �لم�صتوى �لإن�صاني �أحييك على يقينك 
وثباتك على دينك، على �لرغم من ق�صوة �لظروف، حتى لو كان تدينك 
�، و�لحمد هلل �أني �لوحيدة �لتي تعرف �أمرك ولم يت�صعد �لمو�صوع  �صرًّ

بعد.
�لثنان من  تعاونها وخرج  كثيًر� على  و�صكرها  ا  »�أحمد« ممتنًّ لها  نظر 

�لدير يت�صهد�ن ويحمد�ن �هلل على �لنجاة من هذ� �لموقف.
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»يوالند«

ل  لكن  مبكًر�،  �صتعودين  �إنك  لي  تقولين  مرة  كل  �أمي..في  »يولند«: 
تفعلين هذ�.

�لأم مم�صوقة �لقو�م �صاحرة �لعينين يفوح عطرها فتن�صق �صعرها تاأهًبا 
تعودي  ولم  �لخام�ص  �ل�صف  في  �أ�صبحِت  لقد  »ي��ولن��د«،  �آه  للخروج: 

�صغيرة.
»يولند«: لكني �أخاف من �لجلو�ص بمفردي يا �أمي، �أرجوك �أود �ل�صعور 
�أغنياء ل نحتاج للمال يكفيك �لعمل نهار� فلما تتركيني  بالأمان.نحن 

بمفردي.
�لأم: �إن مهنة �لطب مهنة �صاقة ويجب �أن تتعودي، فقط �فتحي �لتلفاز 

حتى تنامي.
على  �لمو�صوع  بالتفاح  فتعبث  بالمنزل  وحدها  »ي��ولن��د«  �لأم  تترك 
�لخوف عنها،  �إح�صا�ص  لُتذهب  و�لغناء  �لمن�صدة، محاولة هز رجليها 
فتذهب بثوبها �لق�صير �لأ�صفر و�صعرها �لأ�صود لتلعب بجهاز �لكمبيوتر 
فتندمج في �للعب في حجرتها، وفجاأة ت�صمع �صوًتا ينبعث من �لمطبخ 
فتنظر �إلى �ل�صالون في رعب وتنكم�ص في كر�صيها فُتذهل لروؤية هيكل 
عظمي يتحرك خارج غرفتها ما�صًكا بر�أ�ص �مر�أة يت�صاقط منه �لدماء.

ت�صرخ »يولند«: �أمي!
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وتنزوي بجانب �صباك �لغرفة فتتحرك لعبتها �لمو�صوعة على �ل�صرير 
لتنزل وتقترب �إليها قائلة: ل تخافي »يولند«، �إننا معك.

وجهها  ليخفي  بقوة  �صعرها  فيهتز  وجلة،  �لكمبيوتر  ناحية  فت�صرع 
فتلتقط هاتفها �لمحمول لتحدث �أمها، وفجاأة ينقطع �لنور في �لحجرة 
�أُقل  دون �لبيت فت�صرع بالت�صال فتجيب �لأم: ما لك يا »يولند«؟ �ألم 

لك �فتحي �لتلفاز؟
»يولند«: �أمي...

وفجاأة يدخل �لهيكل �لعظمي لينير حجرتها فت�صرخ مغ�صيًّا عليها عند 
روؤيته.

�لأم: »يولند«، ردي عليَّ �أرجوِك.
�أنوثتها  كل  و�صاعت  �صديد  رعب  في  �لبيت  �إلى  و�أ�صرعت  �لأم  وجلت 
�ل�صلم.. وعند  وجمالها من �صدة �لرعب، فلم تجد �لم�صعد ف�صعدت 

فتح �ل�صقة تذكرت �أنها ن�صيت حقيبتها فازد�د بكاوؤها وطرقت �لباب.
�لأم: �فتحي يا حبيبتي.

تذكرت جارهما �لمجانب فاأ�صرعت لطرق بابه ليدخل من �صرفته ليفتح 
�صقتها.

مهندمة  غير  �لأخ��رى، مالب�صه  ويفتح  عيًنا  يغم�ص  نائم  ن�صف  �لجار 
�أننا  تعلمي  �ألم  �لتوقيت؟  هذ�  في  تريدين  ماذ�  نعم،  متثائًبا:  يتحدث 

في حي ر�ٍق؟
�لأم: �أنا محتاجة منك...
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�لجار: �إذ� �حَتجِت حاجة �طلبيها من �لبو�ب، �أنت ثرثارة ومزعجة.
لم تعد تحتمل �لأم ف�صرخت فيه: �أرجوك، �بنتي د�خل �ل�صقة ت�صرخ 
منك  و�أود  مغلقة  وهي  �صارًقا،  هناك  �أن  بد  ل  �لوحو�ص،  من  مرعوبة 

�لدخول من �صرفتك لتفتح لي.
�لجار وقد �أفاق من نومه: �إًذ� تعالي ور�ئي.

عبر �لجار �إلى �صقتها ودخل �إلى �ل�صالون م�صتغرًبا: ما هذ�؟ كل �صيء 
هادئ.. مجنونة هذه �لجارة.

ودخل كل �لحجر�ت ليتاأكد فوجد »يولند« نائمة على فر��صها في هدوء 
ول �صيء حدث.

فتح لالأم �لباب في غ�صب: تف�صلي ح�صرتك، ل يوجد وحو�ص �أو �صارق، 
وحذ�ِر �أن تزعجي �لجار مرة �أخرى.

بجانبها  فنامت  نائمة  فوجدتها  �بنتها  لترى  و�أ�صرعت  �لأم  فانده�صت 
بمالب�صها وحذ�ئها من فرط �ل�صدمة و�لخوف، غير عابئة باأي �صيء، 

معلقة: ل يهم.. �لمهم �أن �بنتي بخير.
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لقاء المطر

�لمحلى  طعمه  يتذوقون  ولعًبا،  لهًو�  �لأطفال  فيزد�د  �لمطر  يت�صاقط 
ب�صكر �لبرد..

يدفعون  ا،  �أي�صً و�لكبار  بل  كثيًر�،  �لأطفال  يهو�ه  �ل��ذي  �لطعم  ذلك 
جميل  �أ���ص��ود  بلون  مالب�صهم  فتلون  فينزلقون  �لأر����ص  على  بع�صهم 
ثلج فيختبئون  �إلى  ويتحول  �لمطر  يزد�د  ويغنون.. وفجاأة  فيتر�ق�صون 

تحت �صجرة كبيرة جال�صين في فرحة وترقب لمنظر �لمطر.
�لآن  �أننا مًعا  �أنا فرحة  يا »قمر«، كم  �أ�صحك من قلبي  »رنين«: دعني 

وكم �أود �أن نعي�ص تحت هذه �ل�صجرة لالأبد.
»قمر«: فعاًل يا »رنين« فكرة ر�ئعة كاأننا ع�صافير �أو طيور

»قمر«  ح�صن  في  »رنين«  فتختبئ  بقوة  �ل�صجرة  لتهز  �لرياح  فتزد�د 
خائفة فيهدئها مالم�ًصا �صعرها ومحاوًل تخفيف خوفها.

»رنين« تطل بعينيها ناحية ر�أ�صه وتنظر في عينيه بحب: ل بد �أن نهرب 
من �لبيت لن�صتقل بحالنا، �ألم نعد في �لثانوية �لعامة؟ لقد مللت �لبعد 

عنك.
»قمر«: �هدئي يا »رنين«، �إنها هلو�صة �لمطر، هيا بنا لأو�صلك لبيتك، 

فاأمك �أكيد تنتظرك خلف �لنافذة.
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�لغوريال  ي�صبه  مرعب  �صخ�ص  يظهر  وفجاأة  �لهدوء،  »رنين«  فتحاول 
لكنه �آدمي بجانبهما، �صوته �أج�ص، في�صرعان للهرب منه للجانب �لآخر 
من �لطريق، لكنه لحق بهما و�نق�ص عليهما مفتر�ًصا ف�صرخا، لكن ل 
�أحد بال�صارع، فكل �لأطفال رحلو�، وفاجاأهما ب�صربتين على ر�أ�صيهما 
حتى فقد� �لوعي وظل هذ� �ل�صيء يجرهما �إلى خلف �لعمارة �لمقابلة 
�لتي يعي�ص فيها وفت�ص في جيوبهما فوجد هاتًفا وبحث  حيث �لخر�بة 
في �لأرقام حتى وجد �أرقام بيتيهما وهنا �ت�صل بذويهما مهدًد� ومطالًبا 

بفدية كي يعيدهما.
وفي �لم�صاء، خف �لمطر و�أظلم �لمكان فجرهما �إلى ز�وية بعيدة من 
خر�بته، وكانت عبارة عن بيت قديم مجهول فا�صتيقظ »قمر« محاوًل 
�إيقاظ »رنين« فا�صتيقظت خائفة وحاول �لثنان مر�قبة هذ� �ل�صخ�ص 

�لمرعب غريب �لأطو�ر.
وهاهما خلف باب حجرتهما ين�صتان: 

�ل�صخ�ص يبكي ب�صدة وي�صرخ: ماذ� �أفعل؟ لقد �صئمت من �ل�صرقة ومن 
مالمحي �لمخيفة �لتي ل تجعل �أحًد� ير�صى بي للعمل عنده.

�لب�صر،  بين  حياة  لي  لي�ص  قائاًل:  منظره  من  عق  ف�صُ مر�آته  في  ونظر 
فاإلى �أين �صاأذهب؟

وظل يلطم وجهه وي�صد �صعره، وهنا �صال دمع »رنين« و»قمر« م�صفقين 
على حاله وفكر� في م�صاعدته.. لكن كيف؟ وز�د حو�ر �ل�صخ�ص لنف�صه 
قائاًل: �إن �أبي و�أمي قاما بطردي �إلى �ل�صارع لقبحي وب�صاعتي، فكيف 

�صيتحملني �لب�صر؟



نود  �إننا  �ل��رج��ل،  �أيها  تَخف  ل  قائلين:  له  وخرجا  مو�جهته  فقرر� 
م�صاعدتك.

