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األول الفصل

بها تزوج التي امللواني زنوبة زوجته من غالًما هللا له يَهب أن تواًقا عبيد» أبو «حيدر كان
سنوات. ثالث منذ

يرجو كان فقد أبيه؛ عىل وبإلحاٍح وتدبُّر تفكري بعد وإنما حبٍّ عن زواجه كان وما
يعنيه كان وال بعينها، بفتاٍة تعلَّق كان وال الفؤاد رهيف حيدر يكن ولم له، يخطب أن أباه
القوام. هيفاء تكون أو رشاقة ذات تكون أن وال مال من يشءٍ أو جماٍل ذات زوجه تكون أن
بأبيه فوجئ األمر هذا يف الكيايل» «عبيد أباه فاتح وحني يتزوج. أن يريده كان ما كل

القرية. فتيان أحد جواره إىل ربنا يختار حتى انتظر قصري: صمٍت بعد له يقول
القرية. فتيان من واحد بموت يابا زواجي صلة ما حيدر: الذهول وتوىل

البكر. الفتاة نصف مهرها يكون –
القرية؟ فتيان من أحد يُمت لم وإذا –

يموت. أن بد ال –
متى؟ –

الرحيم. الرحمن يريد حني –
سنوات. تمر قد –

وراءنا؟! ماذا ونحن –
عيال عندها يموت الذي زوجة كانت إذا نفعل وماذا قال: ثم لحظات حيدر وأطرق

قلبي. دم من عليهم أنفق أن أنا أضطر أو وتضطر
عيال. بال تكون قد –

عقيًما. تكون فقد إذن –
العقيم. هو الزوج يكون أو –



الجديد آدم

هذا يكون وأن شقلبان، فتيان من فتًى يموت حتى تنتظر أن تريد أنت يابا إذن –
عقيًما. الفتى

بني. يا هللا عىل يكثر ال –
يابا. خريك كثر –

مع هللا خلقه الذي الشديد البخل هذا يف وحده يفكر وراح أبيه، عن حيدر وانرصف
األب. هذا

كامًال إليه يحتاج وهل املاء كوب يكلفه كم رشب إذا ليفكر حتى بالسليقة شحيح فهو
بنصفه. يكتفي أم

املال من شيئًا يجمع أن بنيه وعىل نفسه عىل والشح التقتري هذا رغم يستطع ولم
وابنتاه. وابنه هو يعيشها التي الضنك العيشة يساوي

بينه دار الذي الحوار له وروى رمضان، بيومي صديقه إىل اليوم ذلك يف حيدر ذهب
عبيد عم يكون فال هذا غري أبوك فعل إْن قال: بل يدهش، لم بيومي أن وعِجب أبيه، وبني

نعرفه. الذي
الحل؟ ما املهم التفكري؟ هذا إىل يصل أن استطاع كيف ولكن حق، لك –

نفسك. عىل تعتمد أن إال حل ال –
كيف؟ –

معي. ارسح –
أفعل؟ ماذا –
أفعله. ما –

بخس بثمن الحصاد موعد قبل شعريًا أو قمًحا أو ذرًة إردبَّنْي تشرتي أنت أخي يا –
الحصاد بعد تشرتي ما وتبيع الحصاد، قبل مال إىل واضطروا الحياة بهم ضاقت ممن

معك! أرسح أن تريدني ذلك ومع يكفيك؛ تكسبه ما يكاد وال هائًفا، شيئًا وتكسب
حظك. جرِّب –

املال؟ برأس يل أين ومن –
مبلغ. أي –

وغطاه. البري تعرف أنت –
األوىل. العملية يف أسلِّفك –

هللا. بركة عىل –
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األول الفصل

نهاية يف استطاع املال من صبابات يكسب حيدر وبدأ بيومي، عه توقَّ ما فعًال وحدث
جنيًها فعرشون األثرياء؛ من أصبح أنه إليه وُخيل جنيًها. عرشين منها يكتنز أن العام

الكيايل. عبيد البن وخاصة شأن؛ ذا شيئًا تعني كانت
رأيك؟ ما بيومي، قال:

هلل. الحمد –
فيه. أسألك ما هذا ليس –

تريد؟ ماذا إذن –
أتزوج؟ لتجعلني الجنيهات هذه تكفي أال –

فقريًا يكن مهما أحد ألي يزوجوها أن أهلها يريد فقرية فتاة تختار أن عىل ال؟! ولم –
الكيايل. عبيد عم وأبوه

أحد يجهل ال الذي عبيد عمك ابن أكون أن تتصور وهل تكون. من يهمني ال وأنا –
تقبلني؟! التي للزوجة رشوًطا وأضع بخله

هللا. عىل توكَّل –
واحدة؟ أتعِرف –

أعرف. –
انطق. –
زنوبة. –

الفجل. بائعة حميدة بنت –
عيبها؟ ما –

النفور. إىل يدعو قبًحا قبيحة ليست أيًضا البنت إن ثم االختيار. نعم وهللا –
حلو. وقوامها بيضاء العكس، عىل –

هللا. بركة عىل –
لك. ليخطبها أبيك إىل نذهب هيا –

بهذا. شأنه ما وأبي –
جلدة. شحيًحا كان مهما أبوك إنه –
طبًعا. سريفض ذلك منه طلبت لو –
جيبك. من املهر ستدفع إنك له قل –

خريية زوج لقد واملرشب. املأكل وستكلفه البيت يف معنا ستعيش أليست ولو. –
ورشبهما. طعامهما من ليتخلص عرشة السادسة يبلغا أن قبل وروحية
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الجديد آدم

اسمع. –
ماذا؟ –

ربنا. يقدمه الخري فيه وما مبارشة، حميدة خالتك إىل بنا هيا –
توسلت ولكنها زنوبة، من زواجه حميدة وقبلت لحيدر، الخري سبحانه هللا قدَّم وفعًال
أطمع وال طعامي أكسب هلل والحمد وأنا رجل، لنا ليس وزنوبة أنا حيدر، يا اسمع إليه:
بنتي أنت أخذت إذا وحدي أصبح ال حتى البيت يف معنا تعيش أن أرجوك ولكني فيك،

الوحيدة.
اآلن وأنا اإلرضاء. كل أبي أرضيت قد سأكون بهذا إنني ال؟! ولَم قليًال. حيدر وفكر
وعىل نفيس عىل أنفق أن وأستطيع الحبوب، من األجولة بضعة بتسويق طريقي عرفت

الزواج. من منعي يف سببًا أبي يجد لن وحينئٍذ األمر. اقتىض إذا أيًضا وأمها زوجتي،
حميدة. ه يامَّ قولك القول وهللا –

حميدة. بنت إال تجد ألم أبوه: قال حديثه يكمل أن وقبل أبيه، إىل وذهب
أمها. بيت يف وسنعيش مهرها، ومعي أبيه: اعرتاض عن متغاضيًا حيدر وأكمل

هللا. يغِنكم فقراء خذوهم االختيار؛ ونعم وهللا سارع: بل أبوه يمهله ولم
عمرك. هللا أطال –

تكاليفه؟ سيدفع من والفرح –
الذي وأنا ودمتم. األعيان من نفر وكم رشبات زجاجات ثالث يحزنون. وال فرح وال –

الزواج. وتم الرشبات. سأشرتي

يف العمل عىل َمَرن قد هو وكان طفًال، له زنوبة تنجب أن دون سنوات ثالث عليه ومرت
حياة يعيش أن عجيبًا يكن لم ولهذا والضآلة؛ الهوان يف غاية كميات يف ولكن الغالل، سوق

الضيق. من كثري فيها نقول أن أشفقنا إذا االقتصاد من كثري فيها
طفل. إىل يتوق كان ذلك ومع

يستحق مما كان وربما زنوبة. وحملت أمنيته، له يحقق أن العظيم ق الخالَّ وشاء
شوقي بيت وصدق اللحظة. نفس يف وربما عبيد جده مات يوم ولدها ولدت أنها الذكر

الكريم: القرآن من استوحاه الذي العظيم

ال��م��ي��ت م��ن ال��ح��ي ُم��خ��رج ي��ا ل��ه��ا ِح��ْرنَ��ا أح��ك��ام��ك ف��ُق��ل��ُت
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األول الفصل

بموت أيًضا فرح نفسه خبيئة يف ولعله به، ُرزق الذي بالولد الفرح كلَّ حيدر وفرح
ولم مأتم، ِشبه ألبيه وأقام الفرحتني. يُلجم أن ونقدهم للناس تحسبًا اضطر ولكنه أبيه،
فرح أي تُبدي أن أو تزغرد أن ابنه والدة حرضن اللواتي النسوان من واحدة تجرؤ

الغالم. بمجيء
املولود بكاء فيه يجاوب ال صامتًا قدوًما جدِّه مأتم يف البكر حيدر ابن قدم وهكذا

أمه. وصديقات ذويه زغاريد

ورث وقد هللا يشكر ال وكيف ابنه؛ به ليسمي الشكور عبد من خريًا اسًما حيدر يجد لم
واحد. يوٍم يف البكر بابنه وُرزق أبيه عن جنيه خمسمائة
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الثاين الفصل

اإلنجليزية الجيوش وراحت العلمني. وصل حني مرص يدخل أن األملاني الجيش أوشك
أوراقها. تجمع

األملاني الجيش وتشتَّت الربيطاني، الجيش لصالح ا تامٍّ انقالبًا املعارك انقلبت وفجأة
األملاني الجيش من الحياة وجه عىل الباقني األملان الجنود همُّ وأصبح الصحراء، يف بدًدا

اإلنجليزي. األْرس من يهربوا أن
األملان؛ من جنديان شقلبان نصيب من وكان الدلتا، قرى يف األملان الجنود من وانترش
أن يستطيع أحد شقلبان يف يكن ولم اإلنجليزية، يجيد مارك وكان وهوفمان، مارك هما
التجارة من الثانية السنة إىل وصل قد كان الذي الشكور، عبد إال إنجليزية جملًة يُكمل
من يُخرجه أن يرص كان الذي حيدر، والده مع جهيد جهد بعد دخلها التي املتوسطة،

الثانوية. الدراسة إىل ينتسب أن الرفض كل ورفض االبتدائية بعد املدارس
يمكن. ال وهللا –

جامعية. شهادة عىل أحصل أن إال الحياة يف يل أمَل ال أنا يابا –
جامعية؟! شهادة تنال حتى أنت من ابن كنت –

عليها. حصلوا مني أقل –
يطيقون. كانوا آباؤهم –

وأعيش. سأعمل وأنا املصاريف يل ادفع –
بكل أنا أتكفل أن مضطرٍّا أصبحت الراس يف الفاس دخلت إذا حتى كالم؛ هذا –

ووجدناها. تاهت فجأة: يصيح هو فإذا حاًرضا رمضان بيومي وكان يشءٍ.
املتوسطة. التجارة تدخل بيومي: وأكمل لهفة، يف إليه حيدر ونظر

هللا. إىل وأمري بأس، ال إنما ستكلفني أنها ولو حيدر: قال



الجديد آدم

هللا. إىل أنا أمري الشكور: عبد وقال
وهما إليها قِدما اللذين األجنبيَّني مع لريطن الشكور عبد إال القرية تجد لم وهكذا
يتقن الذي مارك عن يفهم أن الشكور عبد واستطاع متطاولني، وذقنني رثَّة مالبس يف
البحر ساحل عىل سارا وأنهما العلمني، موقعة من هاربان إنهما االتقان كل اإلنجليزية
يف يختبئا أن حرصا اإلسكندرية بلغا وحني جيشهما، من صحباه الذي بالزاد مستعيننَي
يتنقالن فراحا البحرية، مديرية إىل املؤدي الطريق إىل وصال حتى الليل، يف ويسريا النهار
ال حتى البعد؛ أطاقا ما اإلسكندرية عن يبتعدا أن عىل واتفقا الدلتا، يف موغلني القرى بني
ترحب كانت جميعها القرى أن عنهما الشكور عبد وفهم اإلنجليزية. القوات عليهما تعثر
من العظمى الغالبية عند يمثل كان الذي هتلر، جيش من أنهما أهلوها يعلم حني بهما

البغيض. الربيطاني االحتالل من الخالص املرصيني
علموا عندما عندهم يقيما أن عليهما يلحَّ أن الشكور عبد إىل شقلبان أعيان وطلب
وانتهى بينهم فيما األعيان تداول وقد كهربائي. ميكانيكي هوفمان وأن نجار مارك أن
هؤالء ارتأى وقد للهاربنَي. يُبلغه أن الشكور عبد من أرادوا الذين الطلب، هذا إىل رأيهم
النجارة يف بخبريَين سينتفعون وثانيًا هتلر، جنود من جنديَّني سيكرمون أوًال أنهم األعيان

العرض. بهذا الجنديان ورحب والدراس. الري ماكينات وإصالح
حياة يف الالجئنَي هذين بقاء به سيؤثر الذي البعيد املدى القرية من أحد يتصور ولم

جميعها. الشكور عبد

رأى فقد البلدة؛ يف يقيم املتوسطة التجارة بمدرسة الدراسة يه تلقِّ رغم الشكور عبد كان
املدينة. يف حجرة له يستأجر أن من وفًرا أكثر أنه إال لولده مجهًدا يكن وإن هذا أن أبوه

موعده. يف باملدرسة ليكون الفجر قبل يصحو الشكور عبد كان وهكذا
ذلك. بعد أمره إليه صار فيما سببًا املدقع أبيه فقر كان أيًضا وهكذا

الشكور عبد حلم اليقظة أحالم من اإلنسان تصيب التي اللحظات من لحظة ويف
أنه يعلم إنه ال؟ وملاذا واألملانية. اإلنجليزية منه ويتعلم مارك وبني بينه صداقة يعقد أن
الشهادات حملة يرى كان وقد انتظاره، يف الوظيفة يجد لن دراسته من انتهائه بعد حتى
السنني تلك يف الوظائف أزمة كانت فقد وظيفة؛ يجدون ال بشهاداتهم ضائعني حيارى

متوسًطا. مؤهًال إال يحمل ال وهو به فكيف دائًما) (شأنها طاحنة
ويزداد لغًة، يتقن أن إال الحياة يف له أمل أالَّ اليقني كل موقنًا الشكور عبد أصبح

لغتني. اللغة أصبحت إن األمل
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الثاني الفصل

املتهافتة وبتجارته بالكاد أبي مال. إىل سيحتاج مارك أن بد وال ماًال، أملك ال أنا
بطلوع إال حلة عىل أحصل ال وأنا غريي. له ولد ال أنه من الرغم عىل بيتنا؛ أَود يقيم
األمر وأغلب فقط، مال إىل يحتاج لن مارك الشكور؛ عبد يا ولد يا انتظر ولكن الروح.
إىل يحتاج مارك إنما الحياة؛ من الهاربنَي ستُمكِّن فيها األعمال من تحتاجه بما القرية أن

حديث. كل بينهما استنفدا قد وصديقه أنه شك فال يكلمه؛ من
هو ويعلمني العربية اللغة أعلمه أن معه وأتفق وطيدة، صداقة وبينه بيني ألعقد

األصلية. لغته هي األملانية أن مع ملاذا؛ أدري وال يتقنها التي اإلنجليزية

مارك عىل شباكه يرمي الشكور عبد بدأ ال الفعَّ ق الخالَّ له أراده له نظري ال خبٍث يف
اتقانه رس وفِهم إنجليزية؛ أمٍّ من مارك أن عرف أن لبث وما هوفمان. منها يحرم وال

اإلنجليزية.
الوجود. إىل طريقها تأخذ الشكور عبد خطة وبدأت

يفهمون ال قوم بني الغربة وحشة يف أنيس مجرد أنيٍس، أو سمرٍي من أثمن وليس
عليهما. الشكور عبد بإقبال الرتحيب كل الغريبان ب رحَّ وقد عنهم. تفهم وال عنك

األملانية؛ يعلمه هوفمان وراح اإلنجليزية، يعلمه مارك وراح العربية، يعلمهما وبدأ
يف درسهما بل األملانية، يف بعدها ليبدأ اإلنجليزية يتقن حتى ينتظر أن يضطر لم وهكذا

مًعا. وقٍت
يذاكر. راح املستميت وبجهد الحياة، يف األكرب أمله جميعه يدرس فيما وجد وقد

ثمنها أبيه إىل يطلب أن يف يفكر أن يجرؤ ولم اللغتني، يف كتٍب من له بد ال ولكن
هللا. فرج ينتظر بالقرية ومكث دراسته أتم قد اليوم وهو

الشكور وعبد هيهات. ولكن وظيفة، البنه يجد أن أكرومة ذي كل إىل يتوسل أبوه وراح
الكتب. ثمن يريد

آبا. –
مالك؟ –

والرشاء؟ البيع يف أساعدك جعلتني إذا عليك ماذا –
يساعدني؟! من إىل أحتاج حتى متسًعا العمل ترى وهل –

العمل. اتسع معك عملت إذا –
مني؟ تريد وماذا –
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األوىل. الصفقة ثمن –
رزقي. يف لتزاحمني لك أأدفع –

أكسب. ما نصف لك سأدفع إني باملال؟ سأذهب وأين –
السوق. يف وتنافسني –

القطن. تجارة يف أنا وأتخصص الحبوب تجارة يف أنت تستمر أن رأيك ما –
بثمنه؟ لك أين ومن –

للجميع. متسع السمرسة ويف األوىل، العملية عربون إال منك أريد ال أنا –
املكسب. يف أشاركك أن عىل بأس. ال –

طبًعا. –
بخس بثمٍن، املوزعني من القطن يشرتي فكان أبيه؛ من أذكى الشكور عبد وكان
القرية أثرياء إىل يمكن ما بأرسع اشرتى ما يبيع وإنما املحصول، موعد حتى ينتظر وال
مدركني املوسم، يف سيبيعونها التي الكمية بزيادة الثمن رخص يف يُطمعهم كان الذين

عليهم. سيُعرض الذي السعر ارتفع الكمية كربت كلما أنه
التي الكتب يشرتي أن فاستطاع أبيه؛ محاسبة يف أمينًا الشكور عبد يكن ولم
الشكور؛ لعبد بالنسبة األقل عىل حال، كل عىل نجحت الخطة ولكن جهيد. بجهد يحتاجها
أمله كان وإنما حياته؛ من املرحلة هذه يف — هللا قدَّر ال — الغنى إىل يطمح يكن لم فهو

وكتابة. حديثًا اللغتني يتقن أن كله
لدراسة متاحة غري أو متاحة لحظًة يضيع فيها يكن لم سنوات يف أراد ما له وتم

