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اهة دَّ النَّ

نفسه وجد مات؛ بالضبط مات، ع امُلروِّ الهائل باملشهد وُفوجئ الباب، «حامد» دفع حني
والدنيا يشعر، أو يسمع أو يرى يُعد ولم فكرة، أو حركة أو خَلجة كل فيه َسكنَت قد فجأًة

يشء. كل وانتهى وماتت، تماًما، َسكنَت األخرى هي حوله من
برأسها ملتصق الصغري والولد الغرفة، أرض عىل راقدًة زوجته «فتحية» كانت
الساَقني عارية الرأس، عارية هي بينما بشدة، شعرها يجذب وهو مرعوبًا ينتحب العاري
وإنما رسوال، أو بنطلون وبال بجاكتة أفندي يرقد وفوقها تكاد، أو كلها عارية والفخذَين،

األمر. وانتهى «فتحية» ُعْري يف ذابت قد العالية مؤخرته
وال فيه صوت ال واعتادته، الحجرة اعتاد الذي الظهر ظالم يف غارق صامت، مشهٌد
شهقة شهقة، صوت كان عام، بعد جاء وكأنه تماًما، التايل الصوت مقاومة. وال رصاخ
كأنها شهقة والرعب، والدهشة بالذعر مشحونة اللهفة، شديدة البشاعة، هائلة بشعة

حامد! استنكار: من يستطيعه ما بأقوى الجسد كل عن صادرة
هذا ومع يبكي، رصاٍخ من يستطيعه ما بأعىل وراح خائًفا، الطفل لها انتفض شهقة
أبيض الظالم، حتى ويَبيَض، ويَْصَفر يَْشحب يشء كل أخذ إذ ُرصاخه؛ يسمع أحٌد يُعد فلم
لعاٍم وكأنما ميتًا وظل مواته، إىل كلها الدنيا أو البيت أو الحجرة يف يشء كل مثل مثله وعاد
قفزٍة يف إذ األفندي، هو فيها تحرك من أول وكان الحجرة، إىل الحركة عادت أن إىل آخر،
يف البنطلون كان التالية القفزة ويف الحجرة، خارج وأصبح بنطلونه، رفع قد كان واحدٍة

البيت! خارج هو وكان املعتاد، مكانه
فقط عادت إنما لعقله، تُعد لم عادت حني الحياة ألن «حامد»؛ تحرك فقط وحينئٍذ
خارج حمَلتْه قفزة حياته، كل القفز أَودَع وقد اآلخر، هو يقفز نفسه وجد فإنه ألقدامه،
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متأخًرا وصل ولكنه البيت، خارج األفندي مثل أصبح قد كان الثانية القفزة ويف الحجرة،
قفزة.

عرشين، أو عرشة، أصبح قد الواحد «األفندي» كان الشارع إىل وصل حني وهكذا
من بأرسَع يمشون ومعظمهم البنطلونات، تُغطِّيها مؤخراٍت ذوو وكلهم بجاكتَّات، كلهم

اتجاه! يف منهم وكلٌّ القفز، من وأوسَع الجري،
وأحس وأفكاره، «حامد» لعقل عادت قد الحياة كانت — فقط — اللحظة تلك يف
يقفز أن عليه كان وألنه انطلق، ألنه إال األفندي أثَر يف ينطلق لم أنه — وهلة أول من —
وال — أفندي أي وال — أبًدا األفندي ليس هدفه أن يعرف وهو األوىل الثواني فمنذ خلفه؛
يف يكون يكاد بل زوجته، يف حجرته، يف هدفه بأرسها، املدينة حتى أو كله، الشارع يف
الخلق جنة الناس، أجله من واقتتل بيوتًا، وخرب بيوتًا عمر طاملا الذي منها الجزء ذلك

ومثواها. وجحيمها
وكاد خطواته، بادئًا قدمه ورفع استدار، فقط يقفز لم املرة هذه استدار، وهكذا
عقل يعمل كما إال يعمل أن يأبى إليه العودة حديثة والحياة فعقله ُمعلَّقة؛ الهواء يف يبقيها
هدفه إن تماًما. مرعوب بل خائف، أنه اللحظة هذه ومشكلته مشكلة، واجَهتْه صغرٍي طفٍل
واحدة رغبٍة ذرُة كله كيانه يف ليس ولكن صحيح، هذا — الحجرة — بيته إىل يعود أن هو
يحمل يزال ال مبطَّط جسدها عاٍر؟ األسفل نصفها زوجًة ليواجه يعود كيف العودة، يف
ليخطو قدمه تطيعه أن يمكن زوٍج أي الدنيا، يف إنساٍن أي وبهيميته؟ األفندي كتلة آثار

كهذا؟ مشهٍد تجاه بها
أقواها لحظة! ألُف فيها لحظة للعودة، يُحرِّكه الذي هو املرة هذه رعبه ألن ولكن،
األفندي، أو فقط «فتحية» به تَغدر لم غدًرا. أُخذ أنه فيها أَحسَّ غدٍر لحظة جميًعا وأقساها
فإننا صغار، ونحن الدنيا بنا تغدر وحينما غدًرا. أخذَتْه وسمائها بأرضها كلها الدنيا ولكن
كباًرا وكنا بنا َغدَرت وإذا الوجود، يف الثقة إلينا يُعيد ما أحضانهن يف لنجد ألمهاتنا نلجأ
ذاتها — األم مصدره املرة هذه الغدر كان فإذا املهمة، نفس لنا ليؤدِّين زوجاتنا إىل سارعنا
تفر أن رغبتك بني ممزق مصلوٌب مشدوٌد وأنت حينئٍذ «حامد»! يا فويلك الزوجة، أو —
تقدر ما بأقىص تُرسع أن يف ورغبتك أبًدا، تراها تعود فال كلها الدنيا ومن «فتحية»، من
بها تستجري أن رغبتك منها، املشكو هي كانت لو حتى إليها، وتشكو أحضانها يف وترتمي

