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عىل أرشطة أوأقراص مقروءة أوأي وسيلة نرش أخر بام فيها حفظ املعلومات دون 
إذن كتايب من النارش، ومن خيالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية



3

قرص منوم ...

ـ األمانة ـ

خطف أبصارهم للحظة ضوء السيارة املبهر والذي كان يقرتب منهم 
فوق اجلرس. 

اقرتبت  األمانة ولكنها عندما  التي حتمل  أهنا هي  األوىل ظنوا  للوهلة 
أكثر وقفت بجوارهم وسأهلم سائقها 

- راحيني فني؟
- إتكل عىل اهلل. مستنيني أمانة. 

فهز السائق راسه وانرصف. 
كانت سيارة نقل ويبدو أن صاحبها أراد أن يستغل فراغها يف توصيلة.

كانوا قد تعبوا من الوقفة منذ صالة العشاء منذ أكثر من ساعتني وهو 
ينتظرون. ويتلفتون يميناًا وشاملاً منظرين العربة التي حتمل األمانة. كانوا 

ا عىل نساءااً عىل أطفال. رجالاً عىل شيوخاً
كان الرجال يتكلمون بجدية ويشعلون السجائر.

يلعبون أحيانااً  والنساء يتحدثن وهن يصطنعن احلزن، وكان األطفال 
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ويبكون أحياناًا أخرى.
بأن يدفن يف  املنتظر والذي أوىص  املتويف  بأن  العام ل يوحي  واملشهد 
الذين  القرية  أهل  يقفون هم من  أهل ألن كل من  له  أهله  بقية  قريته مع 

أحبوا أن يفعلوا الواجب. 
الفتاح  عبد  هو  بعيد.  من  قريب  أنه  ويدعي  فقط  منهم  لواحد  جماملة 

العامل باألجرة.
مصدر  من  ذلك  شابه  ما  أو  املتويف  قريب  بصفته  الفتاح  عبد  وكان 
املعلومات الوحيد لكل أهل قريته حول قريبه املتويف كان قد تلقى مئات 

األسئلة منهم. هل عنده طني؟ كم فدان؟ وكم يف البنك؟
ا؟ وهل له مرة؟ وحية أو ميتة؟ وعياله. صبيان أم بنات؟ أم األثنني معاً

كان كل سؤال يلقى عليه يشعره بأنه مهم؟ واألمهية صفة مل يعرفها أو 
هلا  هذه  األمهية  أن  ووجد  مهاماً  نفسه  ووجد  حياته.  طول  طعمها  يتذوق 
إحساس لذيذ ولكنه ل يعرف أي أجوبة لكل هذه األسئلة. ألنه مل يعرف 
ا من املرحوم أباه أن له عاماً يعيش  قريبه هذا أو رآه من قبل. فقد سمع كالماً
يف مرص ليس أكثر ومل يشأ أن يضيع هذه الفرصة وببعض الذكاء كان جييب 
ا أو  عام يعرفه ول يعرفه فكان يؤلف إجابة والسالم فكل كالمه اآلن صدقاً

كذباًا مصدق من قبلهم.
ا فيام  اليشء الوحيد الذي كان يؤرقه ويشعره بالقلق هو أن يظل منتظراً
أهل القرية الواقفة من طول النتظار فينرصفون. ساعتها سوف جيد نفسه 

ا يف حرج شديد منهم ومتوت أمهيته الوليدة. واقعاً
وقبل أن يسرتسل يف أفكاره املحبطة رأى نور سيارة ميكروباص تقرتب 
ظابط  نزل  الرشطة.  وعربة  السيارة  توقفت  وعندما  رشطة.  عربة  ورائها 

: وورائه عددا من جنوده واقرتب منهم قائالاً
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- مني قرايب املرحوم 
وعىل الفور كانت إحدى النساء جتيب.

عبد الفتاح يا بيه.
ا  وبالرغم من أن عبد الفتاح قد فرح بقدوم األمانة إل أنه مل يستبرش خرياً
لوجود ضابط الرشطة ومتنى شيئني بعدما أشارت املرأة عليه أوهلام أن خينق 
هذه املرأة وثانيهام أن تبتلعه األرض. ولعلمه بأن األمنيتني لن يتحققا فقد 

استسلم لألمر الواقع وسأل الضابط:
- مني فيكم عبد الفتاح؟

قال عبد الفتاح وهو يبلع ريقه الذي جف مثل عود احلطب الناشف.
- أنا يا بيه..

- البقية يف حياتك يا عبد الفتاح 
- حياتك الباقية يا بيه

- املرحوم يقربلك إيه؟
أين ذهبت اإلجابات؟  إجابة.  فلم جيد  للحظة  الفتاح  - وارتبك عبد 

وأين ذهبت براعته يف حبكها؟ ووجد أنه جيب أن يرد فقال: 
- قريبي يا بيه

فقال الضابط بضيق.
- يعني ايه؟ عمك. خالك. جدك؟

وعادت نفس املرأة تقول مرة أخرى وسط ضيق عبد الفتاح منها ومن 
لساهنا املسحوب 

- يبقي عمه يا سعادة البيه
قال الضابط

يبقى عمك؟
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- أيوة
- تعرف إيه عنه؟ 

فقال عبد الفتاح ببساطة 
- كل خري 

خالفات  يف  احلكومة  مع  ودخل  كبري  سيايس  مناضل  كان  إنه  تعرف 
سيايس  حزب  وبيملك  املعارضني  أبرز  من  وكان  سابقة  فرتات  يف  كثرية 
الفتاح يتلقى كل معلومة يلقيها الضابط عليه مثل  حيمل اسمه. كان عبد 
لكمة من يد مصارع يف رأسه وبالفعل قد بدأ يفقد اتزانه لول تشبث قدميه 
باألرض وإستناد يديه عىل مقدمة السيارة امليكروباص. إن املسألة اآلن قد 
ا غري مسارها الطبيعي الذي رسمه  تغريت متاما عند وضعها وختذت مساراً

هلا..
ليلة  ويعمل  قريبه  يدفن  أن  أراد  أنه  يف  تتلخص  احلكاية  كل  كانت 
للعزاء جيتمع فيها كل كبار رجال قريته ويكون هو وعمه املوضوع الرئييس 
لحاديثهام، وربام يضع كالاً من عمدة البلد وشيخ البلد قرشني خلسة يف 
جيب جلبابه مساعدة له.. هذا كل ما كان حيلم به. أما ما أضافه الضابط 
فأشياء كبرية عليه ل يفهمها ول يعرفها أو تربطه هبا أي عالقة، وأحس أن 
احلكاية ما دامت قد دخلتها احلكومة وضابط رشطة وعساكر فهو مقيض 
عليه.. عىل كل حال هو نصيب. حدث نفسه ذلك، وأكمل الضابط كالمه 

 : قائالاً
- عىل كل حال اهلل يرمحه...

ا عن مصريه وقال عبد الفتاح بلهفة وانكسار مستفرساً
- يعني هتقبضوا عليا أنا يا بيه؟..

فابتسم الضابط وقال: 
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- أحنا مش جايني نقبض عليك يا عبد الفتاح أحنا جايني نشاركك
لعبد  هبم  يده  ومد  املفاتيح  وبعض  ا  أوراقاً جيبه  من  الضابط  وأخرج 

 : الفتاح قائالاً
- ديه مفاتيح شقة يف مرص وأرقام حسابه يف البنك ومعاهم املستندات 
اخلاصة بكل أمالكه، وأكمل بجدية يفرضها عليه املوقف ويقابلها دموع 

وحرية وفرحة ولبخة من عبد الفتاح 
- البقية يف حياتك...

                                                                                            متت 
1999/10/15
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ـ أنا ـ

بيضاء مثل الصفاء، تركيبة مجاهلا تركيبة رسيعة املفعول. طاغية. سامة. 
إذا مل حترتس وتتجنب رسياهنا فيك، بالرغم من ذلك اخلطر إل أين وجدتني 
اتعاطاها لدرجة اإلدمان.. الذوبان. جمنون فقد كل ما يمت لة بصلة بذرة 

عقل.
عند  النظر  تتعد  مل  لكنها  عالقة  هبا.  عالقتى  بدأت  يزيد  أو  شهر  من 
ذهاهبا عند الصباح ترمقنى، وعند اياهبا ىف الظهرية. هذة املرة النظرة ذات 
أنا.  اهنا تريدنى  املعنى.  التى ترفعها وتشري هبا اىل تؤكد هذا  مغزى واليد 

ولوحدى. لبد اهنا ايقنت انة ل فائدة من النظرات.. نعم الرأى
ملغادرة  المن  أحتياطات  أختذ  وكالرهاوان  العامرة  باب  من  دخلت 
املحل. عندما تبعتها اىل باب العامرة وجدهتا أختفت. لبد اهنا ارسعت، 
ان  اىل  السالمل  فوق  طرت  أجىل.  من  لبد  والغرض  غرض،  ولرسعتها 
وصلت لباب شقتها، وجدتة موارب قليال. بداية حكيمة لنجاح العملية.. 
تسلل اىل ذهنى تساءل.. كيف أبدا، ل بد من الدخول أول وبعدها تفكر 
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الباب. الحتياط واجب. بخطوات  القادمة. دخلت وأغلقت  ىف اخلطوة 
مرتبكة أتقدم بطيئا. بحافز الشهوة أتسند، غابت وتاهت منى داخل الشقة 
عن  زادت  النشوة.  مألتنى  تستعد.  لبد  أصرب.  لنفسة  قلت  الواسعة. 

حجمى فأرتعد هلا جسدى..
الدش،  صوت  الصوت  ذلك  مميزا  ماء،  خرير  صوت  سمعت  فجأة 
وقعت عيناى عىل باب احلامم عند اخر الطرقة، ووجدتنى مسمرا كالصنم 

وقد تأكد داخىل األحساس بأهنا هى التى بالداخل تستحم..
وأى  يتملكنى،  الذى  الحساس  ذلك  جمنون  أحساس  وأى  حظ  أى 
جتربة ىف العامل أنجح من جتربتى وأنا واقف ىف هذة اللحظة أمام امرأة عارية 

تستحم ل يفصلنى عنها ال مانع بسيط. باب خشبى..
بالرغم من اللبخة ال أن خياىل بدأ يعمل. من أى بداية أبدأ.كلها تصل 

بى لغرىض، وكلها واحدة..واملعنى واحد
.. ل بد اهنا الن تقوم بغسل قدميها..لعىل قليال اىل الركبتني.. ما فوق 
طاف  للجنون.  أصل  حتى  أيضا  أنا  وتثرينى  تثرهيا  ثراء  منطقتا  الركبتني 
املرأة  تصور  لقطات  من  شاهدت  ما  وكل  صور  من  رأيتة  ما  بكل  خياىل 

عارية، وخلتها ىف كل املواضع. وجدهتا فاقت احلد والتصور..
ووجدتنى قد أندجمت ىف صور وأفعال مل تتعد خياىل اجلامح. فام زالت 
أنتظر  أمامها  واقفا  زلت  ول  ينقطع،  مل  املاء  وصوت  احلامم  بداخل  هى 

خروجها..
وخرجت ليس من احلامم ولكن من حجرة جانبية.و وقع قلبى من هول 

املفاجأة
وقالت

_ خد..
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وبنظرات مذهولة تتنقل بينها وبني باب احلامم أتسائل ووضعى الغريب 
الذى أنا عليةجعلها تتساءل هى أيضا

_ مالك؟..
_ هة...

فقالت بأستغراب
_ خد أمسك احلاجات دى..

وأمسكت بقطع املالبس املختلفة وذهبت.. مل يعد مهام أن أعرف من 
بالذات  أنا  بالذات ألأخذ املالبس.. ألننى  أنا  تنادينى  باحلامم. فقد كانت 

صبى املكوجى املوجود بالشارع..
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ـ التامم ـ

قال  عندما  متامه  إلقاء  "حاتم" من  انتهى  "شعبان" فقد  انتظروا  كلهم 
أربعة متام وسكت وسكت ليخلوا الزمان واملكان لصوت "شعبان" القوي 

اجلهوري من آخر املعسكر كأنه خيرج أغنية قصرية ويغنيها بمزاج. 
ومل يكن "حاتم" وحده هو الذي انتظرها. انتظرها معه يونس هو الذي 
سوف يلقي بستة متام بعد شعبان انتظرها ليسمعها، وانتظرها ليلقي بتاممه 
أنه يكره شعبان ول  الشاويش عامر للحكمدار رغم  وخيلص، وانتظرها 
بعدها شتيمة وربام دعوة  أنه يسمعها ويلفظ  – إل  يطيقه وكذلك اآلخر 

عليه.
مكتبه  يف  جالس  وهو  الذوباجتي  نبيل  الضابط  حرضة  انتظرها  ا  أيضاً
فيبتسم للطريقة التي يؤدي هبا شعبان ويطمئن إىل أنه صاح ومل يغفل وأنه 
مل ليس هناك أي يشء مريب فقد كان شعبان بالنسبة بصحته وقوته وصوته 

اهلائل الرنان بأقرانه اخلمسة بل وباملعسكر كله.
من  بالقرب  يسكنون  من  بعض  معهم  وانتظرها  هؤلء  كل  انتظرها 
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املعسكر ولكنها مل خترج 
انتهى حاتم من إلقاء متامه وانتظر شعبان.

لبد أن شيئاًا حدث.. قاهلا يف نفسه الضابط نبيل وقلق وتعجب الشاويش 
عامر هل يمكن أن يكون اهلل استجاب دعوة من دعواته وانخرس لسانه. 
أو يكون قد نعس وراحت عليه نومه. لو كان ذلك – ومتنى أن يكون ذلك 
إذا مل يكن شيئا أكرب – فسوف تكون ليلة سوداء عىل رأسه وسوف يدوره 
مكتب – أيضا تعجب "حاتم" ومعه زمالؤه الثالثة الذين يسبقونه يف إلقاء 

التامم.
املوقف  بدلاً من شعبان ويعالج  متام  يلقي بخمسة  يونس هل  واحتار 
ا شعبان بعيد ومكانه  لكن من ذا الذي ل يعرف صوت شعبان املميز أيضاً
ما  ليعرف  مكانه  يرتك  أن  يستطيع  ول  املعسكر  آخر  عند   - املبنى  خلف 
حدث له احتار يونس هل يلقي بستة متام  قبل مخسة؟ هل يعقل هذا؟ وهل 

يسكت؟ ظل ساكناًا وانتظر أي يشء سيحدث.
الليلة ممن يف املعسكر وبعض ممن  وتساءل كل من كان مستيقظاًا تلك 

يسكنون بالقرب منه.
ا عىل اجلميع بسكوته. إهنا املرة  ا وقلقاً كان شعبان قد بدأ يغلف غموضاً
كانوا  بتاممه.  يلقي  ول  فيها  يسكت  والتي  "لشعبان"  حتدث  التي  األوىل 
كلهم يعرفونه – كل من يف املعسكر- يعرفون من هو شعبان القوي البنية 

الطويل الفارع. وجهه املبتسم. املسمسم يف تقاطيعه.
يعرفون  تقبل وتتحمل وتصرب.  التي  املتواضعة  نفسه احللوة  ويعرفون 
عنه واد راجل ابن حالل. ويعرفون متاعبه ومهومه والشغلة التي يشتغلها 
ألقى  بأي يشء.  يتأثر  أنه ل هيمه يشء ول  ينزل األجازة. يعرفون  عندما 
تأكد  قد  وكان  شعبان  ينطق  ومل  "شعبان"  وانتظر  وسكت  متامه  "حاتم" 
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أحد  يرسل  أن  يمكنه  وكان  يشء  حدث  قد  أنه  "نبيل"  الضابط  حرضة 
"عامر" من  العساكر لريى ماذا حدث، خرج بنفسه لريى وقع الشاويش 
مكانه منسحباًا ذاهباًا إىل شعبان ليضبطه متلبسا يف نومه  وغفلته وقرر كل 

من "حاتم" وبعض من زمالئه يف املعسكر أن يذهبوا إىل "شعبان" لريوه.
كانت كل تلك املجموعة تسري يف هدوء وحذر إىل مكانه. وكلام اقرتبت 
املسافة ضعفت حركة األقدام وقلت وحتفز الشاويش "عامر" وفرح بالتهمة 
التي ستلبس "شعبان" ومتنى الضابط "نبيل" أن يكون ما حدث "لشعبان" 

أي يشء آخر ل يعرضه لعقوبة متنى ذلك ومتنى معه "حاتم" ومن معه.
وملا التقت عيوهنم اختذت نظراهتا طابع التعجب لكن مل ينطق أحد منهم 
بحرف واحد. وملا رأوه ورآهم تساءلوا يف أنفسهم وسألوه بعيوهنم. أرادوا 
"نبيل" لكنه هو اآلخر سكت سألوه  أن يرتكوا السؤال لكبريهم الضابط 
بعيوهنم. كانت عيناه جتيب بدمعتني نزلتا عىل خديه وسالحه عىل كتفه...
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ـ اخلدعة ـ