فيه. والسمرسة القطن تجارة معهما أيًضا وأتقن اللغتني،
وكيف املائدة آداب املتحرضان األملانيان علَّمه فقد بباٍل؛ له يخطر لم شيئًا تعلَّم بل

أيًضا. وخدٌم مائدة بيتهم يف كان ملن إال تتأتى ال بمهارة أدواتها يستعمل
خربة مع اللغتان هاتان ويده لسانه ويف الحياة يواجه أن قادر أنه أحس وحني

مرص. إىل سأسافر يابا أنا ألبيه: قال التجارة
بها؟ تعمل ماذا –

وظيفة. عن أبحث –
الطرق ولكن عمًال، لك أجد أن فيه حاولت إال إبرة ثقب أترك لم وأنا لك أين ومن –

وأمامك. أمامي ُسدَّت جميعها
طريقي. أعرف أنا –
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ماًال. مني تريد وطبًعا –
معي. –

أين؟ من –
السنوات. هذه يف كسبته مما –

شيئًا. تكلِّفني لن إذن –
اإلطالق. عىل –
السالمة. مع –
هللا. سلمك –

اسمع! ولكن –
أمرك. –

هللا ويعلم غريك، يل ليس فأنا طريقك؛ أعرف حتى بعنوانك إيلَّ أرسل تستقر حني –
قصرية. واليد بصرية العني ولكن عليك، بخلت ما أني بني يا

سأذهب اللذين القرشني أجمع أن استطعت ما ساعدتني أنك ولوال أبي. يا أعلم –
مرص. إىل بهما

عاجًزا. كنت وإنما بخيًال، معك أكن لم ولكني بخيًال، أبي كان –
ذلك. أعرف أنا يابا –

يف معك تحمل أالَّ منك أريد ما كل عليك. هللا يفتحها حتى شيئًا منك أريد ال أنا –
أعيش وال الحياة، يف أميل كل فأنت أحبك؛ كم يعلم وحده فاهلل عيلَّ؛ غضبًا وغربتك سفرك

لك. إال
لك سأرد كيف هللا يكرمني حني وسرتى الحديث. هذا إىل تحتاج ال أنت يابا –

املعروف.
عجًزا. وإنما بخًال الجامعية الدراسة من أمنعك لم أنا –

الكالم. هذا إىل تحتاج ال وأنت أبي. يا أعلم –

متى؟ مارك: قال السفر بانتوائه وهوفمان مارك الشكور عبد أخرب وحني
وقت. أقرب يف –

الطائرة. تذاكر ثمن معنا اآلن إننا هوفمان، له: وقال هوفمان إىل مارك والتفت
نعم. –

بقاؤنا؟ فما –
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تفعل؟ أن تريد وماذا –
الشكور. عبد مع نسافر –

نفعل؟ وماذا –
أملانيا. إىل تعيدنا بأن كفيلة وهي األملانية السفارة إىل نذهب –

الغربية؟ أم الرشقية أملانيا، أيَّ –
الغربية. –

اإلنجليز؟ علينا يقبض أن تخىش أال –
األمور. واستقرت أملانيا، تقسيم وتم انتهت، الحرب بنا؟! يصنعون وماذا –

نريد؟ ال بما األمور جرت فإن –
يف رزقنا نجد أن علينا يصعب لن إننا املؤكد فمن شقلبان يف رزقنا وجدنا كنا إذا –

القاهرة. يف والكهرباء وامليكانيكا النجارة محالت
رأيك؟ ما الشكور: لعبد هوفمان وقال

جيدة. الفكرة –
ذلك؟ أترى –

وسيلًة تجدا حتى مًعا ونعيش القاهرة، يف حجرة ثالثتنا نستأجر الشكور: عبد وقال
عمًال. تجدا أو للسفر

ستفعل؟ ماذا وأنت –
املعرفة. كل طريقي أعرف أنا عيلَّ تخافا ال –

نسافر؟ متى –
جاهزة. النقود أليست –

طبًعا. –
الفجر. يف غًدا نسافر –

كذلك. وهو –

كذلك. وهو –

18



الثالث الفصل

جهًدا. يشء أيرس القاهرة يف كنى للسُّ أماكن وجود كان
ويف الشهر. يف بجنيهني ومطبخ وحمام غرفتني ذات شقة استأجروا ما أرسع فما
وجهته يعرف كان فقد الشكور عبد أما السفارة، إىل األجنبيان ثالثتهم؛ نزل التايل اليوم

املعرفة. كل

املدير. ألقى أن أريد واجهه: ساٍع أول وسأل والتوفري االقتصاد بنك إىل ذهب
واحدة! مرة املدير له: يقول أن إال يملك ولم وهيئته مالبسه إىل بازدراء الساعي نظر

مانع. ال مرتني عىل كان إن –
تريده؟ فيَم بديهته: برسعة معجبًا الساعي وضحك

تسألني. أن الطبيعي من لكان مقابلتك طلبت كنت لو –
فصيح. أنك واضح –

املدير؟ مقابلة من هذا يمنع وهل –
وحظك. وأنت السكرتري، تجد اليمني عىل باب آخر الساعي: وأشار

تريده؟ وفيَم السكرتري: له قال
للمقابلة. طالب أيَّ يقابل أنه ومفروض بنك، مدير إنه –

بالبنوك. صلة أو حساب صاحب لست أنك مظهرك من واضح –
البنك؟ عىل بنفع للمدير مقابلتي تعود أن هذا يمنع وهل –

اسمك؟ ما مناظرتك. من فائدة ال –
حيدر. الشكور عبد –
أيًضا! الشكور وعبد –
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الشكر. يحتاج ما سامعه يقدِّم أن قبل مقدًما الشكر فيه اسم –
انتظر. حسنًا، حسنًا، –

مقابلتك. يريد غريب شخص املدير: إىل السكرتري ودخل
فيه؟ الغرابة وما –

واضح. وذكاء متهالك ملبس –
اسمه؟ ما –

الشكور. عبد –
فقط؟ –
حيدر. –

عليه. نتسىل هاته اآلن، يشغلني ما عندي ليس أنني حظي لحسن –
البنك. مدير بك حسان صبحي ليلقى الشكور عبد ودخل

بني. يا أهًال –
بسعادتك. أهًال –

اقعد. –
عمرك. هللا أطال شكًرا، –

لك؟ أقدم أن أستطيع ماذا –
وظيفة. الشكور: عبد أجاب حاسمة رسعة ويف

بحالها! –
لها؟ حال بأي –
أوظفك؟ وملاذا –

ستوظفني. أنك لسعادتك أؤكد –
تماًما. تريده ما تعرف أنك واضح –

أحققه. بأن جدير أنني أيًضا وأعرف –
عجيبة! –

العجب؟ وأين –
يبدو التي مؤهالتك أعرف ال وأنا التفاؤل، عىل تشجع ال وهيئتك أعرفك، ال أنا –

نحوك. بميٍل أشعر منك الغرور هذا كل ومع االطمئنان؛ كل إليها مطمنئ أنك عليك
آمايل. إىل الطريق أول هذا –

الحضور. بمَلكة عليهم هللا يُنعم الناس بعض –
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الناس أن منه ثبت أمريكا يف واسًعا إحصاءً أجَروا إنهم البك سعادة يا قرأت –
ما قدَر السعادة من قسًطا ينال إنسان كل وأن والشقاء، السعادة يف متساوون جميًعا
فليس واضحة؛ عندي الشقاء وأسباب اآلخر. به يصاب ما مثل الشقاء ومن اآلخر، ينال

النعمة. وسائل من قدرها أملك أن غريبًا
أكثر. ارشح –

جانب يف الشقاء من نفسه القْدر واجهه جانٍب يف الوافرة السعادة إنسان نال إذا –
يحصلون فيما متساوين الجميع يصبح أن النهائية النتيجة تكون بحيث حياته؛ من آخر

والشقاء. الهناء من عليه
باهلل؟ تؤمن هل تعني. ما فهمت –

اإليمان. كل أقول: أن عىل يحتم اآلن فيه أنا الذي املوقف –
ملاذا؟ –

عيلَّ. رضاءك أبلغ أن جاهًدا أسعى ألنني –
بإيمانك؟ أرىض أنني عرفت وكيف –

أبهة. من فيه أنت وما منصبك –
إيمانك. حقيقة أعرف أن يرضيني كان وإذا –
مؤمن. إني نعم، أقول: أن إال أمامك أملك ال –

الحق؟ أتقول –
يرضيك. ما أقول –

إيمانك. حقيقة إىل معك أصل أن فائدة ال –
مني؟ األمر بظاهر مؤقتًا سعادتك تكتفي ال وملاذا –

عيلَّ؟ رماك ماذا –
عنك. والصحف الناس يذكره ما –

ماذا؟ مثل –
مؤسسًة منه فجعلت الكامل االنهيار إىل طريقه يف وهو البنك هذا تسلَّمت أنك مثل –

أجمع. الرشق يف االقتصادية املؤسسات أكرب من
إلرضائي. تبذلها التي املستميتة املحاولة باب من املديح أهذا –

سمعت. ما أردِّد نفسه الوقت يف ولكنني هذا، كان ربما –
سأعيِّنك؟ الحوار بهذا أنني أتتصور –
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أحاول. أن بأس ال –
تماًما. مقفل التوظيف باب أن شك ال تعرف أنت –

إليك. قصدت هذا ومع –
اإلرصار. الواضح الحديث هذا جعبتك يف ما كل هل –

اآلخرين األشخاص كل دون إليك وقصدت قريتي تركت ما أملك ما كل هذا كان لو –
النفوذ. ذوي

هذه؟ قريتك يف شيئًا تملك هل –
ملبس. دون لقمتي عىل أحصل فيها كنت –

… إذن فأنت –
الفقر. من أفقر –

واضح. –
أتغلَّب أن استطعت إذا حتى مظهري، بحكم عليك خاٍف غري لسعادتك أقوله ما إن –

حياتي. يف يوم آخر حتى اإلنسان هذا أذكر فلن املظهر هذا عىل
القرية؟ يف تعمل كنت ماذا –

قطن. سمسار –
الحياة؟ قيد عىل هو هل وأبوك –

جهيد. بجهٍد الرمق يسدُّ ما عىل ولنفسه وألمي يل يحصل حبوب سمسار –
مؤهالتك؟ أهذه –

مؤهالتي. عن تسألني لم اآلن حتى سعادتك –
أسأل. ذا أنا وها –
متوسطة. تجارة –

ال بواسطة إال غرينا عند أو عندنا وظيفة عىل صاحبها يحصل ال العليا التجارة –
باملتوسطة! بالك فما تقاوم،

البنك. هذا عتبة أخطو أن تجرأت ما مؤهالتي كل هي الشهادة هذه كانت لو –
عندك. ماذا –

اإلنجليزية اللغة قسم يف جامعة خريج إليها يصل ال اإلنجليزية للغة تامة إجادة –
اآلداب. بكلية
فقط؟ –

22



الثالث الفصل

وبالسوق القطن بشئون عيَّنتني إذا ستلمسها خربة مع األملانية للغة اإلجادة ونفس –
عامة.

باللُّغتني؟ لك أين من ولكن وفهمناها، السوق خربة –
السعادة. من حظي تكون التي املقومات بني من هذه –

فأفصح. ألغزت –
النتيجة. هو يعنيك أنه أعتقد الذي وإنما سعادتك، تهمُّ أظنها ال تعلُّمي مصادر –

أيًضا. واملصدر –
األيام. من يوم يف لسعادتك أرويه أن مصريي –

اليوم؟ بعد سأراك أنني علمت أين ومن –
أذكره. أن أخاف آخر يشء جانب إىل مظهري، هوان عىل معي حوارك طول –

اذكره. بل –
بنفيس. ثقتي –

ثانية؟ مرة الغرور من نوع أهو –
إىل أضفنا إذا وخاصة مؤهالتي؛ إىل يحتاج تديره كالذي بنًكا أن اطمئناٌن هو بل –

بها. تعمل التي املؤسسة نجاح عىل حرٍص من عنك ُعرف ما ذلك
التي اإلنجليزية اللغة إىل العربية اللغة من النقاش حسان بك صبحي قلب وفجأة
قال بأن منه انتهى اإلنجليزية اللغة إجادة يف عسريًا امتحانًا الشكور لعبد وأجرى يتقنها،

نادرة. عملة فإنك لإلنجليزية إجادتك األملانية تجيد كنت إن بالعربية: له
فأرجو ذلك كان كيف أما أملان، عن تعلمتها إنني لسيادتك أقول أن مؤقتًا أستطيع –

لأليام. سعادتك ترتكه أن
اآلتية. األيام عن تتكلم أن اآلن حقك من أن أظن –

… إذن –
املمارسة. من القطن يف خربتك وسأعرف عيَّنتك، لقد –

تتمنع. أال رشط عىل بيشء، يل أتسمح –
تقول؟ أن تريد ماذا –

عمل. إنه بل قوًال، ليس إنه –
يف تم الذي األمر وقبَّلها؛ صبحي يد واختطف كرسيه من فجأة الشكور عبد وقفز
صنعه. عما الجديد موظفه يمنع أو يتأبَّى أن لصبحي فرصة أي تعِط لم وامضة لحظات
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وطلب أملانيا، إىل بالعودة لهما تسمح أوراق عىل الحصول من األملانيان الهاربان تمكَّن
إليها. وصولهما بمجرد عنوانيهما عن له يكتبا أن الشكور عبد إليهما

من بقي ما يجهالن كانا كما املقام، به سيستقر أين يعرف منهما أحٌد يكن ولم
إىل وصويل بمجرد إليك سأكتب الشكور: لعبد مارك فقال الحياة، قيد عىل أرستيهما

األملانية. األرض
ذلك. تفعل أن تنوي أال هوفمان يا وأنت قائًال: هوفمان إىل التفت ثم

أصبحت أن بعد البيت هذا يف البقاء الشكور عبد يا تنوي هل ولكن بالطبع، –
وظيفة. صاحب

عليها. أراسلكما التي العناوين أعرف حتى هنا أخباركما سأنتظر أنني املؤكد –
السنوات. هذه طوال عليك أخفيناه الذي رسنا عىل اآلن سنطلعك إننا هوفمان: وقال

رس؟ ألكما –
أخبار منا جاءك إذا تعجب فال كلها، أملانيا يف كلية أعظم يف متخرج مهندس كالنا –

األهمية. يف غاية وظائف يف نعمل أننا تفيد
سحقت أن بعد املهندسني إىل تحتاج ما أكثر تحتاج اليوم أملانيا بالطبع مارك: وأكمل

مدنها. الحرب
الغربية؟ أم الرشقية أملانيا يف أرستَيكما كانت إن تعلمان هل –

من وثوًقا وسنزداد الغربية، أملانيا يف أرستَينا أن فيه شك ال الذي األمر مارك: وقال
هناك. إىل نصل حني هذا

متزوجان؟ أنتما هل –
اآلن. تزوجت أنها شك ال فتاة منا لكل كان –
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وسنكتب تماًما، عنا خافية اآلن أملانيا يف أهلنا أخبار أن طبًعا تعلم أنت مارك: وأكمل
عودتنا. عند بالتفصيل لك

هناك. أقارب من ترك عمن أحدكما يخربني لم –
مع تركت وأنا الحياة، قيد عىل ينا وأمَّ أبَوينا تركنا كالنا ومارك أنا هوفمان: قال

طفًال. وأًخا تصغره أختًا ترك ومارك تصغراني، أختني أبويَّ
إليك. نكتبه خطاب أول يف كلها أخبارنا انتظر مارك: وقال

منتظر. إني –
مرص. مغادرة من وهوفمان مارك تمكَّن حتى قالئل أيام إال هي وما

بالبنك. صانعه هو ما تماًما يعرف الشكور عبد كان
ال أنه يحس يجعله حتى بصبحي صلته يوثِّق أن عىل حرص ما أولَّ حرص لقد

عنه. يستغني أن يستطيع
نبيل لسكرتريه خادم شبه نفسه من يجعل أن السبيل هذا يف خطواته أوىل وكانت

معوض.
صبحي قرية من وكان الحقوق، ليسانس عىل حاصًال العمر ربق يف شابٍّا كان وقد
أبيه، عن صبحي يملكها التي الفدان ملائة زراعة ناظر يعمل كان أباه إن بل نفسها، بك
من شيئًا الحكومة تنتزع فلم الزراعي اإلصالح قانون عىل األرض مساحة امتنعت وقد
إىل البنك يف يرقى أن ذلك له أتاح وقد أعدائها. من تعتربه ال الثورة جعل مما أرضه؛
له يرسَّ مما خطر؛ وال مكانة ذات عائلة من يكن لم أنه وخاصة يشغله؛ الذي هذا منصبه
لقائدها ثم األول لقائدها والهتاف تأييدها يف ُغَلواء ويُظهر الثورة، منظمات إىل ينضم أن
نادرة لقلة إال يتيرس لم الذي األمر مًعا؛ وقٍت يف والكفاءة الوالء أهل من جعله مما الثاني؛
من وبعوٍن بها استطاع أفدنة، خمسة إال يملك أبوه يكن فلم نبيل أما األيام. هذه يف
أن نفسه الوقت يف بضآلتها عاجًزا الحقوق، كلية يف نبيل تعليم يكمل أن وأبيه صبحي
أرض يف فالَحني يعمال أن إال أمامهما يكن لم اللذين وعيىس، مريس اآلخرين ابنَيه يعلِّم
من الثورة وزعتها مما األفدنة خمسة عىل يحصل أن من كالهما تمكَّن وقد بك، صبحي
باشا متويل قريتهم يف الكبري الغني أرض من ناال ما ناال وقد عليها. استولت التي األرض
عهد يف جنيه آالف بخمسة الخريية للمشاريع تربَّع حني الباشاوية نال الذي خطاب،

الباشاوات.
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حسنني املدير مكتب ساعي من معوض نبيل عن يشء كلَّ الشكور عبد عرف
املوىل. عبد

من عليه يحصل مرتب أول من إليها دعاه التي الغداء دعوة يف أيًضا منه عرف وقد
الرتكية األم ذات املوجود، عبد هانم صافيناز عمه ابنة من متزوج بك صبحي أن البنك
أن قبل الحياة تركت قد فاألم معرفته؛ إىل يسع لم الذي اسمها حسنني يعرف ال التي

ابنتها. من الفالحني ابن صبحي يتزوج
بنبيل؛ صلته يوثِّق حني صبحي أخبار من الخوايف إىل يصل أن الشكور عبد وانتظر
الجميالت، الفتيات يحب نبيل أن حسنني أبلغه حني وخاصة اإلعداد؛ كلَّ له أعدَّ الذي األمر