منها. أبشع هو بما منها، بالدنيا تستجري أن األَْوىل أن لتجد الدنيا من
يعرفها كان التي تلك األنثى، نصفه زوجته امرأته، «فتحية» أن «حامد» أحس أجل!
كائٌن منها انتفض بل تحوََّلت، قد «فتحية» وشهامته، ورجولته يده ويضمن يعرف كما
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مستسلم، مسلم آمٌن وهو ظهره من نهشه ثم راوغه، وحًشا ُسِخَطت كأنما مرعب غريب
اللحظة تلك يف قتلها قد «حامد» كان ولو سواه. آخر ً ملجأ يجد ال منه رعبه َفْرط من وحش
أي ورغم عقله، عودة قبل ربما بل عقله، فيها إليه عاد ثانيٍة أول منذ نبتَت القتل وفكرة —
تفارقه أن يريد وال باستمرار، عملها تعمل تماًما، منفصلة رأسه يف تدور ظلَّت آخر يشءٍ
ألنها ليس هذا فعل قد لكان بالذات اللحظة تلك يف قتلها قد كان لو — لحظة يفارقها أو
ومعها إنما الحنق، أو الجنون أو الغضب بدافع ال أبًدا، املهدر، لرشفه انتقاًما أو خانته
استحالت قد هي كأنما منها، ع امُلروِّ الرعب بدافع — بكثري قبلها أحيان ويف بل — جميًعا
وإنما رشفك، عن دفاًعا ليس تقتلها تقتلك، أن قبل تقتلها رقطاءَ حيٍة أو ُغوٍل إىل نظره يف
يخونك ومن وخانك، ونهشك غافلك الذي الوحش ذلك ألنفاس كتًما أوًال، نفسك عن دفاًعا
اإلحساس يصبح أحيانًا أكثر! هو ما أحيانًا بل بقتله، إال لك مأمن ال يقتلك ومن يقتلك،
إن ولحظته. مكانه يف الخلل بوأد إال نجاَة وال اختل، قد الكون يف شيئًا أن القاتل امُلِمض
لم وما فجأة، ثُِقبَت فَخِربَت، واألرض، السماء وملكوت والعالم، الدنيا لذمة حدث شيئًا

الخرب. والكون أنت وابتلَعتْك فاها، األبدية لفَغرت الثقوب بسد نسارع
بالطعنة وأكثر أكثر ويُحس أسنانه، وتصطكُّ يرتجف بدأ لقد حتى ا! حقٍّ مرعوبًا كان
داخله. يف ما أعزَّ فيه وأصابت وأرساره، خباياه تماًما تعرف بيٍد بَت ُصوِّ سكنٌي َة ثَمَّ القاتلة.
العميق الثقب هو ه يُِحسُّ ما إن سارقاه. تزال ما فالسكني ه، يُحسُّ ال يزال ال الطعنة ألم
الجرح هذا أعماق يف أن وأحس داخ فيه حدَّق كلما والذي الطعنة، خلََّفتْه الذي الغائر
حني وبالضبط داخله، وقع خطريًا حادثًا بأن يُحس كان وازدحاٍم ودوشٍة بغموٍض نهايته.

املفتوح. الباب عتبة عىل وقف
ِقَطع من آالًفا وكأن تفعل وهي ت وأحسَّ األُوىل، قفزتَها قفَزت قد «فتحية» وكانت
إنما جسدها، رفع يف تفلح لم قفزة وتقفز، وتتشكل نفسها، تستجمع املكسور الزجاج
أرادت ولقد املنخفض. الضيق الرسير برأس واإلمساك يدها، رفع بالكاد استطاعت فقط
ثيابها تجلب بالقليل أو تجلس، حتى أو تقف، أو الغرفة، مغادرة تجري أن الثانية بالقفزة
تفعله؛ أن — جميًعا أرادته ما دون — استطاعت ما كل وهو جسدها، من تَعرَّى ما وتُغطِّي
إىل ينظر ما أول ينظر الباب بكالون ممسًكا ووقف العتبة، إىل وصل قد «حامد» كان إذ

النوم. يغالبه أو نام، أنه وبدا أرًضا، وانطرح سكت، قد كان الذي الطفل
تستنجد الجسد مبعثرة الساَقني مفتوحة ممدَّدة وهي بالكالون، ممسك واقف هو
وهي عنده، يشءٍ أهم أصبح قد وكأنما الطفل، إىل ينظر وهو به، ممسكًة الرسير برأس
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واحد مشهٌد عقله، يف ليس هو «حامد». عينَي إال ترى ال ولكنها السقف، إىل بوجهها تتجه
يزول، أن وأبى عقله، يف انطبع وكأنما سواه، الرؤية عىل القدرة إليه عادت أن منذ يََر لم
وهي واحدة، بيضاءَ كتلٍة يف اندمجا وقد «فتحية»، وعري العارية األفندي مؤخرة مشهد
حضوره، اكتشاف لحظة — منه تراها نظرة وآخر أول — «حامد» نظرة إال عقلها يف ليس
ولكنَّ مستنجدة، هوله من ترصخ تكاد يرحم ال كابوس إىل رأسها يف استحالت قد نظرة
استحالتا وقد «حامد»، َعينَي فيه كابوسترى وتكتمها. تُخرسرصخاتها قاهرة قادرة قوًة
من مستمرٍة ثابتٍة برسعٍة تقرتبان الرشر تطاير درجة إىل محمي حديٍد من سيَخني إىل

مخرتقتاهما. هما وحتًما وحاًال االثنتنَي، عينَيها
صاحب يكون أن مطالب — دائًما العادة هي كما — «حامد» أن بينهما الفارق كل
شيئًا، يعمل أن والتأمل والطعنة والرعب واملوت الفجيعة كل رغم بد ال أجل األُوىل. البادرة
وصل خالص وهي عليه. ويقيض ويُلغيه يُفِسده تأخٍر أي إن إذ التو؛ ويف حاًال، ويعمله
يَبَق ولم تخشاه، عمرها وطول تخشاه كانت الذي املحظور ووقع منتهاه، إىل يشءٍ كل
التفكري، يميضبها بأن يُهدِّد منه إبطاءٍ فكل «حامد»! به يرسع أن أجمل ما العقاب، سوى
أخرى مرًة تعود أن من مرة ألَف أهون الدنيا يف عقاٍب وأبشع حدث! وما كان ما فتتأمل

حدث. ما تستعيد أو تتأمل أو لتفكر
ال مكتملة اآلن كبرية سطحه، إىل عقله قاع من نفسها دفَعت قد القتل فكرة كانت
أو أقل، ربما أو سنة، الحبس هو عقاٍب من سيناله ما فأقىص قتلها لو تجاهلها. يمكن

اآلن؟ يقتلها فهل براءة، يقولون
عليها بها وينهال الرسير، تحت من «الزقلة» يها يُسمِّ كان التي عصاه يتناول هل

ِقطًعا؟ ُمخها يتطاير حتى
ال دائر مستمر رهيٌب السؤال أبًدا؟ يقتلها ال أو يستجوبها؟ أو اآلن؟ اآلن؟ يفعلها هل