ا  كنا قد وصلنا للنقطة التي ل بد أن تفعل عندها شيئااً والرجل هو أيضاً
قد وصل إىل وضع متميز وشاذ، وشذوذه يوحي لنا بعدة أشياء بصدد أن 

يصل إىل إحداها.
ا أو أنه كان ماشياًا فوقف فجأة ونظر إىل األرض  فهو من البداية كان واقفاً
الغريب أن يطيل وهو حيدق يف  أما  إنسان لفرتة ليس عجيباًا  ووقوف أي 
األرض وقد أختذ وجهه طابع اجلدية ثم بدأ يميل بنصف جسده العلوي 
نحو األرض إىل قطعة معينة من أرض الشارع ومالت معه ذراعاه وأخذت 

يداه تبحثان فيها ثم انتهى إىل أن جلس القرفصاء فظل عىل وضعه.
لُبدَّ أنه وجد شيئاًا فلوس مثالاً أو قطعة ذهبية أو أي يشء له قيمة لفت 
ا  انتباهه ويستوقفه وجعله هيتم هذا اإلهتامم املبالغ فيه والذي يبدو واضحاً
أمام  مكان  يف  منا  واحد  فكل  متفرقون  لكن  ثالثة  وكنا  وجهه،  عىل  ا  جداً
هذا  رؤية  يف  الرؤيا  يف  أتفقنا  أننا  املهم  رشفة  أو  شباك  من  يطل  أو  بيتهم 
الذي سوف  أو  فالذي وجده  بدايته واألمر أصبح مهاماً  وتتبعه من  املنظر 



أنه كنز والكنز يف شارعنا. عىل أرض  قليل لبد  بعد  الرجل  حيصل عليه 
ليس  ا  إذاً الرجل غريب.  وهذا  الغرباء  من  فيه  احلق  وليس ألحد  شارعنا 
وبدأ  برسعة  حتركنا  عليها  ا  وبناءاً النتيجة  هلذه  توصلنا  يشء.  يف  احلق  له 
حتركنا حتى ل يضيع الوقت فرتك كل واحد منا مكانه إىل موقع الرجل ويف 
رؤسنا فكرة واحدة، وعيوننا تنظر لبعضها نظرات متفقة عىل يشء واحد. 
له وبمجرد  املفاجأة صاعقة  اقرتبنا حتى تكون  الرجل. هبدوء  اقرتبنا من 
أن يمسك باليشء سوف هنجم عليه ونأخذه منه، وأي اعرتاض أو رفض 
القرار، وعندما وصلنا إليه.  الندم. كان هذا هو  يصدر فلن جيني معه إل 
ووقفنا بجواره التففنا حوله وحلسن احلظ أنه مل يوجد مارة يف تلك الفرتة 
فيبدو األمر غريب وملفتا لألنظار.. اختذنا قرار وهو أنه قد مال كل واحد 
فينا بنصف جسده العلوي وأسند كفيه عىل ركبتيه ونظرنا مع الرجل إىل 
األرض.. إىل موضع الكنز منتظرين اإلكتشاف العظيم وتركناه يعمل يف 
انتباهه  بجواره  يشوبه حتركنا ووقوفنا  مل  والذي  الذي مل خيرج عنه  صمته 
لوجدنا وفزع مثالاً وكأننا ليس لنا وجود باملرة غيباًا هذا وغرابته مل هنتم هبا. 

اهتاممنا أن نركز يف النقطة التالية.
اخلطوة التي ستعقب عثوره عىل اليشء الذي يبحث عنه فام زالت يداه 
تبحثان يف تراب الشارع لدرجة اإلتساخ، وبحثهام أشبه بالعبث، وعبثهام 
بدأ يعبث بنا وبعقولنا ونحن صامتون سألنا أنفسنا ماذا يقصد هذا الرجل.. 
ظهر مقصده عندما رفع يديه املتسختان عن األرض وليس فيهام يشء، 
فالتفت إلينا وعىل وجهه نظرة ساخرة حتولت يف جزء من الثانية إىل ضحكة 

عالية وقد ازدادت سخرية منا. 



19

قرص منوم ...

ـ أيب ـ

ا ووجهه أبيض وله شارب، وكان يلبس اجللباب،  كان أيب طويالاً رفيعاً
ا متعصباًا وكنت أخافهه وأكرهه وأجتنبه، وأتوقع العقاب عندما  وكان شديداً

تشتكي له أمي فيشخط يف:
ـ أنت يا له

أنفي  ويف  باكياًا  عنه  فأذهب  يرضبني  أو  يشتمني  خائفااً.  إليه  فأجري 
رائحة عرقه من جلبابه التي أأنفها..

اآلن 
وبعد أن مات أيب وكربت وأصبحت طويالاً ووجهي أبيض ويل شارب، 

ا.. وألبس اجللباب وجلبايب له رائحة. أنجبت ولداً
أحبه وأحضنه وأبوسه.

أحيانااً أشخط فيه وأرضبه عندما يغلط. لبد أن أربيه وأقسوا عليه كام 
ا، وأعلم أنه  كان يفعل أيب حتى ينفع كام نفعت. أعلم أن ذلك يؤملني كثرياً
لبد خيافني ويتجنبني ويشم رائحة جلبايب فيأنف منها، ولكن هل يعلم هو 



أين اردت مصلحته؟..
ربام لن يعلم اآلن
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ـ فشل ـ 

عاطالن فاشالن جلسا يدخنان سيجارة. اينعم سيجارة واحدة لهنام ل 
يملكان من املال ما يمكنهام ان يدخنا سيجارتان.

فرصة  حتى  أو  للغني،  فرصتني  عن  ويبحثان  يفكران  أخذا  العاطالن 
والفراش  وامللبس  السجائر والطعام  يقتسامن  واحدة ويقتسامهنا سويا كام 
وكل شئ يف حياهتام، لبد وضعهام هذا والذي ليتغري قد ضاقا به ولبد 

أن يتغري.
وذكرا طويالاً ولهنام مل يتعودا عىل التفكري الطويل فلم يتحماله وأحسا 
مل  وعندما  قصري  وقت  ويف  سهلة  فرصة  يريدان  كانا  طعم.  له  ليس  أنه 
جيدا فكرة تويف برشوطهام يأسا. هذا بجانب عدم وجود سيجارة أخرى 
األخر،  عن  ا  بعيداً بنظرة  منهام  كل  وانرصف  اإلستمرار  عيل  تساعدمها 
تقف  والتي  الفخمة  السيارة.  تلك  إىل  واحدة  نظرة  يف  اشرتكا  ولكنهام 
يده  ويف  منظرة،  اعجبهام  أنيقة  بمالبس  رجل  منها  ونزل  منهام  بالقرب 
حقيبة سوداء صغرية ووقف يتلفت حواليه ويتأمل املكان وكأنه يبحث عن 
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شئ  أو ينتظره وكأي اثنني عقلهام فارغ مثلهام أخذا يتابعان املوقف بأهتامم 
ثم وقف  احلقيبة  بعيدا عن  السيارة.  ا عن  بعيداً يتميش  الرجل  شديد وبدأ 
مراقبتهام  كانت  مرة  كل  ويف  مرات  عدة  ذلك  كرر  نحوها.  ومتيش  ولف 
بالقرب  أن مرت سيارة مرسعة  يرتفع، وحدث  تشتد وتركيزمها علية  له 
بدا عىل وجهه  ما مرت عليه وتابعها وقد  بعد  ثم زادت من رسعتها  منه 
رد  وكان  ظنه  خيبه  ولكنها  عنده  تتوقف  أن  يتمني  كان  كأنه  الرضا  عدم 
ا احلقيبة عىل األرض  ا عىل هذه الفعلة فجري نحو سيارته تاركاً فعله رسيعاً
ا وراء السيارة وسط دهشتهام ودون أن يفهام شيئاًا، إل  وركبها وانطلق مرسعاً
ا واستوعباه وهو أخذ احلقيبة التي عىل األرض والتي ليس  شيئا فهامه جيداً
يكون  أن   يتمنيان  وأمسكا هبا ومها  نحوها  هلا صاحب، وجريا مرسعني 
ا  ا عن املكان إىل مكان آخر أكثر أمنا وبعيداً ا بعيداً حلمهام بداخلها، وانطالقاً
يلتقتان  جلسا  اجلري  كثرة  من  يلهثان  ومها  إليه  وصال  الناس  أعني  عن 
األنفاس واحلقيبة بينهام. بادر أحدمها بفتحها. أمتلئا رسورا وسعادة. لقد 
حتقق احللم. كانت احلقيبة مليئة باألوراق املالية فئة اخلمسون واملائة جنيه.
اشرتاكا يف ضحكة هيستريية ومها يتفحصان النقود التي مل يملك أحد منهام 
ورقة واحدة منها طوال حياتة، وازداد ضحكيهام وعال صوته. ولكن ماذا 
ا ثالثاًا بدأ يشاركهام  حدث. لقد توقفا فجأة عن الضحك. كان هناك صوتاً
الضحك. كان صاحب احلقيبة وخلفه عدة رجال اقرتب أحدهم وأخذها 

وناوهلا لسيدة وسط صمتهام وذهوهلام.
وقال صاحب احلقيبة بعد أن توقف عن الضحك 

انتوا عملتوا جمهود كبري علشان خاطري،. لكن  أنا متشكر خالص   -
مش هقدر أكافئكم من الىل يف الشنكة ألهنا مش هتنفعكم.

وبحث يف جيوبة قليالاً حتي أخرج علبة سجائر قائال.
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-بتدخنوا. هه. بتدخنوا...
وألقا هلام علبة السجائر وانرصف ورجاله ورائه.

يدخنان  كانا  ما  ورسعان  انتابتهام  التي  الذهول  حالة  عن  وانرصفا 
سيجارتان هذه املرة ولكن دون أن يفكرا يف طريقة للغني.
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ـ َخلل ـ

رشق  عىل  حتته  واجلامهري  مصارعة  حلبة  يف  هائجااً  ا  ثوراً يصارع  كان 
السهم األخري يف قلب الثور وقتله، وكان كل من يشغله هو أن تراه )نوسة( 
يف تلك اللحظة وحتس بمدى شجاعته. ورسح قليالاً يف ختيل وجهها وهي 
تبتسم له مشجعة، ويف جزء من الثانية كان قد هجم عليه الثور اهلائج بقرنيه 
أنه  ولول  األمل  من  يرصخ  وهو  الرسير..  حتت  وسقط..  ا  بعيداً به  وأطاح 
التي تسيل من  الدماء  تلك  الذي حدث كان حلاماً فقط وأن كل  أن  أيقن 
أنفه من أثر سقوطه لتأكد أن ما فعل به هذا ثور حقيقي وقام وهو يلعن – 
بينه وبني نفسه – ذلك الفيلم األسباين الذي مل يكف عن مشاهدته ثالثة 
قدمها  فعرقلت  رصخته  سامعها  بعد  )نوسة(  إليه  وجرت  متواصلة،  أيام 
من  احلجرة فسقطت عىل وجهها وسالت  أرضية  املفروشة عىل  السجادة 
أنفها الدماء هي األخرى ومل جيد األثنني إل أن يعالج كل منهام نفسه. بعد 
قليل كانا مستلقيان عىل الرسير وكل منهام يفكر يف أن اآلخر هو السبب فيام 
حدث له من وجهة نظره اخلاصة، وعندما ألتقت عيوهنام إبتسام ثم أشرتكا 

يف يف ضحكة طويله.
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ـ ِعلل ـ

كان حيدث نفسه بذلك احلديث وهو يتميش يف إحدى الشوارع املزدمحة. 
الطبيعي  مسارها  عن  السيارات  تلك  من  واحدة  لخترج  “ملاذا 
بعض  مع  بسيطة  بكدمات  تصيبني  ولكن   - تقتلني  ل   - وتصدمني 
من  هبا  أهرب  أيام  عرشة  أو  اسبوع  من  اكثر  ا  عالجاً تستغرق  ل  اجلروح 
ذلك التحقيق املفاجئ ولو مؤقتاًا وأعيد ترتيب أوراقي من جديد. ثم أن 
ا مناسباًا أحدده وإقدره وأقرره( ويبدو  احلادث سيجعلني أطالب بتعويضاً
أن نغمة التعويض تلك أعجبته فأطال التفكري فيها - ) ومل ل - وقد سمعت 
ا عن أناس  املائة، وقد قرأت كثرياً التعويضات مضمونة مائة يف  أن قضايا 
كونوا ثروات طائلة والسبب يف ذلك هي تعويضات حصلوا عليها. لست 
أقل منهم. فقط ينقص احلظ وذلك السائق األعمي الذي يصدمني، ولكن 
السيارة  تقتلني  ل  وملاذا  هواي  عىل  سيأيت  احلادث  ذلك  أن  أضمن  كيف 
أريده..... ل  التعويض؟لل.  لذلك  ا  شهيداً وأصبح  ستصدمني  التي 
تقدم  تقدم.  إنه اخلالص من كل مشاكلك.  يافالح  آخر  وهل عندك حل 
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من خطتك وانجح فيها. وإذا مل تتحرش بك إحدى السيارات فتحرش هلا 
أنت. فقط عليك أن تنظر ألعىل وتقرتب من مسار تلك السيارات ول تعبأ 
بشئ حولك وسيكون كل شئ عىل مايرام وعندما حيدث ستكتب الصحف 

يف عناوينها الكبرية احلمراء. )جمنون يصدم مواطن خملص رشيف برئ(.
إىل  بالتحدث  له  لتسمح  خطرة  حالة  يف  الرشيف  املخلص  )املواطن 

الصحف ووكالت األنباء العاملية(.
ويطالب  للشفاء  يتامثل  وبدأ  اخلطر  مرحلة  تعدى  الربيء  )املواطن 
ا  أبعاداً يعطي  ألعىل  النظر  إبدا.  هيا  التعويض.  ذلك  أمجلة  ما  بتعويض( 
أخرى للحياة. سامء صافية. شمس دافئة. إمراة مجيلة تطل من رشفة شقة، 
ماذا  توقع.أتدرون  كام  سيارة  تصدمه  مل  لألسف  ولكن  وسقط  وحدث 
ا. حدث، لقد قادته خطته تلك إىل سالمل أحد األنفاق وكان سقوطه مروعاً

ربام نيته “احلسنه هي التي وراء ماحدث له”
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ـ يوم التالت ـ

قال أيمن
ـ وبعدين يا رجالة 

قاهلا بصوته اخلشن بصفته رائد الفصل، والفصل تانيه عارش يف مدرسة 
الصنايع، وقال بابتسامته املعهوده التي تظهر أسنانه الصفراء.

وكلام حدثت مشكلة أو أمر ما حيتاج للمشورة يقول وبعدين يا رجاله 
وهو يبتسم بأسنانه الصفراء ويقوهلا باحرتام وخترج يا رجاله من فمه كبرية 

وكأهنا خترج من فم رجل كبري ونحس معها أننا رجال وكبار. 
ونحن رجال. رجال صغار. يف السادسة أو السابعة عرش. نعمل بأيدينا 
التي أغلظت وخشنت، ونكسب من عرق جبيننا ول نأخذ مرصوفنا من 
الرجال  حياة  ونعيش  معظمه  وربام  به  نعمل  ما  نصف  نعطيهم  بل  آبائنا. 

ونعامل بعضنا معاملة الرجال. لذلك كان أيمن يأخذ منا املشورة.

فقال أحدنا وهو يصيح 
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- يال نروح

ووافق البعض وحتمسوا وهاجوا وظاتوا وقالوا يال... وسكت البعض 
اآلخر بني غري موافقني ومرتددين، واحلقيقة أننا كنا كلنا مرتددين ل ندري 
هل نميش أم نبقى وننتظر إذا مشينا فسوف يكتب الفصل كله هروب وكأننا 
مل نفعل يشء.. وكان األجدى بنا أن نجلس يف بيوتنا ول نتعب أنفسنا يف 
احلضور.. وإذا أنتظرنا فاإلنتظار طويل. إهنم ثالث حصص وهي الثالث 
حصص األخرية يف يومنا هذا والنهار هنار شتاء قصري وهنار اليوم اقرتب 
الليل  بعدها  ليأيت  وتذهب  وتذوب  تزبل  أن  شمسه  واقرتبت  ينتهي  أن 

والعتمة وقطار آخر النهار سيكون قد ول..