غريهن. له يتيرس لم إن الجميالت غري أو
املنفذ. هذا إىل به تلج أن لأليام وترك نبيل، إىل منفذه الشكور عبد وجد وقد

كفاءته. مقدار يرى أن صبحي أراد وقد األقطان، قسم يف الشكور عبد وظيفة كانت
يبتعد أن الشكور عبد وتحرَّى األقطان، رشاء موسم وبدأ أسابيع، بضعة وانقضت
املركز عن يبتعد أن تحرى بل أبيه، إىل سبيًال يرى ال حتى شقلبان؛ عن البنك مشرتيات يف
هذه وبني بينه ما يقطع أن حريًصا كان فقد ويعرفونه؛ أهله أغلب يعرف الذي جميًعا

جهد. من وسعه ما بكل األيام
موسم كان فقد طبيعيٍّا؛ أمًرا هذا وكان الصعيد، يف الوظيفي جهاده الشكور عبد بدأ
يف خربته بسابق استطاع وقد طويلة. بفرتة البحري الوجه قبل الصعيد يف يبدأ القطن
يف واضًعا الكبرية، الصفقات عقد يف املهارة غاية ماهًرا يكون أن الشأن ضئيلة الصفقات
الزراعي. اإلصالح قانون تطبيق بعد فدان مائتي عن أرضه تزيد ال مالك أكرب أن الحسبان
فكان الصفقات، عقد يف الفائق نجاحه لصبحي يُثبت أن الشكور عبد استطاع وقد

نشاًطا. زمالئه أكثر
يف املشرتى رسقة متلمًسا البنك، مع صادًقا يكون أن األمر أول يف يراعي وكان
إىل انتقل الصعيد من انتهى إذا حتى شيئًا؛ البنك عنها يعلم أالَّ حرص التي السمرسة
هذا يف البنك يحققها لم بمكاسب البنك عىل عاد مما النظري؛ منقطع نشاط يف الدلتا
جديًرا البداية يف هو اعتربه املال من قدًرا الشكور لعبد ر وفَّ الذي األمر قبل؛ من املضمار
يملكها. أن بَْلَه رآها أن له يسبق لم له أتيحت التي النقود كمية فإن وإجالل؛ احرتام بكل
كل صغرية شقة يستأجر أن قادًرا وأصبح إليه، وصلت قد صديقيه أنباء كانت
يدفع كان فقد قلبية؛ سكتة ألصابته أبوه به سمع لو بإيجار الزمالك، حي يف الصغر
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للطعام وغرفة واحدة نوم غرفة من تتكون كانت التي للشقة إيجاًرا جنيهات عرشة
معه. يتعامل كيف الشكور عبد عرف ما البيت صاحب لوال وحمام صغرية، وصالة

سخرية الرسير مع أثارا وكرسيني املتهالك رسيره إليها فنقل خالية الشقة وكانت
الجديدة. العمارة يف البواب

تحتويها. التي العمارة وفخامة بأناقتها يليق بما الجديدة الشقة يؤثث أن بد ال كان
نبيل. إىل طريقه عرف التأثيث هذا ويف

بالزمالك. شقة رت أجَّ –
واحدة. مرة الزمالك –

اإلنسان. حياة قيمة فما جميًال السكن يكن لم إن –
إيجارها؟ كم –

الئًقا يبدو أثاثًا لها لتشرتي أنت إال يل وليس أؤثثها، أن أريد املهم يهمك. وال –
الشكور. لعبد مالئًما نفسه الوقت يف ويكون بالحي

الزمالك؟ يف شقة ر أجَّ الذي أم يعنيَّ أن قبل رأيته الذي تقصد؛ الشكور عبد أيَّ –
رأوه الذين النادرة القلة من كنَت الذي الشكور عبد تنىس أن منك أرجوه ما كل –

التعيني. قبل بمرص
القاهرة. بمرص تقصد أنت طبًعا –

حال. كل عىل أبًدا يروني لن بلدتنا حول وما بلدتنا من عرفوني الذين –
وأمك. وأبوك –

قوتهما. من أقتطعها كنت التي اللقمة عليهما وفرت أنني يكفيهما –
ملحاسبة يأتي حني أبي برؤية وأكتفي أهيل أزور ال ألنني ا عاقٍّ نفيس أظن كنت –

بك! صبحي
أنفسهم. أمر يدبِّروا أن فعليهم اآلخرون أما أوًال، لنفسك وفيٍّا كن –

الزمالك؟ يف شقة استأجرت وأنك عيِّنت أنك أبوك يعرف ألم –
يعرف؟ وملاذا –

األعىل؟ بالرفيق لحقت أم الحياة قيد عىل كنت إن األقل عىل يعرف ألم –
دفني. ليتوىل إليه ُحملت وإال أُمت لم أنني يعلم أنه املؤكد –

تماًما. نفسك أرحت أنك واضح –
األثاث؟ مسألة يف معي ستفعل ماذا يل قل املهم اطمنئ. ال. –
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هني. أمره األثاث –
كيف؟ –

هذا ورئيس املضمار، هذا يف البنك احتياجات برشاء خاص قسم البنك يف عندنا –
أثاث. من صبحي يحتاجه ما يشرتي الذي وهو خميس، حمدي القسم

حمدي اشرتى لو أثاث. من يشرتيه وما بك لصبحي أنا يل وما أسود! نهار يا –
للشقة. واحد كريس ثمن معي ما أكمل ملا بك لصبحي يشرتي مثلما

باألثاث وخربته إليه، يلجئون البنك يف العاملني كل إن مهلك، عىل مهلك، عىل –
الغايل. األثاث يف خربته من أعظم الرخيص

بك. وصبحي –
صافيناز فتشرتيه بك صبحي أثاث أما والخدم، املطبخ يحتاجه ما له يشرتي إنه –
ينتسب التي املاركات أسماء نعرف وال نعرفه ال مما األثاث أغىل دائًما تختار التي هانم

إليها.
مرسفة؟ هانم صافيناز هل –

زوجته طلبات يكفي ال دخله أن لتعلم بالبنك بك صبحي حساب ترى مصريك –
وحدها.

واألوالد؟ –
تقيمها. التي والوالئم بينها وأثاث ولبسها أوًال نفسها هانم صافيناز عند املهم –

واألوالد؟ –
ألبيهما. بالنسبة مطاقة حدود يف وإنما مرسف أيًضا كالهما –

وبنتًا. ولًدا عنده أن عرفت –
عرشة. الرابعة يف والبنت عرشة، السادسة يف الولد –

أظن. رأفت، الولد اسم –
الرتكي. هانم صافيناز خال اسم عىل –

رجل. اسم أو أنثى اسم كان إن تعرف ال مشرتك، االسم –
تركي. اسم أنه املهم يهم، ال –

أحفظه. أن أستطع لم ولكني سمعته البنت اسم –
طبًعا. أمها من ستها اسم عىل زاده، هان –

بيت يف األسايس العنرص هي هانم صافيناز أن واضح لحظات. الشكور عبد رسح
واجٌد أنني بد ال لها؟ أصنع ماذا وهذه زوجها. بيت خاربة أنها أيًضا وواضح بك، صبحي

29



الجديد آدم

عرفت قد أكون أكاد اآلن من أنني ولو لصبحي. طريق أهم تكون أجدها وحني سكة، لها
… أن إال عيلَّ ما جناحي تحت وأطويها ألطويه مًعا. وصافيناز لصبحي وسيلة أحسن
ذهبت؟ أين هيه، به: يصيح نبيل صوت عىل بالضجيج املليئني ورسحته صمته من وارتاع

معك. –
بجسمك. –

خميس؟ حمدي إىل سرتسلني هل وبعقيل. –
فأنا عظيمة؛ شقتك تكون أن أريد وأنا املدير، مكتب يف إنك إليك. هو يأتي بل –

تماًما. كشقتي أعتربها
إىل تذهب أن بني فرق نبيل: وأكمل الفرح، كل بها وفرح اإلشارة، الشكور عبد وفهم

العام. املدير مكتب من ويتسلمك إليك هو يأتي أن وبني البنك يف موظف كأي حمدي
تعاَل. حمدي، وقال: رقمني وأدار التليفون سماعة نبيل ورفع
الخري. صباح تقول أال الشكور: عبد قال التليفون، أقفل وملا

الخري. صباح يقول ال املدير مكتب –
الخري. صباح لك هو يقل ألم –

حماس. بكل قالها طبًعا –
عليه. تردَّها لم –

التحية. يرد ال املدير مكتب –
جهيل. عىل تؤاخذني ال –

طويًال. الطريق أمامك زال ما –
واضح. –

الشكور عبد استطاع املال. من ضخًما مبلًغا علينا ر وفَّ الذي حمدي بمعونة األثاث اشِرت
خفاء ال احتقاًرا يحتقره الجديد األثاث مجيء قبل كان الذي البواب احرتام يكسب أن

فيه.
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عني. راضيًا تكون أن أرجو بك: لصبحي الشكور عبد قال
عظيمة. خربة القطن بسوق خبري أنك واضح –

القادم. املوسم حتى عمل بال سأظل هل انتهى، املوسم ولكن –
تعمل؟ أن تريد وماذا –

عملية. خربة أي عنه أعلم وال املدرسة يف درسته البنك يف قسم هناك –
قسم؟ أيَّ –

والسندات. األسهم –
إىل تعود أن عىل القسم؛ هذا يف للعمل تؤهلك ولغاتك بها، بأس ال فكرة وهللا –

موسمه. يف القطن
طبًعا. –

البنك. يف والسندات األسهم بقسم الشكور عبد يلتحق أن أوامره بك صبحي وأعطى
عمله. تسلم التايل اليوم ويف

صبحي أوامر عىل فبناء الرتحاب أما حِذر؛ برتحاب القسم رئيس السبكي فتحي استقبله
وراءه. يتخفى ما يتبني أن الشكور عبد يلبث فلن الحذر وأما بك،

التنظيم بدهاقني متصل أنه السبكي فتحي عن عرف ما أول الشكور عبد عرف
للنفاق. جديد باب أمامه انفتح وهكذا األوحد؛ السيايس
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إىل الطريق يف يرافقه أن حرص يوم أول منذ إنه حتى السبكي؛ بفتحي صلته وثَّق
مشواره. يف السبكي فتحي وليؤنس البيت، مكان عىل ليتعرف بيته؛

وحني بالقميئة. هي وال الفارهة بالسيارة هي ال سيارة يملك السبكي فتحي كان
سوا. نتغدى تفضل الشكور: لعبد قال السبكي عمارة إىل وصال

طبًعا. مراكبية عزومة –
اليوم. معي إال تتغدى لن باهلل فأقسم قلت ما قلت دمت ما ولكن فعًال، كذلك كانت –

أمًرا. أصبح –
كذلك. اعتربه –

يُفته ولم أرسته. عىل ويتعرف بفتحي صلته ليوثِّق الفرصة الشكور عبد وانتهز
املهابة. واضحة فخمة وأنها سيتي، جاردن يف العمارة أن األوىل للوهلة

وواضح بخيل. من تأتي ال هذه فدعوته كريم؛ أنه واضح بيته. إىل فتحي مع وصعد
ومأكله. بمسكنه يبهرني أن يريد أنه أيًضا

الضيف من تفزع لم بشوًشا، العمر أواسط يف سيدة السبكي فتحي زوجة كانت
انتظار. دون بيتها عىل هابًطا يخىش ال لديها الذي الطعام أن واثقة املفاجئ،

األناقة. واضح واألثار فاخرة الشقة
القسم. يف الجديد زمييل حيدر الشكور عبد األستاذ سعيد: وفيَّة لزوجته فتحي قال

ا. جدٍّ الصغري مرءوسه بل العفو، صائًحا: الشكور عبد وسارع
يتغدى أن إرصاره وراء عما أسفر أن لبث وما زوجته، أمام بالزهو فتحي وأحس
من ا جدٍّ مقرب إنه بالضيف: التعريف من مزيًدا مقدًما لوفيَّة قال حني معه الشكور عبد

قالئل. أشهر منذ إال يعنيَّ لم أنه رغم البنك؛ موظفي أحسن من ويعتربه املدير، البيه
منه يرجو الذي املبارش رئيسه لنافق يفلتها أن يمكن ال فرصًة الشكور عبد وانتهز

سعادتك. رضاء املهم الكثري: الخري
األوالد؟ جاء هل فجأة: فتحي وقال

بعد. ليس وفية: وقالت
االبنة وأن وابنة، ابنني لديه أن منه وعرف وفتحي، الشكور عبد بني الحديث ودار
أواخر يف فكالهما الولدان أما العام. هذا يف العامة الثانوية يف وهي ناهد، واسمها أكربهم،
السن فارق هما بعامني األصغر أخاه باسم واسمه أحدهما يسبق اإلعدادية، الدراسة

دراسته. يف مجتهد ثالثتهم أن واضح الشكور: عبد الفرصة تُفت ولم بينهما.
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عرفت؟ كيف –
السن. فوارق مع تماًما متفق ثالثتهم بني الدراسة فارق –

يقبلون ال ثالثتهم كان وإن مجتهد، ثالثتهم فعًال الفائتة! تفوتك ال عليك، هللا اسم –
هذا عامها يف نجحت إذا سيارة لها أشرتي أن عىل ترص وناهد ملبس، أفخر إال يلبسوا أن

الجامعة. إىل وذهبت
بسيارة؟! لها تأتي ال وملاذا حقها، من –

يقدرنا. ربنا –
تنتسب. أن تريد كلية أي وإىل –

سيمكِّنها السابقة دراستها يف تفوُّقها أن والحقيقة الطب، عىل مصممة سيدي يا –
هللا. شاء إن أملها تحقق أن

نشوف. وبكرة الطب ستدخل –
هللا. شاء إن قل –

الحجاب. عني مكشوف أنا الطب. ستدخل –
سنرى. –
سرتى. –

عبد وأدرك عامرة. املائدة وكانت الغداء. إىل تدعوهما ترحاٍب يف هانم وفية وقدمت
إىل بعُد يأتوا لم الذين األبناء نصيب شك ال هو الطعام من أمامه الذي أن طبًعا الشكور
تلبس التي الخادمة تُفته ولم املبارش. رئيسه فيها يحيا التي السعة أيًضا وأدرك البيت،

املائدة. عىل ثالثتهم بشأن وتقوم محرتًما ملبًسا
لتسرتيح وأتركك القهوة أرشب الغداء: بعد ما قهوة يتناولون وهم الشكور عبد قال

القيلولة. فرتة
فت. رشَّ أنت –

الظهرية. بعد ستخرج هل مجاملة. ال فعًال ترشفت الذي أنا بل –
التنظيم. مقر إىل أذهب يوم كل أنا طبًعا –

صحيح. –
طبًعا. –

نعرفهم. الذين األقيال عىل وأتعرَّف املقر إىل أصحبك أن مانع عندك هل –
معي. تأتي أن عليك سأعرض كنت فقد بالعكس –
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تذهب؟ متى –
هناك. أكون السادسة الساعة يف –

معك. وأذهب والنصف الخامسة يف هنا إليك سأعود أنا –
كذلك. وهو –

السماء إىل به يصل أن هو ع توقَّ سلَّم عىل أقدامه يضع أن الشكور لعبد ُقدر وهكذا
السابعة.

اليوم يف واختار ومساعديهم. الكبار بسكرتارية هناك والتقى املقر إىل الشكور عبد ذهب
لصيًقا يكون أن أيام من ذلك تال فيما واستطاع منهم. كالٍّ يُريض ما إىل يتعرف أن األول
بل شأنه، يف اليأس إىل يركن أن رفض أحدهم عليه استعىص وإذا منهم، العظمى للغالبية
مجديًا الطرق يجد لم فإن ويطرقه، إليه منه يدخل الذي الباب ليعرف حوله يلوب راح

مزور. مفتاح اصطناع إىل األمر أدى ولو أخرى، وسيلة بأي الباب فتح عىل احتال
بال فهو أحد؛ يملكه ال ما يملك أنه وطيًدا استقراًرا الشكور عبد أعماق يف استقر لقد
يشء أي لديه ليس أملس وهو نحوه، السماء مشاعر تعنيه وال ُمثل، وال كرامة وال أصل
الترصف عىل مقدرة صاحب وأنه سوق، ابن وأنه الخبث، ثعلبي أنه يعلم وهو عليه، يخىش
مع له تتهيأ ال نفسه والرىضعن والهناء السعادة من حالة يف سامعه يجعل بما والحديث
أنه إىل االطمئنان غاية يطمنئ أن عجبًا يكن لم وهكذا الشكور؛ عبد غري آخر إنسان أي
يرنو فهو الجاه مسالك أما البنك، طريق عن مؤقتًا وذلك الغنى، مفاتيح كل يده يف يحوز
الصدور إىل رءوسهم عىل يقفز أن منتويًا التنظيم، مقر يف الجدد معارفه طريق عن إليها
هذه جميًعا وكلمة جميًعا. الناس مقادير يدهم يف يملكون الذين رؤسائهم، من والقادة
ذلك حكام أن وثيقة بيِّنة عىل كان فقد مًعا؛ وقٍت يف الناس وإىل املقادير إىل تنرصف
كما يحرِّكها دًمى إال إليه بالنسبة اآلخرون يكن لم الذي الفرد الحاكم رأسهم عىل العهد
أو وظائفهم يف ليس مقاديرهم، الناس من يملكون أنهم بينة عىل كان أهواؤه. شاءت
واملسترت حياتهم خاصة إىل تمتد والدمى الحاكم أيدي كانت بل وحدها، العامة أعمالهم

ذويهم. وشئون شئونهم من الخايف
وال بأحكامه وال باهلل باإليمان مطلًقا له شأن ال العهد طاغية أن أيًضا واثًقا وكان

بآخرته.
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ذراعيه له يفتح لن املستقبل أن فأدرك جميعه، هذا من بينة عىل الشكور عبد كان
ثقته وكانت األرجاء. واسع منفذًا الحاكمة الفئة بالط إىل يجد لم إن مرصاعيهما عىل
حتى ويريد؛ يشتهي ما مطامعه من بالغ أنه يقينًا نفسه تمأل ونفاقه سفالته بمقدار

وفالح. نجاح إىل شك ال أنه األيام يتحدى أن ليكاد
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فرض أن لبث وما والسندات، األسهم قسم يف العمل طبيعة عىل يتعرف الشكور عبد بدأ
إليه. املقربني أقرب أصبح حتى السبكي فتحي عىل نفسه