فارتعب وتاأهب ل�صربهما ورفع �لمطرقة لي�صربهما، لكنهما �صرخا فيه: 
ل تَخف �أرجوك، �إننا نود م�صاعدتك، ما ��صمك؟

رد �لرجل مهزوًما مح�صوًر�: »جميل«، �ألي�ص م�صحًكا �أن �أُدعى »جميل« 
و�أنا بهذ� �لمنظر؟

�لم�صاعر،  جميل  فعاًل  �إنك  »جميل«  �صيدي  ا  حقًّ »رنين«:  له  فابت�صمت 
نحن لم�صنا فيك ذلك.

نف�صهم  و�أهلي  �صت�صاعد�نني  وكيف  �لب�صمة:  ت�صنع  محاوًل  »جميل« 
طردوني؟

منهم  ف��اإن  �لم�صهورين،  �لتجميل  �أط��ب��اء  لأح��د  بك  �صنذهب  »ق��م��ر«: 
�لطيبين، �صيجرون لك جر�حات على ح�صابهم، ل تقلق.

ا �أهناك رحماء �إلى هذ� �لحد؟! »جميل« مبت�صًما باأمل: حقًّ
»رنين«: نعم، و�صنعلمك مًعا لتكون طالًبا حتى تنهي در��صتك.

توج�ص »جميل« منهما خيفة و�صرخ فيهما: �إنكما خبيثان تخدعانني كي 
تهربا مني.

ودفعهما �إلى د�خل �لحجرة وحب�صهما منتظًر� �لفدية، لكنه بعد تفكير 
قرر مجار�تهما، فما �ل�صرر في ذلك؟ و�إذ� غدر� �صاأجلبهما مرة �أخرى، 
وفعاًل نادى عليهما مو�فًقا وخرج معهما مخفًيا وجهه ومرتدًيا مالب�ص 
تغطي ج�صده �لمخيف، وفعاًل كان »قمر« يقر�أ دوًما عن طبيب تجميل 
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وبعد عناء مع  نف�صه،  �ليوم  عالمي يحب متابعته، وحاولو� مقابلته في 
مدير �لطبيب و�فق على مقابلتهم و�صرحو� له �لأمر.

ا �إنه يحتاج �إلى �أكثر من عملية، وبعدها �صيكون  �لطبيب مبت�صًما لهم: حقًّ
مقبوًل، فهناك حالت ت�صبهه قابلتها، �صاأحجز له في �لم�صت�صفى.

وقرر �لطبيب �أنه بعد �صتة �أ�صهر �صي�صتطيع �لعي�ص ب�صالم و�صط �لب�صر، 
ففرح �لجميع وتركو� »جميل« في �لم�صت�صفى على وعد بمتابعته وتنفيذ 

باقي وعودهم و�أ�صرع »قمر« و»رنين« �إلى بيتيهما بين قطر�ت �لمطر.
»قمر«: حبيبتي »رنين«، كان يوًما ع�صيًبا عانينا فيه كثيًر�.

في  �لمعذبون  فهناك  حالي،  على  �هلل  حمدت  لكنني  ا،  حقًّ »رن��ي��ن«: 
�لأر�ص و�لبوؤ�صاء �لذين يحتاجون منا �لمعاونة ولو بالكلمة �لطيبة، �إنهم 
ا م�صئولون منا، علينا �لبحث عنهم وم�صاعدتهم و�لتخل�ص من �صعور  حقًّ

�لأنانية و�لطمع، لن �أ�صتكي من حالي مرة �أخرى.
وهنا �زد�د �لمطر، فاأ�صرع »قمر« يحت�صن يد »رنين« بقوة حتى و�صلت 
قطر�ت  �لرقيقة  باأناملها  تم�صح  �لنافذة  خلف  �لأم  فوجد  بيتها  �إل��ى 

�لمطر من على �لزجاج مبت�صمة لهما وملوحة بيدها لترحب بهما..
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القرار األخير

عندما تتز�يد �لهموم وتحلق �ل�صبابات و�لعر�قيل �أمام �لعيون وت�صدم 
رغباتنا بو�قع �أليم وي�صيع �لعمر بحًثا عن معرفة كيف نن�صر �ليقين..
�لنف�ص وت�صعف  و�ثقين. عندها ت�صيق  له غير  �ذ� كنا  �أو كيف نوجده 
�لقدر�ت لتنغلق �لروح على حلم لم يتحقق و�صرعان ما تقودنا �لنف�ص 
ُيخيَّل  �لنف�ص  فاإن  �أمر �هلل،  بيدنا، فال وقت لنتظار  �إنهاء حياتنا  �إلى 
�إليها �أن �أمر �هلل هو �لهروب �إلى لقائه لعتابه على ن�صره للظلم، و�أحياًنا 
لأحظى  �لنهاية  �لقر�ر  فيكون  �هلل،  بوجود  وكفًر�  ا  �صكًّ �لنتحار  يكون 
ب�صرف لقاء هذ� �لإله �لمزعوم �لذي تعبدون، تزد�د �لأنفا�ص، تت�صارع 
�لكئيبة،  �لم�صاعر  تلك  لت�صنع  �لروؤية  لتحجب  �لأفق  ي�صيق  �لرغبات، 
�صباب حالك يمنع ظهور �ليقين، وتاأتي �للحظة �لخاتمة، وها هو »�صعد« 
يحاور �أ�صدقاءه في �لعالم �لفتر��صي عبر مكتوباته على �صبكة �لتو��صل 

�لجتماعي معلًنا �أنه �صينهي حياته بيده.
حياتي،  في  �صيء  �خترت  ما  عمري  حياتي،  �أنهي  ق��ررت  �أن��ا  »�صعد«: 
حياتي كلها �أُجبرت عليها ولم �أق�صر، وكانت نهايتي �أنني قررت �أنتحر، 

ول رجعة في �لقر�ر، وو�صع وجه �لت�صاوؤم.
يتهافت �لأ�صدقاء معلقين..وتبرز ردود زينا قائلة:

ل  باإر�دتك،  وتنفذها  �أحالمك  و�صتختار  �صتحيا  »�صعد«،  يا  ل  »زينا«: 
ت�صت�صلم �أبًد�.لحزنك.
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»�صعد«: �أرجوكم، ل �أود �لنقا�ص، �نتهى �لأمر.
»زينا«: ل، �إن �هلل موجود ولن يخذلك مهما حدث تم�صك باإيمانك.

وينقذ  ينقذني  لم  لماذ�  تتحدثين عنه؟  �لذي  �أين هو �هلل  �صعد: �هلل! 
�ل�صعفاء؟

�أين هي قدرته �لمزعومة؟ �أعطني دلياًل و�حًد� على وجوده.
»زينا«: ��صتغفر �هلل يا »�صعد«، لقد �أعطاك �هلل �لكثير فال تجحد.

وحدي،  ول�صت  ملحدون  كلكم  �أنف�صكم،  تخادعون  �إنما  �هلل!  »�صعد«: 
و�إيمانكم مجرد �صعار تدونونه عبر هويتكم، على مدى حياتي لم �أَر �أي 
موؤمن باأي دين منزل، فلكل منكم دين خر�في يتبعه، تحللون لأنف�صكم 
�لمحرم وتحرمون على �ل�صعفاء �صرقة رغيف خبز ياأكلونه من فتاتكم.
فلن �أكون منافًقا مثلكم، �أر�صي �لمجتمع بتدين وهمي، �صاأعلنها للجميع: 
�إني ل �أومن باأي �إله، وحتى �إن وجدته كما تزعمون �صاأناق�صه بتعذيبه لي 
ولل�صعفاء، ولن �أخاف �لنار، فقد ذقتها و�أتعود على وقعها وجلدها لي، 
فهنيًئا لي بالنار، �إني منها و�إليها، و�إنما �لجنة و�لنعيم لم �أذقهما ولم 

�أتعود عليهما يوًما، فِلَم �أندم على �صيء ل �أعرفه؟
تخرج  �أن  بد  �لوجود فال  تدرك  �أن  �أردت  �إذ�  »�صعد«،  يا  ن  تمعَّ »زينا«: 
ا، و�إن �هلل �لخالق ل تنطبق عليه �صفة �لمخلوقات؛ فالأ�صل غير  منه حقًّ
نف�صك �صنعت  تخيل  ا،  �أي�صً وتفكر  لقدرة �هلل،  �صورة  فالكون  �ل�صور، 
لعبة وتحركها بيدك فهل تظن �أن �للعبة ينطبق عليها ما ينطبق عليك 
�أنت �صانعها؟ �إنك هنا مثل هذه �للعبة، �أنت تفكر بعقلها �لمحدود في 
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�صاأنك وتت�صور �أنها مثلك فت�صاأل مثلك تماًما فال تكن لعبة �أو عبًثا، وقل 
لي: �إذ� كان �هلل غير موجود فكيف ي�صير �لكون بنظام وحكمة؟

»�صعد«: نظام وحكمة؟! وِلَم لم يتبع ربكم �لنظام و�لحكمة في ن�صرتنا؟ 
لقد و�صلت �إلى �لأربعين و�إلى �لآن لم يتحقق حلمي، و�صاعدت �لجميع 
ولم �أجد �إلهك ين�صرني �أو يكف �لظلم عني، �إني ل �أثق فيما تقولين، 

�إنكم تخادعون �أنف�صكم باإله وهمي لتعي�صو� ب�صالم بين �لب�صر.
»زينا«: �هد�أ يا »�صعد« و�صتفهم �أكثر فاأكثر، �ألي�ص �أول �لأرقام و�حًد�؟ 

فمن قبل �لو�حد؟ �إنه �لو�حد �لقهار ل �صيء قبله.
�لإل��ه  ه��ذ�  بالغرور  �أ�صيب  �أن��ه  �لو��صح  من  �لقهار!  �لو�حد  »�صعد«: 

ا لكم.  �لمزعوم تبًّ
زينا: �صعد �نت مري�ص نف�صيا من كثرة �صدماتك تحتاج للعالج ول عيب 