أبًدا. خواطره يف يتوقف
الصاعقة املميتة املحيية انفعالته أن ا حقٍّ أنفاسه يكتم ويكاد يغيظه كان الذي واليشء
عنده ر تسمَّ الذي املشهد إال فيها يرى ال لحظة أخرى، لحظة يف اآلن وأنه مرت، قد األُوىل
شيئًا هنا يبدو القتل كان فقد مغيًظا؛ القتل فكرة يُقلِّب عقله بينما يربحه، أن يريد ال برصه
وليس به، له عالقة وال عقله يف الدائر املشهد أو املوضوع أو املشكلة أو اللحظة إىل يُمتُّ ال
والقتل وأخطر، أهم هو بما مشغول آخر واٍد يف كله كيانه تماًما، يريده ما وال الهدف الحل
قادم وهو الحديد السكة قطار خطر يواجه كان لو كما تماًما الصورة خارج شيئًا يبدو
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املستوصف، حكيم له وصَفه الذي الدواء فكرة بتقليب مشغوٌل وعقلُه يسحقه، أن يريد
لها يريد ال قطًعا وهو تموت، أن لها يريد ال اآلن بعده؟ أو األكل قبل يأخذه أن األجدى وهل
الذي األحداث من الطوفان هذا كل حتى أو تموت، أو تحيا أن أبًدا مشكلته وليست تحيا، أن
العميق الغائر الُجرح هذا يف نفسه يف ة امُللحَّ ة الحادَّ مشكلته وفتحه، الباب دفع منذ داهمه
يُقرِّبه متعاظًما متزايًدا يزال وال داخله، انهمر الذي الهادر النزف هذا يف له، قاع ال الذي
حتى مرعبًا، حثيثًا اقرتابًا تقرتب يراها ذا هو ها إذ نهايته؛ النهاية، من رهيبٍة رسعٍة يف
ينتهي يعرفه الذي «حامد» وينتهي سيموت، تماًما التالية اللحظة يف أنه يُحس ليجعله
ال الغبي الهايف عقله بينما التالية، اللحظة وراء له ترتبص غادرة، مفاجئة نهايًة تماًما
وهو االعرتاف؟ بعد ما إىل القتل يؤخر أو يقتلها هل فكرة عن أُنملة قيد يتزحزح أن يريد
أي عىل قادًرا يكون لن عني غمضة وبعد بعوضة، قتل عىل اآلن قادر غري أنه تماًما يعلم

انتهى. قد بها يميض التي امُلروِّعة الرسعة هذه بمثل سيكون إذ باملرة؛ يشءٍ
تماًما «فتحية» عقل عىل ُمستوليًة كانت التي املسألة هي نفسها النهاية أن الغريب
ساحٍق خطٍر من متزايد خوف وال فيها، رعب ال نهايٌة ولكنها بالذات، الوقت هذا يف
يحدث كان مثلما وترتجف وتقشعر منها تخاف ال نهايٌة خرافية، رسعٍة يف يقرتب ماحٍق
تُجِهز حتى حاًال، تأتي أن واملهم وتتمناها، وتريدها تطلبها هنا هي بالعكس! «حامد»، ل
تعود أن وبالذات تُفكِّر، أن ُمضطرًَّة نفسها وتجد أخرى، ومضًة الوقت يمتد أن قبل عليها
ليُمِسك املستميت تشبُّث يتشبَّث «حامد» كان ما وبمثِل «حامد». عينَي يف النظرة نفس ترى
إرادة بكل فهي املوقف، مواجهة يف يستمر أن قبل منه تفلت ال حتى الحياة، أهداب بآخر

آخر. يشءٍ أي يحدث أن قبل وتموت الحياة هذه تنتهي أن تتمنَّى كانت فيها الحياة
ما كل وتمحو — املعجزة أجل — املعجزة تحدث أن وإما الرسيع، الداهم املوت إما
قبل عليه كانت ما مثل إىل الحياة وتعود حدث، ما وكأنه «أستيكة»، ب تمسحه وكأنما حدث،
حبذا بل مضت، أعوام خمسة من كانت كما تعود أن بُد ال بل ال شهر، قبل بالدقة أو ساعة،
تمأل ألن استعداٍد عىل إنها الهواتف. لها وتهتف تعي فيه بدأت الذي العمر إىل عادت لو
مقابل يف القيامة يوم إىل هذا يومنا من وتستغفر تبكي تظل أن مستعدٌة دمًعا، النيل بحر
يجعلها أن مقابل يف وإنما حدث، ما كل تماًما يمحو أن وال هللا، لها يغفر أن حتى ليس
شيئًا وكأن رب، يا واحدة واحدة، للحظٍة بل واحدة، لساعٍة بل واحد، ليوٍم و«حامد» تعيش
يكون، لن تتمنى مما شيئًا أنَّ برش يحتمله ال أمًلا املؤلم املؤلم، ولكن يحدث. لم حدث مما
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الذي هذا أن الكربى فاملصيبة وقىضالقضاء؛ وانتهى كان حدث ما وأن نفذ، قد السهم وأن
الخمسة األعوام َطواَل يحُدث كله، رأسها، بعينَي شاهدته فلقد عليها، غريبًا ليس ودار كان
يهتف والهاتف وتُطاردها، تُراودها والفكرة املايض، الكئيب العام َطواَل وبالذات املاضية،
األفندي، نفس يكن لم صحيٌح الدقيقة، تفاصيله بنفس دار الذي املشهد هذا ونفس بها،
رأته، بالضبط كله «حامد»، ويدخل يُدفع والباب ورقدة، مخلوع، وبنطلون أفندي، ولكنه
املعاد، الحادث تعيش كما كله هذا تعيش هي ولهذا سيحدث؛ أنه تماًما متأكدة وكانت
عما أو عنها، غريٌب واحد يشءٌ يحدث لم مرات، جرى ربما بل مرة، هذا قبل جرى وكأنه
يف بُها يرتقَّ وأيًضا لها، الرتبُّص دائم كان األفندي هذا إن بل لسنني، رأته وما رأسها يف كان
كتفها فوق واآلخر تُرِضعه، صدرها عىل والطفل فجأًة الكثيف. اليومية مشغولياتها حقل
مشغول وعقلها بطهوه، مشغولتان ويداها النار، عىل والطعام للطعام، طلبًا َشعرها ينَهش
بارًكا منتصفه! إىل عاريًا األفندي لها يخرج فجأًة رمضان، ومطالب الشتاء كساء بتدبري
عىل «حامد» ويقف الباب، يُفتَح تماًما التالية اللحظة ويف رعبًا، لتموت حتى فوقها، فجأة

يشء. كل اآلن تم مثلما يشءٍ كل ويتم وقف، مثلما تماًما عتبته،
عنها مكشوف قدِّيسٌة ترقد ُمدنَّسة نجسًة أصبحت التي أعماقها أيف شيخة؟ أتكون

املستقبل؟ ترى الحجاب،
وعاشته؟ مراًرا رأته كما هذا تم فكيف كذلك، األمر يكن لم وإذا