أذهله. ما له تبنيَّ الوثيقة الصلة وبهذه
منها ينال شخيص؛ ملك كأنها سنداتهم ويف الناس أسهم يف يترصف فتحي كان لقد

فادحة. مكاسب أصحابها من علم غري عىل
إىل رصف ما أول جهده ورصف فتحي، يصنعه ما يفهم ال أنه الشكور عبد وتظاهر
الجسام األموال أصحاب هم منهم العظمى فالغالبية األسهم؛ هذه أصحاب عىل التعرف

بعد. هم مسَّ قد الحاكم العهد يكن لم الذين
وثَّق إذا حتى الرفيع، واألصل العريض الثراء أصحاب عىل تعرَّف الطريق هذا وعن
األمور خوايف عىل يتعرف وجعله األمان كل له أمن قد كان الذي فتحي إىل عاد بهم صلته

ورساديبها.
ببعض يقوم أن الشكور لعبد يتيح جعله مما الذكاء؛ من واسع قدر عىل فتحي وكان

طبًعا. فتحي عمليات وفرة إىل يكن لم وإن الوفري؛ بالربح عليه تعود التي العمليات
تعمل؟ ماذا التليفون: يف نبيل طلبه مكتبه يف هو بينما األيام من يوم يف

أمرك. تحت أنا أعمله ما يكن مهما –
تعاَل. –

السينما؟ إىل أتذهب نبيل: قال نبيل أمام الشكور عبد جلس وحني
ندر. فيما –

ملاذا؟ –
يلزمني. ال منه أكسب ال الذي العمل أنا حبيبي، يا نبيل يا –
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قد الكتاب كبار أعمال عن املأخوذة األفالم بعض إن ويقولون تسلية. تكسب ربما –
ثقافة. تكسب

البنك؟ يف تنفعني الثقافة هذه هل –
الحياة. يف تنفعك أنها املؤكد –

كيف؟ –
والربط. الحل أهل ومحادثة الناس معاملة يف –

بي ترمي األيام لعل يدري ومن بك. صبحي من أعظم أعرف ال فأنا حق؛ لك وهللا –
العظماء. بعض طريق يف

شك. ال وارد أمر هذا –
والبكوات والباشاوات الكبار األثرياء من والسندات األسهم بأصحاب أتعرف بدأت –

وبكوات. باشاوات زالوا ما وكأنهم أمرهم أتهيب زلت ما الحق: لك وأقول السابقني،
والثقافة والخلق والترصف الطبع يف وإنما الرتبة يف ليست هؤالء أغلب عند العظمة –

والحياة. الناس ومعاملة
تقم. لم الثورة وكأن وهيبتهم جاللهم لهم زال ما حق. لك –

منهم. واحًدا يعرف يكن لم أبوك وطبًعا –
امللحوظة. لهذه الداعي وما –

الشأن. هذا يف قارصة ثقافتك أن أقصد –
مؤكد. –

تحادثهم. كيف تعرف حتى نفسك تثقف أن بد فال –
بالسينما؟ –

حدثك إذا ستفعل ماذا وإال الكتاب. لعظماء الكربى وبالروايات وبالكتب بالسينما –
والعامليني. املرصيني الكتاب أسماء تعرف ال ووجدك العامة الحياة يف هؤالء من واحد

مصيبة. تكون أسود! نهار يا –
بالسينما. ابدأ –
بالسينما. أبدأ –

السادسة. الساعة حفلة يف اليوم عازمك أنا –
معك. أذهب –

وحدك. تذهب بل –
ماذا؟ –
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سمعت. ما –
أمرك. –

لشقتك. محتاًجا تكون لن الفرتة هذه يف أظنك كذلك. وهو –
الشقة. لتستعمل هذا لكل محتاًجا تكن لم حبيبي، يا نبيل يا –

عن النظر برصف أنه تعلم أن وعليك بعضه، جر الحديث ولكن ذلك، أعلم أنا –
األجاويد. هؤالء ملعرفة نفسك تهيئ أن وعليك صحيح، لك قتله ما كل فإن الشقة مسألة

معقوًال. ووجدته تقوله ما وزنت أنا وهللا –
لك. أقل ألم –

املفتاح. خذ حق. لك فعًال –
شكًرا. –

عىل أيًضا التاسعة الساعة حفلة إىل وأذهب ثقافة نفيس أزيد أن عندي مانع ال أنا –
الخاص. حسابي

البيت. من زوجتي تطردني أن أتريد أسود! نهارك يا –
ملاذا؟ –

تطردني. وال عرشة الثانية الساعة عليها أدخل انهبلت! انت –
الطرد؟ تنفذ طردتك، وإذا –

الفنادق، بأحد املبيت يف وأترصف أخرج أن إما لهما؛ ثالث ال اثنتني بني سأكون –
بجالجل. فضيحة وتصبح أبيها بيت إىل وتذهب العيال هي تأخذ أن وإما

السادسة. الساعة حفلة يكفيك الداعي؟! وما –
املفتاح؟ لك أترك وأين –

كثريًا. تأخر أنه أعتقد الذي الطلب لهذا نفيس معد وأنا عرفتك منذ إنني –
تعني؟ ماذا –

اآلن. لك أعطيته الذي املفتاح منك آخذ وغًدا آخر، مفتاح معي –
معي؟ تبقيه ال وملاذا –

يف رأسك عىل بي فوجئت وإال إليه. احتجت كلما مني تطلبه أن بد ال يمكن. ال ال، –
أيًضا. الرسير يف وربما الشقة

مفتاحك. أعطيك غًدا حق. لك فعًال، فعًال، –
قهوتك. ترشب أن قبل بكرة عندك سأكون –

كذلك. وهو –

39





السابع الفصل

أول منذ يكن ولم فتحي، له يرتكها التي الصغرية بالعمليات الشكور عبد يكتِف لم طبًعا
وسيلة خري أن ورأى األوىل، الوهلة منذ لألمر يدبر كان ولكنه بها، يكتفي أن منتويًا لحظة

عميقة. ثقة فيه يثق فتحي يجعل أن
يقبل ال ما واألسانيد األوراق من يجمع الشكور عبد راح الثقة هذه عماية ويف

التفنيد. أو املناقشة
حسان. صبحي إىل دخل ويزيد يكفي ما بيده أن ارتأى وحني

فتحي. يا األوراق هذه عىل نظرة ألِق استقدمه: أن بعد لفتحي صبحي قال
افندم. يا أمرك –

محتاًجا يكن ولم به. حلَّت التي الكربى الكارثة فتحي أدرك حتى لحظات إال هي وما
األسود مصريه يرى ألن كفيلة كانت عابرة رسيعة بنظرة اكتفى وإنما األوراق، كل يقرأ أن
وأعادها وسوَّاها بالغة عناية يف جمعها الذي صبحي إىل األوراق أرجع وحني عينيه، أمام
يف املستندات أودع إذا حتى شديد، بطء يف هذا كل فعل يحتويها، كان الذي الدوسيه إىل

رأيك؟ ما فتحي: إىل التفت باملفتاح وأقفله منه أخرجها الذي الدرج
سعادتك. به تأمر الذي –

أجل ومن ولهذا، طوال؛ سنوات منذ بك ومعرفتي بالبنك، قديم موظف إنك –
التي املكافأة لتنال االستقالة منك أطلب بأن سأكتفي وفية والست وخالد وباسم ناهد

آخر. بنك يف وظيفة تجد حتى بها تعيش أن تستطيع والتي تستحقها،
املصيبة. هذه بعد سيقبلني ومن –

وعودي. يف تثق يجعلك بي عهدك طول –
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فيه. شك ال هذا –
بيننا. اآلن تم ما العالم يف أحد يعرف لن –

املستندات. بهذه لك أتى والذي –
بيشء. ينطق لن أنه أضمن أنا –

املخلوق؟ هذا أتضمن –
أتعرفه؟ –

األوراق. هذه إىل يصل أن يستطيع فقط واحد إال هناك ليس –
فيه. رأيك كان مهما أضمنه أنا –

أمرك. –
إذن. –

ورقة. سعادتك أعطني –
تفضل. –

سببًا؟ لها أختلق هل صبحي: سأل نهايتها إىل يصل أن وقبل االستقالة، فتحي وكتب
والبنك. بالعمل االستمرار تستطيع تعد لم بأنك بالقول اكتِف –

املكافأة؟ وأطلب –
الحكومة. يف يقولون كما حالتك تسوية اطلب –

تكادان ال رجلني عىل مرير تحامٍل ويف بك، صبحي إىل االستقالة فتحي وأعطى
وظهره قال الباب أكرة عىل يده يضع أن وقبل خطوات، ومىش كرسيه عن قام تسعفانه

البك. سعادة يا شكًرا لصبحي:
السالمة. مع العفو –

قال حني الشكور عبد يدهش ولم لفتحي، حدث بما وأخربه الشكور عبد صبحي استدعى
محله. تحل صبحي: له

بالقسم. العمل يف سبقوني الذين الزمالء هذا يُغضب أن أخىش –
األقدمية. إىل نظر دون األصلح اختيار وحدي حقي ومن بنك، يف نحن –

أمرك. إذن –
رجاء. عندك ويل –

أمر. بل –
فتحي. أمر من كان ما أحد يعرف ال –
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أمامك. املسئول وحدي أنا أكون عرف أحًدا أن سمعت إذا –
كذلك. وهو –

نفسه. اليوم يف فعله ما الشكور عبد عىل بعجيب ليس
حتى الباب يفتح وهو بفتحي يفاجأ ولم فتحي. بيت إىل الغداء وقت يف ذهب لقد
وجهه: سمات كل عىل الذاهلة اآلخذة الدهشة ارتسمت الشكور عبد عىل عيناه وقعت إذا

أنت. إال إنسان أي توقعت لقد معقول؟! أهذا أنت؟!
جئت. ولهذا –

يُستغرب. يشء ال أنت منك فعًال، –
أوًال. أرشح يل اسمح –

ارشح. –
هنا؟ –

اليوم. منذ عليك حرام فبيتي هنا؛ نعم –
مؤقتًا. تريد ما ليكن –

تكلَّم. –
القسم؟ رئاسة يف يَخلفك الذي من –

وجدي. إسماعيل املفروض –
غريه؟ بك الوشاية يف مصلحة له فمن –

أنت. –
ملاذا؟ –

مكاني. يف يعيِّنك وربما البنك رئيس من مقرب أنت –
تعود أعمال من به أقوم ترتكني كنت مما نفيس وأحرم الواجهة؟ يف نفيس وأجعل –

الوفري؟ بالربح
كله. الربح تريد ربما –

ذكائي؟ مقدار تعرف أال –
خبثك. مقدار أعرف –

أليست أمرها؟ انكشف أن بعد األعمال بهذه أقوم أن يل سيتاح كيف ليكن. –
يل؟ ترتكها كنت التي بالعمليات أنا وأكتفي واقيًا ستاًرا منك أتخذ أن مصلحتي
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ادخل. تعاَل، الشكور: لعبد قال ثم التفكري، وأطال سمع فيما فتحي فكَّر
أخي. يا األول من كان األمور. تكون أن يجب هكذا الشكور: عبد وصاح

إيلَّ ييسء أن أريد وال السيايس التنظيم يف أحتاجه أنا وصدَّقني. الحيلة عليه خالت
أنها بالخربة يل تبنيَّ فقد البنك يف األرباح عىل بها يحصل كان التي الوسائل أما عندهم.

عاجزة. بدائية وسائل
أما فيها. يفكر أن فتحي مثل شخص أللف هيهات أنا لها لت توصَّ التي الطريقة إن

األبواب. أوسع من الشكور عبد يا ُفرجت ميسور. فأمره صبحي
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وقال: الباب الساعي فتح حني الجديد لعمله الشكور عبد مبارشة عىل قالئل أيام مرت
عفيفي. بك العال أبو سعادة

الشكور. عبد أمر ينتظر أن دون للقادم الباب الساعي وفتح
مرحبًا. أهًال، الشكور: عبد قال لعثمة ويف القادم. البك بُهت كما الشكور عبد وبُهت
ولم الحرية. تركبه أن عجيبًا يكن لم ولهذا مطلًقا؛ املوقف لهذا نفسه أعدَّ قد يكن لم

بك؟ فتحي أين الشكور: عبد من دعوة دون يجلس وهو قال بل القادم، يمهله
البنك. يف العمل ترك –

ملاذا؟ –
آخر. بنك يف أحسن مرتبًا وجد –

كثري. عمل بيننا فسيكون بسعادتك ف أترشَّ أن أحب إذن –
شكيل. يعرف لم هلل، الحمد –
الشكور. عبد قال: هدأة وبعد

ماذا؟ الشكور عبد –
حروف يجمع أن واضطر منه، يفر أن يستطع لم ولكنه يقع. أن املحظور يكاد آه –
العال أبو يعرفه فسوف الكامل اسمه أخفى إذا أنه يقني عىل وهو بالغة صعوبة يف الكلمة

يكون. ما ذلك بعد وليكن يقوله أن من ا بدٍّ يجد لم غريه. من
حيدر. الشكور عبد –

العال». «أبو مالمح عىل التعرف معالم وارتسمت
عيلَّ. غريبًا ليس الوجه لنفيس أقول األوىل اللحظة منذ وأنا عرفتك. اآلن –

العزبة. يف سعادتك زرت طاملا –
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الكيايل. عبيد أبو حيدر التاجر أبيك مع –
أن يستطيع كان فقد االطمئنان؛ بعض طمأنه ما التاجر كلمة يف الشكور عبد وجد
التاجر يقول أن أما املؤكدة. الحقيقة عن بعيًدا يكون وال السمسار ويقول الحقيقة يذكر

يجاملني. أن يريد أنه شك فال
القطن. يف تعمل أنت وكنت العال: أبو وأكمل
تسمرس. يقل لم أنه أخرى؛ مجاملة وهذه
عظيمة. سعادتك ذاكرة قائًال: وسارع

أبيك؟ حال وكيف –
هلل. الحمد –

أره. لم زمان يل –
أبًدا. سعادتك عن يستغني ال إنه –

أسهم. هنا يل –
البك. سعادة يا أعرف –

أسهمه، يف يجريها أن يريد التي الترصفات الشكور عبد عىل يلقي العال أبو وبدأ
إيلَّ؟ الناس أحب من حيدر فأبوك كابني؛ هنا أعتربك أنا يقول: وهو وقام عمله وأنهى

أمرك. تحت دائًما وستجدني البك. سعادة يا عمرك هللا أطال –
عليكم. السالم خريك. كثر –

الغنى. كل عنه غنًى يف هو ا رشٍّ توقع فقد الصعداء؛ الشكور عبد يتنفس ولم وخرج.

عبد ورأى أمامه، واقًفا أبوه الباب فتحة ومأل ينطق، ولم الباب الساعي وفتح مرَّا، يومان
ينطق. ال وانكتم الباب. فتح ملا وإال أبي، إنه للساعي قال طبًعا اآلخذ. الحدث فيه الشكور

كرسيه. عن قفز بالغريزة
مرحبًا. يا أبي، أهًال –

أنا يل مقاطعتك سبب عرفت اآلن منه: اختطفها أباه ولكن يقبِّلها، يده عىل وانحنى
وأمك.

فقط. مشغوًال كنت يابا، العفو –
األعذار. وال يفيد ال النقاش –

وأمي. أنت إال الدنيا يف يل وهل يابا –
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أنني وأُفهمك نظرة عليك أللقي فقط البلد من جئت وإنما خداعي. تستطيع لن –
ولن بعدها تراني لن هللا. ورحمة عليكم السالم ثم أيًضا، البنك يف ومكانتك مكانك عرفت

البنك. خارج إىل طريقه وأخذ حيدر واستدار أمك. ترى
يحذِّر أن حاجة يف يعد لم كاهله. عن انزاح قد ثقيًال حمًال كأن الشكور عبد وأحس
الباب إىل أبيه مع يخرج أن حاجة يف ليس أنه كما البنك، إىل أخرى مرة املجيء من أباه
حاجة يف ليس مالبسه. يف الواضح أبيه مقدار جميًعا البنك موظفو ويعرف الخارجي
من عميًقا نفًسا يجتذب وهو كرسيه عىل ينحط نفسه ووجد جميعه. من يشء أي إىل
سكر قهوة فنجان له يُحرض أن الساعي بسيوني وأمر الجرَس ودق رئتيه. يف مكان أسفل

زيادة.
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صلته يوثق أن الشكور عبد حرص األملانيني صديقيه إىل يحتاج ربما أنه منه تحسبًا
أن منهما وعرف أملانيا، إىل وصولهما منذ مكاتبته عىل داوما اللذين وهوفمان؛ بمارك
عنهما عرف وقد رسائلهما، يجيب أن سبب أقوى هذا فكان الغربية، برلني يف يقيم كليهما
هو إليهما أنهى كما أمامهما، املستقبل يفتح مما مرموقني؛ عملني يف كالهما يعمالن أنهما

قفزات. من البنك يف بلغه ما

تحية عليه ويلقي حسان بصبحي يوم كل يف يمر أن يكون ما أحرص الشكور عبد وكان
ال متعًة حديثه يف ووجد إليه أِنس فقد لينادمه؛ صبحي يستدعيه كان ما وكثريًا الصباح،

غريه. مع يجدها
ويعرض نبيل يمازح أن عىل الصباحية زياراته يف حريًصا الشكور عبد وكان
الجلسات هذه من واحدة ويف نبيل. إليه جلس يشغله ما صبحي لدى كان فإذا خدماته،

السينما. إىل ستذهب الليلة نبيل: قال
يل. قل إنما املفتاح. هاك –

لك. أقول –
واحدة. أهي –

هذا؟ تتصور كيف أسود! نهارك يا –
كثريات. فهن إذن –
الحال. بطبيعة –

واحدة. تكون أن يف الخطر وما –
الواحدة. الصديقة تكاليف يتحمل أن يستطيع مثيل وهل –
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العديدات؟ الفتيات من أكثر أتكلفك –
نفسها تفرض فإنها الواحدة أما تتعداه؛ ال املعلوم أجرها الكثريات من واحدة لكل –
ثم اثنتني أو مرة هي العيال. ومصاريف الزوجة من ألعن عليها اإلنفاق يف وتصبح عليك،

غريها. عن أبحث
غريها؟ تجد ودائًما –

القلب. عىل الهم من أكثر –
الهم؟ ببعض معك تكرمني ال أخي يا فلماذا –

تقصد؟ ماذا –
لو رض فما البيت. إىل تذهب أن بد ال عرشة الثانية إىل التاسعة الساعة من أنت –