في ذ�لك جميعنا نمر�ص �صاأذهب بك لطبيب نف�صي.
وهنا ز�د كفره وغ�صبه، وقرر »�صعد« غلق �صفحته على �لفي�ص بوك، فلم 
يعد بعقله مت�صع للفكر ول لم�صاعره مكان للت�صامح، وفعاًل ما �إن ظهر 
�ل�صباح حتى �أعلن خبر �نتحار »�صعد« ودوت �لدنيا لهذ� �لقر�ر، فقد 
على  �أثَّر  �صخطه  �أن  �لو��صح  ومن  قا�صية،  ب�صعة  �نتحاره  كانت طريقة 
طريقة �نتحاره ف�صعد �إلى قبة د�ر �لق�صاء �لعالي و�صنق نف�صه وتدلى 
متاأرجًحا في �صر�خ وفزع من �لر�ئين وقلبت �ل�صحف و�لإعالم ر�أ�ًصا 

على عقب.
ف�»�صعد« نا�صط �صيا�صي م�صهور تخبط في �أفكار كثيرة و��صطدم كثيًر�  

�أثناء حربه للظلم مع �صعوبات �لو�قع �لمرير..
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منها  كان  وما  �لمقربة،  �ل�صديقة  لأنها  »زينا«  على  �للقاء�ت  و�نهالت 
�إل �أن �صرحت ما حدث عار�صة حو�ر�تها عبر �لفي�ص بوك، لكن ما يثير 
ا هو �صر�عات �لب�صر على ت�صنيف »�صعد«، هل هو كافر �أم  �لجدل حقًّ
وكيف  �لز�ئدة  �لنتحار  �أ�صباب  في  و�حدة  لحظة  يفكرو�  ولم  موؤمن، 
من  بدًل  �ل�صحفيين:  �أحد  �صوؤ�ل  على  »زينا«  علقت  وهنا  لها،  تو�صلنا 
ل منذ �صغرنا على  �صوؤ�لكم عن �نتحار »�صعد« لماذ� ل ت�صاألون ِلَم لم نوؤهَّ
�لإيمان ومو�جهة �لحياة عبر مر�حل �لتعليم و�لمنظمات �لمختلفة �لتي 
تجعل من �لمجتمع غابة ل ي�صود فيها �إل �لأقوى؟! من منكم ينفذ تعاليم 
�صغوطات  من  نف�صيا  مري�ص  �صعد  يكون  �أن  �لجائز  من  �ألي�ص  دينه؟ 

�لحياة وهو ل يعلم بمر�صه فانتحر في نوبة نف�صية جامحة.
� على �صوؤ�لها، فهو نف�صه يلهث ور�ء  وهنا �صمت �ل�صحفي ولم يجد ردًّ
مظاهر عمله لإر�صاء �لمجتمع ولي�ص لإر�صاء ذ�ته. فتحدثت زينا قائلة :
�إن �لمجتمع وح�ص مخيف، ن�صيج وهمي، ن�صنعه ب�صذ�جة فكرنا ك�صنم 
نعبده ونحاول �إر�صاءه في�صيع �لعمر دون �إر�صاء هلل �أو �إر�صاء للنف�ص، 
بحي  �لمتو��صع  منزلها  من  �ل�صحفي  فخرج  ب�صيء،  مقتنع  غير  لكنه 
يعانون  بمن  لل�صعور  م�صاعره  وتحريك  فكره  تغيير  يحاول  �صم�ص  عين 
�لويالت في هذه �لحياة و�لقرب من �هلل �أكثر لمعرفته بدًل من �لجري 
ور�ء �أوهام تو�صلنا لالنتحار كما قالت زينا ، و�إذ� به يخرج فيجد �صكان 
�صق  �أن  �إل  وما كان منه  »�صعد«.  �أمر كفر  يتهام�صون في  كلهم  �ل�صارع 
وم�صاعدة  �هلل  و�إر�صاء  نف�صه  تغيير  على  و�إ�صر�ر  بقوة  بينهم  طريقه 
�لمحتاجين و�لم�صطهدين وظل �صائر� حتى �نتهى من جمهرة �لجير�ن 

�لذين يختلفون ويت�صاجرون في �أمر �إيمان »�صعد«�أو كفره.
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ثورتي

»با�صم«: �أرجوك �أيها �لطبيب، �أنا �صائع، �أرجوك �صاعدني.
»�لطبيب �صعيد«: �هد�أ وقل لنا ظروفك و�إن �صاء �هلل خير.

»با�صم«: �أنا طيلة حياتي  ل �أنجح غير بالتعب �ل�صديد وقدر�تي �صعيفة 
� و�صيئ �لحظ. جدًّ

�تبرمجت خطاأ من  لكنك  با�صم،  يا  �صيء  كل  على  قادر  �نت  »�صعيد«: 
محيطينك، بمعنى �إنهم جعلوك توؤمن ب�صعفك وتعي�ص فيه، �بتعد عنهم 
وحدد هدفك و��صتغل عليه و��صعى لإر�صاء نف�صك وطموحك، وهم من 

�صيندمون على ت�صليلك عندما تنجح وت�صبح عظيمًا في حياتك.
و�أتخرج  در��صتي  في  �أنجح  ممكن  هل  يا؟  �لطبيب  �أيها  حقا  »با�صم«: 

و�أنجح في حياتي؟
»�صعيد«: نعم، »�أنا عند ظن عبدي بي«.. �جعل ظنك باهلل خير ياأتيك 

خير، ��صتغل على هدفك �صح و�صتو�صل �أكيد.
باإحباط  �أعباأ  ول��ن  هدفي  �أح��دد  �صوف  �لطبيب،  �أيها  ا  حقًّ »با�صم«: 

�لمحيطين، لن �ألتفت لهم �أ�صا�ًصا.
�صعيد( : جميل جدً� �نك فكرت تلجاأ لخبير تنمية ب�صرية لعالج فكرك 

�لمحبط فهناك
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�لكثير �لمر�صى نف�صيًا دون �أن ي�صعرو� �أنهم مر�صى و�لتنمية �لب�صرية 
بجانب  نف�صي  طبيب  مع  �أي�صًا  تابع  لكن  نف�صيتك  لعالج  مهمة  بد�ية 
�لتنمية �لب�صرية ول تخجل من عالجك �أبدً� يكفي �أنك م�صتنير بمر�صك.
خرج »با�صم« من عند خبير �لتنمية وهو مقتنع تماًما �أنه �صخ�ص مميز 

وعالج نف�صه
عند طبيب نف�صي وعلى �لرغم من قدر�ته �لمحدودة فاإنه �أ�صبح �لأول 
على دفعته، وهذ� بالإيمان بهدفه، وفعاًل تحقق وُعيِّن معيًد� بالجامعة 
و�لعتقاد  فالإيمان  وعيهم،  وع��دم  �لأه��ل  �إحباطات  تماًما  وتنا�صى 

ا. بال�صيء يوجد�نه حقًّ
�أ�صبحت  لك،  �أتقدم  �أقدر  �أنا  �لآن  �أوح�صِتيني،  »�صما«،  �أهاًل  »با�صم«: 

معيًد� وعملي م�صمون، فما ر�أيك؟
»�صما«: كم �أنا �صعيدة بنجاحك يا »با�صم« ومذهولة من تطورك لالأف�صل.
»با�صم«: �لمهم هو �إقناع �أهلي بك، �صاأحاول �إقناعهم على قدر �لإمكان.

ا »با�صم«، كم �أنا فخورة بك وبتم�صكك بي لهذ� �لحد. »�صما«: حقًّ
غادر »با�صم« كافتيريا �لجامعة لإقناع �أهله بزو�جه من »�صما« زميلته.

�لأم: �أنا �خترت لك �بنة �صديقتي و�نتهى �لأمر يا »با�صم«. 
جبروتك  من  �أتحرر  �أن  يجب  �أم��ي،  يا  بيدك  لعبة  ل�صت  و�أن��ا  »با�صم«: 

وعقلك.
�لأم: قلبي �صيغ�صب عليك يا »با�صم« وربنا �صي�صرك.
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كوني  �لخر�فات؟  بهذه  توؤمنين  كيف  جامعية  �أن��ِت  �أم��ي،  يا  »با�صم«: 
و�قعية وقولي �صلطتك وحبك في �لت�صلط هما �للذ�ن �صيغ�صبان عليك 

يا »با�صم«،
يا  حر  �أن��ت  وتحكمها:  �صلطتها  �صياع  على  ح�صرة  في  �إليه  تنظر  �لأم 
»با�صم«، لكن لو حث ذ�ت و ��صتكيت من »�صما« لن �أ�صاعدك في �صيء، 

ل �أنت �بني ول �أنا �أعرفك.
�إن�صان  يوجد  ل  و�قعية،  كوني  و�صت�صاعدينني،  �أ�صتكي  �صوف  »با�صم«: 

كامل، �لمهم هو �أنك تحبين لي �ل�صعادة ولي�ص �لنكد.

�لأم: �أنا يا »با�صم« �أريد �لنكد؟ ربنا ي�صامحك يا رب.
ونكد  �إحباطات  من  �لبالية  و�لتقاليد  �لقيود  كل  متحدًيا  »با�صم«  خرج 
و�أ�صم �أذنه و�أعمى ب�صره عن كل �صيء يخالف حبه و�إر�دته بكل قوة، �إل 
�أن �أمه �أ�صرت على عدم ح�صور حفل زفافه لأنها لم تخَتر له �لعرو�ص 
�لمثالية من وجهة نظرها، وها نحن �لآن �أمام حفل زفاف »با�صم« في 
و�لكل  »�صما«  وعرو�صه  »با�صم«  يجل�ص  حيث  �لمميزة،  �لقاعات  �إحدى 

ح�صور �إل �لأم..
�أمك  بح�صور  �أكبر  هتكون  �صعادتي  وكانت   ،� ج��دًّ �صعيدة  �أن��ا  »�صما«: 
لفرحنا، لكن هذه هي م�صيئتها ويا رب �أقدر �أقنعها بنف�صي في �لم�صتقبل.
»با�صم«: ل عليك يا »�صما«، �أمي على عينيها غ�صاوة �ل�صلطة و�لهيمنة، 
وحتًما �صتفيق فيما بعد على �صدمة كبيرة. �لمهم هو �أننا ل بد �أن ن�صر 
لالأهل  �لعمياء  �لطاعة  بين  �لتفرقة  هو  و�لأه��م  حلمنا،  تحقيق  على 

و�لطاعة �لو�عية بنور �لعلم و�لإيمان.
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وفجاأة �صرخت »�صما« جاذبة يد »با�صم« في فرح..
»�صما«:  »با�صم« �أب�صر لقد ح�صرت �أمك، �نظر هناك.