نحن نعرف تلك املصيبة التي تتكرر كل يوم ثالثاء. فهو اليوم الوحيد 
الذي نخرج فيه من املدرسة بعد املغرب ونخرج ونحن يف غاية اإلعياء كام 
ا  ل نسلم من برد الليل الذي يلعب بأجسامنا.. إننا نعرف هذا اليوم جيداً
ونعمل له ألف حساب وكأنه يوم موتنا ونسأل اهلل ملاذا خلق يوم الثالثاء 
ا أن يمر عىل خري  اللقمة يف الزور وندعوه أيضاً يف منتصف األسبوع مثل 

وسالم.
إنزاح من عىل ظهورنا  ثقيالاً  ا  كأن مهاً الصعداء  نتنفس  يذهب  وعندما 

ونبتسم لبعض ونقول فرحني وبتنهيده كبرية.
- يا بوي يوم التالت خلص..

هناك  ومازالت  األوىل  احلصة  معظم  إل  يمىض  فلم  خيلص  مل  ولكنه 
الثالث  يوم  أن  الدائم  بعد، وإحساسنا  تنتهي  ثقيلتان مل  حصتان طويلتان 
نفورنا  من  يزيد  كثرية  ثالثاء  أيام  بعده  من  سيأيت  والذي  ينتهي  مل  الذي 
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وثورتنا العارمة التي تعج هبا صدورنا..

ومل يعجب أيمن رأي صاحبنا الذي يريدنا أن نروح فإذا ذهبنا فسيكتب 
العقاب ونحن يف غنى عن ذلك وأيمن  ا ومل ننجوا من  الفصل كله هروباً
ا وننظر أليمن حائرين ويعود ليقول دون أن يبتسم ابتسامته  ينظر إلينا حائراً

املعهودة.

- وبعدين..

دون أن يقول يا رجالة كعادته. فنحن يف هذه اللحظة مل تعد رجالة ألننا 
ل نستطيع أن نأخذ قرار مثل الرجالة ولكن قام سيد وأخذ كتبه وقال..

- ل بعدين ول قبلني أنا مهيش
 

واندهشنا جلرأته ولقراره الذي اختذه، وقام من بعده هبلول وأخذ كتبه 
: هو اآلخر قائالاً

 
- خدين معاك أنا كامن 

ا وقال أيمن حمزراً
 

- هكتبكوا هروب
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فقال سيد

- مدرسة البنات طلعت

فرد أيمن

- علشان البنات تتكتبوا هروب

فقال هبلول 

- هروب هروب 

وخرج.. وخرج ورائهم أيمن ليقنعهام ولكنه عاد برسعة وسألناه بلهفه

- مشوا
 

فقال ساخطاًا عليهم

- غاروا

ا غرنا من جرأهتام وكل واحد  واحلقيقة أن أيمن غار منهام ونحن أيضاً
فينا يقول يف نفسه ) إهنام رجالة واهلل (
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واألستاذ  طويلتان،  حصتان  هناك  ومازالتا  أنتهت  األوىل  واحلصة 
التالت  يوم  يف  ونلعن  نسب  وعدنا  يأيت  مل  العربية  اللغة  مدرس  معوض 
عىل سيد وهبلول وعىل الدنيا كلها، وضقنا بأنفسنا وضقنا بالفصل فبدأنا 
ل  سعته  رغم  ولكنه  الواسع  املدرسة  حوش  إىل  منه  خارجني  نترسسب 
يسعنا كام مل تستطع أي بادرة أمل أن تصل إىل نفوسنا فتقلل من ضقنا فرتفع 
من معاناتنا وقد أدركنا أننا ل حمالة مل نربح املدرسة إل بعد املغرب ومل نصل 
الكلامت  نلفظ  ومجاعات  ا  أفراداً نميش  وأخذنا  العشاء،  بعد  إل  بيوتنا  إىل 
ا أن يفعل لنفسه  الساخطة من أفواه ساخطة حتى أيمن نفسه مل يستطع أيضاً
شيئاًا إل أن يسخط مثلنا وثور مثلنا وكأنه قد قدر لنا أل نفعل أكثر من ذلك 

أو نزيد.

األستاذ  جاء  لقد  طويالاً  وانتظرناه  املنال  صعب  هو  ما  حدث  ولكن 
الطويل  ووجهه  األقرع  ورأسه  الرفيع  بجسده  جاء  حقيقة  معوض.. 
املمصوص جاء كله عىل بعضه، واندهشنا ل ندري كيف، والتففنا حوله 
وكأنه  معنى  هلام  ليس  أو  معنى  هلام  بكلمتني  يلقي  فينا  واحد  وكل  نحييه 

لزما علينا أن نتكلم ونحييه، ورد حتيتنا ثم قال بحزم 

 - سايبني الفصل ليه؟؟..

يلقي  فينا  واحد  كل  وعاد  يتكلم  مل  لكنه  اإلجابة  يتوىل  أليمن  ونظرنا 
ا حديثه  بكلمتي وبأعذار خرجت طبيعية منا فقال األستاذ معوض موجهاً

أليمن
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- إديني ورقة الغياب
 

ناوهلا له. وسكتنا وانتظرنا، واألستاذ مل يقل أدخلوا الفصل ووقع ورقة 
الغياب وناوهلا أليمن وقال

 
- يال روحوا

 
وكأننا مل نسمع الكلمة  فسألناه مندهشني

 
- نروح يا بيه؟..

فقال أيوه روحوا وتركنا وذهب، ومل نصدق أنفسنا مل حيدث مثل هذا 
أن  اهلل  وندعوا  واإلعجاب  التحية  بكلامت  نشيعه  وأخذنا  قبل  من  الكرم 
الفرح وذهبنا  نرقص من  نكاد  كتبنا ومشينا خارجني  يطيل عمره ومجعنا 
وقد تولد داخلنا انطباع طيب عن يوم التالت، ويف هذه اللحظة مل نعبئ 

بيوم الثالثاء القادم أو أيام الثالثاء القادمة. 
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ـ اليد ـ

حول الطبق الوحيد الذي يتوسط الطبلية جلسوا بدأت أيدهيم متتد إليه 
يقطع من العيش تغمسها فيه فتنهل منه وتعود األيدي كثرية يد كبرية خشنة 
أيدي  متتد..عده  عجوزة  عجفاء  متتد..يد  وناعمة  بيضاء  غليظة  يد  متتد 

خمتلفة األحجام متتد ومعها يد صغرية ناعمة متتد هي اآلخري.
لقامت  أربع  أو  ثالث  الصغرية  اليد  عيل  هيناًا  األمر  يكون  البداية  يف 
الصغري  القسم  يف  تلقبهم  وتعود  بسهولة  الطبق  يف  تغمسهم  أن  تستطيع 
ا تنتظرة عند أول مكان سيخلو سوي تغمسها. باخلامسة متتد ل جتد مكاناً
كان الطبق قد خال نصفة تقريباًا واأليادي ازدادت رسعتها حتي حتصل كل 
العجفاء تسابق هي األخرى  العجوز  اليد  يد عىل ما يمكن حتصيلة حتي 
وهي ترتعش إرتعاشة تثري صاحب اليد الصغرية العاطلة وتلفت انتباهه. 
رسعتها تضاهي رسعة أي يد. اليد الصغرية مازالت ممدودة تنتظر معلقة 
تنتظر تتعجب تسرتيح عيل خشب الطبلية ثم ل تلبث أن تعود حتاول أن 
تغمس اللقمة يف الطبق عدة مرات حاولت. غالباًا ما كانت تعود باللقمة 
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حاف كام هي تلقيها داخل الفم الصغري يمضغها بقرف تتجدد. املحاولة 
يتجدد اآلمل يف لقمة صغرية أخري متتد هبا إىل الطبق األيدي تنهال عليه 
الصغرية  الصغرية واللقمة  اليد  بلقمة كبرية جترف وجترف وتعود  برسعة 
ليس هلا مكان يرصخ الفم بعصبية ترضب اليد عيل خشب الطبلية ل أحد 
يسمع ل أحد هيتم. مل جتد طريقة إل أن تأخذ الطبق يف حوزهتا تلبس أمامها 
إل ذلك بمساعدة اليد األخرى شدت الطبق بصعوبة شدته جرته من حتت 
األيدي الكثرية الغريب أهنم استسلموا وتركوا هلا الطبق اطمئن صاحب 
اليد إىل الطبق امتدت اليد وجدها داخلة لتغمس اللقمة عبثاًا حتاول متسح 

قعره أركانه حوافه.ل خيرج مع اللقمة يشء فالطبق فايض.
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ـ ناي صالح ـ

كان صالح إذا جلس. جلسنا حوله مرتبعني،. وكان إذا ابتسم لنا وقال 
مرحب. فرحنا. طرنا من الفرح وحييناه مرحبني.

ا، ونسكت حتى تسكت أنفاسنا  ونسكت. نسكت وعيوننا ترقص فرحاً
معنا، وتسكت أنفاسنا حتى ل نسمع إل صوت ناي صالح. فسوف يبدأ 
الناي عىل فمه. عىل طرف فمه  قول ياعم صالح. نقوهلا يف رسنا، ويرفع 
ويعزف،. ونضع أيدينا عىل خدودنا منصتني. ويبدأ معنا اللحن احلكاية. 
فاللحن حكاية. حكاية مجيلة تعزف. ليعزفها إل صالح. ل أحد يعزفها 

غريه.
يبدأ بنا اللحن حكاية، واحلكاية هلا بداية. كبداية أن نميش فوق اجلرس 
يف بادنا يف آخر النهار، ومتيش معنا مياة الرتعة، وفوق مياهها السمراء أوز 

أبيض يعوم.
والشمس  صافية،  زرقاء  السامء  والسامء.  ونخيل،  شجر  جانبيها  عىل 
محراء. تلون الدنيا كلها بحمرهتا، وفوق اجلرس أناس.  أناس من أهل بلدنا 
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رائحني غادين. يرددون السالم عليكم والعواف، وهبائم متروح يسحبوهنا 
معه سكتنا، ويف سكتنا  اللحن يف سكتة ويميض  بنا  البيوت. ويميض  إىل 
لبد أن نقابل احلبيبة. حبيبتنا أو حبيبته صالح كام يعرب عنها يف حلنه ويرشح 
ويقول  وتزداد شفافية،  قلوبنا  هلا  نوف  نغمة شفافة عذبة  أوصافها يف  لنا 
الليل  مثل  السوداء  السوداء.  البدر وعيوهنا  لنا وحيكي عن مجاهلا وجهها 
حبيبة  حبيبتنا  نجعلها  حلبها  حلنة  من  صورهتا  نستشف  أن  جمرد  ونحبها 
كل فرد فينا، وصالح حيكي لنا عنها وعن كل يشء يف بلدنا ونحن نسمع 

وتننبسط ونحب. نحب 
حبيبتنا ونحب بلدنا.ونحب صالح. حبيبنا صالح. 

ولكن وفجأة يتغري اللحن أو يتحول إىل نفحات حزينة. 
حزينة أو ضعيفة يكاد يبكي الناي وهو يروهيا، ويكاد يبكي معه صالح، 
ونكاد نبكي مع صالح، ويتسلل إىل أذهاننا سؤال - إيه إليل حصل حصل 
إيه يا صالح؟. لبد أهنا هناية احلكاية.لبد أن حبيبته تركته وذهبت عنه أو 

لبد أنه يستطيع أن يصل إليها.
نحبك.  نحن  نساعدك.  سوف  ختف.  ل  ولكن  صالح.،  يا  مسكني 
صالح.  علينا  ويصعب  رجالك.  كلنا  بجانبك.  كلنا  ياصالح.  نحبك 
أين  صالح.  حبيبة  يا  أنت  أين  ونقول  عليه.،  نبكي  نكاد  لدرجة  يصعب 
أنت يا كل يشء مجيل. ملاذا ل تظهري لريتاح صالح ونرتاح معاه. فنحن 
إخوانه جيلسنا حوله ليقص لنا حكاياته. حكايات مجيلة نطرب لسامعها، 

ولكن حكاياته. كل حكاية من حكاياته هلا هناية.
هناية حزينة. دائاماً حزينة.



39

قرص منوم ...

ـ الُعقد ـ

إستيقظ أهل شارع رسي ذات يوم عىل رصاخ صادر من بيت 
"مسعد" وكانت زوجته حسنات التي ترصخ. ووضع عم سيد الشامم.
وهذا اسمه احلقيقي الذي يتعامل به - وضع الربع جنيه املخروم يف كوب 
ناحية الصوت  الغرزة وجري  الشاي األسود يف حجر )أم أمحد( صاحبة 
سبب  ليعرفوا  حوهلا  يتجمعون  بدأوا  الذين  السكان  فضول  أثار  الذي 
رصاخها وعندما وصل إليهم وهو يلهث وجد عرشات األسئلة ُتلقى إليها 

وهي ترصخ وتلطم خدهيا وتقول:
- العقد. اترسقت ياناس. يامصيبتك السودة ياحنان. جوزي هيبهدلني 

: ا إياها وقائالاً يا إخوايت فجذهبا عم سيد من ذراعها فاهراً
- استهدي باهلل كده واحكي لنا احلكاية من األول عشان نفهم.

 وملا حكت هلم عن نزوهلا السوق تشرتي بعض احلاجات حتي عودهتا 
ختاف  ألهنا   - وتلبسه  العقد  لتحرض  الدولب  داخل  يدها  مدت  البيت 
عليه من نزوهلا السوق - فلم جتده فعرفت أن العقد قد رسق ثم اكملت 
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لطم خدهيا والبكاء ويبدو أن حالتها قد أثرت يف كل احلارضين وأخذوا 
ا بكف يرضبون كفاً
وقال عم سيد 

- ل إله إل اهلل ياست متعمليش يف نفسك كده
فقالت: جوزي ياعم احلاج جوزي إنت متعرفوش دا هيقطع خربي لو 

عرف
فقال حماولاً تذكرها

- طب ما تفتكري كويس يمكن تكوين شاياله يف حته تانيه وإنتي ناسية 
فقالت بلهجة واثقة

- أبدا. ياريت. ياريت ياعم سيد ياريت
فقال )عبود( العربجي ضعيف الفهم والذي يأخذه أهل احلته سخرية 

هلم
يف  البنية  تترسق  عامل  يا  دا كالم  بقه  يارب  باهلل  إل  قوة  ول  لحول   -

وسطينا واحنا واقفني نتفرج..
وحتمل احلارضين كلمته عيل مضض فقد اعتربوها إساءة هلم وأكمل 

وبمبالغة معهودة عنه
دا الواحد خياف عيل نفسه بقه ليقوم الصبح ميالقيهاش

قال فتحي ابن عطية الرتزي.
- متالقيهاش فني ياعم عبود

فرد عبود برسعة وبجدية 
- عيل الرسير...