… فيه ووجدت بيتي إىل اآلخر أنا ذهبت
تكمل. ال فهمت، نبيل: قاطعه بل الشكور عبد يكمل ولم

أنا. أعرض أن يل بد ال كان هل أخي يا –
آسف. أنا ذهني. عن غاب وهللا –

العفو. ال، –
تريد. ما ستجد الليلة –

شكًرا. ُحفظت. –
واجب. عىل شكر ال –

بك. صبحي إىل أدخل اآلن –

أرقام يسجل أن وحرص الفتيات، من الكثريات عىل الشكور عبد تعرَّف اليوم ذلك منذ
منهن. لكل التليفونات

وحده: أنه يعلم كان فقد بالدخول؛ اإلذن ينتظر ولم بك صبحي باب الشكور عبد طرق
الخري. صباح

كذلك. وهو –
كلها. حياتي يف ذلك قبل أسمعها لم إجابة –

عندي. التي إنها –
الخري. صباح عندك يكون ال وملاذا –

خريًا. ليس ألنه –
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ملاذا؟ –
مستوًرا. الطابق خلِّ الشكور، عبد يا والسالم –

وأنا عيلَّ تسرته فلماذا الجميع عىل تسرته أن أردت وإن مستوًرا؟! يكون وملاذا –
املنزلية. األرسار ذلك من تستثني ال دخائلك عىل وتُطلعني إيلَّ تأنس أصبحت أنك أحس

صحيح. هذا –
الجديد؟ فما –

يبيعوا أن يريدون الثورة قبل فاحش ثراء عىل كانوا الذين من جماعة سيدي يا –
الحياة. عىل بثمنه ليستعينوا بيوتهم يف األثاث بعض

نحن. شأننا وما عظيم. –
الخرب. عرفت صافيناز –

املصيبة. هنا –
السجاجيد. وإحدى االستقبال طاقم تشِرت لم إن وتجنني ستُجن –

كبري؟ الثمن هل الخري. صباح ليس حق؛ لك فعًال –
الحرير. األبيسون من االستقبال طاقم –

قلت؟ ماذا ماذا؟ –
الحرير، خيوط من وهو اآلن، يصنعه أحد يعد لم فرنيس قماش األبيسون حق. لك –

النوعني. بني الثمن يف شاسع والفرق الصوف، من تصنعه بعضهن كانت وإن
فهمت. –

تاريخي. ألنه خيايل ثمنه اآلن حرير أبيسون فكل –
بمعنى؟ –

جنيه. آالف ثمانية ثمنه رشاءه صافيناز تريد الذي الطاقم أن بمعنى –
بكم؟ صائًحا: كرسيه من الشكور عبد واتنرت

اقعد. سمعته. بما –
وقاعًدا قاعًدا، كان إن واقًفا مثيل يسمعه أن بد ال كهذا مبلًغا إن إذن؟! أقف ومتى –

واقًفا. كان إن
احرتاًما؟ وقال: صبحي وضحك

وأمثالها املعاني هذه من ذهنك عىل يِرد ما وكل وذهوًال ودهشة وتوقريًا احرتاًما –
منها. والقريبة

جنيه. وخمسمائة ألف والسجادة حق. لك –
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الوقوف. يستحق أيًضا وهذا –
خري. صباح ليس أنه أرأيت –

الصفقة. لهذه مهلة هناك هل سعادتك يل قل إنما محق. سعادتك فعًال –
أسبوع. –

الخري. صباح –
جديد؟ جد هل –

خريًا. تلميذك يف ل وأمِّ الخري صباح قل –
وسيلة؟ عندك هل –
أيام. ثالثة أمهلني –

معقول؟! أهذا –
األسد. أنقذ الفأر –

الفأر. يف إال أمل يل ليس حال كل عىل –
الخري. صباح قل –

الخري. صباح ليكن –
عليكم. سالم –

السالم. وعليكم –
يريد حيث من بصبحي أمسك أنه واثًقا الباب وأغلق الغرفة من الشكور عبد وخرج

به. يمسك أن

وكان دائًما. يجدهم أن تعوَّد من ووجد الظهرية بعد فيما التنظيم إىل الشكور عبد ذهب
الشأن الضخام األقيال بأحد وألصقهم شأنًا األتباع أعظم أرشف بموىس عالقته وطد قد
بضعة كل يف يضع أن عىل يحرص وموىس الحديث يف يجاريه وراح منه اقرتب والجاه.
ويف خدمتها. يف يعمل التي الخطري الشأن ذات الشخصية عن اثنتني أو واحدة جمل
عىل حريًصا اإلجالل أو اإلكبار أو الرهبة أو الدهشة الشكور عبد يُظهر ودربة مهارة
واملكانة الجربوت أشكال ومن عظمة من إليه يصبو ما كل موىس محدِّثه عىل يضفي أن

العريض. والجاه
موىس يا ملاذا اآلخرين: أسماع عن بمنًجى يجلسان وكانا موىس الشكور عبد وفاجأ

البيت؟ يف فني ترشِّ ال بك
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طبًعا. مانع ال –
نتعىش؟ أو مًعا نتغدى أن أتحب –

أرادني. وربما منه بالقرب دائًما أكون ألنني يمكن؛ ال الغداء –
املساء؟ ويف –

الخاصة. رسحاته هو له املساء يف –
رسحات؟ لك أليس وأنت –

وبركة. خريًا يكون تيرست إن وهللا –
بتيرست؟ تعني ماذا –

تفهم؟ ألم –
أتأكد. أن أريد ولكني فهمت، –

فهمت. ما هو –
غًدا. العشاء معي تتناول هل –

املدعوون؟ ومن –
واحد. وشخص أنت –

هو؟ من –
تراه. حني ستعرفه –
املفاجآت. أحب ال –

ستحبها. مفاجأة هذه تخف، ال –
باملدعوين. أكيد علم عىل أكن لم إذا دعوة أي إىل أذهب ال أنا –

تندم. ولن غًدا الخصلة هذه اترك –
… وإذا كلها، مرص يف املهمني من واحًدا ستكون انبسطت إذا اسمع، –

العكس. حدث إذا بي سيحل ماذا أعرف تكمل، ال قائًال: الشكور عبد وقاطعه –

نبيل. يا الخري صباح –
مبسوًطا. تكون أن هللا عىس –

فل. نهارك –
علم. –

وحده؟ البك –
العادة؟ ليست يدك يف الحقيبة هذه وما –
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املايش. عىل أوراق بعض منه ع أوقِّ قلت –
ادخل. –

خارج. وأنا أراك –
أذهب؟! أن يمكن وأين قاعد، أنا –

وفتح املكتب جانب إىل وقف وإنما يجلس، ولم صبحي مكتب إىل الشكور عبد دخل
سعادة يا والسجادة الطاقم هانم صافيناز عىل مربوك الخري، صباح يقول: وهو الحقيبة

البك.
واقًفا. صبحي وقفز

املبلغ؟ هذا بكل جئت أين من أبيض! نهارك يا –
واسرتح. واقعد واطمنئ، اهدأ الشكور: عبد قال وثقة برود ويف

قعدت. –
ح ووضَّ والسندات، األسهم يف بها يقوم التي املالية العمليات يرشح الشكور عبد وراح
بني ليس أنه طمأنه كما واحًدا. مليًما يخرسون ال األسهم أصحاب أو البنك أن لصبحي

العمليات. بهذه شأن لها واحدة ورقة البنك أوراق
الخاصة. حقيبته يف املبلغ ووضع يقتنع، أن صبحي وأحب

منه الذلة إىل أقرب ترحاب يف استقبله الشكور عبد بيت إىل أرشف موىس ذهب حني
وقال والجاذبية، الجمال واضحة فتاة طالعته البهو إىل موىس دخل وحني اإلكرام. إىل

دعوته. اليل الوحيد الضيف كريمة، الشكور: عبد
الضيف. ونعم –

إليك؟ أحب أيهما والدخان، الرشاب عندي –
عظيم. كله –

بيضاء. ليلتنا –
هللا. شاء إن –

تماًما. مناسبًا رآه الذي املوعد يف بيته يرتك أن الشكور عبد ينَس ولم

صغرية. ولكن جميلة شقتك الشكور: لعبد موىس قال التايل اليوم ويف
أصنع؟ ماذا ولكن ذلك، أعرف –
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امُلصادرة. العمارات شقق من شقة سيسلمك حسني السميع عبد إىل غًدا تذهب –
غًدا؟ –

الليلة؟ تذهب أن أتحب طبًعا، غًدا –
عظيم. غًدا –
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التي األسهم وكانت األسهم، أصحاب من نفر بثمانية صلته وثَّق قد الشكور عبد كان
الرتكي الرجل نامق؛ رستم هؤالء أهم وكان العريق، الثراء عىل تدل منهم كلٌّ يملكها
الحميد عبد السلطان عهد يف أعظم صدًرا كان األكرب جده بأن دائًما يزهي الذي األصل
جده تمكَّن السلطان عىل الجيش ثورة حدثت حني أنه الشكور لعبد يروي وكان برتكيا،
إال اآلخر هو ينجب لم الذي واحد ولد إال له يكن ولم مرص، إىل جميعها ثروته تهريب من
وأموال زراعية أبعديات يف متمثلًة نامق رستم إىل كاملة الثروة وصلت وهكذا واحًدا؛ ابنًا
بنتًا إال ينجب لم وأجداده أبيه مثل ورستم عد. يحصيها ال املثيل نادرة وجواهر سائلة

فوزية. هي واحدة
لم ولكنه فدان. مائتي إىل انكمشت قد األبعديات أن يعلم كان الشكور عبد وطبًعا
رستم باسم التي األسهم كمية ولكن الجواهر، أو السائل املال مقدار اليقني علم يعلم

رستم. يملكه ما ضخامة عىل قويٍّا شاهًدا كانت
يف شأن ذا يكن فلم املغتصب؛ الحكم عيون عن ى يتخفَّ أن رستم استطاع وقد
بيته يلزم ثم الصباح، يف جروبي يف اإلفطار عىل مقصورة حياته كانت وإنما الحياة،
أتراك بعضهم الناس، من قليلة ندرة إال يستقبل ال وكان ابنته، مذاكرة يراقب أن حريًصا
مكتبته تكتنزها التي النادرة بالكتب ينتفعوا أن يريدون الذين املثقفني من وبعضهم

النادرة. باملخطوطات العامرة

جميًعا األسهم الثورة مت أمَّ ثم الشكور، عبد من صبحي عليه حصل آخر واحد مبلغ
جنيه. آالف عرشة قيمته مما أكثر األسهم من فرد أي يملك ال بحيث
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مع اتفق فقد الجنيهات؛ بماليني عليه عادت فكرٍة عن الشكور عبد ذهن وتفتَّق
آالف عرشة قيمته بما إال امُلصادرة يُبلغ أالَّ األسهم مالك من به اللصيقني الثمانية
يكون أن معهم واتفق وهمية، ألسماء ملًكا األخرى األسهم ويجعل أسهمهم، من جنيه
لدى البنك يف أسهمهم قيمة الدولة راجعت إذا حتى لهم؛ سيعدُّها التي بالصورة إقرارهم

اإلقرار. يف جاء ملا مطابقة وجدتها الشكور عبد
توكيالت منهم يعدَّ أن ذهنه تفتَّق فقد األسهم لها كتب التي الوهمية األسماء أما

التوكيالت. هذه ستزور كيف أيًضا وأعدَّ له مزورة

قال لهما، يلزم وما وسيدة موىس فيها املدعوَّان كان الجديدة شقته ليايل من ليلة بعد
محاسيبك؟ من العقاري للشهر أمني أيُّ ملوىس: الشكور عبد

امللواني. فاضل –
أطلبه. ما يل يفعل أن ُمره –

توكيالت. من أراد ما الشكور لعبد وتم
خارجه. أو البنك داخل من أحد بها يسمع ولم كلها، العملية وتمت

ورشطها. العملية جميعهم وقِبل أسهمهم، من سيُهربه ما نصف هو ينال أن واشرتط
عنه كتم فقد به؛ بأس ال بمبلغ إياه واعًدا بك صبحي رئيسه الشكور عبد وأطلع
أن الطبيعي من مرة الحرام املال يقبل والذي املساهمني؛ من سينالها التي النسبة طبًعا

دائًما. يقبله
بالعملية. صبحي ب ورحَّ

سينقطع كما سينقطع األسهم عمليات من الشكور عبد له يعطيه كان ما أن وخاصة
الشكور. عبد يد من القطن سمرسة من يصيبه كان ما عنه

القطن يف التجارة تأميم عىل صبحي وعلَّق أيًضا، القطن تجارة الدولة مت أمَّ فقد
للفدان جنيه خمسمائة من أكثر رضيبة الفدان عىل فرضت قد إنها الشكور: لعبد قائًال
يجرؤ كان هل االقطاع. من لتنقذه جاءت إنها الحكومة تقول الذي الفالح يدفعها الواحد

نفسه. الفالح برىض إال الفالح قطن يشرتي أن اقطاعي أي
تبيع الذي والسعر الفالح من الدولة به تشرتي الذي السعر فرق الشكور: عبد وقال

جنيه. الخمسمائة عن يزيد به
فعًال. –
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األسهم. تأميم من كسبا اللذان الوحيدان وأنت أنا حال كل عىل –
عظيمة. فكرتك فيك. الربكة –

أنفذها. أن استطعت ما لوالك –
البنك. ترك يف أفكر يجعلني عليه حصلت الذي املبلغ –

هو فإذا صاحبه بنفس يجول ما صبحي وأدرك بالدهشة، الشكور عبد يتظاهر لم
ال؟ ملاذا نعم، فجأة: يقول

هو؟ ما –
مكاني؟ أنت تصبح ال ملاذا –

ذلك؟ يمكن هل –
أرشف. موىس يف الربكة –

أيًضا. وفيك –
هللا. عىل توكَّل –
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يكن لم إن للزواج تخطيطه ينفذ متى عريض، وجاه وافر ومال بنك ومدير فاخرة شقة
حيدر؟! الشكور عبد من أحسن زوًجا فوزية البنته نامق رستم سيجد وأين اليوم؟!

ثروة. لك أنقذت لرستم: قال
عظيم. مبلغ عىل حصلت أيًضا أنك ولو اإلنكار، أستطيع ال –

إليك. أقدمها أخرى هدية يف رأيك فما –
هدية؟ أي –

أنا. –
تعني؟ ماذا –

هانم. فوزية أتزوج –
مكانته؛ تعرف أنت بنك مدير أنا الشكور: عبد وأكمل وصمت، الذهول رستم وأصاب
ثروتك. يف أطمع ال فأنا بها، بأس ال ثروة اآلن أملك وأنا أسهمك، فيه تضع إنك بدليل

عريقة. أرسة من الزواج يف تطمع أنت –
بأس؟ هذا يف وهل –

لها. كفئًا تكون أن رشط عىل بأس؛ ال –
وماًال؟! منصبًا تكن لم إن الكفاءة ما –
العراقة. نفس يف أرسة من تكون أن –

أصيل؟ تعرف هل –
عرفته. لكنت أصل لك كان لو –

األغلبية مع هذا يف أشرتك وأنا البلدة، أعيان من وأبي ريفية، أرسة من إنني –
هذه. أيامنا يف املناصب أصحاب من الساحقة
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أساسه. من الهرم قلبت هذه أيامنا –
التيار. تقاوم أن تملك ال –

ابنتي. إنها –
سيكون الراجح الغالب يف أنه فتأكد أرسة ابن عىل الحصول إال تشرتط لم إن –

مالك. يف طامًعا
قليًال. رستم وصمت

عفيًفا. ستجعله أصوله ولكن –
شحاذ. من قريبًا أو وشحاذًا –

عريقة. أرس من وثراء مناصب أصحاب هناك أن تنكر أن تستطيع ال قليًال: وصمت
نادرون. –

النادرين؟ هؤالء من واحًدا فوزية تتزوج ال وملاذا –
من هؤالء أبناء يتزوج أن األمر وأغلب تعرفه، وال يعرفها ال منهم أحًدا ألن –

عنها. يشء كل ويعرفون تصادقهم التي العائالت ومن قريباتهم
بها. تتصل التي األرسات إحدى من أو لها زميلة من فوزية له حت ُرشِّ ربما –

معدومة. تكون تكاد الزواج يف فوزية أمام فالفرصة بأحد؛ تتصل تكاد ال إنك –
نفسها. ترشح أن بها أوىل زميالتها؟ من سرتشحها التي تلك ومن
والعربية. الفرنسية وتجيد األدب يف دراستها أكملت فوزية –

تعرف. وأنت واألملانية اإلنجليزية أجيد وأنا –
شهادتك؟ ما فكرة، عىل –

بنك. مدير –
أن تستطع ولم لخطبتها، أحٌد يتقدم ولم البنت كربت لقد طويًال. رستم وصمت
وبني بينها حائًال املتزمتة تربيتها كانت فقد الكلية؛ يف صديقات أو أصدقاء ن تكوِّ
ماذا يعلم فاهلل ر املزوِّ اللص النصاب هذا أقبل لم وإذا وزميالتها. زمالئها مع االنسجام

يحدث. أن يمكن
من ليس أرساًرا عنك أعرف أنا حسم: يف قال بل لصمته الشكور عبد يرتكه ولم

تذاع. أن مصلحتك
أيًضا؟! وتهديد ذاهًال: يقول وهو رستم وفزع

تذكري. بل –
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… تقصد –
من بتليفون الحراسة تحت وفوزية أنت أضعك أن أستطيع ِصالتي؛ تعرف أنت –

هذا. بيتك
اآلدمي وهذا ماله. إال معني وال صديق بال إنه له، يبقى ماذا رعب؛ يف رستم وأطرق
ويصبح لحظة، يف فوزية وحياة حياتي يدمر أن يستطيع اإلنسانية عىل ً خطأ املحسوب
من الحياة عىل البقاء نستجدي متسولون نحن فإذا املساء علينا يميس أو الصباح علينا

خياًرا. يل يرتك لم تعرفنا. وال نعرفها ال أيٍد
واحدة. كلمة حروف شديد جهد يف لسانه عىل وجمع الشكور، عبد إىل طويًال نظر

أسألها. –
… رشط عىل شأنك. هذا توقح: يف فقال مراده بلغ أنه الشكور عبد وأدرك

أيًضا؟ ورشط –
اآلن. فيه تفكر كنت ما لها تذكر أن –

أتعرفه؟ –
بالتفصيل. –

رأيها. فلنسألها –
خيار. لديها ليس –

ذلك. أعلم وانكسار: أًىس يف يقول وهو ثانيًة رستم وأطرق
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ولم زنوبة، زوجته أمام السبل وأُغلقت الرزق، وسائل به وضاقت بحيدر، املرض اشتد
الشكور؟ عبد نخرب أال إال: لزوجها تقوله شيئًا تجد

اسمه. تذكري أن إياِك –
بنا؟ أوىل ابننا أليس علينا، يشفقون والغرباء ضنك حالة يف إننا –

ابننا. ليس إنه –
الغرباء. صدقة نقبل أن من خري له يدنا نمد أن حال كل عىل –

أفضل. الغرباء من الصدقة بل –
باهلل. إال قوة وال حول ال –

أمًرا. نفسها يف تضمر وهي زنوبة وصمتت
قبل الشكور لعبد صديق أقرب بيومي إىل زنوبة ذهبت القيلولة يف حيدر نام حني

تجبهه. هي فإذا بها بيومي ورحب القرية، من يهاجر أن
بيومي؟ يا فيه نحن ما أيرضيك –

تتكلم. كلها البلدة –
شيئًا؟ تفعل أال وأنت، –

أمرك. تحت أنا –
آلخر. حني من لنا تعطيه مما أكثر تملك ال أنك نعلم نحن –

ستار. كريم –
تفعله. ما تملك ولكنك –

فيه. فكرت وهللا –
عنه؟ منعك وماذا –
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ألبيه. مقابلته من عرفته ما –
معذوًرا. اليوم ذلك يف كان ربما –

بعقلها. ال بقلبها ابنها عىل تحكم من كالم هذا –
ربما. –

حتى ذلك بعد معذوًرا ظل فهل بأبيه، لقائه يوم معذوًرا كان إنه معك سلمنا وإذا –
اآلن.