عقلها فيه تاه وقد العقل، فيه يتوه ليشء إنه والفهم. التفكري عىل قدرتها فوق ألمٌر إنه
بها هتف إذا لنفسها تؤكد كانت فقد مذنبة؛ كانت إن ذنبها تحديد عن تاه حتى وضل،
يستطيع أن قبل حتًما وستموت ستُقاوم نفسها بجماِع أنها الصورة وارتسَمت الهاتف،
لن مقاومتها أن لها يؤكد كان نفسه الهاتف أن ومع يلمسها. أن — أفنديٍّا أو كان إنسيٍّا —
امُلقدَّر، ويكون الكارثة تقع بحيث وتستسلم، سرتىض النهاية يف بد وال حتًما وأنها تُفِلح،
شيئًا أن لنفسها مؤكدًة غيًظا وتموت وتُقِسم، نفسها الهاتف وسوسة تُقاِوم كانت أنها إال
رضاها بعدم أو برضاها سيكون، حتًما أنه لها يؤكِّد الهاتف ليعود يكون، لن يقوله مما
أدغال يف عقلها يغيب لحظة إال هي إن الحدوث، ودائم فعًال، وحادث كائن هو بل سيكون،
عاليًا لها يخرج باألفندي — القيامة يوم كمجيء — لتُفاجأ ومشاكلها حياتهم مطالب

الواقعة! لها وتقع مريم، ستنا ارتعاش وترتعش منه لرتتجف
إنها يخدش. ما سلوكها أو سريها يف وليس لوثة، ذات أو معتوهة تكن لم إنها
عىل «حامد» ل تُفضِّ جعلها الذي العقل نفس راجح، عقٍل ذات ريفنا بنات من طيبة بنٌت
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وتسعون جنيهات خمسة مضمونة، ماهيته نظامي خفريٌ «مصطفى» أن مع «مصطفى»،
وأكرب اللىض» «حيلته ليس «حامد» بينما «ِعْجلة»، وله أيًضا، فداٍن نصف ويزرع قرًشا،
تظلم ولكنها السمرة، غامق وأسمُر األقل، عىل أعوام بخمسة العمر يف «مصطفى» من
أصبٌع يشري، أصبٌع دائًما كان عقلها وراء فمن اختار، الذي هو إنه قالت إذا ظلٍم أي عقلها
«مصطفى»؛ وترتك «حامد»، تأخذ أن ويطالبها ويُِرص لها يهمس يكاد غامض ضبابي
حتًما وأنها محدودة، بلدهم يف حياتها أن دائٍم يقنٍي عىل وهي مرص، يف يعمل «حامد» ف
الدنيا» «أم الواسع الرائع املكان ذلك مرص، يف تعيش أن لها سيُكتَب بأخرى أو بطريقٍة
تُعد ألم «سنايري». إىل فيه يعيشون من ويُحيل الجلد، عن الصدأ يجلو الذي الفاخر الفخم
استطاعت بالكاد كالخواجات وهي «خادمة»، تعمل كانت التي خالتها بنت «فاطمة» منها
تكون لن وهي بالك فما والشنطة؟ بالفستان القطار من هابطة وهي عليها تتعرف أن
طوابق؟ عرشة من السماء من أعىل عمارة يف يسكن لبواب وزوجة زوجة وإنما «خادمة»،
حق، عنده القاهرة يف سيكون ُمقاَمها أن ويؤكِّد بها، يهتف الذي الهاتف إن هلل! يا
يف مغيبها إىل الشمس طلعة من لتنغرز مخلوقًة ليست — الكل لها يؤكِّد كما — فهي
مرص؛ حالوة من وحالوتها للبندر، مخلوٌق البياض الناصع األبيض جسدها إن الطني.
ابنة وكأنها بيضاء كانت فقد البنات؛ أحىل من بل حلوة، «فتحية» كانت القرية فبمقاييس
نحافة ولكنها صحيح، هذا نحيفة طويلٌة بيضاءُ البيض، هم وحدهم األغنياء إذ األغنياء؛ أحد
«ستسمن». بالسمن س وتُغمِّ الغلة، الخاص العيش تأكل حني غًدا واألذرة، الزيت سببُها
وإنما خارجها، من يكن لم أنه والغريب هاتف، لها يُؤكِّد راح هكذا مرص، يف بد ال ُمقاُمها
الحلوة الواسعة الشوارع حيث تقيم هناك ويهتف. يُوسِوس كان ذاتها نفسها داخل من
الربَّاق الكثري النور حيث واحدة؛ تراٍب ذرُة بك تعَلق أن دون أسفلتها عىل تنام التي النظيفة
هناك الساطع. النهار من وأروع أحىل هو ما إىل بل ساطٍع، نهاٍر إىل الظالم يحيل الليل يف
العربات، يركبون أغنياء الوجوه حمر والرجال أوروبا، من وكأنهن حلوين الستات حيث
بلذعة جيوبهم تغادر والنقود وا يُحسُّ أن دون الواحد اليوم يف الكامل بالجنيه ويرصفون
النيل وبحر واللوكاندات الحلوة والروائح والكباب الكثري الطعام حيث هناك الحرسة.

وينبع. النيل يبدأ حيث األعظم،
باستمرار، الخفي الهاتف لها يؤكِّد كان هكذا ُمقاُمها، سيكون الجنة تلك يف هناك
هي ولكنها يرتدَّدون، وأهلها لها يتقدم و«حامد» نفسها تُرتِّب واألمور أبًدا تَعَجب لم ولهذا

وتوافق. س تتحمَّ التي
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مرص، قلب يف ومرة مرة ألف حلَمت وكما أخريًا وتصبح تسافر، واحد أسبوٍع وبعد
دوٍر يف يكن لم ُمقاَمها أن صحيٌح العرشة، أدوارها ر تصوُّ حاوَلت طاملا التي العمارة ويف
بناها «السلم»، تحت عجل عىل البيت صاحب له بناها التي «حامد» حجرة يف وإنما منها،
لهم تحل «خادمة» يتزوج حني «حامد» زوجة يف يجدوا أن أمل عىل زوجته من بتحريٍض

الخدم. مشكلة
ودوالٌب حقيقية، بمرتبٍة رسير وفيها يشء، كل رغم فسيحٌة الحجرة معلهش، ولكن
النور ويغمر «تك» ب فإذا هكذا، عليه تدوس «زر» لها واللمبة بالكهرباء، وتُضاء صغري،

الحجرة. اج الوهَّ
العمارة لسكان وبدت القاهرة، يف غريبًة بدت قريتهم يف الحلوة «فتحية» أن وصحيح
يف جميلة ومالمحها حقيقي، هذا طويلة، بيضاءَ كانت فقد العرائس؛ مرسح من كعروس
وفمها فالحة، أنف يكون أن يمكن ال جميل، صغريٌ وأنفها جميلتان عيناها ذاتها، حد
مطلًقا مناسبٍة غري تبدو تلك مالمحها أن املشكلة ولكن سليمان، كخاتم بالضبط دقيٌق
قد الرأس كأن أو المرأة، ُركِّبا قد ورأسها صغرية طفلٍة وجه وكأنها ولحجمها، لقامتها