كل  غضب  أثار  مما  األنثوية  "فتحي"  بضحات  املكان  امتأل  وفجأة 
ا ابن الرتزي  احلارضين بام فيهم "عبود" الذي قال منتقداً
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تسقيلك. خليها  ياخويا  اجري  اجري.  فيه  فالح  إنت  اليل  دا  أهو   -
تالقيها بتقول انا جبت راجل

فقال الولد مبتسام بربود
- اهلل وليه الغلط ده بس ياعم عبود

"سيد الشامم" وأهنى تلك املهزلة بأن أمر باإلنرصاف وعادوا  وتدخل 
الثرثارة وكأهنا  املكوجي  لبيبة زوجة  قالت  املوضوع عندما  إىل لب  ا  مجيعاً

تلقي برس ذلك اللغز بني أيدهيم 
سطوح  فوق  ساكن  اليل  القردايت  خليل  الواد  مفاتتش  دي  احلكاية   -
كامن  ويمكن  األسواق  يف  دواره  ومبيبطلش  صايع  دا  الواد  عبدالعليم 
مدرب القرد بتاعه عىل الرسقة أنا شفت فيلم يف التلفزيون كان البطل فيه 

اجلدع ده اليل اسمه معرفش إيه مشغل القرد بتاعه عىل الرسقة...
فقال "عيد" املتعلم  الوحيد بينهم وكاتب الفرن البلدي يسخط 

ل األفالم يف موضوعنا دلوقتي؟ - ياست لبيبة إيه اليل دخَّ
فردِّت وبإيامن مطلق 

- اسم اهلل عىل مقامك يا أستاذ عيد ماهو بيحصل
اهتاممهم بكالمها  وهز عيد رأسه سخرية منها فأحست باحلرج لعدم 

فقالت حماولة احلفاظ عىل ماء وجهها وبحامس أشد 
اللب اليل ساكنة  بتاعة  ابن خريية  الواد رمضان  إيه رأيكم يف  - طيب 
يف أول الشارع انتوا مش فاكرين ملا رسق من أمه امليت جنيه اليل حيلتها 

وطفش، ومرجعش إل ملا فرتكها...
وانتظرت رد فعلهم. لكنهم مثل كل الناس الطبيعية ل يسيئون الظن 
بأحد ذلك مل يعقب أحد عىل كالمها وانتهى األمر إىل أن تذهب "حسنات" 

إىل بيت "سيد الشامم" ول تغادره حتي جيدوا هلا حال.
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يف املساء كانت حكاية رسقة عقد حسنات قد عرفها كل سكان الشارع 
ا. أيضاً وصغريها.  كبريها  األفواه  عنها  وتكلمت  املجاورة  الشوارع  وربام 
انعقدت جلستان احداها نسائية يف بيت "سيد الشامم" الذي اكتسب شهرة 

واسعة خالل الساعات القليلة املاضية.
وكان يتناقش يف رسقة العقد ويف يمني الطالق الذي رماه "مسعد" زوج 
حسنات عليها بمجرد سامعه اخلرب ول تعود للبيت – وبيته يف احلقيقة هو 

حجرة – إل بعودة العقد حتويشة العمر.
أما اجللسة الثانية فكانت – وهي األهم – تضم معظم رجالت شارع 
الفرن  صاحب  فمنهم  ومنهم  وتركيباهتم  أشكاهلم  خمتلف  عىل  "رسي" 
المحر  الطوب  وصفوف  والزلط  والرملة  البناء(  )طوب  وتاجر  البلدي 
والذين استوطنوا شارع "رسي" منذ زمن وهم الوحيدون الذين حرضوا 
كلهم ومل حيرض عنهم ممثلني هلم، وذلك ألهنم عىل ما يبدوا هم الفئة التي 
عندهم  مهاماً  فليس  القضية  هبذه  ا  كثرياً ليعبثون  أهنم  إل  تعمل  ما  قليالاً 
إل قوت يوم بيوم وأكل احليوان بغالاً كان أو محار والصفة الوحيدة التي 
جيتمعون عليها هي حب سامع احلكايات وعندما جاءت حكاية "حسنات" 
حتفزوا ومنوا أنفسهم بقضاء ليلة برشية مليئة بالكالم املهم وبعلب السجائر 
وأحجار املعسل املجانية وفوق الرملة اململوكة للمعلم "سيد الشامم" اجتمع 
الرجال ووسط جو مليئ بدخان السجائر الرخيصة ممزوجة بدخان املعسل 
وأكواب الشاي األسود الثقيل كانت تدور املناقشات أوهلا عن رسقة الُعقد 
إذا  الذي سيخرب  البيت  وثانياًا  "مسعد" واحتاملت ضياعه،  من حجرة 
طلقت "حسنات" والعيلتني الذين سيرشدا، ومل ختلوا اجللسة من انفعالت 
وهياج البعض ومن سب وشتم ومناوشات بجانب الضحكات واللكزات 

والتعليقات. 
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العقد  ا عن  املال من بعضهم يكون عوضاً وأخريا قرروا مجع مبلغ من 
بيته  إىل  منهم  كل  وذهب  اجللسة  انفضت  جمارهيا.  إىل  املياه  تعود  حتي 
أيام  وورائها  كثرية  حكايات  معها  وذهبت  حسنات  ُعقد  حكاية  وذهبت 
أكثر وبدأت تظهر حسنات وهي تلبس ُعقدها الذي مل يرسق يف بيتها ومع 
ا شيئاًا. فهذه عادهتا هي وزوجها يف اختالق  جرياهنا دون أن يالحظ أحداً

احلكايات الومهية عندما يكونا يف حاجة إىل قرشني.
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ـ الطفل واحلفرة ـ 

ا هذا اليوم. السامء متآلها السحب امللبدة، وجلس الطفل  كان اجلو رمادياً
الصغري يعبث يف األرض بيديه. أراد أن حيفر حفرة.

ا  أملته. أحرض حجراً فرتة  بعد  بأصابعه.  كان حيف  أخذ حيدد مساحتها 
مستمر  وهو  تتعمق  احلفرة  بدأت  به.  احلفرة  يكمل  وأخذ  مدبباًا،  صغريا 

أيضا.جاءت أمه.. هنرته بشدة عيل اتساخ يديه
نظر هلا بدهشة وبراءة.أكملت عقاهبا بأن رضبته عيل يديه أملته الرضبة 
معها. وميش  ألوامرها  واستسلم  ودموع  حزن  إىل  عينية  نظرة  حتولت 

امتطرت السامء باقي النهار وعقابت بجزء من الليل.
ا من أمه ينوي أن  ا خرج الطفل هرباً يف صباح اليوم التايل كان اجلو صفواً

يكمل احلفر يف احلفرة. عندما وصل إليها وجدها قد امتالت باملاء.  





47

قرص منوم ...

ـ السجارة ـ

كانت العملية تتم يف كثري من احلذر وحييطها بعض من القلق ومصطفى 
يفعلها يف وقت معني ل يغريه، وحيافظ بقدر اإلمكان عىل أن يكون ثابتااً. 
كانت العملية شيئااً عظياماً وكبريااً يف نفسه، وكانت السيجارة، واجلو الذي 

يرشب فيه السيجارة شيئااً مقدسااً له طقوس وعادات وتقاليد.
كان يصعد بعد أن يعود من العمل يف الورشة إىل سطح البيت وهبدوء 
يدخل العشة خشية أن حيدث ضجيجااً ويف ركن من أركاهنا حيفر وخيرج 

العلبة وخيرج منها سيجارة وجيلس ويشعلها.
وخيرجه  صدره.  عىل  يأخذه  األول.  النفس  ويأخذ  يشعلها  وعندما 

ليملئ به املكان حيس وكإنام اكتشف رسااً عظياماً مل ينل حق معرفته إل هو.
والسيجارة كانت رسااً طاملا شغل باله وأكثر من سؤال سأل نفسه عنه 
وكيف أن كل الناس يرشبوهنا، وكيف أن أباه ل خيرج من البيت إل بعد 
أن يرشب سيجارتني أو ثالثااً وهل هي هبذا القدر من احلالوة حتى يتعلق 
الناس هبا أو عرشات األسئلة التي يسأهلا لنفسه ول جيد هلا إجابة..، ول 
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عليه  سيطر  ما  بعد  التجربة  إل  الكثرية  األسئلة  هذه  عىل  الرد  يف  يسعفه 
التفكري.

هو  سجائر  ويشرتي  يذهب  أن  سهالاً  يكن  ومل  سهلة  البداية  تكن  ومل 
صحيح يشرتهيا ألبيه ويشرتهيا وكأنه يفعل شيئااً مرشوعااً له كامل احلرية 
فيه، ولكن هذه املرة يشرتهيا لنفسه وهي أول مرة يشرتي فيها لنفسه وكان 
حيس أنه مراقب وأن كل الناس سيتهمونه بأنه يرشب سجائر، كان اخلوف 
يأخذها  مل  فهو  فلوسه  الفلوس  أن  من  بالرغم  عليه  يسيطران  واإلرتباك 
من أبيه أو ُأمه فهو يعمل رغم أنه مل يتجاوز الثانية عرش بعد أن خرج من 
أن وضع  بعد  متلفتااً  – كان يميش  – بالرغم من هذا كان خائفااً  املدرسة 
الكام سيجاره يف جيبه إل أن وصل إىل البيت وصعد إىل السطح واختار 
املكان األنسب ملامرسة رشب السيجارة وهو داخل العشة ومع أن اخلوف 
كان رفيقة إل أن ُحبَّ التجربة كان مسيطرااً وسيطرته كامله وشامله تدفعه 
بكل قوة أن خيوضها ويكتشف أخطر رس شغل باله وعندما جلس ليشعل 
أول سيجارة تذكر أباه كيف يقوم بطقوس هذه العملية. ولكنه من النفس 
األول كح ومع النفس الثاين وجد نفسه داخ ورأسه لفت وزدادت الكحه 
عليه، ومل جيد تفسريااً هلذا هل أبوه يرشب السجائر لكي يكح ويدوخ؟ - 
أباه ل يكح لبد أنه يدوخ وهذا أيضااً شيئ ل يعقله. معقول أن تكون هذه 
هي السجائر؟ لبد أنه غلطان وأن هناك شيئ ل يعرفه هو ومل يستطع أن 
يكمل أول سيجارة فقد رشب نصفها بالعافيه. ثم أطفأها وهو ساخط عىل 
نفسه وعليها ولكن هذا مل يقلل من محاسه يف اخلوض يف التجربة فكان أن 
يكررها كل يوم بعد أن يعود من الورشة وبعد أن سأل بعض زمالئه يف 
مثل سنه ممن يرشبون السجائر عن جتربته يف رشهبا وأن الكحه والدوخه يف 
البداية فقط ثم يكون األمر سهالاً بعد ذلك هكذا استمر يف رشهبا، وكانت 
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اليشء الوحيد الذي ل يمل من التفكري فيه أو القيام به.
كانت العملية تم بكثري من احلذر وغاية الرسية.

كان مصطفى إذا تذكر السيجارة أحس وكأن شيئااً خطريااً ولذيذااً يرسي 
يف بدنه ويرسي يف صورة رعشة قوية هتز كيانه وهيتز معه بدنه النحيف وجيد 
نفسه ابتسم وانبسط ومحاسااً غامرااً مأله وثمة رضا عن نفسه ظهرت عليه 
فهو يقوم بعمل خطري. خطري جدااً.. أخطر من أي شيئ يف الدنيا وأهم من 

أي شيئ يفكر فيها عقله.
كان كل ما يف األمر أنه خطري وأكثر ما يسعد مصطفى أنه خطري، وأن 

أحدااً ل يعرف أي شيئ ممن هم مقربني إليه وخاصتااً أبوه وأمه..
لذلك كان غريبااً جدااً أن حيدث شيٌئا كهذا أن ينكشف رسه وينفضح 
الكربيت  علبة  مع  العلبة  يف  السيجارة  كانت  لقد  باهلني  ليس  وهو  أمره 
ومدفونه يف العشة، وعندما طلع إىل السطح يف نفس امليعاد مل جيدها وسهم 
البارد  العرق  وحبات  بارد  ماء  جردل  عليه  دلق  أحدااً  كأن  وأحس  وبلم 
عن  يبحث  ظل  وكالتائه  أوصاله،  يف  رعشة  ورست  جبينه  من  تتصبب 
السيجارة ولكن مل جيدها فقد اختفت، وجن جنونه، وكان قد أدرك متامااً أن 
أمه وأباه قفد علام وليس أمرااً هيننااً عليهام، ولبد سيعقبه عقاب والعقاب 
حازم ورادع.. يعلموا جيدااً وبينام هو منهمك يف مصيبته سمع أمه تناديه.. 
وكالربق عندما خيطف األنظار خطف.. وسعق والكلمة عندما خرجت 
ترحم اخرتقت جسده، وكان  آمره ل  أمه خرجت حاده. صارمه  فم  من 
لبد أن يقوم لريى ماذا تريد وهو يعلم ما تريد ويعلم أيضااً أنه هناك علقه 

ساخنه تنتظره.
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ـ سقوط ـ

يمر بسالم  أن  أراد  الشارع مرة أخرى فقط  أل يدخل هذا  خاف قرر 
هذه املرة. 

ومشيته  الفخم  فملبسه  اغرب،  الشارع  هذا  من  ومروره  غريبا،  كان 
املتعنطزة املتكربة وللفة التى حيملها دائام يف يده وكله هكذا عىل بعضه ل 
يوحى بأنه من أهل هذه املنطقة، وأيضا ليليق به أن يمر من شارع كهذا 
هذا هو ماخطر عىل بال كل من رآوه من سكان الشارع وباألخص تلك 
البداية  أمامها وهى جالسة ىف  تراقب كل من يمر من  التى  العجوز  املرأة 
ويعود  الصباح  مرة ىف  منه  الشارع،ويمر  يظهر ىف هذا  أن  بدأ  بدايةما  من 
منه عند املساء.مل يكن يلفت نظره شئ أو خيطر عىل باله آى شيئ، إل أنه 
يمر من شارع يصل عن طريقه إىل غايته ليس أكثر من أن يمر منه ويبتعد 
يكون  أن  كانرييد  أهلها.  تعرفهويعرفه  والشوارعالتى  كاللطرق  عن 
فيه  الذى ليعرفه  الشارع  فاختار هذا  يسرتيح  الناس حتى  غريباعىل كل 
أحدوليعرف فيه أحد ولكنه بعد فرتة بدأ حيس أنه مراقب منها. من املرأة 
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العجوز نظراهتا إليه مرتابه متشككه وبال أى سبب. مل يباىل. لكن ىف املرات 
التى تلتها كانت نظرات املرأة تزداد ارتيابا وتشككا بل أصبحت بجحة. 
تعرف  أن  البجحة، وهى كانت كل مهها  نظراهتا  يتجاهلهاويتجاهل  كان 
انه  لبد  حيملها  التى  اللفة  هذه  هو  أيضا  املثري  والشيئ   الرجل.  هذا  من 
شيئا فخام مثل صاحبه وتعدت تساؤلهتا حدودالتفكري فقد كانت تسأل 
عنه أهل الشارعوتوقفهم وحتدثهم وتطيل ىف احلديث سمعت من أحدهم 
أنه رأه يوما  أنه رآه يدخل عامرة كبرية ىف احلى اجلديد وسمعت من أخر 
سندوتشات  يشرتى  يقف  وهو  قديم  وبشبشب  ومتسخة  ممزقة  بمالبس 
حريهتا  وانتقلت  الجابتان  وحريهتا  املطاعم  احدى  من  وطعمية  فول 
وتعدهتا اىل عدد كبري ففى املراتالتالية احس أن هناك عدد كبري يراقبه وان 
يكونوا  أو  له  مر وقفوا  كلام  تزداد وكانوا  له ىف تشكك  تنظر  التى  العيون 
منتظرينه من قبل أن يدخل. اعداد كبرية من الناس تقف له. مل يستبعد أن 

يكون أهل الشارع كلهم. مل يكن يعرف ماذا يريدون منه.
هذا  يدخل  أل  قرر  حاف  أحد.  يعرفه  وليريدأن  أحدا  ليعرف  هو 
الشارع مرة ثانية كان قد دخله ومر ببدايته. اذن فهى أخر مرة سيمرمنه. 
وكلهم  امللعونة  العجوز  املرأة  تلك  عينا  ضمنهم  ومن  عليه  كلها  العيون 
فيه شيئا.  أهنم سيفعلون  يفعلوا شيئا لبد  أن  وقوف. وكلهم عىل وشك 
يعود  ولن  املرة  هذه  سالم  ىف  خيرج  أن  متنى  يقتله.  كاد  وخوفه  خافثانية 
وصل تقريبا ملنتصف الشارع عنده سقط هكذا فجأة سقط وعند سقوطه 
جرينا عليه كانت املرأة العجوز من أوائل من جروا وجتمعوا جوله كان كل 
واحد منهم يقوم بمحاولة لفاقته يناونه ياأخينا هيزون يديه ورجليه هيزون 
سكن،  نفسه  سكوته  حتى  سكن  وسكن.  سقط  سكن  قد  كان  جسمه. 
مصمة  تصاعدت  مات  أنه  ظنوهنم  أغلب  كانت  أدهشهم  هذا  وسكوته 
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الشفاه والالحول ولقوة ال باهلل. 
أخذوا يقلبون ىف جيوبه عن أى شيئ يشري اىل شخصيته فتشوا جيوبه 
املرأة  اللفة من نصيب  بربع جنيه هالكة كانت  إل ورقة  بأكملها مل جيدوا 
والكيس  بالستيك  كيس  بداخلها  اللفة  كانت  برسعة.  فتحتها  العجوز. 