»با�صم«:  نعم ر�أيتها، �ألم �أقل لك �إن �إ�صر�رنا جعلها توقن بمدى خطئها 
في حقنا؟

وهنا عال �صوت مطرب �لفرح ليرحب باأم �لعري�ص و�لتف �لجميع حولها 
للرق�ص و�ل�صمر بهذه �لليلة �لجميلة �لفريدة وتعاهدت »�صما« مع »با�صم« 

على �صرقة �ل�صعادة من بين �أنياب �لجهل و�ل�صلطة و�لهيمنة �لعمياء.
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الملحد

وكالم�صروب بمطرقٍة على ر�أ�ِصه، تتخبطه �لأ�صياء ي�صارع �لروؤية �أمام 
عينيه.. �أهو يحلم، �أم يحت�صر؟ �أهو في غيبوبة، �أم يتاألم من �صيء ما؟ 
�لتفتت �إليه �لأم م�صتندة �إلى نا�صية �لكر�صي في حجرة �لمعي�صة �لتي 
طالما �صاهدت �آيات �لإيمان و�ل�صكر.. فهنا تعلق �صهادة »عمر« وتخرجه 
�لعائلة،  تجمع  عائلية  �صورة  وكذلك  مميز،  بتقدير  �لأزهر  جامعة  في 
�لكل مبت�صم معلًنا عن ر�صاه و�صعادته. �صاألت �لأم �بنها »عمر« محاولة 

�لتاأكد مما يقول:
ا ما قلت يا »عمر«، �أم �أنني في كابو�ص بغي�ص؟ هزني يا بني كي  -�أحقًّ
�أفيق من هذ� �لكابو�ص �للعين. �أ�صتحلفك باهلل �أعد على م�صامعي قوًل 

يفرحني.
نظر »عمر« �إليها بقوة قائاًل:

ا يا �أمي، فاأنا �ألحدت. -حقًّ
فرفعت �أمه يدها لت�صفعه على وجهه عَلّه يفيق من هذيانه فما كان من 

»عمر« �إل �أن �أم�صك يدها برفق وبحنان و�أقعدها على �لكر�صي قائاًل:
ا، ولأني �أحبكم �أتمنى هد�يتكم  -��صمعيني يا �أمي، فاأنا م�صفق عليكم حقًّ

مثلي.
فبكت �لأم تندب حظها في حزن قائلة:
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-لم �أق�صر في تربيتك يوًما، فقد علمتك حتى �أ�صبحت �صيًخا ومعلًما 
تعلم �لجميع تعاليم �لإ�صالم.

فنفر »عمر« من قولها مقاطًعا:
بدينكم  مني  �إيماًنا  �أكثر  �لدين  لهم  �صرحت  َم��ن  �أم��ي  يا  يكون  -ق��د 
�لإ�صالمي هذ�. ويرجع هذ� لأنني مجتهد �أحب �لتميز، لكني لم �أقتنع 
بينكم لكني لن  و�أعي�ص  �أتقنت عملي لأجلب ماًل،  �أقول. فقد  بما  يوًما 
�أكون منافًقا بعد �ليوم. كفاني ما ع�صته في �أيام �لنفاق. �أغلبنا ملحدون 

يا �أمي، لكننا جبناء.. �أكررها: �إنا جبناء.
�إل��ح��اده  ع��ن  ي��رج��ع  لعله  معه  حكيمة  ت��ك��ون  �أن  ب��د  ل  �أن��ه��ا  �لأم  ر�أت 
فاحت�صنته، وفي غمرة غ�صبها و�ألمها بد�أت تقر�أ �آيات من �لقر�آن حتى 

يهد�أ، ف�صحك »عمر« ب�صخرية:
لهذ�  د�ع��ي  فال  منك.  �أكثر  تقولينه  ما  �أحفظ  �أن��ي  �أم��ي  يا  تعلمين   -
�لهر�ء.. كيف ت�صدقين �أن محمًد� �صعد �إلى �ل�صماء؟! وكيف ت�صدقين 
ُيحِي  لم  فِلَم  �لموتى  يحيي  عي�صى  كان  �إذ�  �لموتى؟!  يحيي  عي�صى  �أن 

نف�صه؟ �أكان �لآخرون �أف�صل منه ليحييهم ويدع نف�صه ميًتا؟
فركزت �لأم يدها على فخذها محاولة �لتمكن في �لحو�ر قائلة:

-�أعلم يا »عمر« �أنك تعرف �لإ�صالم �أكثر مني، لكنك غير موؤمن، فاأنا 
�أدعو �هلل بقلب موقن بالإجابة �إذ� كان �هلل يحبك، �أما �إذ� كان يبغ�صك 

فلن تنجو �أبًد�.
وهنا عال �صوت »عمر« �صاحًكا:
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-�إنها خزعبالت يا، �أمي �أ�صاطير وخر�فات. فالأنبياء مر�صى نف�صيون 
�إله  بوجود  �لب�صر  �أوهمو�  ومنهم فال�صفة  لهم مر�صهم خزعبالت  بث 
ليقيمو� �أخالق �لب�صر، �أما �لإله فهو �صناعة ب�صرية تماًما كما يفعل مع 

»ُهبل« و�أ�صنامهم �لقديمة.
فطنت �لأم �إلى قوله وقالت م�صتدركة:

-لعله �لعلم �لذي فتنك، ولعله �لغرب �لفاتن بمجده، �أو �صفحات �لفي�ص 
بوك. �أعرف �أن هناك �صفحات ومجموعات تدعو لالإلحاد، �أما �لغرب 
فاإن منهم من فهم �لدين بوعي ونور فعملو� على تطوير دنياهم فتطورو�، 
وقلة منهم من �ألحد، فاإن كل �لأديان تدعو �إلى �لرحمة، فما بالك توؤمن 
بقلة، وتترك �لأغلبية؟ �أُيعقل يا علماني �ألَّ تدرك هذه �لآية �لو��صحة؟!

تب�صم »عمر« قائاًل: ل يا �أمي، ل�صت علمانيًّا، ولم تكن �صفحات �لفي�ص 
بوك هي محر�صي، فعظماء �لدنيا ملحدون، ولم يكن لديهم في�ص بوك، 
و�لإلحاد موجود من قبل خزعبالت �لأديان؛ فالطبيعة ُوجدت من تلقاء 
نف�صها، �ألم يقل دينكم �إنه ل �إكر�ه في �لدين؟ �إني ل �أومن �إل بما �أر�ه 

بعيني، فال ُتكرهيني على �لإ�صالم.
نظرت �لأم في ح�صرة قائلة:

�صمعتنا  و�صت�صوء  كبيًر�  �أًبا  لك  �أن  كما  بعُد،  تتزوج  لم  �أخًتا  لك  -لكن 
ب�صبب �إلحادك، ولن تتزوج �أختك. �أ�صتحلفك باهلل... �آه ن�صيت �أنك ل 
حتى  �لخبر  تكتم  �أن  �لرحم  و�صلة  بالإن�صانية  �أ�صتحلفك  بل  به،  توؤمن 

تتزوج �أختك...
فقاطعها »عمر« بحدة:
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على  �أختي  �لم�صلمون  يعاقب  ِلَم  رهينة؟  ك�صبت  بما  نف�ص  كل  -�ألي�صت 
�أعد  �إن�صان حر فيما يعتقد. دعوني ورهينتي، فلم  �إن كل  �أخيها؟  عمل 
�أطيق �لنفاق بعد �ليوم، فليزوجها �إلهكم �إذ� كان موجوًد�، �أو حتى قادًر� 
على فعل �أي �صيء. �صئمت من �لأديان، �لحروب و�لظلم �صادت ب�صبب 
�لأديان و�صر�عاتها، ول تناديني ب�»عمر« بعد �ليوم �أو باأي ��صم مرتبط 
باأي دين، فاأنا قر�أت �لأديان جميًعا وجميعها يناق�ص بع�صه، �إًذ� فو�حد 
منها هو �ل�صحيح �أو كلها خاطئة، وقد �أيقنت �أن كلها خاطئة. ناديني 
�أقد�ص �لطبيعة، فاإنها وحدها من وجدت بذ�تها وتحرك  ب�»ورد«، فاأنا 

نف�صها بنف�صها. 
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موعد مع الشيطان

دني  ل ل، لن يخلف وعده معي، لقد وعدني، و�صوف يفي بوعده.. هكذ� عوَّ
�إنه �صياأتي في �لثانية ع�صرة لياًل. كل حيله  منذ �أن ظهر لي �أول مرة. 
�لفائقة. عزمت كثيًر� قبل  وله قدرته  �إنه �صيطان،  ببر�عة،  قد حيكت 
ذلك معتمًد� على عقلي في تدبير حيلة قبل �أن �ألجاأ �إلى حيله �لجهنمية، 
من  �لرغم  على  �إنه  �ل�صيطان،  هذ�  في  ثقًة  �أنفذها  ولم  رجعت  لكني 
رعب مالمحه ُي�صعرني ببع�ص �لأمان؛ لأني نجحت حين نفذت خططه 