عادي. جسد فوق وُوِضع ما بطريقٍة ر ُصغِّ
النهار يعويطول الذي الكرش» «الكلب من وانقلب مزاجه، راق «حامد» أن املهم ولكن
ويُلبِّي ويُوصل، يُحيِّي، قاعد، واقٍف هابط، صاعٍد كالنحلة، ضاحك مرح إنساٍن إىل ويصيح،

الطلبات.
العريض املدخل ترُقب الحجرة من للباب املواجه مكانها يف قبَعت فقد «فتحية» أما
من القطاع ذلك بالضبط أو مرص، ترقب العمارة، باب الزجاجي، الضخم والباب الواسع،

نظرها. يف «مرص» يُكوِّن الذي املواجه الشارع
إىل الحديد باب من الرحلة أسرية تزال ال وهي تتفرج نفسها عىل منكمشة قبَعت
الهاتف بها ويهتف به، تحلُم عاشت الذي الُحلم ذلك مرة ألول فيها واجَهت التي العمارة
أن خالتها بنت استطاعت أو تخيََّلت مما بكثرٍي أروع وجدتها التي مرص مرص! أجله، من
أو االزدحام، بهذا الدنيا تكون أن أيمكن مرة. مليون مرة، ألف وأعظم وأكرب أروع تصف،

االتساع؟ بهذا امليادين أو العرض، بذلك الشوارع
تميضبرسعة التي العربات من الرهيب الحشد هذا وسط يعيشوا أن الناس أيستطيع
واملحالت، والدكاكني، مرة؟ خلفك تَّ وتلفَّ سهوَت إذا حتًما إحداها تلهُفك بحيث الربق،
«الواحدة» وعىل بالكهرباء ويولع ينطفئ الذي السبعة األلوان ذو النور والنور، والصور،
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أن جهاٍد بعد «حامد» أفلح حني إليها ُخيِّل لقد واملولد. والدوشة، والهيصة، كاملزيكة،
مرص يف بد ال أنه تُجن، تكاد مذهولة ُمروَّعة وهي الحديد، باب ميدان وسط إىل يُجرَّها
كل عنه وتصُدر االزدحام، هذا كل الناس له يزدحم تعرفه ال آخر يشءٌ أو مولد أو عيد
العارف ضحكة يضحك وهو «حامد» لها فقال األذن، لها ترتجف التي الهائلة الضجة هذه
مولد يف يوم كل فيها الناس يحيا التي تلك مدينة من لها فيا يوم.» كل حال «إنها العالم:

وعيد!
وتتأمل، املرة هذه بعيد من ترى وهي امُلواَرب، الحجرة باب خلف ُمنكَمِشها يف ولكنَّها
مطلًقا ر تتصوَّ لم أشياءَ املقابل، الشارع قطاع يف َصت تلخَّ التي تلك مرص، يف ترى بدأَت
قريتهم يف حتى اذين، وشحَّ وجوعى تماًما فقراء فقراء، رأت الُحلم. املدينة يف تجدها أن
وقلة وشتيمة أيًضا كذب وفيها البشاعة، من الدرجة هذه عىل فيها الفقر يُوجد ال نفسها
وعن عنهم يُحدِّثها الذي زوجها أمثال وجود يف السبب هم حرامية الون، ونشَّ وحرامية أدب
خواجات رأتهن ما َل أوَّ َرتُهن تصوَّ مرصالالتي وستات والبعيدة. املجاورة الرسقات حوادث
الذي والطالء واألبيض األحمر لوال قبيحاٌت معظمهن بل كثريات، قبيحاٌت فيهن سنايري،
بدأَت سيدات ُقبًحا، أشد صاحباتها وترتك الالمعة، كاألحذية فتحمر وجوههن، به يَطِلني
لن أنها األمر َل أوَّ اعتقَدت التي تلك نفسها، عن الرضا من بنوٍع تُحس كثرتهن من «فتحية»
درجة إىل الغرور ووصل سيداتها. من سيدة ألقل خادمة مرصإال يف النساء سوق يف تصلُح
كانوا مثلما والعتربوها جميًعا، الناس أنظار محط ألصبحت مثلهن لبست لو أنها االعتقاد
تفهمه لم الذي ذلك وعمله نفسه «حامد» حتى الجمال، ملكات من ملكة البلدة يف يرونها
الليل، يف حراستها عليه للبوابة نظامي كخفرٍي شيئًا رته تصوَّ إنها لها، قالوه حني تماًما
إىل يكون ما أقرب شيئًا تراه هي ها بلدهم. يف البندقية ذي الخفري وهيبة احرتام نفس له
البيت صاحب فيه ويشخط فالن»، «أم الست طلبات تلبية يف ويُِرسع لهذا، ينحني ام، الخدَّ
«فتحية» لها تعرف لم ألفاظ مرص، يف الشتيمة ألفاظ لعلها غريبٍة بألفاٍظ ويشتمه ويؤنِّبه
عليه البيت صاحب ألحَّ يوم موقفه حتى «مياس»! أنت «أحمق» يا مثل معنًى أي مطلًقا
عندهم يعمل أال حكَمت لو أنه ُمقسًما وشمم بإباء هو ورفض عندهم، تعمل يجعلها أن
يف وترتيبهم البائس الحال ترى وهي املوقف ذلك تهضم أن تستطع لم غريهم، عند أو
عىل إنساٌن إال يقفها ال التي «الُعنُجهية» بهذه يسمح ال خارجها أو العمارة الناسيف «ُسلم»
الشتاء، يف تلبسها كستور ولهدمة العيش ألكل فرصة تلك جنيهات؛ خمسة جيبه يف األقل
يرُفض «حامد» ولكن والحني، الحني بني ينالوها أن ا جدٍّ املحتمل من نظيفة حلوة وألكلٍة

15



اهة النَّدَّ

ساكنة وهي البيت صاحب وكأنه فيها يرصخ لتناقشه فمها تفتح وحني رأسه، ويركب
عنده. الثامن الدور