بداخله شبشب قديم مستهلك. اندهشت. اندهشوا. 
كان غريبا حتى ىف سقوطه وسكوته واألغرب مظهره الفخموليس معه 
إل ربع جنيه وشبشب قديم مستهلك محلوه ركنوه عىل جنب غطوا جسمه 

بمالءة تطوع واحد منهم وأحرضها وطلبوا السعاف.    
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ـ السؤال ـ

مل تكن نعرف ما الذي جعله يلقي بذلك السؤال عندما قال
ـ بتحبيني يا منى؟

اه  إيَّ ومل تكن تعرف كيف خطر عىل باله ذلك السؤال والذي مل يسأهلا 
من قبل ومل تكن تعرف بامذا جتيب. لقد كانت مفاجئة مباغتة حتى طريقة 
حمكمة  خطة  أهنا  إىل  يثريان  كانا  فيه  ألقاه  الذي  والوقت  السؤال  القاءه 
التدبري حمبوكة إىل درجة يصعب التعامل معها أو اخلالص منها فلقد كانا 
بالبيت وحدمها باألخص يف صالة البيت وفوق الكنبة جيلسان منهمكة هي 
يف تقطيع اخلضار لتجهيز الغذاء وهو يستمتع برشب كوب شاي أعدته له.
وقد كانت تلك املرة من املرات النادرة التي جتمعه وجتمعها عىل انفراد 
يومااً  وخييب  عمله  من  يسرتيح  ما  فنادرااً  الضحى  عند  الفرتة  تلك  ويف 

يستمتع به بوجوده معها ومع الولدين.
ولقد كان اجلو هادئااً والصمت يعم املكان ل يقطعه إل صوت السكينة 
التي تقطع به حبات البطاطس ومن السهل جدااً سامع أي صوت ولو كان 
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ضئيالاً ضعيفااً وياليته سأهلا ذلك السؤال دون أن ينظر هلا أو ببساطة ليتها 
كانت تستطيع أن تدعي عدم سامعها وكان يمكن أل يسأهلا ثانية

لكنه اقرتب من وجهها أو أنه كان مقرتبااً أساسااً ونظر يف عينيها بعينه 
حبيب  حصار  إنام  قاسية  بنظرة  عدو  حصار  ليس  عينيها  حتارص  وعيناه 

وعاشق بنظرة هادئة سهلة لكنها مل ترحيها واحتارت.
عىل  أو  امُلَراَقَبَتنينْ  عينيها  يف  حريهتا  تنظر  أل  أهنا  عىل  حرصت  لكنها 
من  مناص  ول  الثانية  من  جزء  يف  سؤاله  عىل  جتيب  أن  يريد  أنه  وجهها 
تزوجها من مخس سنوات  منذ  قبل  مثله من  يسأهلا  مل  اإلجابة عىل سؤاله 

وأيضااً مل تسأله لنفسها داخل نفسها.
هو حقااً حيبها إىل درجة العشق ل تنكر ذلك وكثريااً وكثريااً ما يعرب عنه 
بقول وغالبااً ما يعرب عنه بفعل، وإجابة السؤال التي يريدها كأهنا النتيجة 
التي تظهر بعد جهد وعطاء بذله معها وهل نجح أم رسب حقيقة هي مل 
تكن حتبه قبل الزواج أو أحبته يومااً طيلة تلك السنني إنام هي سلمت أمرها 

واستسلمت لألمر الواقع املفروض وعاشت معه مضطرة.
ولو أن يف املوضوع حبيب تعلقت به وارتبطت لكان منطقيااً أل تقبله إل 
أهنا مل تكن قد وجدت من تريده وحتلم به بعد أن كانت يف مرحلة البحث 
نفسها  وجدت  لكنها  ترفض  أو  ختتار  تقبل.  لكي  استعداد  عىل  كانت  أو 

متزوجة منه غصبااً.
َد مخس سنوات يسأهلا إن كانت حتبه. أَبعنْ

قضيامها  وليايل  وأيام  قاله  كثري  كالم  وبعد  منها  أنجبهام  ولدين  َد  أَبعنْ
معا وابتسامات وضحكات تبادلها يسأهلا وبامذا جتيبه وهل تضحك عىل 

نفسها وتقول
ـ أيوه
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أم تنكره وتنسى كل ما فعله من أجلها وتصدق مع نفسها وتصارحه بام 
دفن داخلها وحيدث بعد ذلك ما حيدث احتارت لكنها حرصت عىل أل 

تظهر حريهتا يف عينيها أو عىل وجهها يف شبه ارتباكه.
وكان جيب عليها أن جتيب فابتسمت وببساطة وقالت متسائلة 

ـ إيه اليل بيخليك تقول كده؟
فرد ببساطة أيضااً

ـ أبدااً سؤال خطر عىل بايل
فقالت وكأهنا تنبهه

ـ تعرف إنك أول مرة تسألني السئال ده؟
فرد غري مصدق

ـ معقول؟ لكن معلش أهي ملحوقه
وحورصت للمرة الثانية حصارااً أشد عندما أكمل

ـ ها. بتحبيني؟
والتقطيع  السكينة  تركت  وقد  وبدوران  وبلف  نبضه  جتس  فقالت 

ونظرت له يف حتد
ـ لو قلتلك إين مبحبكش حتعمل إيه؟

فرد بنفس بساطته
ـ مش عارف بس هعمل إيه يعني. أصل أنا بحبك أوي يا منى

واحسست أهنا غلطت فيه عندما سألته ذلك السؤال وندمت
وكان يمكن أن يساوره شك ملامطلتها التي تستعملها معه ومل جتيب بعد 

عىل سؤاله.
فقالت

ـ أنا كامن بحبك أوي يا عيل 
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قالتها لرتحيه ولتكون تلك النتيجة التي أرادها.
مخس  سنوات  طيلة  استسلمت  والذي  معه  مصريها  لتحدد  وقالتها 
تعرف كيف سيكون  تكن  مل  قادم  قادمة وعمر  أيام  لتحدد عالقة  ُه  تنْ دَّ َوحَتَ

معه. 
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ـ قرص منوم ـ

) 1 (
نسى  أنه  حتى  ثقيالاً  يبدوا  هم  وجهه  وعىل  برسعة  شقته  عادل  دخل 
الواقف ثم قام بفك أزرار  أن يغلق باب الشقة وراءه، وخلع حذائه عىل 
أقل من  البنطلون، ويف  اليد تفك احلزام وسوستة  أن  بيد يف حني  قميصه 
دقيقة كن جيلس القرفصاء عىل كرسيه املفضل كبري احلجم ببنطلون الرتينج 
ورسحت  النحيف،  الصغري  بجسده  فيه  واختبأ  احلمالت  ذات  والفانلة 
يده عىل الصلع املنترش يف رأسه، وأستقرت عىل الربع األخري والوحيد من 

رأسه امللئ بالشعر، وعينيه يف رشود.
كبري  مأزق  يف  نفسه  يف  جيد  أو  مهم  أمر  حيدث  عندما  حاله   هو  وهذا 
للبيت  ا  مبكراً وعاد  عمله  من  استأذن  لذلك  عميق  وتفكري  هلدوء  وحيتاج 
اللغز املحري  وقبل أن تصل زوجته ليكون أمامه الوقت الكايف حلل ذلك 
واملثري. أن ينتقل اإلنسان من عامل إىل عامل أو مكان إىل مكان آخر وبكل قواه 
وإرادته الكاملتني فهو يشء منطقي ول غرابة فيه. وإما أن حيدث اإلنتقال 
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ا ل هو جو غموض أو جو  - وأنت مسلوب اإلرادة يف جو عادي جداً
املنام  يف  حيدث  كام  روح  انتقال  هو  ول  فيه  شك  ل  حقيقياًا  حدوثاًا  عداء 
أو الرؤيا فذلك ما يبعث عىل التعجب ويشتت العقول، وبالفعل ذلك ما 
ا إذا مل يكن قد طار معظمها دون  حدث له وكاد أن يطري أبراج عقله مجيعاً
الوصول لنتيجة هتديه وترحيه لذلك آثر اللجوء إىل اهلدوء والتفكري بعمق 
اخلطوات  أوىل  الرس.  كشف  له  يتسنى  حتى  سلياماً  حتليالاً  النقاط  وحتليل 
احلد  إىل  مالبسه  من  التخفف  ثانياًا  عمله.  من  القصرية  اإلجازة  كانت 

املعقول وثالثاًا الرتكيز وبدأ
من عدة أيام كانت البداية وكان التحول الذي مهدت له عوامل كثرية 
كان هلا مفعول السحر يف التأثري والتغيري ألن احلرارة هي املحرك لكل يشء 
إنسان لن يعمل إل  الرتمومرت الشخيص لكل  ا، وألن  حتى لو كانت رمزاً
ا  بفعل حرارة فتدفع النفس لتعطي الضوء األخرض لكل يشء فصبح نفساً
متفتحه مليئة باألمل وباحلب والسعادة والضحك واحلامس والدنيا كلها، 
لذلك فإن درجة الصفر تعني املوت: موت اإلحساس وكان لبد له من 
جرعة تنشيط حرارية تعيده لطبيعته، وحلبه الشديد للمغامرة وجوها املليئ 
هبا  يبعد  مثرية  صغرية  مغامرة  ألزمته،  احللول  أرجح  هي  كانت  باإلثارة 
بنفسه عن كل يشء حتى الزوجة والولد، مغامرة يفقد هبا الوعي حتى لو 

ليوم واحد يعود بعدها حياًا متلئ روحه احلياة.
كان قرص منوم ـ اشرتط بداخله أن يكون من النوع الذي يمتد مفعول 
 ، ليوم كامل ـ مل تكن مغامرة صعبة ومل يكن احلصول عىل القرص مستحيالاً

واختذ قراره ببعض القلق وبعض الرضا وبعض اهلدوء وكثري من األمل.
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) 2 (
مل تكن عالقته تتعدى حتية ) صباح الفل ( وكوب الشاي. لذلك كان 
ويقول  عليه  ويميل  كالنحلة  احلجرة  يف  دورانه  أثناء  يسوقفه  أن  غريباًا 

بصوت خافت.
ـ عايزك يف موضوع مهم

مل يتعود "بدوي" جرسون الدور عىل أن يكون بينه وبني األستاذ "عادل" 
بدهييه وقال بصوت خافت  ابتسم برسعة  لكنه  مواضيع مهمة. وتعجب 

ا ل خيلو من جماملة. أيضاً
ـ راقبني. أمر وأنا أنفذ

ـ مش دلوقتي. ملا أخلص حعدي عليك يف البوفية
ـ اتفقنا

أن  املانع  )ما  نفسه  ورائه وهو حيدث  ما  أمامه لريى  "بدوي" من  وفر 
تكون هناك مواضيع مهمة معه مثل باقي املوظفني(

يف البوفيه كان هناك ثالثة موظفني حول "بدوي" أحدمها يثرثر بكالم 
عن مدير اإلداة مع زميل له وبجراءة إندهش هلا عندما وقف بالباب صامتاًا 
ا ظن معه عادل  يزرع البوفيه بعينيه، واألخري هيمس يف أذن اجلارسون مهساً
تعطيهم  فكانت  املوجودين  خامس  أما  اآلخر،  هو  ا  منوماً ا  قرصاً يريد  أنه 
جلسدها  اهتزاز  يدها  حركة  عن  ينتج  الشاي.  من  فنجاناًا  وتقلب  ظهرها 
لنفسها.  صنعته  عامل  يف  وكأهنا  عنهم  ا  بعيداً كانت  كله.  الطري  املتناسق 
"بدوي"  يف  قال يف نفسه لبد وأن هناك عالقات مريبة بني هؤلء وبني 
لكنه  ا.  معاً اإلثنان  أو  أو سيدهم  وبالطبع هو خادمهم  املشبوه  املكان  هذا 
ا داخل مبنى حكومي حتكمه ضوابط  طرد ذلك اخلاطر ملا تذكر أهنم مجيعاً
وقوانني وحيرسه أفراد أمن كثريون لكنه عاد وقال يف نفسه أيضااً أن كل هذه 



بدوي  استقبله  فقد  أو خواطره  وقفته  تطل  كافية ومل  ليست  اإلحتياطات 
داخل البوفيه بمجرد أن انرصف الرجال الثالثة. انشغل عنه بغسل بعض 
األكواب وتوضيب املكان، جلس وعيناه عليها تتأملها بعجب وحرية من 
أمرها. ل تزال عىل وضعها ونفس وقفتها املثرية، ول يزال فنجان الشاي 
يف يدها يستمتع هبا وتستمتع به، وأحس أنه مقبل عىل مغامرة أخري مثرية 
تسبق مغامراته األصلية وهو معرفة رس هذه وكشف الغموض الذي حييط 
هبا. ناوله  "بدوي"  كوب "حلبة" أصفر غامق اللون وانشغل به عنها لبضع 
ا  رساً عنده  األرسار  وازدادت  قبل  من  احلالوة  هبذه  طعاماً  يتعود  فلم  ثواٍن 
هذا  يدخل  ضيف  لكل  الرسمي  املرشوب  أنه  اعتقد  الذي  الكوب  هبذا 
ا من أن  املكان، وانتهى منه برسعة أحب أن يدخل يف لب املوضوع خوفاً
النهاية  ويف  سبقتها  التي  عىل  ترتاكم  جديدة  أرسار  وتظهر  جلسته  تطول 
ـ  التي ل متلكها وكأهنا تعرض  تلك  لن يستطيع كشفها، لكنها وبوقفتها 
تكون  أن  نفسه  مع  اشرتط  التي  تقلقه وتقيض عىل اخلصوصية  هبا  نفسها 
ما  قرأت  أهنا  ويبدو  األرسار،  وخازن  املكان  "بدوي" صاحب  وبني  بينه 
الشاي سعيد احلظ  الذهاب فقد وضعت فنجان  يدور يف رأسه وأرصت 
عليه  تتعرف  وكأهنا  قليالاً  تأملته  مهل.  عىل  والتفتت  أمامها  الرتابيزة  عىل 

ومهت باإلنرصاف وقالت وهي خارجه بصوت طري مثلها
ـ كده عرشة يا بدوي 

فقال بدوي وهو يودعها عند باب البوفيه
التي  العرشة  تلك  عن  نفسه  وسأل  بيتها،  يف  العملية  هنختلف  مش 
وجر  منه  اقرتب  فقد  خيمن  لكي  الفرصة  يعطه  مل  بدوي  لكن  هبا  نوهت 

كرسياًا وجلس أمامه وقال مبتساماً بخبث
ـ رشيفة .......
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فقال بداخله لبد أن مقاييس الرشف قد تغريت
وأعاد بدوي الكلمة

ـ رشيفة يا أستاذ عادل بتاعة الكمبيوتر. مش عارفها؟
وليست  فقط  اساماً  أنه  اكتشف  عندما  بالرشف  الظن  أساء  أنه  وأحس 

صفة وقال 
ـ برصاحة أل

وسحبه اجلارسون ناحية األمر ملا قال وهو يقرتب منه
مش مهم. خلينا يف موضوعك. خري كنت عاوز إيه؟

ومل يعرف كيف يبدأ فهو مل حيرض أي كالم هبذا اخلصوص عىل أنه يشء 
عادي لكنه حرص عىل أل يفهمه غلط. فقال.

ـ عايزك جتيب يل قرص منوم.
وفهمه بدوي غلط واتسعت حدقتا عينيه وظهر فيهام بريق غريب ساعد 
عىل ظهوره ضوء اللمبة كبرية احلجم فوقهام.، وللمرة األوىل منذ عرفه به 
ا.  ا خميفاً يالحظ جحوظاًا يف عيني الرجل يزيده الربيق بشاعة ويعطي طابعاً
ا يفرسه  وخاف،ومل يكن يف حسابه ذلك اخلوف من أن يعتقد بدوي إعتقاداً
ا وأن  عىل هواه، وفكر أن ينهي املوضوع وأن ينساه ول يعاود التفكري فيه أبداً
تكون أوىل اخلطوات اإلنسحاب من أمام ذلك اجلاحظ املخيف املرص عىل 
نفس وضعه فهو مل حيسن تقدير املوقف بالضبط أو أحسن اختيار الشخص 
املناسب لتلك املهمة ربام رجع ذلك إىل فشله يف الوصول إىل روشته قديمه 
ا  ا منومة نظراً وضعت هبا الدكتورة التي عاجلت ابنته منذ فرتة بعيدة أقراصاً
حلالت مرضها. ل يعلم أمهلت فضاعت أن ختلصت منها زوجته كعادهتا 
زميل  سؤال  بفكرة  يقتنع  مل  ا  أيضاً مستهلك.  قديم  يشء  كل  من  تتخلص 
ا سيستفرسون عن السبب وإن اعرتف هلم  أو قريب أو صديق ألهنم قطعاً
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بام حيدث له وما ينوي عمله سيتهمونه بالغباء أو يسخرون منه فلم حيب 
له  يلبي  اجلاهل  اجلاحظ  مل جيد غري  أن يوضع يف وضع خمٍز كهذا. وعليه 
طلبه فهو لن يسأل أو سيهتم وإن حدث فبينه وبني نفسه، لكنه خيب ظنه 
وكأن  ويسأل  الفضول  بدوي  معه  سيامرس  قريب  وعام  توقعاته  وفشلت 

ا لطلبه ما دام قد طلب. عليه أن جيهز سبباًا مقنعاً
وابتسم بدوي وقال بخبث وهو يعود للوراء

ـ وماله. من عينيه اإلثنني.  دي حاجه بسيطه خالص
وقال عادل

ـ يعني أعتمد عليك
ـ اعتمد عىل اهلل. بس ملوأخذه يعني عايزه ليه؟

ا وقال ببساطة ومل حيري فقد جهز بداخله رداً
ا. عشان خاطر بنتي الصغرية ـ أبداً

ومل يقتنع بدوي وابتسم ابتسامة أكرب ليداري هبا عدم اقتناعه وقال
ـ زي بعضه. تقدر جتيني بالليل عىل قهوة "أبو ليله" أنا بقعد هناك عىل 
طول. وبدا عليه أنه ل يعرف مكاهنا فوصفه له واتفق معه عىل موعد حمدد.
مل ينسى قبل أن ينرصف أن يؤكد عليه أن يكون القرص من النوع الذي 
يستمر مفعوله ليوم كامل ومل ينسى أن يسأله عن رس حالوة كوب احللبه 

فأخربه بأنه يتم حتليتها بالعسل األسود بدلاً من السكر.