�لمحكمة هذه، و�إنها لفتاة ت�صتحق �لتاآمر مع �إبلي�ص نف�صه.
جمالها غير عادي، ياأخذني لعو�لم �أخرى، �أتن�صم عبير �لحياة �لز�هية 
عند روؤيتها، ب�صمتها جد�ر يحمي فوؤ�دي من عبث �لمر�هقين. لكن كيف 
�أوقعها في �لفخ؟ من �لو��صح و�لجلي لي، بحكم خبرتي مع �لن�صاء، �أنها 
لي�صت �صهلة ول هينة، تحتاج �لكثير و�لكثير لالإيقاع بها، كم �أعلم �أني 
ترى  �ل�صيطان،  يالهذ�  مثلها،  محنكة  مع  كافًيا  لي�ص  هذ�  لكن  و�صيم، 
يزد�د  كي  �لأفكار  بهذه  لي  يو�صو�ص  من  هو  �أيكون  �لآن؟!  يفعل  م��اذ� 
كيف  �لأبال�صة«،  »�أب��و  يا  وحيك  �ل�صاخرة.  �صحكاتي  يال  به؟  �إيماني 
ظهرت بمنظرك �لمرعب �إًذ�؟! �إذ� لم �أومن بك لقد ذكر لي ذ�ت مرة 
�أن له زوجة يع�صقها حتًما �صتكون مرعبة ومخيفة مثله ذ�ت قرون وعين 
�ل�صياطين  ذوق  �إن  �صحكاتي..  كثرة  من  مللت  بالنير�ن  مليئة  حمر�ء 
ر�ئعة  بمالمح  مرة  ذ�ت  لي  �لب�صر. ظهر  نحن  ا  عَنّ يختلف  �إناثهم  في 
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�لو�صامة، و�صو�ص لي بخطة لمعرفة �لمتحان �لنهائي للجامعة.
لكن  دقائق،  �لزمن ع�صر  باٍق من  يظهرون،  لون  كل  �أبال�صة على  �إنهم 
ل  حتى  �لم�صاء  هذ�  �لليل  لقيام  »فاطمة«  �أختي  ت�صتيقظ  �أن  �أحبذ  ل 
�ل�صرفة  بجانب  �لمقعد  و�أق��رب  �لنور  و�أطفئ  �صاأ�صتعد  عني.  ت�صرفه 
�أ�صتطيع �ل�صير في �لظالم حيث �ل�صوء �لخفي�ص �لذي ينبعث  لأني ل 
من �لخارج و�صاأغلق �لنافذة ثم �أجل�ص على �لمقعد مبا�صرة. �صاأتح�ص�ص 

موقعه، ولن �أتعثر في �لظالم �لحالك.
دمت قدماي. �آه، لقد �صُ

�صاأنير هاتفي لعلي �آن�ص قلياًل ب�صوئه لأنظر في �صاعتي.. هاه باٍق من 
�لزمن خم�ص دقائق، ما هذ�؟ يا ويلي! �إني �أ�صمع �أ�صو�ًتا خارج �لغرفة. 
لقد ��صتيقظت »فاطمة«.. �إلى �أين هي ذ�هبة؟ �صاع �لموعد.. يالحظي 

�ل�صيئ.
�لحمد هلل، عادت مرة �أخرى �إلى حجرتها.. باٍق دقيقة و�حدة، ياللحظ 
فوًر�  �صاأ�صتعد  يهم،  ل  بطاريته..  فرغت  هاتفي،  �نطفاأ  لقد  �لتع�ص، 

و�أناديه لكي يظهر:
- يا »�صحبر« �ح�صر.. يا »�صحبر« �ح�صر..

�آه.. �آه �آه.. كفي �أيها �للعين.. لقد �أحرقتني نير�نك و�أرعبتني خلقتك.. 
لقد ز�دت �لحجرة نوًر� بنير�نك. �خف�ص �صقف وهجك حتى ل توقظ 

�أحًد�. ماذ� تقول؟ �أدعوها لبيتنا؟ يا �لهي
من  دينية  جل�صة  في  »فاطمة«  لتدُعها  نعم..  �أعرفها؟  ل  و�أن��ا  كيف 



جل�صاتها.. �إنك لد�هية.
�إنها  �آه  �أزمانك،  د�هية  يا  لي خطتك  تكمل  لم  ذ�ه��ب؟  �أن��ت  �أي��ن  �إل��ى 
من  خرجت  حين  تتو�صاأ  كانت  لقد  ب�صالتها..  �صرفته  من  »فاطمة« 
خطة  �أنا  �صاأحيك  منك،  �أده��ى  فاأنا  تقلق،  ل  عليك،  ل  لكن  حجرتها، 
�أنفذ  �أن  �إلى  �أقهقه  و�صاأظل  �ل�صيطان  �أيها  �ألعيبك  كل  تفوق  محكمة 

خططتي...
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ضرب الكفوف

في حجرة �صيقة ل ت�صع �إل مقعدين ومن�صدة، جل�صت �لحاجة »دهب«، 
�صيدة ممتلئة بحكم �صنها �لخم�صيني، ي�صع وجهها نور� و�صاًء، لكنَّ تحت 
عينيها �لبنيتين �صو�ًد� د�كًنا من فرط تجرعها �لأدوية �لتي �أجهدتها، 
فهي تعاني مر�ص �لقلب �للعين، �إلى جانب �أنها �صارعت �لفقر من �أجل 
تربية �أولدها، فالفقر كالمر�ص يترك �آثاره �ل�صلبية في كل �صيء حتى 
�لقلب  مر�ص  لكن  لتزوجهم،  كليتيها  �إح��دى  باعت  فقد  �لج�صد،  على 
دخل  وهمومه.  �لمر�ص  فرط  من  �إل  �صمنتها  وما  ب�صر��صته،  هاجمها 
�بنها �لأكبر »محمد« يحمل في يده كي�ًصا من �لتفاح هلت ر�ئحته ودوت 
�لثالثينات،  منت�صف  في  �صاب  ف�»محمد«  يدها،  ليقبل  جل�ص  حينما 
فلم  �لأبي�ص،  وقلبها  ودها  في  كثيًر�  �أمه  ي�صبه  �لمالمح  �أبي�ص  طبيب 
ب�صوت  قائاًل  بحقيبتها  �صقته  �إلى  معه  ��صطحبها  حتى  كثيًر�  يجل�ص 

خافت وحنون: هيا يا �أمي لتعي�صي في �صقتي، �صاأخدمك بنف�صي.
�لأم: كيف يا بني وزوجتك طبيبة ولي�ص لديها وقت؟

»محمد«: من قال لِك يا �أمي �إنك �صتتعاملين معها؟ �أنا من �صيكون طوع 
�أمرك. هيا.

�لأم : �آه.. رجلي توؤلمني يا »محمد«، �صاعدني لأقف.
»محمد«: هاتي يدك �إلى بيتك فهو لك ولرعايتك.. لتتحركي ببطء حتى 
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ننزل للتاك�صي �لو�قف �أمام �لمنزل.
�لم�صحية  �أم��ه  �صحبة  فرحة  تغمره  »ده��ب«  و�لحاجة  »محمد«  وخ��رج 
�لحنون وكيف �أنه �صي�صعد بخدمتها ورد جميل �صنيعها، وما هي �إل فترة 
ب�»نهاد«،  و�إذ�  بيته  �صالون  �إلى  و�صل  حتى  �صاعة،  حو�لي  �لزمن،  من 
زوجته، تناديه لحجرتها فور و�صوله. في�صيع في �لمكان �صوتها �لر�قي 
وعطرها �لغالي �لذي يعطيك �إح�صا�ًصا بمدى رفاهيتها، في�صرع »محمد« 

ليحاور »نهاد« في غرفتهما، لكن �صوتهما بد�أ يعلو.
»محمد«: كفى يا »نهاد«، �إن �أمي بالخارج. �أخف�صي �صوتك.

»نهاد«: قلت لك يا »محمد« �إننا �أطباء و�صقتنا فخمة ور�قية. ولن تتحمل 
حركات �أمك �لعبثية �لمري�صة، فلي�ص عندي وقت كي �أرتب �صقتي ور�ء 
�أبناء مثلنا و�صقته  �إنه لي�ص لديه  عبث مر�صها، دعها لتذهب ل�»نادر«، 

فارغة.
ير�ه  �أن  قبل  دمعها  لتم�صح  حقيبتها  من  مندياًل  لتخرج  �لأم  �أ�صرعت 
�بنها وحاولت �لقيام م�صتندة فوقعت و�أحدثت �صجة في �لمكان ففزع 
و�لعينين  �لوجه  محمر  �إليها  فاأ�صرع  �أمه  م�صاعر  على  وخاف  »محمد« 

�صبه متاأكد �أنها �صمعت �لحو�ر:
»محمد«: ل عليِك يا �أمي، �صاأنظم �لمكان.. �إلى �أين كنِت ذ�هبة؟

�لأم )متحا�صية �لنظر في عينيه(: ل يا »محمد«، فقط كنت �أحاول �أن 
�أفرد ع�صالتي، فقد تعبت من �لجلو�ص، هيا لنذهب لبيتي، فاأنا متعودة 

عليه و�أح�ص�صت بالغربة.
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نظر »محمد« بحزن ورد عليها في خزي محاوًل طرد فكرة �أنها �صمعت 
رحيمة  غير  فهي  زوجته  تاأنيب  من  ليتخل�ص  فر�صة  �أنها  ووجد  �صيًئا 
وحتًما �صتظهر على حقيقتها �أمام �لأم في �أي وقت فقال مطاأطئ �لر�أ�ص:

-�إًذ� يا �أمي فهذ� قر�رك.
خدمتها  �أم��ر  في  ويفكر  يحاورها  �لطريق  وطيلة  لي�صندها،  و�قترب 

وعالجها.
»محمد«: ما ر�أيك يا �أمي �أن �آخذك ل�صقة »نادر«، فهي �صقة خالية ولي�ص 

عنده �أولد ي�صايقونك �أو حتى لبيت »هنا« �أختي �ل�صغيرة؟
نظرت �لأم �إليه في حزن وهم و�أ�صف قائلة:

من  �أجد  ولن  زوجته،  عمل  �إلى  بالإ�صافة  مهنتين،  في  يعمل  -»ن��ادر« 
يخدمني، و»هنا« �أختك ل �أحب �أن �أدمر حياتها مع زوجها، كيف �صيكون 

رد فعل زوجها؟
وهنا تح�صرج �صوتها وفرت دموعها �صياًل وحزًنا؛ لأنها تذكرت رد فعل 
»نهاد« زوجة »محمد« فغ�صب »محمد« لبكاء �أمه و��صفر وجهه وتغير �إلى 

�أكثر من لون ثم تلفت حوله ونظر �إلى �لمارة بال�صو�رع و�إذ� به يقول:
من  و�صيخدمك  مكرمة  معززة  بيتك  في  �صتعي�صين  �أم��ي،  يا  -��صمعي 

�صيخدمك ولن تتاأثر �صحتك بغربتك عن بيتك.
فابت�صمت �لأم �بت�صامة �آملة:

-كيف يا »محمد«؟ ب�صرني يا بني.