معه. حجته –
تذكر ال يوم يمر ال شهريًا ويصبح وأمه أباه يقاطع ابن حجة تكون أن يمكن ماذا –
عىل أو املال، هذا ببعض وأمه أباه يذكر وال بالكيل عنده املال ويصبح اسمه، الجرائد فيه

عنهما. بالسؤال األقل
منك؟ أرجوه ما تفعل أن هذا يمنعك هل –

مني تتوقعني أنك طويل زمن من وأعرف بل تقوليه، أن دون تريدين ما أعرف أنا –
مني. تطلبيه أن دون أفعله أن
تفعله؟ أن يمنعك وماذا –

آخر. ويشء اليأس –
آخر؟ يشء أي –

ا ودٍّ أو صداقة يرعى أن يمكن ال وجوده أصل وهما وأبوه أمه عليه يهون الذي –
إنسان. ألي

كأخيه. كنت إنك –
معك يفعله مما أحسن معه سيفعل كان أخ له كان لو أنه أتظنني ولكن أكثر، بل –

أبيه. ومع
يسيئك. ما هذا هل –

من أراه والذي يتجاهلني، أو عيلَّ يتعاىل أو يل يتنكر أراه أن أحب ال إنني نعم. –
التوقعات. أسوأ منه أتوقع يجعلني معكما جحوده

حيدر. عمك أجل من تحاول أن هذا يمنعك وهل –
صعب. –

نجد ال ما كثريًا إننا لك أقول أن أخجل ال بل الدواء، ثمن نملك وال يموت الرجل –
تستطيع. بما علينا وتجود تنسانا ال نفسك أنت إنك الطيبني. الناس كرم لوال الطعام ثمن

الفقري. جهد –
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بنا. أوىل ابننا أليس بالعون يدك لنا تمد الدخل محدود وأنت أنت كنت فإذا –
إن وجود؟! لها يصبح لم السمرسة يف أبيه صناعة أن أيجهل بنك، يف يعمل ابنك –

يؤخره؟! الذي فما للمعاونة نية أي عنده كان
اآلن. به يستعني املال بعض عمله أيام من وفر أباه أن ظن ربما –

أن يستطع لم وأنه الروح، بطلوع يومه قوت عىل يحصل كان أباه أن يعرف أال –
فائًقا؟! حبٍّا له أبيه بحب علمه رغم الجامعة يف تعليمه يُكمل يجعله

كلها. الحياة لنا يمثل الذي هو إنه غريه؟! عندنا وهل –
وانتظار. تشوق بعد جاء وحيد، ابن طبيعي؛ –

باهلل؟ أتصدق –
هللا. إال إله ال –

أن هللا نرجو وال والسداد. بالتوفيق فيها له وندعو إال صالة نصيل ال وحيدر إنني –
تماًما. هذا يف األمل فقد فكالنا بنا؛ بارٍّا يجعله

غرابة. أسمعه فيما ليس –
أجد وال أمامي يتمزق أراه وآالمه. الرجل مرض إال إليك للمجيء دفعني ما وهللا –

الدواء. ثمن
باهلل. إال قوة وال حول ال –

يرفعه أن هللا من يطلب أن الشكور لعبد يدعو أن بعد صالة كل يف ينىس ال إنه –
إليه.

الشكور. عبد إىل سأذهب إنني زنوبة، أمه يا اسمعي –
قلبه. يرق عرف لو فربما شديًدا. مرًضا مريض أباه أن يعلم ال بني يا إنه –

يكون. ما وليكن ذاهب إنني –
من؟ له نقول الشكور: عبد سكرترية نعيمة سألته

بيومي. له قويل –
من؟ بيومي –

الطفولة. صديق بيومي له قويل –
فقط؟ –

يكفي. هذا –
أمرك. –

أحًدا. يقابل ال مشغول، لجنة، يف له قويل الشكور: عبد لها وقال
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لقد به: وصاح إذنًا ينتظر أن دون الشكور عبد غرفة فاقتحم اإلجابة بيومي وسمع
لقائي. عن ستمتنع أنك أتوقع كنت

يتكلم. أن بيومي له يُتِح ولم تخرج أن لها وأومأ نعيمة إىل الشكور عبد ونظر
ألقرب وال الصبا أليام يحن أن يمكن ال وأمك بأبيك تفعله الذي يفعل من إن –

حياته. من سنة عرشين عن يزيد ملا منه صديق
ومن فيها ما وكل بلدتكم أنىس أن وأريد األيام، هذه أنىس أن أريد أنا تُِطل، ال –

حياة. قبلها يل وليس هنا وحياتي البنك هذا يف هنا ولدت أنني نفيس أُقنع أنا فيها.
ا. وأمٍّ أبًا لك إن آدم. سيدنا لست –

الجديد. آدم أنا إنني بل –
شديًدا. مرًضا مريض أباك أن علمت إذا حتى –

أب. آلدم هل –
يموت. يكاد إنه –
سنموت. كلنا –
عليك. سالم ال –
عليك. سالم وال –

النقي. للهواء طريق أقرب عن يبحث غاضبًا بيومي وخرج

نعي نرش القرية كرام من جمعه بما بيومي وتوىلَّ حيدر، مات حتى أسابيع تمض لم
يعرف أن قاصًدا فالن؛ والد فالن جنازة أمس ُشيعت بقوله: الخرب بادئًا باألهرام حيدر

آدمي. حتى وال بآدم ليس وأنه أبًا الشكور لعبد أن الناس
عمر جامع يف العزاء سيستقبل أنه يعلن فبادر الخرب نرش من الشكور عبد وغضب
املسجد باب عىل العزاء يتلقى حدده الذي املوعد يف الشكور عبد ووقف مأتم، دون مكرم

وينرصفون. عليه املعزون فيسلم
أن فكَّر كان ولو طبًعا، الشكور عبد يحرضه لم لحيدر مأتًما القرية أهل وأقام
الكرايس يستأجر أن ليفكر أحد كان فما املعزين؛ مع األرض عىل الحصري الفرتش يحرضه
غناه هذا يمس أن دون مأتًما عرشين له يقيم أن يملك ابنه رجل يف العزاء عليها ليستقبل

مساس. أي الفاحش
املأتم إىل سيذهبون املجاورة القرى من الكبار األعيان أن الشكور عبد يعبأ ولم
من الشكور عبد بلغه ما يُدركون األعيان هؤالء كان فقد مكانه؛ األهرام نعي حدد الذي
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جانبه؛ من ملكروه فدفًعا املنفعة رجاء يكن لم إن إليه يتقربوا أن حريصني وكانوا سلطان،
الرضر لحب دائًما كان وأنه يرض، وأن يفيد أن يملك أنه الدراية تمام عىل كانوا فقد
املأتم إىل ذهبوا فقد الحياة عىل حريصني كانوا وملا قاتًال، يوِقعه الذي الرضر وكان أقرب.
الوحيد االبن يأخذ لم فإن أبيه؛ يف العزاء ليأخذ هناك الشكور عبد يجدوا أن متوقعني

فمن؟! أبيه، يف العزاء
يفرتشون املعزين ووجدوا العزاء، يتقبلون القرية أهل بعض ووجدوا يجدوه، لم
بإحياء تربع الذي القرآن قارئ عليه يجلس كرسيٍّا يجدوا لم حتى األرض، عىل الحصري

أجر. بال املأتم
إىل ذهب أنه الشكور عبد يخرب أن يجرؤ لم األعيان هؤالء من أحًدا أن والعجيب
الذي يهز ولم عفيفي، العال أبو من جرى ما كل عرف كان وإن يغضبه، أن مخافة املأتم

منه. شعرة سمعه

تعمل بأن إال عليها املفروضة الحياة بها لتواصل وسيلًة زنوبة تجد لم املأتم انتهاء وبعد
زوجته: له وقالت مستورة، صدقة لها استخدامه اعترب الذي القرية، عمدة منزل يف خادمة

كلها. البلدة يشرتي أن يستطيع ابنها إن
ابنها بر قبله من فقدت وإنما وحده زوجها تفقد لم فهي الصدقة؛ إىل أدعى وهذا –
ألنها حياته؛ من لها خريًا موته كان ربما بل الحياة، قيد عىل وهو مات فكأنه الوحيد؛

ثروته. من نصيبها سرتث — األقل عىل —
زوجها. موت يف مصيبتها من أعظم ابنها حياة يف مصيبتها إن صدقت. –
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فوزية. له يستدعي أن الخادم من وطلب املعيشة، غرفة يف ضائًعا مهزوًما رستم جلس
وجه عىل الدهشة وظهرت طويلة، حزينة آسفة حانية نظرة أبوها إليها ونظر وجاءت،
مالئكي وجه وأجلَّها؛ ها فأدقَّ املصور البارئ الخالق صاغها الجمال؛ البارعة الفتاة
أعىل إىل مقوسة أحراس، عليها الرموش كأن الخرضة، صافيتا خرضاوان وعينان السمات،
مشفوع جميعه اإلبهار وهذا ابنتيهما. عىل يحنوان أبوان الحاجبني وكأن وكربياء، عزة يف
وتهذيب استئناسه هي تولت عربيد شعر بوجهها يحيط متواضعة. وثقة رباني بجالل
رفائيل منها أين هللا. صنعة من ممشوًقا أهيف قواًما يعلو اإللهي اإلعجاز هذا كل عربدته.

بنائه! وسحر ومنقاشه
فهو األوىل؛ للمرة ابنته جمال يرى وكأنه كسيًفا، أسيًفا حسريًا نفسه إىل رستم عاد
يف وأمله الوحيدة ابنته فيها يرى كان وإنما جمالها، معالم يتبني أن اليوم قبل يحاول لم

تفاصيل. وال حيثيات غري يف جميلة أنها ويدري لحياته، واملربر الدنيا
عليها تره لم حال يف عينيها يف أباها جعل الذي املبيد صمته فوزية عليه وقطعت

كلها. حياتها
بابا. يا خري –

بنتي. يا رش بل –
ماذا؟ –

كنت ما كل قائًال: حديثه ختم ثم بحياتهما، تحيط التي املصيبة أبوها عليها وقص
وهذا لألمانة، وحفظه ورجولته رشفه إىل أطمنئ زوج يدي بني أتركك أن الحياة من آمله
أول بك يُلقي أن مستعد أمانة، وال رجولة وال رشف بال علينا نفسه يفرض الذي الكارثة
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حقريًا كان مهما كسب بأي عليه ستعود التي الورقة كنت إن القمار مائدة عىل ورقة
تافًها.

عينيها، يف أبوها تالىش لقد حتى نظراتها، وغابت فوزية، ناظَري يف الدنيا واسودت
غمغمتها. كلمات الجمال الباذختَي شفتيها عىل وجمعت

أبي. يا تظن مما أعظم املصيبة –
ذلك؟ يمكن هل –

بصورة ربما مشاعري يبادلني بالجامعة معيًدا عميًقا حبٍّا أحب أنني عرفت إذا –
وأعنف. أقوى

املسكني. رستم كالجبال بأمواج غمر اآلالم من هائًال محيًطا وكأن
إليك؟ يتقدم لم وملاذا –

الدكتوراه. عىل ليحصل يدرس حيث لندن من واحدة سنة بعد عائد إنه –
بأي صلة لك يكون أن دون الجامعة تركت أنك أظن كنت لقد يل؟ تقويل لم وملاذا –

أستاذ. أو فيها طالب
الرجولة أمثلة من يعترب فتى فهو ستقبله؛ كنت أنك واثقة وأنا لك أقول وملاذا –
يحفظ أن يستطيع ما لديها كان وإن الغنى، وافرة ليست عريقة، أرسة ومن الكاملة،
يرضيك. ما إال فيه تجد لن ألنك ستوافق؛ أنك واثقة كنت أنا وإباء. عزة يف كرامتها عليها

فاعالن؟ نحن ماذا واآلن –
األخرى. الكفة يف علينا الحراسة وفرض كفة يف زواجي أن واضح –

املال. هذا إال فيها لك ليس حياة من درًعا لك أحفظه وإنما لنفيس مايل أريد ال أنا –
املال؟! هذا بدون مصريك ما

أتوظف. –
وظيفة. أي عنك يمنع أن يملك الحراسة، عليك يفرض أن يملك إنه هيهات؛ –

العام. القطاع أو الحكومة يف أتوظف أن الرضوري من ليس –
الرسطان؟! هذا يقاوم أن يستطيع إنسان أو خاص قطاع هناك وهل –

سبيل؟ من أال –
الوسائل أن املؤكد ومن الشاغل، شغله منا االنتقام سيجعل رفضناه إذا أننا واضح –

بيديه. كلها
مرص. نرتك نسافر، –
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اليوم مرص إن كيف؟ ولكن هذا، يف أفكر لم أنني أتظنني الحبيبة! بنتي يا هللا لك –
يد يف والسلطان السلطان، من بإذن إال نملة جدرانها من تفلت ال فيها، من عىل مغلقة

الرسطان. هذا
املنزل يف بمالك تحتفظ إنك العقل: مذهوب شخص وكأنها وقالت طويًال وأطرقت
إذا حتى الزواج؛ وترفض أصدقائك من أحًدا عليها تستأمن أن تستطيع أال وباملجوهرات،

يصادره. ما عندك يجد لم الحراسة عليك يفرض أن استطاع
األقل عىل يعرفه الذي املال عندي الحراسة تجد لم إذا قادر إنه هذا، عني يِغب لم –
مصريك ما ولكن أُعتقل أن يعنيني وليس يعتقلني، من إىل بي يسعى أن سيستطيع فإنه

اعتُقلت؟! أنا إذا أنِت
الحد؟! هذا إىل –

لآلخرين. فعًال وقع رأيناه ما لك أروي إنما مصائب، أخرتع لست –
تسيال أن منعهما كله بجهدها حاولت دمعتان عينيها من وفرَّت فوزية، وأطرقت
أن فكرة ولكن أواجهه، أن أستطيع اعتُقلت لو أنك أعلم إنني قالت: أمرها، عىل فغلبتاها
من بالزواج ال عنك أردُّها مؤكدة غري تكن مهما الفكرة مجرد هذه، سنك يف وأنت تُعتقل

االعتقال. هذا عنك ألردَّ سعيدة وأنا حياتي أقدِّم ولكني فقط، الشيطان هذا
به. لرحبت البالء هذا عنك سريدُّ اعتقايل أن وثقت لو هو إال إله ال الذي بنتي يا وهللا –

نافذة. هللا مشيئة لتكن –
وتنكيل. وعذاب قهر من الناس يحيط الذي هذا يقبل أن من بعباده أرحم هللا إن –
ِ ﴿َوبَرشِّ ويقول: ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم﴾ يقول: سبحانه إنه قالت: فوزية أن والعجيب

الراحمني. أرحم وهو حافًظا خريٌ وهللا بالدنيا اآلخرة نشِرت أبي يا دعنا اِبِريَن﴾، الصَّ
إذن؟ –

أتزوجه. وحدها سالمتك أجل من –
به، زواجك سأقبل وحدها سالمتك أجل من أيًضا فإنني بنتي، يا عوننا يف هللا كان –

الظاملني. عىل هللا ولعنة
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بمن ليعلن واألبهة؛ الفخامة يف غاية يكون أن الشكور عبد قصد حفٍل يف الزواج وتم
وهو وعنفوان. وقوة صالت من به يتمتع ما مدى السلطان وأصحاب األقيال من حرضه
يتمتع الشكور عبد ولكن والداني، للقايص معروف فهو تأكيده؛ إىل محتاًجا يكن لم أمر

فرصة. له أتيحت كلما هذا يؤكد بأن
الشعور. هذا ليستمرئ زواجه من خريًا فرصة يجد وأين

يعرفه مما ونفوذه ومنعته قوته بسرية يقرتن ما كثري أو قليل يف يعنيه يكن ولم
املكانة. هذه إىل بها سعى التي الوسائل عن الناس

ال كانوا وإن واإلجالل، واإلكبار التبجيل أظهروا واجهوه إذا الناس، أغلب فالناس،
والهوان. واالشمئزاز االحتقار إال أنفسهم دخائل يف له يضمرون

وجه عىل ابتسامة ظل يرسم أن يستطع لم فإنه الفخامة باذَخ الفرح كان ومهما
أبيها. وجه عىل حبوٍر من واهنة تكن مهما عالمة أو العروس،

والختل الغدر وسائل بكل اختارها بمن ويتزوج يهدد أن الشكور عبد ويستطيع
تعلو أن ابتسامة يأمر أن — إنسان يستطيع ال كما — يستطيع ال ولكنه والجربوت،

إنسان. مالمح عىل حبور من عالمة وال شفتني،

المسها كلما وكانت األرض، ظهر عىل إنسانة أتعس أنها واثقة فوزية كانت الزفاف ليلة يف
والتقزز. التقرف أحست الشكور عبد