)3(
إىل  ليصل  بذله  الذي  واملجهود  قطعها  التي  املسافة  طول  من  بالرغم 
القهوة إل أن سعادة كبرية وراحة تسيطران عىل نفسه. كان عىل استعداد 

ألن يقطع أضعاف تلك املسافة وأن يبذل أضعاف ذلك املجهود.
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وكان املكان كام توقع سيئاًا ويف منطقة شعبية ومل تكن قهوة فهي غرزة 
أعطاه  بام  حوله  بام  ا  اهتامماً يعطي  ومل  شأهنا،  لتعظيم  قهوة  عليها  كتب 
وترك  ا  شاياً وطلب  جلس  فقد  املنتظر  ولبدوي  الكبري  الشخيص  للحدث 
عقله يرسح. األمنيات تتحقق والرتمومرت سيعمل من جديد بعد توقف. 
ماذا لو توقف ثانية؟ ليست مشكلة. مغامرة أخرى جديدة وينتهي كل يشء 
وفرح لتلك البساطة املتناهية يف إزالت اهلموم فرحت طفل، وفرح بمقدم 
بنطلونه  جيب  من  أخرج  جيلس  أن  وقبل  وحيَّاه  منه  اقرتب  الذي  بدوي 
يف  القيمة  غالية  جوهرة  وكأنه  شديد  بحرص  أمسكه  له.  وناوله  القرص 
واألخرض  واألمحر  األبيض  هي  ألوان  بعدة  مبقع  الرتمس.  حبة  حجم 
القاتم والربتقايل. حمفور به خط يقسم دائرته إىل نصفني. اكتفى برؤية تلك 
التفاصيل الصغرية يف القرص ووضعه يف جيبه بنفس احلرص الذي أمسكه 

به، وبحث عن كلامت شكر ووجهها لبدوي لكن اآلخر أنقذه وقال
ـ احنا يف اخلدمة يا أستاذ عادل. إنت تأمر واحنا ننفذ.

فقال
ـ أنا مش عارف أقولك إيه يا بدوي

ـ متقوليش حاجه. أنا عملت حاجه؟ دي حاجه بسيطة خالص. احنا 
عايزين نخدم فالكبرية.

وحاول أن يدخل مع الرجل يف أي مناقشة ويطيل احلوار وبالتايل تطول 
ة عالقات من  اجللسة ولو لدقائق إل أنه مل جيد شيئاًا يقال فلم تكن بينهام أيَّ
أن  إل  مل جيد  نوع.  أي  معه عالقه من  أقام  قد  كان  ملا  القرص  قبل ولول 

ينرصف. فشكره وذهب تودعه إبتسامة طويلة من بدوي.
ا أمامه  ا كبرياً يف البيت جلس يدبر وخيطط للحدث العظيم ووجد عائقاً
لو  إهنا  برسعة  اخلاطر  ذلك  وطرد  سيفعله،  بام  خيربها  وهل  زوجته  وهو 



عن  وبحث  خيربها  أل  وفضل   ، جنَّ قد  أنه  يف  للحظة  تشك  فلن  علمت 
طريقة يبعدها هبا عن البيت ليومني عىل األقل ألن نومه ليوم كامل أمامها 

سيثري داخلها شكوك عديدة والظن يف موته.
ملاذا ل يقرتح عليها زيارة جدهتا واملكوث عندها يومان أو ثالثة خاصتاًا 
الوقت  جاء  وقت  أجله.  لكنه  بعيد  وقت  من  ذلك  منه  طلبت  قد  وأهنا 
املغامرة  تكن  مل  البيت  عن  والبعد  بزيارة  ا.لقيامها  جداً املناسب  املناسب. 

صعبة. كانت أسهل ما تكون إلنسان أراد بعض السعادة.

)4(
الشقة  باب  بإحكام  قام  اإلستعدادات  لبعض  حيتاج  كامل  ليوم  النوم 
ونوافذها واستثنى حجرة نومه ليدخل إليه بعض الضوء ويزوده بالتهوية 
واحللويات  الطعام  من  كبرية  كمية  أكل  البتوجاز.  أنبوبة  وأغلق  الكافية 
الذي  القرص  بعد  ماء  جرعة  وجترع  العصري  وبعض  لبن  كوب  ورشب 
كانت  قبل  من  يعهدها  مل  لذيذة  بنشوى  عليه  ورقد  للرسير  واجته  ابتلعه، 
الدنيا  وكأن  هو  حتى  ساكن  هبا  يشء  وكل  عظياماً  ا  هدوءاً هادئة  احلجرة 
يتابعون جتربته.  أخذوا  إليه ويف صمت  والتفتوا  توقفوا  والعامل من حوله 
استقبل النوم باستسالم ومحاس وهو يتمنى أن يقوم فيجد حيانه قد تغريت 

إىل األفضل ونام.
األحالم تأيت مبارشة أو حتى بعد زمن ل ندركه. املهم أنه حلم. كانت 
مساحة خرضاء كبرية حوله وهو يلعب ويضحك فهو طفل والطفل ملح 
ا يتلون بنفس لون اخلرضة التي حوله يقف عىل فرع شجرة  ا صغرياً عصفوراً
تبدو  بحرية  ناحية  العصفور  فطار  نحوه  جرى  يمسكه  أن  أراد  صغرية. 
مساحتها كبرية يف عيني الطفل. ببعض اخلوف واإلرسار جرى وجرى بعد 
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قليل اختلطت خطواته باملاء ووجد نفسه جيري بذراعيه وقدميه والعصفور 
فوق صفحة املاء يرتفع قليالاً عنه وكأنه حيفزه ويعطيه الفرصة ليمسك به. 
اغطاظ الطفل ومد ذراعه ألعىل ناحية العصفور ليهبشه بيده فيسقط يف املاء 
أو تتمك قبضة يده الصغرية من مسكه، لكن اآلخر ارتفع قليالاً يف اهلواء 
وضحك  مهزومة.  املاء  صفحة  عىل  الطفل  ذراع  فهوت  الرضبة.  ليفادي 
الطفل  ذهل  ريشه.  مثل  خرضاء  وأسنان  فم  له  فالعصفور  منه  العصفور 
بعدة  وقام  ا  ارصاراً وامتأل  الذهول  حالة  تدارك  لكنه  العصفور،  لضحك 
ثم طار  ارتفاعه وكربت ضحكته  ازداد  الذي  بغريمه  لإلمساك  حماولت 
فلم  بعينيه  عنه  الطفل  بحث  عليه.  انتصاره  بعد  اللعبة  لينهي  عنه  ا  بعيداً
يرصخ  أن  وفكر  السباحة،  جيهل  أنه  واكتشف  يعرق  نفسه  ووجد  جيده 
بأعىل صوته لينجده أي أحد. فال يوجد أحد إل السامء فوقه وماء حيضنه. 
السامء  وحتولت  حوله  يشء  كل  تغري  فجأة  السامء  يتأمل  وأخذ  استسلم 
وبيوت  عليها،  يرقد  صلبة  ألرض  واملاء  طويلة،  زرقاء  ملساحة  الواسعة 
عالية عن يمينه ويساره وأناس كثريون يمرون بجانبه غري عابئني بوضعه 
ا وأيقن أنه ل  قام ونفض عن مالبسه تراب األرض تأمل معامل الشارع جيداً
يعرفه وأحس بغربة خمفية متيش قليالاً وفكر أن يسأل أحد املاره عن مكان 
بيته لعله يعرفه لكنه تراجع فاجلديه التي تعلو وجوههم مل تشجعه فواصل 
سريه عىل غري هدى. وقعت عيناه عىل صورة صغرية ملقاه عىل األرض 
أمسك هبا كانت صورة إلمرأة مجيلة خيِّل إليه أنه يعرفها. أخذ يتأمل الوجه 
اجلميل الساكن لبضعة ثواٍن. فجأة ختىل وجه املرأة عن سكونه وتثائب الفم 
وأغمضت العينني وكربت استطالته فزع الطفل وارتعش. سقطت من يده 
الصورة ووقع مغشياًا عليه. بعد قليل أفاق من غفلته ليجد نفسه يرقد عىل 
حصرية من اخلوص تآكل معظمها. وداخل بيت من الطوب اللبن وسقفه 



جيد  مل  حركتها  هتدأ  ول  أمامه  من  وجتيء  تروح  إمرأة  وهنام  اجلريد،  من 
عنده الرغبه يف أن يسأهلا عن يشء وأحس برغبة شديدة يف النوم فأغمض 

ا. عينيه وحلم الطفل بأنه رجل كبري والرجل الكبري ل يريد أن يكون كبرياً
فهو برغم كرب حجمه جيلس عىل حجر سيدة شابة صغرية تصغره يف 
وحينا  فمه  يف  حلمته  يضع  حينا  صدرها.  من  مدىل  بثدي  ويعبث  السن، 
يلعقه بلسانه الكبري، اقرتب منهام ثالثة رجال عىل وجوههم مالمح صادقة. 
ا عنها. خافت منهم  مل يعجبهم وضعه الذي عليه فأمسكوا به وجروه بعيداً
وابتعدت عنهم أما خوفه فظل بداخله. إهنالوا عليه بالرضب. استسلم هلم 

واكتفى بالتأمل. وملا ازدات الوجع رصخ بأعىل صوته.
وأفاق عادل وصدى رصخه يرتدد يف أذنيه عىل صوت قريب منه يقول

ـ يا أستاذ. يا أفندي فوق.
أول ما وقفت عيناه كان وجه ذلك الرجل الذي حيدثه كان ريفياًا أسمر 
بمالمح هادئة أخذ بيده الرجل واقعده حتولت نظراته املدهشة للرجل إىل 
الرجل  يعطه  مل  البقعة  تلك  إىل  به  جاء  ماذا  وتساءل  تذكر،  عندما  ذهول 

الفرصة لكي يبحث عن إجابة فقد قال
ـ انت تعبان "أنت عيان... وإيه اليل نيمك النومة دي؟" 

وبالفعل إن الوضع الذي هو عليه يثري تساؤلت عديدة عند كل من 
يراه نفض الرجل له مالبسه من الرتاب وقال

ـ أنت بيتك فني؟ حتب أوصلك ليه؟
ا أين بيته إن آخر يشء يتذكره هو القرص املنوم الذي بلعه والذي  حقاً
مل بشعر بيشء بعد نومه بام هول املفاجأة أفقده ذاكرته وحاول مع نفسه أن 
شارع   7 رقم  يف  ويسكن  وولد  وبنت  زوجة  وله  عادل.  اسمه  أن  يتذكر 
رجل  ويعرف  للحسابات(  العامة  )باإلدارة  ويعمل  نعم  "شاروبيم" نعم 
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ا عىل رغبته. اسمه بدوي أعطاه القرص املنوم بناءاً
ا للحديث معه أو مساعدته فانرصف وحاول  ومل جيد الرجل الريفي محاساً
عادل أن يذهب عن عقله وطأة الذهول ويستجمع كل تركيزه ويفكر بدأ 
منزرعة وشجرة  املكان عبارة عن مساحة كبرية  املكان حوله. كان  يتأمل 
ا عىل الشجرة مل يعبأ بشفقة النسوة الريفيات  قصرية يرقد حتتها. قام مستنداً
الاليت مررن عليه وهن يمصمصن شفاههن ويرثني حلاله. أمسك برأسه 
التي تكاد تنفجر من الصداع. شعر بجوع كبري مل يشعر به من قبل وكأنه مل 
ا  يأكل من شهر. هل النوم ليوم يولد كل ذلك اإلحساس باجلوع خصوصاً
وأنه ليس من النوع املحب لكثرة الطعام قرر أن يؤجل البحث عن إجابة 
سؤال الطعام هذا فيام بعد ويبحثن عن أجوبه لألسئلة الكثرية التي بداخل 
رأسه كيف يمكن لإلنسان أن ينتقل من مكان إىل مكان آخر وهو نائم إل 
يف احللم وحتى احللم يذهب ويبقى الشخص يف مكانه أما هو فبدلاً من أن 
يفيق وهو عىل رسيره ويف حجرة نومه أفاق عىل صوت رجل ل يعرفه ويف 

أرض ل يعرفها أو جاءها قبل ذلك. كيف كيف؟؟؟

)5(
إىل  إىل عنوانه صعد  لتوصيله  ا  العامرة ورجالن تطوعاً بواب  بمساعدة 
بالداخل  زوجته  لعل  مرات  عدة  جرسه  فرن  ا  مغلقاً باهبا  كان  التي  شقته 
ا مل يدخلها أو خرج منها  لكن أحد ل جييب إذن فالشقة مغلقة وكأن أحداً
البجامة  الشقة يف جيب  أنه وجد مفتاح  فكيف خرج. األغرب من ذلك 
عندما أشار عليها البواب أن يبحث عنه بداخلها فام الذي أوجد املفتاح يف 
جيبه. كاد أن يسقط من شدة اإلعياء. فشكر البواب والرجلني ودخل شقته 
وأغلق باهبا عليه. ذهب بشوق إىل الراحة ناحية الكنبة املوجودة يف الصالة 



70

قرص منوم ...

ا ودارت  ا عنيفاً وارمتى عليها كان كل جزء يف جسده يؤمله وكأنه بذل جمهوداً
عيناه فيام حوله وعندما قعد عىل النتيجة املعلقة توقفت كأن التاريخ املطبوع 
ا هو أن اليوم الذي أخذ فيه  عىل الورقة هو 26 إبريل والذي يذكره جيداً
كاملة وتذكر حالة  أيام  نائاماً طيلة مخسة  فهل ظل  إبريل  القرص كان 21 
اجلوع الشديد التي انتابته عندما استيقظ، لكنه فكر يف يشء أهم وهو هل 

يمكن إلنسان أن ينام مخسة أيام بأكملها دون أن يفيق ولو ساعة واحدة؟
ا فقط فأي قرص منوم هذا،  ا واحداً ثم إن القرص املنوم كانت مدته يوماً

إذا كان قرص منوم بالفعل وليس شيئاًا آخر. 

)6(
أحياناًا جيد اإلنسان نفسه قد وقع يف فخ من األحداث الغريبة واملشاهدة 
العجيبة املحفوفة بنسبة غموض عالية وجيد أنه أمام عالمة استفهام كبرية. 
يف هذه اللحظة ليس أمامه إل خيار إن إما أن ينسى كل هذا ويعود حلياته 
ويعود حلياته ودون أي خسائر، وإما أن يعلن التحدي ويبحث عن احلقيقة 
وتلك مغامرة أخرى، ورست رعشة محاس يف بدن عادل عندما وصل إىل 
تلك النقطة من التفكري وهو واقف يف مطبخ شقته يعد كوب من الشاي 
أسباب  عن  يبحث  أن  وقرر   ، قليالاً واسرتاح  وأكل  استحم  بعدما  لنفسه 
الشاي  ما حدث له وعندما جلس عىل مقعده املفضل ورشف من كوب 
كان أمامه أكثر من تفسري أوهلم أن يكون ذلك القرص شديد الرتكيز من 
الناحية الرتكيبية وثانياًا من املحتمل أن يكون قد تعرض لعملية سفر عرب 
الزمن واشتغل كفأر جتارب، واإلحتامل الثالث واألخري هو أن يكون قد 

م تنويم مغناطيسياًا واستغل وهو يف غري وعيه يف أحد اجلرائم. نوِّ
أما  السينام  أفالم  أو  اخليال  يف  إل  حيدثان  ل  والثاين  األول  اإلحتامل 
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اإلحتامل الثالث هو الذي أدخل يف قلبه الرعب يمكن اعتباره واقعياًا ألنه 
ا ملا حدث وهو ل يعدو  حقيقة علمية مأكده ولكن ذلك إذا اعتربناه تفسرياً

أن يكون جمرد بداية اخليط وهنايته عند بدوي.
كان لقاء بدوي عنده أهم من زميليه الذين استقباله بحفاوة داخل مبنى 

ا: اإلدارة وقرر أل يطيل احلديث معهام إل أن أحدمها قال مازحاً
ـ هنون عليك تغيب عنا املدة الطويلة دي؟

فقال بجدية
ـ فعالاً مخس أيام مدة طويلة......