أن تريد الواقع يف كانت ة، ُحجَّ العيش أكل كان للعمل رغبتها يف أنها والحقيقة
يف هي إذ منهم؛ ناًسا وتُحادث بيوتهم، من بيتًا تدخل وأن أكثر، مرص أهل عىل «تتعرف»
هذا، من شيئًا تفعل أن املنطوية الخجول طبيعتها تُمكِّنها لن هكذا الحجرة يف حبستها
إياها رامقًة الباب، مقتحمة املدخل عابرة تمتد التي العمارة سكان نظرات إزاء تملك ال بل
إال تملك ال ساخرة، أو مغمغمة أو باسمة وزيَّها وجلستَها شكلها مستطلعة تكون، أنَّى
سكان فليس صنعها، من قيود أحكم، حولها القيود وتزداد وانكماًشا انغالًقا تزداد أن
ويختلط يجري فيها يشءٍ كل مائجة، متحركة حافلٌة حولها من املدينة ولكن فقط، العمارة
فقط ليس باستطاعتهما يكن لم «حامد» وزوجها ما، درجٍة إىل وهي ويكهرب. مكهربًا
الحركة هذه وإنما باآلخرين، تفعل ما بهما تفعل وحركتها للمدينة أنفسهما يرتكا أن
أكثر، لالنكماش وتدفَعهما وتُروِّعهما تُخيَفهما أن من أكثر تفعل ال نفسها املائجة الهائجة
وبطول استطاع — وجاءت تزوََّجها أن منذ وبالتحديد — «فحامد» هي؛ تدفعها باألصح أو
مرص، شربا ويجوب زينب السيدة إىل ويذهب ويتحرك اليشء، بعض يتحرر أن أيًضا العهد
ودردحة، أيًضا فهم إنما فقط، حركة وليست الحسني، إىل ذاهبًا كنَت إذا تُغريِّ أن ويعرف
الصامت بلدتهم شابِّ األسمر «حامد» غري آخر إنسانًا أصبح وكأنه «فتحية» ل بدا فقد
الصباح، يف الِجرار حامالت موكب قابل إذا األخرى الناحية إىل وجهه يدير الذي الخجول،
ويحسبه كلها العمارة إيجار ويجمع ويضحك، الجراج، عمال مع يُهزر أن باستطاعته اآلن
وحدها هي وأقاربه. بلدياته غري ومن نفسها مرص أهل من أصدقاءُ له وأصبح بل باملليم،
شاعرة منه، مرص عالم ترى الذي املحدود الرشخ ذلك حتى أسرية الحجرة، أسرية الباقية
مرة، سهت إن حافِته عىل هي تسري قرار، وال له بر ال بحٌر هو إنما مدينة، أو عامًلا ليس أنه
نفس منها يأخذ أو ساكنًا أو هادئًا ليس بحر أنه واملخيف السالم، عليها فُقل قدمها وزلَّت
االبتسامات آالف منه وتُِطل األيدي، آالف منه تمتد صفيق جباٌر بحٌر هو إنما منه، موقفها
أيٍد كلها أجل! املاء، خوض لها ل وتُسهِّ تدعوها خادعة والنداهات، الجنيات كابتسامات
قريب، والبقال يده يف والنقود امللهوف الساكن ذلك نداء حتى خبيثة، وابتساماٌت ماكرة
مكانها يف تمتد يٌد تتحرك، ال مكانها يف دها يُجمِّ الخوف شَلل تجعل البحر من تمتد يٌد
أو األخرى، الناحية إىل ملتفتًة سِمَعت، أو رأت ما وكأنها انكماًشا، وتزداد أكثر تنكمش
حني الساكن بينما املوقف، من وتُنِقذها معجزة، تحُدث أن تتمنى هربًا رأسها ُمخفيًة
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نظرته يتبع ما كثريًا رأسها، تخرتق رصاصة ها تُِحسُّ إنما تراها، ال نظرًة لها يُصوِّب ييأس
ِسباب. من بها ما َفْهم أذنها تُخِطئ ال بغمغمٍة

التي قوانينها فللحياة ولتنغلق، فلتنكمش منكمشة، منغلقة فلتكن، خجوًال ولكن
الحجرة، غادرت قد «فتحية» كانت األول الحمل مع وهكذا مهرب. وال منها مناص ال
اتَسع قد كان بأشهر األول أعقب الذي الثاني الطفل ومع املدخل، فاحتوى عاملها واتسع
الذي امليدان وإىل هنا، من ناحيته إىل والشارع واملواجه، بل املالصق، الرصيف شمل حتى
الطلبات، وتُلبِّي النقاش، تُثري وأحيانًا بل ، تُردُّ «فتحية» أصبحت واآلن هناك، من إليه يؤدي
القادمة العربة من الدكتور، ابن تحمل القادمة املدارس عربة بني تفرق أن وتستطيع
وبلغ بل غريه، ومن «حامد» من عرَفتْها السكان قصص وكل اإلذاعة، يف املوظَّف ابن تحمل
وزائر وأحوالهم، السكان ألخبار معرفته يف «حامد» مصدر هي أصبَحت أنها األمر بها
فيها يكون التي الليايل يف بالذات الطريان، يف املوظَّف البك شقة يطرق الذي الليل منتصف
السفىل مرص عن تعرفه «فتحية» بدأت ما آخر هذه تكن ولم بل املطار، يف «نوبتجيٍّا»
الوقور، املؤدبة الغنية الوجيهة مرص تحت أن تدرك أصبحت بحيث وأخبارها، وأحوالها
هو َمن أو البواب، إال يعرفها ال التي واألشياء واملخازي بالفضائح مليئة مرصأخرى هناك
كثريًا، ترى عينَيها صغر رغم كانت إذا خاصًة البواب زوجة ، وأَمرُّ األمور هذه يف أدهى
تُصيِّف الذي الزوج أخت بني الفرق تعرف أن تستطيع رأسها دقة ورغم الليل، يف وبالذات
إخوته وبني مرص، يف الشغل يف غرقان عيني يا هو بينما اإلسكندرية، يف بأوالدها زوجته

العام. طول األُرسة يزورون الذين الحقيقيني
منه نالت صحيح تماًما، «فتحية» عقل يف الحلم تُفِسد لم أشياء كلها أنها والغريب
يف والرش نظرها يف العظيمة مرص هي العظيمة مرص بَِقيَت تضيعه، لم أبًدا ولكنها كثريًا،
مرص العنًا وحني حنٍي كل بني يجيئها حني «حامد» عىل الرد دائمة كانت هكذا مكان؛ كل

كيت. أو كذا به أحدهم فعل الذين مرص، وأهل مرص وأبو
العوم. يف فالنجاة القاع، يف والُقبح والوحل الرش كان وإذا

بهم تَحِفل الذين الناس وماليني آالف يفعل مثلما تفعل أن «فتحية» تعلََّمت وهكذا
ص يُنغِّ كان ما كل يعومون. مثلما وتعوم الهائلة، الجبَّارة حركاتها ويُكوِّنون مرصالكبرية،
لها يخرج كمني، هيئة عىل تفاجئها كانت التي االنتفاضات تلك هي أحيانًا حياتها عليها
املمتدة، املهولة كاليد العاري األفندي ذلك وكثيفة كثرية أصبَحت التي مشاغلها بني من منه
الهاتف ذلك لها خرج والطني. والقبح الوحل حيث مبارشة، القاع إىل تجذبها أن ُمهدِّدة
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املحظور يف واقعة أنها لها ليؤكِّد مآلها، القاهرة ستكون أن وصدق لها أكَّد طاملا الذي اللعني
والضيق بالغيظ تنفجر تكاد وهي «فتحية»، ترتك مسألة فعَلت، ومهما محالة ال األفندي مع
حياتها دفَعت لو حتى يكون لن أبًدا أْن مانع قاطع تصميم أيًضا، والتصميم واالستنكار