»محمد«: �صوف ناأتي لِك بممر�صة ت�صاعدك.
�لأم )في ح�صرة(: كيف وقد �صاألت عن �لأمر فوجدت �أنه �صيتكلف ثالثة 

�آلف جنيه ومعا�صي �صئيل كما تعلمون؟
»محمد«: ل تخافي، �صنتعاون مًعا لدفعه فال تقلقي، ما دمنا كلنا غير 

قادرين على رعايتك.
ففرحت �لأم لتب�صيرها وثقة �بنها بالأمر، وفي �لم�صاء دخلت �لحاجة 
نف�ص  في  بهم مجتمعون  و�إذ�  فر��صها  في  لترتاح  �إلى حجرتها  »دهب« 
�لحجرة �ل�صيقة، فهي �صالون �صقتهم �لمتو��صع �لمطلية باللون �لأزرق 

�لد�كن، و�إذ� ب�صوتهم يعلو:
درو���ص  لها  لي�ص  ومادتي  بعقد  مدر�صة  لأن��ي  �صئيل  ر�تبي  �أن��ا  »هنا«: 

خ�صو�صية، فهي مادة �لمو�صيقى، وهذ� يعني �أنني خارج ح�صبتكم.
ا يا »هنا« لن �أ�صتطيع �أن �أ�صهم في �أجر �لممر�صة، فاأنا  »نادر«: و�أنا �أي�صً

ر �صقتي لحي �أرقى لتكون �أو�صع و�أرقى. �أعمل في مهنتين لكي �أغيِّ
قال »محمد« ب�صوت منخف�ص: �خف�صا �أ�صو�تكما حتى ل ت�صتيقظ �أمكما 
وتحزن على �صر�عنا، فلي�ص هذ� جز�ء ت�صحيتها وعنائها، فقد باعت 

كليتها من �أجل زو�جنا جميًعا.
كانت  �لتي  �لعائلية  �صورتهم  ف�صقطت  ي��ده  ر�فًعا  »ن��ادر«  وق��ف  وهنا 
تجمعهم في طفولتهم قبل موت �لأب فاأحدثت �صجيًجا عالًيا ��صتيقظت 
�لأم على �أثره تناديهم فال �أحد يرد، فهم من�صغلون في �صجارهم غير 

ا »نادر« �لذي عال �صوته قائاًل: �صامعين، خ�صو�صً
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بالطريقة  تن�صحنا  ع�صان  منا  �أكتر  �أمك  بتحب  »محمد«  يا  �نت  -هو 
دي؟

تبكي  هي  وبالتاأكيد  �صجاركما،  �أمكما  �صمعت  لقد  �خر�صا.  »محمد«: 
�لآن، �هد�آ �صوف تموت من �ل�صدمة، �إنها مري�صة بالقلب.

»هنا« تحاول لملمة زجاج �صورتهم وحفظها، تقول في تاأفف بمالمحها 
�لمطل  �لأ�صود  �صعرها  يو�ري  �لمعلقة  �لأب  ت�صبه �صورة  �لتي  �ل�صمر�ء 
من حجابها �لبني. لكن مالمح غ�صبها تو�ري جمالها فتقول في غ�صب: 
يوؤثر  ولن  وتتحملنا جميًعا  يا »محمد« فهي عاقلة  �أمك  بكاء  دعك من 
حتى  حل  عن  نبحث  �جل�صا  �لمبلغ،  لها  نجمع  �أن  �لمهم  مر�ص،  فيها 
�. وفجاأة عال �صر�خ �لحاجة  �أحفظ �صورتنا من �لتهتك لأنها قديمة جدًّ
»دهب« قائلة: لقد وجدت لكم �لحل يا �أبنائي �لأعز�ء. فانتبهو� و�صمتو� 
و�صاد �لهدوء. فاإذ� ب�صيء ي�صطدم بالأر�ص بقوة، فاأ�صرعو� لحجرتها 
يدفع كل و�حد فيهم �لآخر لي�صل �إليها فاإذ� بها قد �ألقت بنف�صها من 
�صرفتها لتريحهم من عناء خدمتها، كافحت �صعفها �لمر�صي ووزنها 
باإر�دة تهنئة �أولدها و�إ�صعادهم، ويالها من قوة، �إنه �لإن�صان حين يريد، 
لت�صقط كالدمية على �لأر�ص من �لدور �لر�بع لتبحر في دمائها تحت 
منزلها، وما كان من �أولدها حين ر�أو� منظر �لدماء �إل �لقاء �للوم على 
بع�صهم �لبع�ص، �إل »محمد« فقد �نهارت دموعه في ذهول وهو مم�صك 
�أجذ�ئها  ويلم  ليقبلها  �أم��ه  �إل��ى  �أ�صرع  �لقديمة،  �لمتهتكة  ب�صورتهم 

�لباقية لعلها ترى �صورتهم �لمتهتكة في �آخر مرة لها.
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المتسولة

في خر�بة بعيدة مظلمة يكاد �لنور �لآتي من م�صجد بعيد ي�صيئها قلياًل 
تجل�ص »�أمل« ب�صعرها �لمت�صخ �لمنكو�ص ورد�ئها �لأزرق �لقديم �لمهترئ، 
يظهر منها بع�ص �لجمال �لأنثوي �لذي يظهر قليل منه في هذه �لظلمة 
وهي  و�صجن،  هدوء  في  تقول  عفنة،  ر�ئحة  له  �لذي  ج�صدها  و�ت�صاخ 

تحاول �أن تجل�ص على �لأر�ص مم�صكة بكي�ص �أ�صود في يدها:
-�آه، ما �أب�صع حياتنا نحن �لمت�صولين، نظل طو�ل �ليوم في �لبحث عن 
رغيف خبز وعدة جنيهات، بالكاد نجد طعام يومنا ول �أحد يقدرنا �إل 
عطًفا و�إح�صاًنا، نعي�ص تحت قاع �لمجتمع �لظالم �لذي ل يرحم �أحًد�، 
�آه!  ِلَم يعاقبوننا دون جرم فعلناه؟  �أل�صنا ب�صًر� فينا �ل�صالح و�لطالح، 

ما علينا، لأجل�ص.
يا ويلي، هذ� �لكي�ص �أعطته لي تلك �ل�صيدة �لبخيلة �لتي ُتدعى »هدى«، 
ماذ�  لأرى  �صاأفتحه  �ليومية،  ك�صدماتنا  �أ�صود  لونه  مثلنا،  قذر  كي�ص 
و�صعت لي... يا �هلل �إنه دجاج مقلي وخبز. لقد ظلمت �ل�صيدة »هدى« 
حين قلت عنها بخيلة، فلي�صامحني �هلل، فقد كانت تعطيني جنيًها بالكاد 
في كل مرة، وما هذ�؟ �إنه خطاب، �صاأقروؤه بعد �أن �آكل، لقد تعبت �ليوم.
و�أخذت »�أمل« تلتهم �لدجاج و�لخبز دون �نتباه لمنظرها �لوح�صي تفكر 

قائلة لنف�صها:
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�إنه  �صهر يعطيني مائة جنيه،  كثيًر� وكل  ي�صجعني  »�أحمد«  �ل�صيد  -�إن 
؟  ا فيَّ �أم �إح�صاًنا عليَّ ا يقطن في حي ر�ٍق، �أترى هل يفعل ذلك حبًّ حقًّ
وِلَم ل؟ لقد قر�أت في ق�ص�ص �لأدب �لتي �أعطاها لي بو�ب عمارته �أن 
�لأغنياء من �لممكن �أن يتزوجو� �لفقر�ء كما قر�أنا في »رد قلبي«.. �آه 
يالدموعي، لقد تعلمت حتى �لبتد�ئية فقط، �إًذ� �صاأكمل تعليمي و�صاأخبر 
�ل�صيد »�أحمد« بهذ� �لقر�ر كي ي�صجعني ويكلمني في �أمر زو�جنا، �إني 
�آه  لأجله،  بحياتي  �أ�صحي  �أن  ��صتعد�د  وعلى  به  وطالما حلمت  �أع�صقه 
�لخطاب، �صاأقروؤه هاه: من �ل�صيدة »هدى«، �أعلم جيًد� �أنك تحتاجين 
�لوحدة كثيًر� وعانيت مر�رة  �أكلت مني  و�أنا غنية ووحيدة، وقد  للمال 
لوعتها، فهي كالجر�د تخفي كل �صيء بالتهامها وحزنها، و�أود �أن تعي�صي 
�صاأنتظرك  فقرك،  �لرغم من  على  �لأخ��الق  عليك  لقد لحظت  معي، 

غًد� يا رفيقتي �لعزيزة..
�إم�صاء �ل�صيدة »هدى«.

- يا فرج �هلل، �صاأذهب �إليها غًد� و�أنعم بالعي�ص و�لرفاهية، �أهي �مر�أة 
�صاذجة �أم خرفاء بحكم �صنها �لكبير؟.. ل يهم.