ا فقال زميله مندهشاً
ـ مخس أيام إيه يا عادل إنت غايب يومني بس

غياب  بأن  ا  ومقتنعاً شقته  صالة  يف  املعلقة  النتيجة  ا  متذكراً قليالاً  ففكر 
ا  ا بالنسبة له عن مخسة أيام فمن السهل جداً يومني عن الوعي مقبول نوعاً
بأشياء  اتبعت إلهيامه  املؤكد طريقة  النتيجة وأرقامها وهي من  أيام  تغيري 
معينة.إن بدوي اآلن يف نظره داهية وماكر كبري عىل عكس ما كان يظن يف 

ذلك اجلاحظ اللعني.
وتركهام دون وداع واخذ يصعد السالمل برسعة ودون أن يلغي بتحية 
أو يرد سالم عىل زمالئه الذي يقابلهم، وعندما وصل إىل الدور الكتئن به 
البوفيه اجته نحو الطرقة الطويلة املؤدية إليه وقطعها يف ثوان معدودات وعند 
ا وعليه قفل أسود كبريوتسمرت  هنايتها صدم. فقد وجد باب البوفيه مغلقاً
أعىل  ويف  بل  مهيأ  فيه  يشء  كل  كان  املفاجأة.  هول  من  مكاهنام  يف  قدماه 
درجات الستعداد فمنذ بداية صعوده للسالمل واخلط البياين الستعدادي 
ليشتم  والفم  لرتكالن  والقدمان  للتكامن  تتهيأن  فاليدان  ألعىل.  عنده 
نظرات  تطلقان  ومها  ذلك  كل  تعززان  والعينان  ويفضح  ويتهم  ويسب 
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قاسية عىل اهلدف. لكنه صدم وهبطت معنوياته إىل الصفر وظن أن احلقيقة 
ليس  فتحها  وأن  أمامه  املغلق  الباب  مثل  مغلقة  أبواهبا  عنها  يبحث  التي 
باألمر اهلني. وشعر بالندم للمرة األوىل عىل حماولته الفاشلة لكي يكون 
ا. ووجد أن وقوفه بباب البوفيه يثري تساؤلت املارة فقرر الذهاب  سعيداً
ملكتبه وهناك سيعرف من زمالئه سبب إغالق البوفيه وعندما أخربوه بأنه 
مقلق منذ يومني وأن ))بدوي(( مل يظهر طيلة هذين اليومني توصل لنتيجة 
ا  أكدت الظنون التي بداخله وهي أن هناك عالقة وطيدة بني ما  مهمة جداً

فعله بدوي به وبني اختفائه.

)7(
جيلس  ألن  حاجة  يف  وكان  شقته  إىل  ا  متجهاً اإلدارة  مبنى  عادل  ترك 
ويسرتيح أولاً من صدمته وليفكر يف أمره فهو ل يستطيع التفكري وهو عىل 
مكتبه لو يف أي وضع آخر إل يف وضعه عىل كرسيه املفضل داخل شقته، 
ا وهو موعد وصول زوجته  ا كان هناك سبباًا آخر لذهابه إىل بيته مبكراً أيضاً
وأولده من عند جدهتا والذي اقرتب ليكون يف استقباهلم. كم كان يتمنى 
أن تنتهي مشكلته تلك ويستطيع أن حيل لغزها قبل أن تصل زوجته ألنه يف 
ا وستكثر أسئلتها وهو ليس يف احلالة التي  حالة وصوهلا ستتقيد حريته كثرياً
ا إىل شقته أراد أن  تسمح له باإلجابة عىل أسئلة أحد. وعندما وصل أخرياً
ل يضيع أي ثانية وأن يبدأ وبرسعة يف حتليل تلك األحداث التي جرت له 
ا البحث عن احلل واخلطوة التالية التي جيب أن  ورس إختفاء بدوي وأيضاً
يفعلها ولكن ليس قبل أن يتخفف من مالبسه وجيلس قليالاً ليهدأ ثم يبدأ.
أنه  به  الوقت  مر  كلام  تزداد  واخلطورة  خطورة  يزداد  اآلن  األمر  إن 
ا  فأراً يكون  أو  اجلرائم،  إحدى  يف  متورطاًا  فجأة  نفسه  جيد  أن  يتصور  ل 
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لتجارب ذلك اجلاحظ. اجلاهل، وكيف يتسنى له  بأن يتالعب بصاحب 
عقل مثل عقله  وحاول أن خيفف من وطأة اإلحساس باإلمتهان الشديد  
الذي أوقعه يف تلك الورطة ليس أكثر، وأن عقله وتفكريه العميق هو الذي 

سيخرجه منها. أجل. وهو كذلك. قاهلا بداخله لرتفع درجة محاسه.
ا يف التوقيت الذي اختاره بدوي ليفعل فعلته وكيف  ورسح قليالاً متفكراً
أنه متزامناًا مع الوقت الذي أخذ فيه القرص املنوم ومن الذي أدراه ذلك 
اجلاحظ بأنه سيأخذ القرص لنفسه وأنه سيخل البيت من زوجته وأولده 
يفتقدها  التي  السعادة  بعض  له  سيجلب  بأنه  منه  ا  إيامناً القرص  ويتعاطى 
ا منه يف مراقبته له ليستطيع  لبد أنه كان يراقبه بل لبد وأنه كان قريباًا جداً
أن يفعل بكفاءة ماقد فعله، وأكثر من ذلك أنه ربام تكون هناك قوة خفية 

عنه ـ عن عادل ـ هي التي حتركه ولبد من معني.
فكرة  انتهاء  وبمجرد  اإلنساين  بالعقل  متر  التي  اخلواطر  رسعة  ونفس 
ووجهه  الرفيع  بجده  خميلته  أمام  يقفز  وجده  تلك  معني  عن  البحث 
وكلمة  السم  ذلك  بني  الواضح  التنائم  لعل  أمني  إنه  البشوش  املستطيل 
صورة  ظهور  يف  السبب  هو  الكلمتني  حروف  بعض  يف  التشابه  أو  معني 

أمني يف خميلته.
يعرف  ا ول  يأكل كثرياً ا  بسيط وأحياناًا معقد يضحك كثرياً إنسان  أمني 
وظل  جربه.  املرض  حتى  وسيئة.  سعيدة  مغامرات  وعاش  حرب  اهلم. 

صديقه وأليفه بعد ما ذهب عنه األحباء واألصدقاء، ولكنه سعيد.
بدايتها  من  حكاياته  أمني  عىل  يقص  وهو  عادل  ذهن  يف  دار  ما  ذلك 
وحتى اللحظة التي مها فيها اآلن، وبمجرد أن انتهى عادل من روايته حتى 
ا مما سبب لصاحبه بعض احلرج والندم وشعر أن الناس  انفجر أمني ضاحكاً
ا متآمرون عليه فأوهلم بدوي وخيدعه وآخرهم "أمني" يسخر  واألشياء مجيعاً



التي مل حيسن فيها اإلختيار وانسحب  الثانية  املرة  منه وأدرك أن هذه هي 
ا من أمام صاحبه الضاحك وسط دهشته. نزل إىل الشارع وأخذ خيطو  فوراً
خطوات طويلة رسيعة غاضبة تعرب عن الثورة التي بداخله أراد أن ل يضيع 
وقته وينهي ماحدث من أمني ولو بعض الوقت. كان ينوي أن يذهب إىل 
ا إل هذه الطريقة وكل ما أراد من صاحبه  بدوي يف بيته فلم جيد حالاً رسيعاً
ا ولو صامتاًا أو مصمتاًا. ليس أكثر.  ا له يف حمنته. مسانداً هو أن يكون رفيقاً
سيضطر  أنه  يبدو  لكن  بالوحدة،  القاتل  اإلحساس  ذلك  يفقده  أن  املهم 

ملواجهة مشكلته بمفرده، وجيب أن هييأ نفسه لذلك الظرف.

)8(
للمرة  ما هبا  يقرأ  بدوي من جيبه وأخذ  التي هبا عنوان  الورقة  أخرج 
الثانية ليتأكد من اسم احلارة التي يقف عىل ناصيتها، وعندما قرأ رقم املنزل 
غاص بداخلها وهو يعد البيوت القديمة املرصوصة بجانب بعضها حتى 
وصل إىل منتصف احلارة تقريباًا وعنده وقف. منزل مكون من ثالثة أدوار 
واجهته ل يعلم هل هي سوداء أم أهنا أي لون آخر ثم حتول لألسود بفعل 
ا متآكل اجلدران وكأنه رجل هرم امتأل  الزمن، واملنزل ذو هيكل قديم جداً
وجهه باحلفر والبقع العديدة. مر طفل بجانبه فاستوقفه وسأله عن رجل 

اسمه بدوي. فقال الطفل وهو يبتعد عنه
ـ أيوه ساكن هنا. فوق

ونظر عادل ألعىل حائرااً بني الطابق الثاين والثالث وقرر أن جيتهد فمر 
من مدخل البيت الذي يشبه إىل حد كبري مدخالاً ألحد الكهوف، ومىض 
احلجرية  السالمل  وصعد  البارد  جوه  ووسط  املدخل  عتمه  يف  الداخل  إىل 
حتى وصل للدور الثاين فوجد بابني لشقتني متواجهتني. األول عليه قفل 
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الفور  بيده عدة خبطات، وعىل  والثاين موارب حتى منتصفه فخبط عليه 
بالباب وهي  بجلباب ممزق ومتسخ ووقفت حمتمية  جاءت طفلة صغرية 

ا اليها. تتأمله وكأنه خملوق من عامل آخر ليسأهلا بطريقة متقرباً
ـ تعريف بدوي الفراش ساكن فينيا شاطره

فقالت البنت بتلقائية
ـ أبويا........؟

فعلم أهنا شقة بدوي وقال للبنت بلهجة حاسمة
ـ إدخيل ناديه يا ماما. قوليله يف ناس عايزينك.....

قليلة  ثوان  بعد  يكمل كالمه وعادت  أن  قبل  للداخل  الطفلة  وجرت 
ومعها بنت أخرى تكربها ول ختتلف عن اختها يف الوصف، وقالت البنت 

الكربى بلهجة حادة سليطة أكرب منها
ـ أبويا مش هنا..... عايزه يف إيه؟

وأعقبت البنت الصغرى بابتسامة رخيصة حقرية تؤكد كالم أختها
ـ أيوه أبويا مش هنا. أنت عايزه يف إيه؟

هناك  كان  أنه  إل  البنتني  كالم  من  الشديد  باإلمتهان  شعوره  وبقدر 
البنت واختها  أنه حيتقر تلك  ا له وهو شعوراإلحتقار.  ا آخر مضاداً شعوراً
وحيتقر ملبسها وشعرها املجعد املنكوش وعينيهام املتبجحتني. بل وحيتقر 
يصدق  جيعله  الذي  وما  فيه،  ومن  البيت  ذلك  وكل  القطة  وتلك  البنتني 

ا منهام ا إيَّ كالمهام املهني غري املقنع وقال حمدثاً
ـ نادييل حد كبري أكلمه يا شاطرة

وهي  أمها  وجاءته  تتأمله،  الصغرى  وظلت  الكربى  البنت  دخلت 
مثل  اآلخر  ا هو  منكوشاً كان  أنه  معه  والذي ظن  بمنديل  تعصب شعرها 

شعر بنتيها. قالت وهي تتفحصه
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ـ أيوه يا أستاذ أي خدمة؟
ـ أنا عايز بدوي .....

ـ حرضتك مني؟
فقال ليقيض عىل الريبة التي حتسها ناحيته

حصل  هو  الشغل.  عن  غايب  يومني  له  أصله  اهليئة...  يف  زميله  أنا  ـ 
حاجه؟

وردت بحرية من أمر زوجها
ـ مش عارفه أصله مابيجيش هنا

ما معنى هذا الكالم مل يفهم ماذا تقصد هذه املرأة، هل تقصد التالعب 
به وتنجح يف ابعاده عن زوجها، ومل يقتنع بإجابتها املدعية باجلهل. فقال 

بحدة
ـ يعني إيه مابيجيش مش دا بيته وإنتي مراته؟...

فقالت
ـ أيوه. بيس هو مابيجيش

واغتاظ من تكرارها نفس اإلجابه ولكنها أكملت
ـ هو أنت صاحبه أوي يعني

ا ـ طبعاً
ـ طيب إزاي متعرفش..

فقال برسعة وهو يتوقع مفاجأة جديدة..
ـ معرفش إيه؟

ـ أصله اجتوز
ا بمفاجأة زواجه بقدر ما اهتم بتوقيتها فسأهلا وهو يصطنع  ومل هيتم كثرياً

الرثاء جماملة هلا
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ـ اجتوز امتى كده؟
ـ له جيي بتاع تلت تشهر كده... ومن ساعتها حمدش شاف وشه. ونبي 
يا أستاذ ملا تشوفه قول له ييجي البيت. بالش عشاين. عشان البنتني دول.

نوع  من  فهي  يشء  يف  تفيد  لن  بدوي  زوجة  مع  الوقفة  أن  له  وبدا   
أي يشء عن زوجها  بالفعل  أهنا جتهل  الساذجات عالوة عىل  الزوجات 

ا. لكنه سأهلا سؤالاً أخرياً
ـ طيب وملا أعوز أشوفه أروح له فني؟

فقالت ببساطه
ـ روح له عىل القهوة

وتذكر تلك القهوة التي قابل بدوي فيها يف املرة األوىل والتي جيلس فيها 
بدوي  التي جعلت زوجة  الصدفة  مكاهنا وشكر  يذكر  فإنه ليزال   ، دائاماً
تلقي هبذه املعلومة املهمة والتي كان قد نسيها يف ظل التشتت والتوتر الذين 
يالزمانه يف هذه الفرتة، وشكر زوجة بدوي، وخرج من ذلك الكهف الذي 

يسمى بيتاًا ليذهب إىل تلك الغرزة التي تدعى قهوة.

)9(
ليس هناك شك يف أن احساسه هذه املرة وهو يقرتب من تلك الغرزة 
ا  ا مع احساسه عندما جاءها يف املرة األوىل لقد كان إنساناًا متحفزاً يتناىف متاماً
يبحث عن السعادة وعىل وشك احلصول عليها أما اآلن فهو يف غاية التعاسة 
ويبحث عن رجل وضيع تسبب يف وضعه يف رشك جتربة جمهولة مزعجة 
ثم احتفى إىل أين ذهب أو ماذا فعل به ل يدري، ومل يدري عادل عندما 
اقرتب من الغرزة هل يسأل عن بدوي أولاً أو جير كرسياًا وجيلس، وراق له 
الوضع الثاين فعىل األقل سيمكنه بذلك من احلصول عىل معلومات كافية 



النهار  الغرزة، كأن  الفتى املتسول عن  بقدر اإلمكان عن بدوي من ذلك 
عىل وشك أن يرحل وكانت أغلب كرايس الغرزة خاوية، والصبي يضئ 
الفتى  عىل  ينادي  أن  وهمَّ  وجلس"عادل"  الليل  لرواد  ا  استعداداً أنوارها 
وهو  عملية  بطريقة  به  مرحباًا  كرسيه  من  واقرتب  أرسع  كان  اآلخر  لكن 

يمسح بقطعة قامش يف يده سطح الرتابيزة الرخامي وقال
ـ آآمر يا أستاذ

فقال عادل
ـ قهوة زيادة لو سمحت

دقيقتني  حوايل  وغاب  ا  أيضاً عملة  بطريقة  أمامه  من  الصبي  واختفى 
كان قد جهز "عادل" خالهلا عدة أسئلة سيلقيها عىل الصبي الذي أعد هو 
اآلخر كوب القهوة فوق صينية صغرية وضعها عىل الرتبيزة وعندما فتح 

معه احلوار قائالاً برتدد
ـ بقولك إيه يا.....