مرص. يا األيام وبيننا يكون، لن فأبًدا ثمنًا،

وذئاب األوتوبيسات ذئاب النهار، وذئاب الليل ذئاب بالذئاب، مليئة كهذه كبرية مدينٍة ويف
كهذه كبرية عمارٍة ويف ذئاب، لها االستهالكية الجمعيات وطوابري األرصفة وحتى العربات،

ذئب. وجود من األمر يسَلم أن يمكن ال
ذلك فيكفينا جميًعا، لهم التصدِّي العبَث من ذئب من أكثر فيها كان أنه والحقيقة
دًما، العمارة سكان أخفُّ األريض، بالدور الوحيدة الشقة قاطن الحليوة األبيض الشاب
معهم، الكلفة ورفع اآلخرين احرتام يجيد شهم خدوٌم أنه كما وتواضًعا، حيوية وأكثرهم
للبرص الخاطف الربَّاَق السطح هذا أن فالحقيقة بذئب؛ ليس أنه يعني ال طبًعا هذا وكل
مجنون فهو ضمري؛ وال له ذمة ال رشيًرا ضبًعا يُخفي إنما فقط، ذئبًا ليس يُخفي كان
أن ُمستِعد املستحيل، يفعل أن ُمستِعد منهن بالواحدة يظفر أن سبيل ويف جميًعا، بالنساء
واملرأة واحدة، يملك كان لو الذرية القنبلة يستعمل أو يقتل أو يرسق أو ينافق أو يكذب
األرض نساء أخذ وكأنه الثانية، عن يبحث هذا وبعد معها، يقضيها واحدة ليلٌة عنده
وثالثون خمسة اآلن وُعمره ُعمره، يفرَغ أن قبل منهن ينتهي أن وعليه ُمقاَوَلة، جميًعا
املجتمع عن هذه األخرى حياته يُخفي أن استطاع أنه عبقريته أو كالذهب، وُسمعته عاًما،
ضحاياه، سوى بداخله ما يعرف ال الرأس مرفوع الرشفاء مع يميش بحيث فيه، يحيا الذي
أهواًال. العذاب من وذاق به وتعلَّق أحبَّه وبعضهن بل له، غفرن ما كثريًا ضحاياه وحتى
عائد وهو وبالضبط العمارة، سكان من عينَيه يف ُرقن َمن كل ِمن انتهى قد كان بالطبع
كان والتي أتقنها، قد كان التي البوابني بطريقة «حامد» حيَّاه وبعدما عمله، من يوم ذات
أمام و«فتحية» مجلسه، يغادر لم الحقيقة يف هو بينما وقف أنه يوهمك أن بها يستطيع
البياض الشديد الناصع األبيض ثديها تمنحه رضيعها احتوت قد جالسة الحجرة باب
لصاحبته! يرثي أن إال رآه إذا اإلنسان معها يملك يكن لم درجٍة إىل الضامر أيًضا، الضامر
أو مقصودة بالتفاتٍة ثم نظرة، عليها ألقى يَرِث؛ لم — الساكن — أفندينا ولكن
الساق فوق النحيلة ساقه يُمد عاد الذي «حامد» عىل أخرى نظرًة ألقى مقصودة غري
ناقصة رخيصة مسبحًة ويداعب يده، إليه ويسند ذراعه، يُمد أن يمكنه بحيث األخرى،
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ذاك وجهه طفولته، زار قد الجديري أن تشهد بُحفٍر الحافل األسمر وجهه بينما الحبات،
ليَنَهى يعود كان لو كما وبدا الرباءة، ساذجة بسعادٍة مليئة طيبة ابتسامٌة تحتلُّه عادت قد
وكان عليها، عثَر طباشري بقطعة املدخل ُرخام تخطيط عن األكرب ابنَه — فاتر بحماٍس —
ابنه تأنيب من نشوة يف ينتقل لسانه تجعل سعادًة فيه الذكورة وشقاوة بابنه سعيًدا

كأمه. وديًعا هادئًا يطلع علَّه ثالث بابٍن ومطالبتها «فتحية» مداعبة إىل ونَْهره
شقته، باب إىل ليصل استغرقه الذي القليل الزمن يف كله هذا الساكن األفندي استوَعب
التعقيد، بالغة غريبٍة بد ال بطريقٍة املركب عقله كان ومضة ويف قفلها، يف مفتاحه ويضع
إذا حتى أو مثًال، رثاءٍ يف يبتسم أو لرؤيته، رأسه بعضهم يهزَّ أن يمكن كان كهذا فمشهد
املسكينة الطيبة العائلة هذه من نفسه وبني بينه يسخر أن يفعله ما فأقىص رشيًرا، كان
«فتحية»، يلتهم أن فيه، رجعة ال قراًرا الحال يف اتَخذ أن موقفه كان فقد هو أما السعيدة.
الضحية إىل يجذبه ما أشدُّ ضبع، إنه عاديٍّا، ذئبًا إذن ليس هو الضحايا. قائمة إىل ها ويُضمَّ
تلك مغامراته أسعد إن يبتعد. ألن الذئاب من غريه تدفع التي األسباب نفس بالضبط هو
تاريخه بها بدأ التي تلك أو العجوز، زوجها وفاة ليلة نفس يف أرملة عىل فيها انَقضَّ التي
التي نفسها، عىل املنكمشة الخائفة تلك أما معه. يُذاكر كان الذي زميله أم ضاجع حني
وزوجة الضامر األبيض الثدي ذات هاربة، أو مبتعدة بعيًدا واستدارت إال مرة خاطبها ما
مرص ومن منه وخوفها نفسها عىل النكماشها عالج فال «حامد»، الفالح الطويل األسمر

املدينة. ناس إىل وتأنس االنكماش، عن تُكفُّ عساها يأتيَها بأن إال واملصاروة،
يتفتق عقله يبدأ حتى كهذا، قراًرا يتخذ إن ما أنه الخاصة، عبقريته ولكلٍّ وعبقريته،
كسول خامٌل فهو برش؛ عقل عىل تخطر أن يمكن ال ووسائل طرق وعن جهنمية، أفكاٍر عن
الثانية يف قراُره، ويَقر منهن الواحدة عىل عينه وتقع يحُدث أن إىل االبتسامة ممتعض
األفكار عقله يف رت وتفجَّ الحياة، طاقات فيه دبَّت آخر إنسانًا استحال قد تجده التالية