ثم نامت من فرط تعبها طو�ل �ليوم وفرط �أحالمها بالرفاهية �لجديدة. 
فاغت�صلت  بحب  وقابلتها  »هدى«  �ل�صيدة  �إلى  ذهبت  �لتالي  �ليوم  وفي 
ولب�صت �أبهى �لمالب�ص فظهرت �أنوثتها وتحولت �إلى فتاة ر�ئعة �لجمال، 

وهنا تحدثت »�أمل« لل�صيدة »هدى« قائلة:
-�آه يا مد�م »هدى«، كم �أنا �صعيدة بهذه �لحياة �لكريمة �لنظيفة و�أ�صعر 

�أنني في حلم، فال �أحد يوقظني منه.
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فابت�صمت �ل�صيدة »هدى« لها و�حت�صنتها قائلة:
-نعم حبيبتي، لقد �أ�صعدتني رفقتك، �إني �أعاني �لوحدة، ول �أحد ي�صاأل 
عني، فقط �أعلمك در�ًصا ل تن�صيه �أبًد�، ل تياأ�صي �أبًد� ول تتوقعي �صيًئا 
حتى ل ُت�صدمي، عي�صي في حياتك كعابر �صبيل ينظر �إلى �لدنيا بغير 

� �أ�صغر من �أن نتكالب عليها. �هتمام فهي تافهة جدًّ
و��صتمرتا ت�صرحان تجاربهما وهمومهما، وفي �ليوم �لتالي ذهبت »�أمل« 
�إلى م�صكن �ل�صيد »�أحمد« فرحًة تود �أن تريه جمالها وقر�رها في مو��صلة 
تعليمها فحتًما �صيقترب منها �أكثر ويطلب منها �لزو�ج، ولأول مرة وفي 
غمرة خيالها وفرحتها �لكبيرة ي�صمح لها �لبو�ب بدخول �لم�صعد بدًل 
لمنعها  ل�صقته  تطلع  يدعها  ب��اأن  له  »�أحمد«  تو�صية  فلول  �ل�صلم،  من 
تتنا�صب  ل  �لمت�صولة  وحالتها  فمالمحها  �أ�صا�ًصا،  �ل�صعود  من  �لبو�ب 
�أنوثة ومرح لم�صت باب »�أحمد« وطرقته  تماًما مع �لحي �لر�قي، وفي 
ففتح لها �لخادم مرحًبا على غير عادته، فقد كان يجل�صها �أمام �ل�صقة 
لر�ئحتها �لكريهة و�إذ� به ُيجل�صها على �لمقعد، وما هي �إل دقيقة حتى 
تبد�أ.. فعرفته  �أين  �قتر�به فارتبكت من  و�أعلن عن  »�أحمد«  فاح عطر 
بنف�صها منتظرة منه �إعالن حبه لها ففرح كثيًر� لتطور �أمورها لالأف�صل 
وفجاأة دق جر�ص �لباب لتدخل فتاة ر�ئعة �لجمال و�لرقي في�صلم عليها 

»�أحمد« يحاول �أن يعرفهما ببع�ص فقال للفتاة �لجميلة:
-�أهال يا »هانيا«، لقد حدثتك كثيًر� عن كفاح »�أمل«، لكني لم �أحدثك 

عن جمالها �لذي ظهر �ليوم.
و�صافرت  كثيًر�،  �لخيال  ود�عبها  بكالمه   � جدًّ فرحة  »�أمل«  فابت�صمت 
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محلقة في غيابات �لغر�م، وودت �أن تطير لتخبر �ل�صيدة »هدى« ذ�ت 
�لجميلة  �لفتاة  قدم  ثم  �صنها.  كبر  بحكم  �ل�صمينة  �لب�صو�ص،  �لوجه 

ل�»�أمل« قائاًل:
هذه »هانيا« خطيبتي، �صنحتفل قريًبا يا »�أمل« بخطبتنا، ول بد   -

تكوني �أول �لمدعوين.
فتغير وجه »�أمل« للعبو�ص من قوة �ل�صدمة وتلجلجت في �لكالم و�نهارت 
كل �أحالمها في لحظة و�حدة، تهدم ق�صر �ل�صوق �لذي طالما بنته في 
�لذي  �لعبثي  و�لخيال  �لوهم  جبال  �أعلى  من  نف�صيتها  وه��وت  خيالها 
طالما ر�صمته بري�صة �لأمل �ل�صارخ �لذي مالأ قلبها فرحة وحناًنا، ثم 
�صقطت على �لأر�ص مغ�صيًّا عليها، فنظر �لجميع لها با�صتغر�ب وحيرة.
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رسالة إلى اهلل

ف�صلها  �إلى  هنا«  »م�ص  دخلت  حين  ب�صجة.  �لتالميذ  حجرة  �متالأت 
وفي  �ل�صعادة،  رق�صة  �لهو�ء  ير�ق�ص  كموج  �لحريري  �صعرها  يتطاير 
غمرة �صجيج تالميذ �ل�صف �لخام�ص �لبتد�ئي ومحاولة �لقيام ترحيًبا 
�أحد �لتالميذ، ف�صقط  ب�»م�ص هنا« و�حتر�ًما لها وقعت حقيبة »نادر«، 
ما بها على �لأر�ص، وجرى هاتفه �لمحمول تحت �لمقاعد، نظرت لهم 
»م�ص هنا« نظرة حانية وب�صوت رقيق عذب قدمت �لتحية قائلة باللغة 

�لإنجليزية:
-�صباح �لخير �أيها �لتالميذ.

فردَّ �لتالميذ �لتحية لها وجل�ص �لجميع فرحين فقالت:
-لنخرج من حقيبتنا �لكتاب �لثاني لمادة �للغة �لإنجليزية لكي ن�صحح 

و�جبنا.
وفي غمرة تقديم �لتالميذ لكتبهم لمقعد »م�ص هنا« ح�صر �أحد �لتالميذ 
معطًيا �إياها هاتًفا محموًل قد وجده تحت �لمقاعد لكي تبحث �لمعلمة 

عن �صاحبه فو�صعته في حقيبتها حالما تنتهي من �لت�صحيح.
يتاأكد من وجود هاتفه بعدما  �أن  نا�صًيا  �لحزين،  �لطفل  »نادر«،  جل�ص 

عدل كتبه، وظل هكذ� حتى �صاهدته »م�ص هنا« قائلة:
-ما بالك يا »نادر« د�ئم �لحزن منذ فترة؟
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فردَّ »نادر« في حزن:
-ل �صيء، فقط �أود �أن �أحدثك في وقت فر�غك عن �أمٍر ما.

فابت�صمت له »م�ص هنا« بقبول طلبه و�أجل�صته لت�صرح �لدر�ص، وفي غمرة 
�أمر �لهاتف تماًما وظل  خروجها من �لح�صة و�ن�صغالها �لد�ئم ن�صيت 
معها �إلى �لم�صاء فوجدته وهي تجهز حقيبتها ��صتعد�ًد� للغد، فر�حت 
تبحث فيه عن ��صم �صاحبه فوجدت ر�صالة مكتوبة بعنو�ن »ر�صالة �إلى 

�هلل« فقر�أتها لغر�بة عنو�نها و��صتمرت في �لقر�ءة:
فلماذ�  �صني،  و�صغر  �صعفي  تعلم  �لقدير،  �لعلي  �لكبير  �إنك  �هلل،  -يا 
�أحتاجها  و�أنا  تاأخذها  كيف  �لعليا؟  ل�صمائك  لترفعها  �أمي  مني  �أخذت 
وما زلت �صغيًر� �أحتاج لح�صنها ولعبها معي؟ من منا �لغني حتى يعطي 
�لآخر؟! �أيعقل �أن تاأخذ من طفل �صغير �صعيف و�أنت �لغني عنا جميعا؟! 
�أنها ماتت، لكنك �لقدير على  �أعلم   ، �إليَّ �أن تردها  �أ�صتحلفك بنف�صك 

�إحيائها وبعثها وردها لي مرة �أخرى.
�إم�صاء نادر محمد.

�لولد وفكرت في �حت�صانه بعد  �أمر  �لمعلمة »هنا« حزًنا على  ف�صهقت 
�أن علمت �صر حزنه، ومرت �ل�صاعات ثقيلة عليها تنتظر قدوم �لطفل 
�لدينية  �لتربية  معلم  �إل��ى  فذهبت  �لموت  طبيعة  وتفهمه  لتح�صنه 
وتوعيته،  �لطفل  �حت�صان  على  لي�صاعد�ها  �لجتماعي  و�لخت�صا�صي 
وذهبت �إلى حجرة �لدر��صة بعد �أن �تفقت معهما، تلقي تحيتها بعينين 
��صطر�بها  فز�د  تجده  فلم  بحزن  »ن��ادر«  مقعد  ناحية  تنظر  ز�ئغتين 
وجدته،  �إذ�  �إل  �لهدوء  ت�صتطيع  فال  وليدها  منها  �صاع  كقطة  وقلقها 



86

وفكرت للحظة للبحث عن رقم و�لده في �لهاتف، وفرحت كثيًر� عندما 
وجدت �لرقم مدوًنا، وفي لهفة �ت�صلت و��صطربت دقات قلبها مع كل 
رنة يرن فيها �لهاتف وفجاأة فتح �لخط على �صوت رجل في منت�صف 

�لعمر يحدثها بوقار:
�أنِت من  �أتكون  �لذي �صاع منه..  �بني  -�أه��اًل.. من معي؟ هذ� هاتف 

وجدته؟
ت »هنا« فرحة لرده قائلة: فردَّ

لبنك  �لإنجليزية  �للغة  م��ادة  معلمة  محمود،  هنا  �لمعلمة  �أن��ا  -نعم 
»نادر«...

�إنه في �لم�صت�صفى، �صقط من فوق منزلنا  �آه،  فقاطعها قائاًل: »نادر«، 
�ل�صغير، كان يبعث بر�صالة �إلى �هلل.

ف�صقطت دمعة من عين »هنا« عليه وقالت في هدوء محزن:
-كيف ذلك وهو طفل و�ٍع؟!

ف�صارع في �لرد قائاًل:
-�إنه مري�ص نف�صيًّا منذ �أن ُتوفيت �أمه.