مرتبطة كانت أنها يجهل كان وإن تحبه، ال زوجته أن واثًقا الشكور عبد وكان
فيها. تخرجت التي بالكلية املعيد الزعفراني أمجد مع عنيف حب بعالقة
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تحسها التي الكراهية مدى ليدرك ملعرفتها محتاًجا يكن ولم العالقة، هذه يجهل كان
اإلنسان هذا كان وإن حتى اإلنسان، بمشاعر الشكور عبد حفل متى ولكن نحوه، فوزية
ومودة له سكنًا تكون أن فيها املفروض اآلخر، نصفه الليلة منذ أمست التي زوجته

لروحه. وتوأًما لحياته وأنيًسا ورحمة
هذه من أريد ما كل لنفيس. حبي يكفيني يحبني؟! من إىل حاجة يف كنت متى ولكن

تريد. جحيم أي إىل مشاعرها ولتذهب أصبحت، وقد زوجتي، تصبح أن الفتاة
حقه الزوج ينال أن الشكور عبد من الحس وجمود فوزية من التقزز يمنع لم

االنتحار. عىل مقِدمة وكأنها فوزية له منحته الرشعي،
األوىل؛ الليلة يف كانت مما مكررة نسخة ذلك بعد الزوجني بني الحياة كانت
من كراهية وتجاهل أحاسيس وصالبة مباالة وعدم الزوجة، من وتباعًدا وامتهانًا احتقاًرا

الشكور. عبد
تحبه أن يعنيه وال يعرفه. أن يريد ال وهو كلها، حياته يف الحب يعرف لم فهو
قربه يكن مهما إنسان أي من بالحب يعبأ ال كان فكما تكرهه؛ أن يعنيه ال بل زوجته،
ولده. وأم حياته إلف زوجته؛ من إليه مؤصدة تكن مهما بالكراهية يحفل ال كان منه

بعد طفلهما لزوجها ووضعت الزواج، من األول الشهر منذ فوزية حملت لقد نعم
زواجهما. من أشهر عرشة

ولم العظام، أجداده من واحد اسم راشد؛ فكان الوليد اسم اختيار يف الجد ل وتدخَّ
اسمه. يحمل ابن له يكون أن إليه يطمح كان الذي فكل الشكور؛ عبد يمانع

أولهما. تنفيذ يف تتواَن لم أمرين أزمعت الوضع آالم عنها سكتت منذ فإنها فوزية أما
عبد مفيدة الدكتورة إىل قصدت البيت من الخروج الستطاعتها األول اليوم ففي
كلية اختارت ثم الثانوية املرحلة يف زميلتها وكانت الوالدة، عىل مرشفة كانت التي الغني
يف عليها يُرشف أالَّ فوزية أرصت وقد النساء، أمراض يف متخصصة فيها وتخرجت الطب
لرغبتها. االستجابة من ا بدٍّ الشكور عبد يجد ولم القديمة، زميلتها إال والوالدة الحمل فرتة
قبل البيت من خرجِت ملاذا دهشة: يف وسألتها وصديقتها، بزميلتها مفيدة رحبت

لك. حددته الذي املوعد
ا. هامٍّ أمًرا منِك أريد –
تستدعيني؟ لم وملاذا –

إليك. آتي أن بد ال كان –
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عجيبة! –
راشد. بعد أطفاًال أريد ال –

وعارشة. وثالثة أخرى مرة الحمل يمنع ما لديك ليس –
إليك. جئت ما يمنع ما لديَّ كان لو –

أتصور. ال ولكنني أفهم أكاد –
فهمت. ما هو بل –

عقيًما؟ أجعلك أن أتريدين –
ذاك. هو –
ولكن. –

تزوجت. كيف عليك أقص أن قبل حرًفا تنطقي ال فوزية: وقاطعتها
إجراء عىل أقدمت وقد التعقيم، عملية لفوزية مفيدة تُجري ألن كافية قصة وكانت

عليه. تثاب إنساني بعمل تقوم أنها مطمنئ مسرتيح هادئ بضمري العملية

كان بل فورها، من به تبدأ أن املستحيل كان فقد فوزية أزمعته الذي الثاني األمر أما
الوقت. بعض تنتظر أن لها بد ال

السحيقة الهوة يف ألبيه شبيًها يكون أن إال يشء أيَّ ابنها يكون أن مصممة كانت لقد
الشكور. عبد أبوه سماه الذي الشيطان هذا بها يتمتع التي األخالق من
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الجسام. باألحداث حافلة السنوات مرت
ال جهد؛ كل ذلك سبيل يف باذلًة أبيه، وبني ابنها بني تُباعد أن فوزية واستطاعت

أبيه. من ذاته الوقت يف وينفر بها يتعلق الطفل لجعل وسًعا تدخر
يُجدي أن دون سلكها، إال ولده من يتقرب تجعله وسيلًة الشكور عبد يرتك ولم

إليه. يميل راشد يجعل أن امُلِلح سعيه
نوع إىل والده عن تباعٍد من فشيئًا شيئًا تتحول راشد مشاعر بدأت األيام مرور ومع

الكراهية. من
اللغة ليجيد األملانية املدرسة إىل ابنه يُدخل أن الشكور عبد يمنع لم هذا كان وإن

أخرى. لغات مع يجيدها التي
من البنها تريده ما وبني بينها يحول ما املدرسة هذه اختيار يف فوزية تجد ولم

ألبيه. كراهيته تصاحبه باهر مستقبل
قوة؛ وال حول بال وأصبح الزاهر أبيه عهد زال وقد إال الوعي سن راشد يبلغ ولم
به قام ما أوائل من البنك رئاسة من الشكور عبد رفت وكان مرص، يف الحكم تغري فقد

الجديد. العهد
عىل الطمأنينة عادت حني الحياة قيد عىل رستم يظل أن الحكيم العزيز ويشاء

مرص. يف هللا خلق إىل والحريات واألموال األنفس
عليها لتدر فوزية؛ ابنته باسم البنوك أحد يف مطمئنًا أمواله كل رستم أودع وحينئٍذ
نفس القيمة الشامخة مجوهراتها أودع كما زوجها، عن الغنى كل غنًى يف يجعلها دخًال

فوزية. باسم خزانة يف البنك
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أن حاجة يف رستم يكن ولم زوجها، من علم غري عىل البنك إىل فوزية صحبته وقد
البنك. اسم زوجها عن تكتم أن فوزية إىل يطلب

ابنته مستقبل عىل اطمأن إن فما حوزته؛ يف موته موعد يضع رستم كان وكأنما
ابنته. مستقبل تأمني من قالئل أشهر بعد املنيَّة وافته حتى

إال إليه فيه يسَع لم الذي حميه، موت يف العزاء الشكور عبد استقبل املأتم يوم ويف
حماس. وال همٍة غري يف بعزائهم تصدَّقوا نادرة قلة

املرياث؟ أنباء ما زوجته: الشكور عبد سأل الصباح يطلع أن وقبل املأتم ليلة يف
مرياث. هناك ليس –

كيف؟ –
هكذا. –

فيه. حق صاحب أي املرياث يشاركك وقد أبيك، وحيدة فإنك تخربيني؛ أن ينبغي –
واملكتبة. الشقة أثاث إال واحًدا مليًما أبي باسم يجدوا لن –

إذن؟ –
ال واحدة لحظة البيت يف أبقى فلن أخرى مرة املوضوع هذا يف فاتحتني لو إذن –

راشد. وال أنا
زوجك. ولكني –

مستقلة. املرأة ذمة جعل وهللا يكفيك، ما عندك –
هللا؟ –

مطلًقا. تذكره أسمعك فلم تعرفه؛ ال طبًعا أنت –
باملثل. أعاملك أن أستطيع –

تفعل. أن أرجو –
سرتين. –

أرى. حني سعيدة سأكون –
زوجته من ينتقم حتى ابنه باسم جميعها الباذخة ثروته الشكور عبد ل حوَّ أيام بعد

واحًدا. مليًما منه ترث فال
هذا يف يترصف أن يستطيع أنه يدرك كان فقد لراشد الطبيعي الويل هو كان وملا

الترصف. له شاء ما املال
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زال الذين هؤالء إىل يسعى أن إال يفعله شيئًا يجد فلم عمل، بال بيته يف الشكور عبد قبع
حديث ال البعض، بعضهم بيوت يف يجتمعون عنه، زال كما والجربوت املجد من عنهم

قيمة. وانعدام شأن هوان من فيه هم فيما والقدح مىض فيما املديح إال لهم
تنفيذها. إىل سارع فكرة الشكور عبد ذهن يف نبتت يوم ويف

أن أطيق ما املال من منه أصيب ال فلماذا االنفتاح، عرص يف نصبح ألم ال؟ وملاذا
النفوذ. سطوة من شأنًا بأقل املال قوة وليست أصيب؟!
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تمام يعلم وكان ممتدة، ظلت وهوفمان بمارك صلته فإن أملانيا؛ إىل الشكور عبد سافر
منهما. كالٍّ سيجد أين العلم

وماله عائلته يف حال أحسن يف ووجده بمارك، التقى ما فرسعان مسعاه؛ يِخب ولم
مًعا.

وستيفان. أندرسن وهما راشد؛ عْمر من قريبان ولدان لديه وأصبح مارك، تزوج

الوفري. بالغنى عليه عاد الخشبي األثاث لصنع ضخًما مصنًعا مارك أنشأ الوقت نفس ويف
تصغره وابنة الشباب سن قارب ابنًا وأنجب أيًضا، هو تزوج فقد هوفمان أما
بيتًا وأنشأ باهًرا، نجاًحا هوفمان حقق وقد كريستني، والبنت رالف اسمه والولد بعامني.
املنزلية األدوات وسائر والغسالة والثالجة التليفزيون مثل الكهربية لألدوات عمالًقا تجاريٍّا

جميعها. أملانيا يف شهرية ماركة صارت وقد هوفمان، ماركة تحمل وكلها الكهربية،
دعا ذلك مع ولكنه هوفمان، مع سيكون عمله أن الخبري دربة يف الشكور عبد وأدرك

أملانيا. وصل حني له دعوتيهما عىل به يرد غداء إىل وهوفمان مارك من كالٍّ
ما ثم راشد مقدم حتى تركهما منذ املرصي صديقهما أنباء كل الصديقان وعرف

البنك. عن إقصائه من ذلك بعد كان
يف وكيل لك ليس أنه املؤكد من وسأله: مكتبه يف هوفمان إىل ذهب التايل اليوم ويف

مرص.
مرص. يف وكيل يل ليس فعًال –
وكيلك؟ أنا أكون أن رأيك فما –

مرص. يف للسلطة مقربًا لست أنك فهمت قد كنت وإن بأس، ال –
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لهم شأن ال فهم بالسياسة أعمل ال دمت وما مرص. يف تماًما مختلف اليوم األمر –
اإلطالق. عىل بي

االقتصاد. عن بعيدة السياسة ليست –
من وثوقي ولوال حر، نظام إىل مرص يف االقتصادي النظام يقلبوا أن يريدون إنهم –

غامرت. ما منك عليه سأحصل الذي التوكيل بهذا سأنجح أنني
بأًسا. أرى ال ناحيتي من –

العقود. فلتجهز –
األجهزة. عنارص من واحد عنرص عىل مقصوًرا األمر أول توكيلك ليكن –

التليفزيونات. بيع يف التوكيل وليكن ذلك، يف أفكر أيًضا وأنا –
بأس. ال –

ألروج طائلة أمواًال أنفق وسوف مرص، يف معروًفا ليس هوفمان اسم أن تنَس ال –
لالسم.

ذلك. أقدِّر –
عليها. سأحصل التي النسبة إىل تقديرك يمتد أن أرجو –

وأوروبا أملانيا يف اآلن أبيعه فما املرصي؛ السوق إىل حاجة غري يف أنا الشكور، عبد –
منتجاتي. من املطلوب ألواجه مصانعي يف توسعة إىل سأضطر إنني بل وزيادة، يكفيني

هذا؟ تقول ملاذا –
أقوله. ملاذا تماًما تفهم أنت –

عليك؟ تعود التي الفائدة من بكثري أكثر التوكيل من عيلَّ تعود التي الفائدة أن –
دائًما. كعادتك الفهم رسيع أنك أرى –

أشكرك؟ أن تريدني وكيف –
الطوال. السنوات إنها يوم، معرفة ليست إنها –

فيك. أطمعني ما وهذا –
اكتب له: قال جاء فحني عنده، موظًفا واستدعى التليفون سماعة هوفمان ورفع

يريدها. التي بالرشوط توكيل عقد معه
منك. أنتظره ما هذا الشكور: عبد وقال

مني. تنتظره ما هذا أن أعلم –
هوفمان إليه ونظر كلها. العربية البالد يف أم وحدها مرص يف التوكيل أجعل هل –

تتغري. لم إنك وصاح: طويلة نظرة

84



عرش السادس الفصل

كيف؟ –
واحدة. دفعة يشء كل عىل تحصل أن تريد –

ممكنًا. ذلك دام ما –
أعرضه أن قبل عربي لبلد توكيًال أعطي أالَّ وأعدك مبدئيٍّا، مرص يف العقد اجعل –

عليك.
يكفي. هذا –

مؤقتًا. قال: ثم قليًال وصمت
الجملة. بقية منتظًرا قولك عىل بالرد أسارع لم مبتسًما: هوفمان وقال

الذكاء. غاية يف أنت –
بك. معرفة عن وإنما ذكاء، من هذا ليس –

آخر. ويشء –
الشكور. عبد راشد ابني باسم العقد أريد –

صغري. إنه تقول أنت –
حياته. بداية منذ األعمال رجال بني أغرسه أن وأريد سيكرب، ولكنه –

املسئول. سيكون ومن –
غريي. آخر شخًصا يكون أن أتتصور –

لك أرفض أن أريد ال وألنني أنت، منك ألنه ولكن الطلب، هذا أقبل أال املفروض –
أقبل. فإني ا، شاقٍّ يكن مهما مطلب أي

العقد اكتب له: وقال إليه ينتهيان ما ينتظر معهما جلس الذي املوظف إىل ونظر
مكاني أنه اعترب يقررها، التي الدفع وبطريقة يقدِّرها التي وبالنسبة يريده الذي باالسم

يريد. ما كل له ونفذ تماًما

تماًما. الشكور عبد شاء كما التوكيل عقد وتم
يف إنكم مارك: وقال مرص، إىل يستورده أن يستطيع ما عنده يجد فلم مارك أما

األثاث. صناعة تجيدون مرص
صحيح. هذا –

خيالية. أسعاًرا فيه دفعوا وإن القديم الفرنيس األثاث يحبون واألثرياء –
صحيح. أيًضا وهذا –
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منزلية. أدوات صناعة أنوي ولكني –
كهربية؟ –

هوفمان؟ أنافس أن أتتصور –
إذن؟ –

لتأتي. سأطلبك أصنعها وحني كهربية، غري منزلية أدوات –
أمرك. تحت أنا –

هوفمان. تليفزيونات من تكسب مثلما منها ستكسب أنك وتأكد –
واثق. أنا –

كان وإن زوجته، حب عن استغناء وازداد منتًرصا، ظافًرا مرص إىل الشكور عبد وعاد
إليه. راشد استمالة يف يداعبه ظل األمل

تعلُّقه بي يتعلق تجارية ومرشوعات مال من له أعددته ما ويرى يكرب حني ربما
يدري؟! من ربما، والسالم، تعلق أيَّ أو بأمه،
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األيام! تمرُّ ما أرسع ما
مما مرص؛ يف شهريًا هوفمان التليفزيون اسم وأصبح توكيله، يف الشكور عبد نجح
إىل العربية البالد يشمل أن عىل هوفمان، مع التوكيل يجدد سنوات بضعة بعد جعله

مرص. جانب
أنه رغم أبيه، عن وبُعًدا بأمه تعلًقا يزداد وراح به، تمر األيام راحت فقد راشد أما

باسمه. جميعها كانت أبوه عليها حصل التي التوكيالت أن علم
إىل ينتسب أن أمه من برتحاب أبوه له واختار العامة الثانوية عىل راشد وحصل
املدرسة. من والفرنسية األملانية تجيد إنك له: قائلة هذا يف أمه بته ورغَّ األمريكية، الجامعة
جعلِتني كيف أنىس ال أنا إليِك. فيه الفضل يرجع الفرنسية يف تفوقي إن الحقيقة –
األدب قراءة يف معك أقضيها كنت التي الطوال الليايل أنىس وال الفرنيس، األدب أحب

الفرنيس.
العرص. لغة وهي أيًضا اإلنجليزية ستجيد فإنك األمريكية الجامعة دخلت فإذا –

أنفذها حتى بعيد من رغبتك أتلمس أن يكفي إقناع، إىل معي تحتاجني ال إنك –
مني. تفكري أو مناقشة وبال حماس بكل

هللا. بركة عىل إذن حبيبي، يا –
هللا. بركة عىل وتعاىل، سبحانه –

راشد. البنها: تقول نفسها فوزية وجدت وفجأة
أفندم. –

شيئًا. لك ألقول الوقت جاء –
اآلن؟ حتى يل تقوليه لم يشء هناك هل –
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ألقوله. اليوم عليه أنت ما عىل فيه أراك الذي اليوم أنتظر كنت –
اليوم؟ أنا يشء أي وعىل –

فيه. أحدِّثك أن أريد ما تماًما لتستوعب الوعي من كاملة درجة عىل –
هلل. الحمد –

أبيك. عن تباعًدا مني رأيت ربما –
نفوًرا. بل –

السبب. تدرك ال طبًعا شئت. ما ه سمِّ –
منه. واثق غري كنت وإن ره، أتصوَّ –

تتصور؟ ماذا –
به. خاص طابع له بطبيعته أبي –

هو؟ ما –
يأخذ. كيف تماًما يعرف وإنما يعطي، كيف يعرف ال –

بمعنى؟ –
شيئًا. مقابلها يف له أقدِّم أن انتظر إال هدية حياته يف يل يقدِّم لم أنه بمعنى –

ماذا؟ ثم –
الهدية. ثمن له أدفع أن يريدني أنه دائًما أحس كنت وإنما أحدد، أن أستطيع ال –