ـ ريشة. اسمي ريشة
قال عادل بتعجب

ـ اسمك ريشة؟ 
  ـ طب اسمع . قاهلا وكأنه يلقى بأعظم رس ىف الوجود، واستمع عادل 

منصتاًا السمع وبآخر ذرة أمل عنده
واصحابه  هو  فيها.  بيحشش  طول  عىل  بريوحها  إنه  أسمع  حته  يف  ـ 

وناس ثانيه أصله صاحب مزاج، فقال عادل بإهتامم شديد 
ـ وفني املكان دة يا ريشة؟ 

فقال الواد بحذر 
ـ أنا هدلك عىل مكان البيت بس اسمع أنا ل شفتك ول أعرفك ول 
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قلت لك حاجه . إتفقنا 
إتفقنا 

ومل يملك إل أن يوافق عىل مطلب صاحبة 

)10(
البيت الذي وصفه له الصبي "ريشة" ل يبعد عن مكان الغرزة إل قليالاً 
ول خيتلف عن البيت الذي يسكنه بدوي يف شكله إل أنه يقع بالقرب من 
رشيط السكة احلديد، ومل ينكر عادل عىل نفسه الرهبة التي شعر هبا وهو 
يقرتب من هذا البيت ومل تسعفه توقعاته بأن بدوي موجود بالداخل أم ل 
يستجب  مل  أمامه، وعندما  عندما وقف  البيت  باب  يطرق  أن  ألنه اضطر 
تقرتب  أقدام  بوقع  أحس  وعندما  أشد،  أخرى  مرة  الباب  طرق  له  ا  أحداً
ملن  بقلق  وهتيأ  بدنه  فارتعش  الرهبة  متألها  التي  نفسه  فارت  الباب  من 
سيفتح الباب ويستقبله ومل متر إل حلظات قليلة حتى اتفتح الباب وظهر 
ذلك الشخص أمامه ـ وكان قد جهز داخله سؤالاً سيلقيه، ولكن ماهذا 
"بدوي"  إنه  الذي تراه عيناه؟ هل يمكن أن يكون قد ظهر هبذه السهولة 
. مرت حلظات ليست بالكثرية  ا وليس خيالاً ا جمسداً ا واقعاً حقيقة ليس زيفاً
ومها صامتان مل تفارقهام املفاجأة وكأن صمتهام هو صمت املفاجأة وبدا عىل 
أو  أنه لن جيده  الذي ظن  التصديق من رؤية عادل  الذهول وعدم  بدوي 
يراه ثانية بعد مفارقته إياه يف املرة األخرية، ويف رسعة بالغة عنيفة ومشرتكة 
وجهه  يف  الباب  ليغلق  بدوي  ورشع  ببدوي،  ليمسك  عادل  رشع  بينهام 
ا بني جسدين وقوتني متضادتني إحدامها  ويف ثانية واحدة كان الباب حائراً
معه كل شئ  وخيفي  ليغلق  تدفعه  واألخرى  احلقيقة  ويظهر  ليفتح  تدفعه 
ولكن يبدو أن قوة الطالب طغت عىل قوة املطلوب فانفتح الباب وخلف 
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ا عالياًا عندما اصطدم بدولب من الصاج بقوة خلفه وتراجع  وراءه صوتاً
بدوي للخلف أمام تقدم عادل الذي هم أن يمسك بتالبيبه، لكنه جرى 
للداخل، وجرى عادل يلحق به دون أن يعبأ بغربته عن املكان وجيح يف أن 
يمسكه داخل صالة البيت الضيقة وأوقعه ووقع فوق فأمسك برقبته بعنف 

ورصخ يف وجهه قائالاً 
ـ عملت يف إيه يا بدوي؟ 

وقال بدوي بصوت متحرشج وبإستغاثه 
ـ مهوت. حرام عليك مهوت يف إيدك سيبني 

وقال عادل بإرصار 
ـ أنا عايزك متوت. بس قبل مامتوت لزم تقويل عملت فيه إيه بعد ما 
أخدت القرص وشعر بأمل شديد فجأة يف رأسه، وضعفت نظرته احلادة إىل 
بدوي وكذلك يديه وإرمتى بجانبه مغشياًا عليه فلم تكن إل رضبة شديدة 

وجهها له شخص ما من خلفه.

) 11 (
وخيرتق  وجهه  من  يغرق  بارد  سائل  بيشء  أحس  عندما  برسعه  أفاق 
مالبسه وفتح عينيه ورسعان ما أغمضها ثانية من شدة األمل الذي شعر به 
ا فيه، ونظر  ا كبرياً ىف رأسه فوضع يده عليها يتحسس موضع األمل فوجد ورماً
حوله فوجد سيدة شابة مجيلة. لكنها حادة املالمح وتقف عند رأسه ومتسك 
بالكوب الذي سكبت ما به من ماء عىل وجهه ووجد بدوي يقف أمامه 
وبجانبه رجل يف األربعني ويبدوا عليه الوقار من مالبسه، فاعتدل وجلس 
ا برأسه  مكانه فوق الكنبة التي ألقوه عليها وأسند ظهره للحائط وظل ممسكاً
ا من التفكري املكثف إىل أن جاءت هذه اللحظة من املواجهة  التي عانت كثرياً
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ا عن أي تفكري وأي قرار، ولينتظر ما سيجد  الصعبة لتجد أهنا عاجزة متاماً
من أحداث بإستئناف ولو مؤقت وبأمل ولو ضئيل، وجد الرجل الوقور 
واختالطه  كهذا  مكان  يف  اهليئة  هبذه  ا  شخصاً وجود  عادل  أدهش  الذي 
مع إناس مثل بدوي وهذه املرأة التي يبدو أهنا صاحبة املكان. جر كرسياًا 
بجانبه ووضع قدمه فوقه أسند ذراعيه عىل ركبته وقال وهو يفرك كفيه يف 

بعضهام وبإبتسامة عادمة 
ـ أستاذ عادل. أنا آسف عىل اليل حصل لك حتى أنا مش عارف أنت 
رأسه  يف  واألمل  الفور  عىل  عادل  فقال  ليه؟  بدوي  وبتطارد  ليه  هنا  جيت 

يغرق الكلامت عىل لسانه 
ـ إسأله .... هو عارف كل حاجه 

فنظر الرجل لبدوي ثم أعاد النظر إىل عادل وقال بطريقة متثيلية مقنعة 
لك  أحل  أقدر  يمكن  إيه؟  وبينه  بينك  تقويل  معرفيش.ممكن  أنا  بس  ـ 

مشكلتك 
وأحس عادل باحلرج والضعف. فقد ألقى ذلك الرجل الكرة يف ملعبه 
وعليه اآلن أن يعلن برصاحه عن كل ما جرى له فهذه هي قضيته وجيب أل 
يتنصل منها حتى لو جرت عليه كل سخريات العامل، وبإيامن مطلق أخذ 
يقص عىل الرجل كل يشء وحتى تلك اللحظة التي أفاق فيها ليجد نفسه 

يف مكان آخر غري بيته. وعند ذلك قال الرجل بتعجب 
ـ أنت متأكد من اليل بتقوله ده؟ 

فقال عادل 
ـ هي دي احلقيقة 

فقال الرجل 
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ـ طيب وإيه عالقة بدوي بكل الىل قلته ده؟ 
فقال عادل بتصميم وهو ينظر لبدوي 

ـ له عالقة وإل مكنيش غاب عن الشغل يف نفس اليومني اليل أنا غبتهم، 
ومل  بصعوبة  ريقة  وبلع  بدوي  عينا  ورمشت  رس  وراء  ده  أن  متأكد  وأنا 
يستطع ذهن عادل أن يستنتج شيئاًا من وراء هذين الفعلني فقد قال بدوي 

ا عن نفسه بجرأة  برسعه مدافعاً
ـ كنت عيان وقدمت عىل أجازة ..........

وقال  الكلامت  نزيف  عنده  أوقفت  حادة  نظرة  الرجل  له  نظر  وفجأة 
بجدية صارمة هادئة 

ـ أستاذ عادل أنت بتعاين من مشاكل نفسية ول حاجة؟ 
ا وقال  ومل يملك نفسه من الغضب الذي طفح عىل وجهه رسيعاً

ـ قصدك إيه؟ إن أنا جمنون؟ 
فقال الرجل بنفس هدوءه القاتل 

ـ ماهي األوهام اليل أنت متصورها دي ل يمكن حيسها إنسان طبيعي 
ا حديثه لبدوي  فقال عادل موجهاً

ـ طب لو كل اليل حصل ده أوهام خفت مني ليه يا بدوي أول ما فتحت 
يل الباب؟ 

فقال بدوي ببعض اإلرتباك 
ـ برصاحة أنا شفت يف عينيك الرش فخفت وجريت 

وقال الرجل الوقور وهو يعتدل يف وقفته راغباًا إهناء املوقف 
ـ بدوي معمليش حاجه يا أستاذ عادل ومن فضلك متعطلناش أكثر من 
كده ورانا شغل ووقف عادل حمبط وبإحباط ثقيل يملكانه ويرتعان بداخله 
بال هوادة. هل يمكن أن تكون هذه هي النهاية لكل متاعبه؟ وكأهنا مهزة 
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وصل بينه وبني هناية أخرى أسوأ. ربام تكون هنايته هو شخصياًا كأنسان، 
ومل ل؟ فذلك الشعور املرير باإلهنزام لن يذهب عنه إل ومعه حياته عىل 

األقل عقله وكلتا احلالتني مها هناية 
البيت  املرأة، وعند باب  الرأس وتبعته  الغرفة مطأطاًا  وخطا نحو باب 

ناولته إيشارب وقالت له بشفقه مل يتوقعها منها
ـ خذ يا أستاذ اإلرشب دة أربط بيه اجلرح 

ومل ينطق بكلمة لكنه هز رأسه إجياباًا وشكرها بعينيه وذهب وهو يسمع 
صوت الباب يغلق من خلفه 

كان املساء قد انتصف والسكون حوله ساكناًا وكأنه يعزيه وبعد خطوات 
خطوات قليلة كان يسري بالقرب من رشيط القطارات احلديدي الذي يقسم 
مساحة األرض الواسعة من حوله إىل نصفني مل يكن يدري إىل أين يذهب 
القادم اجلديد. هل سيأيت وهو يف هذا  أو ماذا سيفعل، وعندما يأيت يومه 
احلال. ماذا سيفعل به؟ ما فائدته؟، وهل هو جدير به وبكل أيامه؟ ووجد 
ا، واإليشارب يف  لفرتة قصرية جداً بعدما ذهب عنه  يعاوده يف رأسه  األمل 
ا عليه منذ أن أخذه من املرأة وكأنه اليشء الوحيد الذي يملكه،  يده قابضاً
ووقف لريبط اجلرح كام أوصته تلك املرأة. لكن رشد ذهنه العليل للحظة 
وتساءل. إذا مل يكن بدوي فعلها فن إذن. ماذا أراد من فعلته وما الفائدة 

التي جناها؟
ا عاشها  ا حقاً أوهاماً أن تكون  املمكن  أليس من  أو غريه؟  بدوي  وملاذا 
ا  وتصورها كام قال ذلك الرجل الغامض، ووجد أنه كالعادة سيجد طريقاً
ا أمامه ففضل أن يربط اجلرح ورفع يده التي هبا اإليشارب، وبسطه  ممدوداً
ليطبقه حتى يكون صاحلاًا لربط اجلرح فلمع جسم صغري به كان بني ثناياه 
به  ليمسك  األرض  إىل  ذراعه  ومد  عادل  ومال  ضوء،  نقطة  مثل  وسقط 
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فقد دفعه بفضول ليعرف حقيقة هذا اجلسم، وملا رفعه للضوء استطاع أن 
ا أنه عىل حق. لقد كان خامتاًا من الذهب وبه  يكتشفه بسهولة ويكتشف أيضاً
الياقوت ونقش عىل أحد جوانبه حرف حرف  عدة فصوص صغرية من 
)ع( وحتته حرف )ش( ومها احلرف األول من اسمه واسم أباه فاخلاتم هو 
الصحيح."  الطريق  لتدله عىل  املرأة يف اإليشارب  تلك  له  "وضعته  خامته 
معرفة  ومتمنياًا  تلك،  احلقيقة  بنصف  ا  فرحاً اهلواء  يف  يقفز  وهو  وصاح 

نصفها اآلخر .
ا وأوجدت من يقف يف صفه ويسانده، ومن؟  لقد خدمته األقدار أخرياً
فعلتها  فعلت  ذلك  ومع  هي،  وكذلك  مرة  ألول  يراها  عنه  غريبة  إمرأة 
ذلك  بأن  تعبأ  أن  ودون  بداخلها،  شيئاًا  ترىض  أن  تريد  لعلها  وساعدته، 
مرة  البيت  ذلك  إىل  يذهب  أن  وقرر  كثرية،  متاعب  عليها  جير  أن  يمكن 
ا وبالقرب من املنزل وجد ذلك  أخرى لينقذ نفسه من حريهتا، وسار عائداً
الرجل الغامض خيرج من الباب ويتجه نحو سيارة تبعد قليالاً عن البيت 
أحد  أمام  مركونه  كانت  كارو  عربة  بجوار  فاختبئ  يودعه  بدوي  ووجد 
البيوت حتى انرصف الرجل بسيارته واختذ بدوي الطريق املعاكس وسار 
ا خلفه هبدوء حتى  فيه نحو رشيط السكة احلديد، وعندها تبعه عادل سائراً
ا لقطار يقرتب  ا بعيداً اقرتب اإلثنان من الرشيط احلديدي وكان هناك ضوءاً
وتوقف عادل ونادى عىل بدوي الذي التفت إليه برسعة فائقة لوجده أمامه 

عىل بعد خطوات وقال ببعض اإلرتباك
ـ أنت... أنت عايز إيه؟

فقال عادل متسائال
ـ عايز أعرف جرى يل إيه؟

ـ أنا معملتش فيك حاجه إنت اليل جمنون
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فقال عادل عىل الفور
ـ كداب والدليل أهو

ما  جيد  ومل  املفاجأة  شدة  من  بدوي  فصعق  الذهبي  اخلاتم  له  وأضهر 
يقوله، وكان القطار يقرتب وقال عادل متسائالاً مرة أخرى

ـ إيه رأيك؟ لسه برضه هتنكر؟
جيد  ومل  املأزق  هذا  من  هيرب  كيف  يف  يفكر  بدوي  كان  منه  واقرتب 
إل فكرة واحده وهي أن يعرب الرشيط احلديدي فيحول القطار بينه وبني 
ا والقطار يقرتب أكثر وعادل يتحرك نحوه  عادل ووجدها فكرة صائبة جداً
ا فجرى وجرى عادل وراءه لكن القطار كان أرسع منهام  ويقرتب منه أيضاً
إل أشالء  غايته  الثاين من  باملوت ول  إل  اهلروب  األول من  يتمكن  فلم 
ا من هول املنظر الذي رأه، وعندما  ا ومتأثراً تبعد عنه بقليل فوقف مشدوهاً
ا إليها فلم جيد غريها اآلن من  ابتعد القطار أفاق من رشوده والتفت عائداً

يرشح له األحداث اخلفية عنه.
وملا جلس أمامها قصت عليه كل يشء بكل إيامن دون أدنى تأثر بموت 
ديسك  عىل  حيصل  أن  أراد  له  الغامض  الرجل  ذلك  أن  فقالت  بدوي 
شديدة  ألهنا  عليها  يتطلع  أن  يريد  كان  معلومات  عليه  مطبوع  كمبيوتر 
يتقابالن  بالنسبة هلومل تعرف كيف تعرف عىل بدوي ولكنهام كانا  األمهية 
التي  الطريقة  يف  طويالاً  يتحدثان  وجيلسان  البيت  هذا  يف  عندها  ا  كثرياً
يمكن هبا أن حيصال عىل )ديسك( الكمبيوتر هذا، إل أن جاء ذلك اليوم 
الذي قال فيه بدوي لسيده أن احلل بني يدي املوظف املسئول عن مكتبة 
الديسكات فكنت أنت هدفهام، ووضعا خطة يبعدوك هبا عن اهليئة وبذلك 
سيسهل احلصول عىل )الديسك( بمساعدة أحد زمالئك، وانتهزا فرصة 
سفر زوجتك ودخل بدوي ومعه رجل آخر شقتك يف إحدى الليايل عن 
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أخرجاك  ثم  الشقة  بمفاتيح  وأمسكا  بتخديرك  وقاما  العامرة  منور  طريق 
منها وأغلقا باهبا وقاما بنقلك بعد ذلك إىل سيارة كانت تنتظر أسفل العامرة 
ومضت السيارة حتى وصلت ملكان بعيد عن املدينة فوضعوك به وتركوا 
عام  احلديث  بذلك  يلهوك  أن  بذلك  أرادوا  لقد  شقتك  مفاتيح  جيبك  يف 

سيفعلونه وقد نجحوا.
عن  تساءل  ولكنه  والتعجب،  الدهشة  غاية  يف  وهو  هلا  يستمع  كان 
اخلاتم كيف وصل إليها وما الذي جعلها تضعه له يف اإليشارب؟ فأجابت 
بأن بدوي وجده يف حجرتك فأعجبه وأخذه وتركه عندها أمانة ألن سيده 

إذا رأه معه لكان حتاماً سيأخذه.
ا  أما اليشء الذي جعلها تظهره له فهو الرغبة يف أن تفعل شيئاًا صحيحاً

ألول مرة يف حياهتا. لعل ذلك سيجيء عليها سعادة تفتقدها.
اهلواء  بعض  يتنفس  ووقف  الصباح  أرشق  عندما  عندها  من  وخرج 
النقي وعينيه تلمعان يف زهو وهو يتأمل العامل الذي حوله إنه يكتشف يف 
نفسه اإلرصار، لوله لكان قد استسلم وربام ضاع. إهنا صفة يكتشفها يف 
نفسه ألول مرة نفس بحثت ونقبت مثل باحث يستخرج ذهباًا من باطن 
ا باكتشافه سعادة ل توصف لبد أنه  األرض أو من بطن جبل وكان سعيداً

سيظل حمافظاًا عليها.
ولبد أن السعادة ستأيت عندما نبحث ونرص ونكتشف. لبد

                                   
        تأليف / عمرو عيل صالح...       



 

 