فتجهم وجه �لمعلمة و�لتم�صت �لمقعد لتجل�ص كي تبتلع حزنها.
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المجنونة

في حجرة مظلمة ي�صلها �صوء خفي�ص ياأتيها من باقي �ل�صقة فيتناغم 
�ل�صوء مع �صوء �لحجرة �لأبي�ص �لتي يملوؤها �صوء و��صح بع�ص �ل�صيء، 
و�ألو�ن  �لأكل  ببع�ص  ملطخ  �لأبي�ص  وثوبها  فر��صها  على  »نهاد«  تجل�ص 
�ل�صغيرة،  �لعر�ئ�ص  تقبل  مر�صها،  غمرة  في  بها  تلعب  �لتي  �لأطفال 
وت�صع �لأرز في فمها بحب وغناء لذيذ، لكنه غير مفهوم �أبًد�، ف�»نهاد« 
�لخريجات،  كغيرها من  �لهند�صة  كلية  في  تخرجت  مثالية  فتاة  كانت 
وكانت  �لآم��ن  �لم�صتقر  بالزو�ج  حلمت  �أنها  في  عنهم  �ختلفت  لكنها 
ا �إن  تتمنى �أن تلد �أطفاًل كثًر� لتربيهم على مبادئها �لخا�صة �لعالية، حقًّ
هذه �أمنية �لأغلبية، لكن »نهاد« كانت تتمناها بلهفة �أ�صد، وما �أ�صقانا 
حين نتلهف �إلى �لنعم �لتي ت�صير �إلى حد ما م�صتحيلة، وها هو �لعري�ص 
قد �أتى محقًقا لها حلم �لزو�ج �لمثالي، عا�صت �صعادتها كما تود وتهوى 
بكل ما حلمت به، غر�ميات ولقاء�ت، فانتظرت بعد زو�جها قلياًل حتى 
فقرر�  حمل  يحدث  �أن  دون  �أ�صهر  �صتة  فم�صت  �صعادتها،  قمة  كانت 
�لذهاب للطبيب لمعرفة �صبب �لتاأخر فاإذ� فجاأة كالعادة ينقطع �لنور 
عن �لعيادة فتقترب »نهاد« من ح�صن زوجها بخوف كاأنها طفل �أعادوه 
�إلى �أبويه حاًل بعد �صياع طويل. ف�صقطت حقيبتها ليخرج منها �لهاتف 
لي�صيء �لمكان نوًر� فقد كانت �لهو�تف قد �أخفت ظلمة �لمكان بالنور، 
�لممر�صة  �أخرى فنادت  �لنور مرة  �إل خم�ص دقائق حتى عاد  وما هي 
على »نهاد« لمقابلة �لطبيب فدخال وجل�صا على �لمقعدين �أمام �لطبيب 



للقلق ف�صرخت  �أن �لطب قد تقدم ول د�عي  فر�ح �لطبيب يطمئنهما 
»نهاد« مقاطعة له قائلة:

-�أعلم هذ� �لكالم، لقد �صمعته كثيًر� في �لدر�ما، �أتق�صد �أن �أحًد� منا 
ل ينجب؟

فردَّ مهدًئا لها:
-نعم يا »نهاد« و�إنه �أنت، لكن ل تقلقي.

وهنا �صرخت في وجهه وقالت:
-ل، �أنت كاذب. �إني ل�صت عاقًر�.

فاأم�صك زوجها »خالد« يدها وهد�أها بكوب ماء وذهبا مًعا �إلى �لبيت في 
حزن و�صجن و»خالد« طيلة �لطريق يهدئها ويقول لها:

-�إن �هلل كريم فال تخ�صي �صيًئا يا »نهاد«.
وفي غمرة تهدئتها؛ حيث كانت نهاد تجل�ص في �لمقعد �لخلفي ��صطدم 
�أن  دون  �نحرف  حيث  �لطريق؛  بجانب  �صجرة  في  بال�صيارة  »خالد« 
يدري، وما �أفظع �لدنيا حين ت�صدمنا بالهموم فنجدها تحدث تباًعا، 
ولعل �لحزن �لذي خيَّم عليهما هو ما �أدى به �إلى عدم �لتركيز، ولطف 
�هلل �أن �لحادث كان قرب بيتهما ف�صرخت »نهاد« و�أ�صابها جنون، كان 
ذلك بد�ية لذهاب عقلها من �أثر م�صاهدة �لدم، وز�د من نوبة �صر�خها 
�إلى جنون حينما علمت بموته وهي �إلى �لآن في حجرتها مع �أخيها يطل 
�لمن�صودة،  �صعادتها  تعي�ص  وحنان  بحب  لعبها  تتد�عب  فترة  كل  عليها 
ومن فرط حبها وجنونها بالأطفال تتخيل �أن �للِعب هي �أبناوؤها، تظن 
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�أخاها  يحاور  طبيبها  هو  وه��ا  وت��رع��اه،  تحبه  طفاًل  ليلة  كل  تلد  �أنها 
»محمد« بعد فح�صها.

�لطبيب: ل تقلق يا »محمد«، �إن �هلل كريم، فاأحياًنا يكون �لجنون رحمة 
من �هلل لأن �لمجنون يحقق كل ما يحلم به في عالمه �لخا�ص، وهكذ� 
يرتاح من �ألم �لدنيا و�لو�قع، لكن ل بد �أن ت�صعها في م�صت�صفى كي ل 

توؤذي �أحًد� بنوبات جنونها.
فا�صتجاب »محمد« للطبيب على �لفور على �لرغم من حبه لها ورغبته 
في  �لنا�ص  كالم  يخ�صى  �لب�صر  كعادة  فهو  �لمنزل،  في  معه  تظل  �أن 
�لخا�صة.  تخلفاته  له  �صرقي  مجتمع  في  فنحن  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  مثل 
بعيًد�  تاهت  للم�صت�صفى،  تو�صيلها  �أثناء  في  منه  وهربت  باغتته  لكنها 
عنه، ظلت �صائرة في �ل�صو�رع تبت�صم لإن�صان وت�صرب �آخر حتى تعبت 
من �صيرها ونامت بجانب بائعة خ�صار في �صارٍع ما، و��صتيقظت على 
�صوت بائعة �لخ�صار تحاول �أن تبعدها عن خ�صر�و�تها كي ل تعبث بها 
فانهالت »نهاد« على بائعة �لخ�صار �صرًبا بالطماطم وهاج �لمكان كله 
ليحلو� م�صكلة �لمجنونة �لتي ثارت عليهم ف�صقطت »نهاد« مغ�صيًّا عليها 
بينهم و�صمت �لجميع يفكرون في �أمرها، ماذ� �صيفعلون بها، فحملوها 
�ل�صعبية  �لمنطقة  تلك  في  �لجائلين  �لباعة  لأحد  �لخ�صار  عربة  فوق 
�إلى �أحد �لم�صت�صفيات �لعقلية ليدعوها فيها فكانت �لمفاجاأة،  فلجاأو� 
فقد كان �أخوها »محمد« هناك ي�صاأل عنها في كل �لم�صت�صفيات، ومن 
�أن  �أنه ر�آهم يحملونها فدخل في هرج ومرج معها يحاول  ح�صن حظه 
و�أخذها  نوبتها  فاأفاقوها من  قد وجدها  �أنه  فرح  �أخوها،  �أنه  يفهمهم 
لها غرفة حالما  �لم�صت�صفى فحجزو�  ��صمها في هذ�  لي�صجل  »محمد« 
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�أور�قها  �أور�قها، ونظر لها »محمد« مبت�صًما هو يودعها ليجلب  يح�صر 
و�إذ� بها تاأكل وت�صع �لطعام في فم �للعب �لتي تحملت عبثها وجنونها 
وحفظت لها جميل �صنعها في �أنها تطعمهم وتلهو معهم في حب و�صعادة 

على �لرغم من �أنهم جماد ل ي�صعرون.
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الكاتبة في سطور

* در�صت في كلية �لبنات - جامعة عين �صم�ص - فرع �آد�ب - ق�صم لغة 
عربية.

* فازت بجائزة مجلة �صباح �ليا�صمين �لأدبية بالمركز �لثاني مكرر في 
فن �لزجل.

* ن�صرت �أعمالها في جر�ئد: �لوطن – �لأهر�م - �لم�صري �ليوم.
»ليان«  د�ر  عن  �لأول  �لق�صيرة،  �لق�صة  في  جماعيان  كتابان  لها   *
بعنو�ن »بد�ية«، لها فيه ق�صة ق�صيرة بعنو�ن »�صغار« وق�صيدة بعنو�ن 
فيه  ولها  زوربا«  ي�صكت  »عندما  بعنو�ن  �صاد  د�ر  عن  و�لثاني  »ليالي«. 

ق�صة بعنو�ن »رق�صة �لود�ع«.
* ولها كتاب جماعي في �لق�صة �لوم�صة بعنو�ن كنوز �لق�صة �لوم�صة 

تحت رعاية �لأديب مجدي �صلبي.
�لم�صابقة  �لوم�صة في جروب  �لق�صة  �أربع مر�ت في م�صابقة  * فازت 

�ليومية للق�صة �لوم�صة تحت رعاية �لأديب مجدي �صلبي.
* فازت في م�صابقة د�ر حدوتة للن�صر عن ق�صة »�لمجنونة«.

�إلكترونية كثيرة مثل: ورقة دوت كوم، وطفرة  * كما ن�صرت في مو�قع 
جوز.
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* للتو��صل مع �لكاتبة على �صفحتها �ل�صخ�صية: ماي�صة �لألفي.
ht tps ://www .facebook .com /smi le .

 #169.flower
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فهرس القصص
�إهد�ء
تقديم

1- »�أثينا«
2- بلد �لتقدير
3- �لم�صطهدة

4-�لعمى
5- �لرد�ء �لأحمر

6- �لقرط
7- �لنجاة

8 - »يولند«
9 - لقاء �لمطر

10 - �لقر�ر �لأخير
11- ثورتي

12- �لملحد
13- موعد مع �ل�صيطان
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14- �صرب �لكفوف
15- �لمت�صولة

16- ر�صالة �إلى �هلل
17- �لمجنونة
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