مثًال؟ قبلة –
مطلًقا. املشاعر بهذه يهتم ال إنه –

أبيك. عن لك أقله لم ما فاسمع إذن –
كيف له روت شيئًا، منه تُغفل لم كله أبيه تاريخ ابنها عىل تقص فوزية وراحت
هو كم يريها أن محاوًال الشكور عبد لها رواه مما عَرفته وقد البنك، يف مكانه إىل وصل
الرشف من السامية املعاني تقدر فوزية أن يشء يف يعنيه أن دون الذكاء، حادُّ ماهر
رضب التي املعاني هذه وكل الذات، وامتهان الدنس عن الكربياء أو لألصدقاء الوفاء أو
امتهان يف أو صبحي، من تقرُّبه يف أو لفتحي، معاملته يف األفق؛ عرض الشكور عبد بها
التي الصفقات كل يف لضمريه إلغائه يف أو أرشف، ملوىس بذله فيما االمتهان غاية كرامته

البنك. يف يعقدها كان
أمجد وبني بينها كان ما عنه تكتم لم إنها بل بها، تزوج كيف لراشد فوزية وروت
عىل تواُعدهما ومن طاهر نقي عفيف حب من وأستاذًا دكتوًرا أصبح الذي الزعفراني
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بأمه ِصلته حتى خافية، وحياتها أبيه حياة من تخِف لم يشء، كل البنها روت الزواج،
يتناقلها هذه قصته كانت وقد أبوه، مات حتى القرية ترك منذ كاملة له روتها وبأبيه
يعرفها أالَّ غريبًا يكن لم ولهذا االبن؛ مسامع إىل تصل أن تحاذر بطبيعتها ولكنها الجميع،
األرسي أو العميل أبيه تاريخ من شيئًا ابنها عن فوزية تحجب لم وهكذا أمه. من إال راشد
حرف لكل عاصًفا زلزاًال النفس مزلزل الفم صامَت راشد واستمع أيًضا، والبنوي بل

حقيقته. يف أعماقها بعيد ومن أمره، ظاهر يف أمه فم من وأىس، وألم حزن يف تساقط
محافظتك يف إنك الهثًا: راشد وقال طويًال، حينًا الصمت ساد فوزية سكتت وحني

الوجود. يف امرأة أعظم تُعتربين سمعت الذي كل بعد أبي رشف هو الذي رشفك عىل
أبيك. من االنتقام هو اليشء هذا كان ولو حتى يشء، أي من أغىل عندي رشيف إن –
كرامتي. عن أتنازل يجعلني أن فعل مهما ألبيك ألسمح كنت وما الشخصية، كرامتي إنه

الكلمة. أقول أن أريد ال … أم ابن … أم ابن أكون أن أنقذتني وبحفاظك –
بأمك. العالم واجهت إذا دائًما رأسك ترفع أن تستطيع نعم هلل، الحمد –

يتصور ملاذا عرفت اآلن بأبي، العالم هذا واجهت إذا أنكسها أن يل بد ال ولكن –
املال. يف إال يتمثل ال حبه أن دائًما

جميعها. بالحياة علمه منتهى هذا –
باسمي؟ توكيالته جعل ولهذا –

وحده. لهذا ليس ال –
فلماذا؟ إذن –

قبيل. مات إذا واحًدا مليًما منه أِرث أال حريص إنه –
لخلقه. أقرب هذا –

أباه. يختار أن يستطيع ال اإلنسان فإن نفسك؛ تعذب ال –
أمه. وال –

شيئًا. تصنع أن تملك ال إنك أمك، عن راضيًا تكون أن بحسبك –
اآلن. شيئًا أصنع أن أملك ال أنا فعًال –

املستقبل. يف وال –
هللا. إال يفعله ال املستقبل –

صدقت. –
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التايل اليوم ويف االقتصاد، يف شهادة عىل حاصًال األمريكية الجامعة يف راشد تخرَّج
األثاث. فاخرة غرفة إىل وأدخله رشكاته، مقر إىل أبوه اصطحبه لتخرُّجه

حجرتك. –
هذا. توقعت راشد: قال األثاث بفخامة انبهار ويف

تشكرني. أال –
أبي. يا دائًما كشأنك –

شأني؟ هو وما –
به. تقوم عمل لكل مقابًال تنتظر –

طبيعيٍّا؟ أمًرا هذا أليس –
نعم. أنت عندك –
غريي؟ وعند –

هللا. عند يحتسبها أو فوريٍّا مقابًال عنها ينتظر وال اإلنسان يصنعها أشياء هناك –
الحياة. مواجهة تستطيع فلن مقابًال تبذله جهد ألي تأخذ لم إن –

األبوة مثل اإلنسانية الصالت أو الود أو الصداقة ملجرد خريًا أقدِّم أن أستطيع أال –
والبنوة؟

أمك. لغة هذه –
اإلنسانية. الحياة لغة أنها أحسب –

تذكرها. التي اإلنسانية اللغة هذه تتكلم أن إياك فإياك، الحياة تواجه أن أردت إذا –
أضعاًفا إليك فضلك وسأرد به، جدير أنني وسرتى املكتب، عىل أبي يا أشكرك –

األموال. من مضاعفة
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أقول. الذي لهذا بتذكرك يكون الحقيقي شكرك –
كلها. اإلنسانية رشيعة ليست وهي الحياة، يف رشيعتك هي هذه إن أبي، –

ألست أيًضا، أنت رشيعتك وتكون الخاصة، رشيعتي يل تكون أن يضريك وماذا –
ابني؟

الناس. مع نعيش إننا –
حق. عىل أنني األيام سُرتيك –

حق. عىل الناس أن أنت وجدت وربما –
هذه؟ سني بعد –

لإلنسان. فيه تظهر معني موعد للحقيقة ليس –
لرشيعتي. متبًعا هذه رشكاتي يف تكون أن املهم –

أنا. رشكاتي أظنها ألبيه: وقال هينة ضحكة راشد وضحك
نسيت. نعم نسيت، –

العمل؟ تبدأ متى وقال: فمه ملء وضحك
أردت. إذا اآلن –

الحماس. هذا أحب –
هذا. أعرف –

كذلك. وهو الشكور: عبد وقال
هللا. بركة عىل راشد: وقال

يقوم الذي هو وكان كلها الرشكة استوعب قد راشد كان حتى وجيزة فرتة إال هي ما
هوفمان. مع برقيات أو تلكس أو فاكس من غريها أو التليفونية باالتصاالت

توىل الذي رالف ابنه مع الالسلكية صالته يوثق راشد بدأ هوفمان مات وحني
بعده. من الرشكات

شيئًا يجد أبوه يعد لم حتى تماًما، أباه يُقيص أن وذكائه بنشاطه راشد واستطاع
يف يجد كان وإن وجربوتهم. سطوتهم أيام وإياهم يجرت سلطانه رفاق إىل فعاد يعمله

عمل. بال أصبح أن األلم بعض نفسه
من واحًدا راشد وأصبح تتحقق، كلها آمايل هذه أليست هذا؟! من يضريني وماذا
عملت لقد بأس ال فمي. يف ُمر الراحة طعم أسرتيح؟! أن عيلَّ وماذا األعمال؟! رجال أهم
أب أي ابنك. يف ممتدة وحياتك السن. هذه بلغت حتى صغري طفل أنت منذ كلها حياتك
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وهنائي خالصة، ليست سعادتي عجيب! هانئًا؟! سعيًدا يكون وال كراشد ابن عنده يكون
به. أحس كنت وإن أصفه، كيف أدري ال يشء يشوبه

فهو يل. يصنعها ولدي أترك أن اليوم عيلَّ بأس فال أيامي أصنع عمري عشت لقد
أمٍّ من جاءني هو، إال الحياة يف يل ملجأ ال الذي الوحيد وابني ابني، األمر يكن مهما
وعمًقا. ونفوًرا عنًفا زادتها كراهيتها من العرشة ن تهوِّ أن من وبدًال خطبتها، منذ كرهتني
تكن فمهما دمي؛ ابن وأخريًا أوًال أنه إال يل. حبه من أكثر ألمه محبٍّا ابني ليكن
بثثت منه مراقبتها أستطيع موقف يف كنت وحني يوًما. تُخني لم أنها إال يل أمه كراهية

ذلك. يف شك ال ابني فهو والرشف. واإلخالص الوفاء إال منها رأيت فما العيون حولها
التي والحارضة املاضية أيامه له صنعت الذي فأنا املقبلة، أيامي يل يصنع ألتركه

اآلن. يحياها
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الوقت؟ يأِت ألم هادئة: جلسة يف فوزية له قالت
أتى. قد قال: خاطر رسعة ويف

تنتظر؟ فماذا –
تفاتحيني. أن –

أنت؟ تفاتحني لم ملاذا –
ألوامرك. منفذًا أكون أن أردت –

زواجك. يف حتى –
زواجي. يف وخاصة –
عروس؟ ذهنك أيف –
ذهنك. يف التي هي –

السنني. تجاعيد عنه حت وامَّ فوزية وجه وأرشق
تعرف؟ كنت هل –

أعرف؟ كنت أنني تعرفني أال –
أرجو. كنت –

نفسك؟! رجاء عن نكصت ومتى –
فيك. أميل تحقق دائًما أنت الحق –
عينيك. عىل هللا بعد صنعتني لقد –

ألصنعه. وهيأني هللا صنع ما ونِعم –
تشائني. حني دعاء تخطبي أن تستطيعني أمرك، تحت أنا –
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سعادة من فيها ما كل اللحظة من تمتع أن وأرادت أخرى مرة فوزية وجه وتهلل
شيئًا. منه تُبقي ال حتى جميعه عصريها وترتشف

عرفت؟ كيف –
ودعاء هي دعوتها عىل وإرصارك زرتها، كلما عايدة تنت إىل أصحبك أن حرصك –

البيت. من أخرج لن أنني عرفت كلما
تعلم؟ هل ودعاء، –

واهية. بأعذار منفرَدين ترتكانا أن عىل تحرصان وأمها أنت كنت لقد –
تتحدثان؟ كنتما وفيَم –

ال أننا نشعركما وال وهي أنا نتغافل أن واتفقنا بيننا، التقريب محاولتكما يف –
منكما. الجهد هذا إىل نحتاج

متحابان؟ فأنتما –
هذا. تقويل أن شئت إذا –

خبيثان! أنتما كم –
وأمها! أنِت طيبتان أنتما كم قويل بل –

إذن؟ –
تحددينه. الذي الوقت ويف تعجبك، التي بالطريقة شئت، ما افعيل –

ذهنها. إىل وثبت فكرة أن فوزية وجه عىل ووضح
األيام؟ من نحن يوم أي يف –

الخميس. –
الرشكة؟ إىل تذهب لم وملاذا –
اليوم. معك أقعد أن أردت –

املوضوع؟ هذا يف تفاتحني أن تنوي أكنت –
تفاتحيني. أن أنتظر كنت بل –

مالبسك. فالبس قم –
الخطبة؟ يف معك تصحبيني أن أتريدين ماذا؟ –

مالبسك. فالبس قم تماًما، آخر يشء يف أريدك إنما ال –

املال وحوَّلت ومجوهراتها. أموالها فيه الذي البنك إىل راشد نامق، رستم فوزية صحبت
راشد. باسم جميعها املجوهرات وصندوق
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وقالت أجمع العالم يف الوجود نادر عقًدا منه انتقت املجوهرات صندوق فتحت وحني
دعاء. راشد سيشبك العقد وبهذا أمي، أبي شبك العقد بهذا لراشد:

يف أمه يقبِّل أن يرتدد ولم حرًفا، ينطق أن يستطع لم العقد بروعة راشد انبهار ويف
الثراء، الفاحشة السيدة أوامر بتنفيذ املوكَّل البنك موظف من مشهد عىل ويديها، وجهها

نامق. رستم فوزية

بعروسه. العريس وخال العظمة، خيايل حفل يف الزواج تم
وأخريًا. –

دعاء. وضحكت
تسرتيحا. أن وأمي ألمك آن –

أيًضا. لنا وآن –
وإنما عاجًال، ليس أملانيا يف عمل عندي أنا رأيك، ما لدعاء: راشد قال الصباح ويف
كلها. أوروبا ويف أملانيا يف لنا عسل شهر يكون حتى الزواج بعد ما إىل أؤجله أن قصدت

الفرح. غاية دعاء وفرحت
رأيي؟ أتسألني –

تفاهمنا منذ ولكنني فقط، عسل شهر إنه وأقول عليك أكذب أن أستطيع كنت –
فيه. ما عنك منه يخفى ال أمامك مفتوًحا كتابًا نفيس تكون أن عهًدا نفيس عىل أخذت

معك. كذلك أكون أن مني ولك تقول: وهي وقبَّلته

يحصل أن راشد واستطاع مواجهة، وتعارفا رالف، إىل يذهب راشد وبدأ العروسان، سافر
استرياد حق له فأصبح استثناء، بال هوفمان منتجات لجميع عام توكيل عىل رالف من

األخرى. الكهربية األدوات وكل والغساالت الثالجات
ستيفان، وابنه مارك، ألبيه؛ العمر صديق إليها ودعا للعروسني، وليمة رالف وأقام

كريستني. وابنته
زواج. هدية لك عندي لراشد: مارك وقال

واألملانية. اإلنجليزية علَّمته كيف أبي من عرفت فقد أراك؛ أن يكفي –
األملانية. تعليمه يف هوفمان شاركني –

هذا. أعرف –
الهدية! عن تسألني لم –
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عظيم. رجل من عظيمة هدية أنها متأكد أنا –
هي. إليك –

كان التي املنزلية األدوات جميع استرياد يف توكيله يفيد صورتني من عقًدا إليه وقدَّم
ورفع وصافحه، العجوز الرجل راشد وشكر إنتاجها. بدأ حني فيها يوكله أن أباه وعد

الحارضين. تصفيق بني العقد صورة

وحده راشد يكن لم جميعها أوروبا يف ممتعة رحلة بعد مرص إىل ودعاء راشد عاد وحني
ذلك من أهم هو ما تحمل كانت دعاء إن بل عليها، حصل التي التوكيالت يحمل الذي

… بكثري
األول. طفلهما تحمل كانت

أخته أنجبا وحني ألمه. تقربًا رستم الطفل يسمي أن راشد يرتدد ولم ولًدا، دعاء وضعت
فوزية. ابنته أسمى سنوات ثالث بعد

من يُستثنى ال بالحفيدين، احتفاءً يكونون ما أعظم جميًعا والجدتان الجدان وكان
الشكور. عبد ذلك

املدرسة. ودخال الطفالن وكرب السنوات. ومرت

أبيه. صوت وجاء الداخيل التليفون جرس دق مكتبه يف راشد كان بينما يوم ويف
تصنع؟ ماذا –

يشء. ال –
معي. اقعد تعاَل –

ندر! فيما إال املكتب تزور ال أصبحت ألبيه: راشد قال ذهب وحني
عنها، غريبًا أنا أصبحُت حتى أعمالك واتسعت مشغول، أنت فيه؟! أعمل ماذا –

فيك. والربكة
تتسىل. –

يحدث. ما قليًال وهذا مشغول، غري أنت كنت إذا إال أتسىل ال هنا أنا –
وأصبح عنيفة، ألم صيحة الشكور عبد صاح وابنه الوالد بني يجري الحديث وبينما

بالغ. جهد يف الهواء من أنفاسه يغتصب
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وأُجريت املستشفى، إىل الشكور عبد اإلسعاف سيارة ونقلت الطبيب، جاء ما ورسعان
حادة. قلبية حالة األطباء: كبري قال االبن ووجود األب مواجهة ويف الدقيقة، الفحوص

عالج؟ ألها الشكور: عبد وقال
ضعيف. األمل عنكم، أُخفي ال وإنما أمريكا، يف –

للسفر؟ جهزت هل بأيام: منزله إىل انتقل أن بعد البنه األب قال
أين؟ إىل –

أمريكا. إىل –
ملاذا؟ –

قاتل. سفاك خنجر كأنها األب عىل الكلمة ووقعت
ملاذا؟ تدري أال –
أدري. ال ال، –
عملية. إلجراء –
عملية؟ أي –

األطباء. عنها قال التي –
ضعيف. األمل إن قالوا إنهم –

املليون. يف واحًدا ليكن –
املليون. يف واحد أمل أجل من األلوف عرشات أتنفق –

أموايل. إنها –
أيرضيك عليها، أمني وأنا وفوزية، رستم أموال إنها أموايل، وال أموالك ليست إنها –

األمانة؟ أخون أن
أموت؟ إذن –

سنموت. كلنا –
كلنا كيانه: ويف رأسه يف الكلمة طنَّت سنموت. كلنا سنموت. كلنا سنموت. كلنا
والوقت اللحظة وأذكر قلتها، نعم قلتها، قلتها، بل ال، اليوم، قبل سمعتها لقد سنموت.

سنموت. كلنا واملناسبة:

بيته. إىل وعاد والده راشد ترك

99



الجديد آدم

يرى أن يريد ال غرفته إىل دخل ابنه كلمة سمع منذ الشكور عبد ولكن األيام، ومرت
التليفزيون، أو حينًا بالراديو ويتلهى موعده يف الطعام إليه يدخل أحد. يراه أن أو أحًدا
يف كان إن املصابيح يطفئ أو نهار، يف كان إن النوافذ فتُغَلق يأمر ثم يتلهى، ما وقليًال
ويغمغم: يغلبه ال إلحاًحا عليه يلح واحًدا رسًما إال يرى فال الظالم بعينيه ويخرتق ليل،
تعود أن املؤكد الحتم فمن منها نقطة من بدأت حيثما دائرة أنا. حياتي حياتي. إنها نعم

منها. بدأت التي النقطة نفس إىل
أن من يل مهرب ال حياتي، يف أقلها لم كلمٌة الدائرة؟! هذه األيام تطمس متى فمتى،
إال أمامي ليس اليوم؟ هللا أعرفت يعلم. وحده هللا يعلم. هللا غريها: أقول وال اليوم، أقولها
والعجيب يل؟! يبقى فماذا اليوم هللا أعرف لم فإن آخرتي. إال حياتي يف يبَق لم أعرفه. أن
يحس حياته يف مرة وألول الصالة، مواقيت عىل يحافظ كان هذه عزلته يف أنه العجيب
يف هللا بذكر فهو النفس؛ مطمنئ بالصالة أنه جوانحه يف املبيد واألىس العاصف األلم مع

ثروة. ومن أرسة ومن أيام من وراءه تركه ما كل يف نعيمهما يذق لم وأمان سكينة

هللا.) بحمد (انتهت

جنيف برزدنت، فندق
١٩٩٥ عام سبتمرب، ٢٥ اإلثنني يوم ظهًرا، ١٢:٣٠ الساعة
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