تعرفه. تكاد ال آخر كائنًا وأصبح مفتوحة، بشهيٍة الحياة عىل وأقبل والخطط،
وكانت للنسيان، األلم عالمة جبهته خبَطت قد يده كانت املفتاح يُدير أن وقبل
كليوباترا سجاير وُعلبة «حامد»، عيني أمام ُفرَدت قد جنيهات وخمسة أُخرجت قد املحفظة
والورقة قرًشا، بثالثني ولو ثمن األرضبأي تحت من أنت هاتها رشاءها، نسيت «حامد» يا

البلد. شربا إىل ذهبَت لو حتى «حامد»، يا بها إال تُعد ال معك، جنيهاٍت بخمسة
املغري االختالس ِمرصاَعيه! عىل املحدود االختالس باب «حامد» ل يفتح وهو ملكره يا
قبل حتى ويُقرِّر الحال! يف «الطعم» يبتلع وهو «حامد» لطيبة ويا التَعب. وادِّعاء بالغياب
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يُربهن أن وعليه الصفقة، هذه من جيبه ستدخل األقل عىل قروش ثالثة أن مكانه يربح أن
يعود ذا هو ها «حامد» ذهاب من تأكد فبعدما — منكمشة ست يا أنِت أما ها. استحقَّ أنه
ترشفينا؟ مش خطوات: بضع إال «السلم» حجرة باب عن يبُعد ال الذي شقته باب فاتًحا
والثاني األسامي، عاشت «سلطان؟» هذا؟ الرضيع وابنك «فتحية»، وأنت فعًال «فتحية»

ثالث؟ فيش ما والثالث؟ صحيح، أبطال عيلة ياه! «عنرت؟»
الباب هذا وعىل األبواب، عىل الثالث لكان «حامد» من كنت بلو ونبدأ نبدأ، هنا من
هذا أغباء تعيه. بالكاد «فتحية» أن اكتشف ا دقٍّ يدق ع» «املرقَّ القاهري الولد مىض األخري
املال، قيمة يُقدِّر ال النوع هذا إن املال؟ األسلوب. يُغريِّ أن عليه الحاَلني أي عىل استغباء؟ أم
الصنف هذا إن الحب؟ باملال. املتعامل إال يرصفه، كيف يعرف من إال املال قيمة يعرف فال
الحواجب، فوق ما إىل أبًدا عيونهم يرفعون ال هم حبه، بالذات أو الحب، إىل يتطلع ال أيًضا
هو أما بقليل، منها األعىل فإىل تطلَّعوا إذا ربما أو طبقتهم، يف َمن لحب إال يتطلعون وال
إذن «أكلك» أين من فمحال. االستهتار بهذا جنيهات الخمسة يعامل الذي الوسيم البيه
املنزعجة الخائفة هذه تجعل خطة بد، ال املدى بعيدة بخطٍة املعضمة؟ النحيفة «بطتي» يا
ثم معها، الُكلفة ويرفع خطوة يتقدَّم ثم منه، الخوف عن وتُكف أوًال، إليه تطمنئ املذعورة

السقوط. إال معه تملك ال حصاًرا ويحارصها خلًقا، يخلُقها أو الفرصة ينتهز
هذه فراسته خانته قد وفهلوته ذكائه كل رغم أنه أدرك حتى التطبيق يبدأ كاد وما
أمام ليس أنه أدرك حتى معها، بالحديث لتطمينها األوىل الخطوة يبدأ كاد ما فهو املرة؛
خيال، أو صوت باقرتاب تُحس تكاد ما القواقع، كحيوان حيوان أمام هو وإنما إنسانة،
عىل قادرة غري والعظم اللحم من اء صمَّ كتلٍة إىل لتستحيل حتى وتنكمش، تنكمش حتى
وما وجهها، فيها رأى مرٌة إال هي إن العني، رأي يََرها لم لآلن إنه االستقبال. أو اإلرسال
مكانها تربح لم أمامه وهي واختفى اختفى، قد وجُهها كان حتى يراها، أنه تُدِرك كادت
مرة، رأته إذا أنها متأكًدا كان تراه، أن لها يريد كان وقد أسلحته، أقوى من ووسامتُه
الالتي للعرشات يحُدث كان مثلما تماًما لها، سيحدث ما شيئًا فإن مليٍّا، إليه وتطلََّعت
أن يمنعها داخلها يف شيئًا أن أَحسَّ معها بالتحدُّث هم كلما وهو تراه كيف ولكن سبقنها،
تتطلع حتى أو تُجيب، أو تُردَّ أن يمنعها وَعت وإذا تعي، أن يمنعها سمعت وإذا تسمع،

يتحدث؟ الذي من لتعرف
أن بعد أما بالعمارة، ُمقامها أول يف «فتحية» ل هذا يحُدث أن املمكن من كان وقد
من إذن موقٌف فهو السكان، وغري السكان مع تتعامل وأصبَحت الشارع، وجابت خرَجت
وال غبية ليست فهي اعتباًطا؛ هذا معه تفعل تكن لم الحقيقة يف «فتحية» وحده. األفندي
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ُمفتَعًال ُمصطنًَعا به ت أحسَّ بحديٍث األول الربيء العابر حديثهما تال وحني الحذَر، فقَدت
ومألها املمتدة، واأليدي والبحر مرص تجاه القديمة مخاوفها كل فجأًة فيها استيقَظت
شكل يُحدِّد لم الهاتف أن صحيٌح الهاتف، به هتف ما كثريًا الذي األفندي ذلك من الرعب
تُحس يجعلها لكي كافيًا هذا أليس إليها. يتقرب عمٍد عن أنه تُحس أفندي ولكنه األفندي،
حتى تجاهه، تُظِهره لنٌي أو منها تَفِلت كلمٌة إال هي وإن الخطر، أنياب بني أصبحت أنها
ووجود الليل، تنام بالكاد حذَرها َفْرط من أصبَحت لقد يشء. كل وينتهي هي تنتهي
يُفِلح ال ُمغَلق أنه مرة من أكثر وتتأكَّد تُغِلقه الذي والباب يُطمئنها، ال نفسه «حامد»
سيقع، به لها يُوسِوس ما أن لها يؤكِّد الهاتف أن الكربى فمصيبتها مخاوفها؛ كبت يف
يشء، أي ليحُدث أو فلتُمت أو فلتُجنَّ تُجن، تكاد إنها سيقع. رضاها برغم سيقع، برضاها
ولتُدِر األفندي، ذلك وبني بينها تكون أن كلمٍة حتى أو لصلٍة تسمح ولن ستقاوم، ولكنها
ملخلوق. بها تبوح أن تستطيع وال مخلوق، بها يعلم ال رهيٍب صمٍت يف داخلها يف املعركة
ووسامته جهوده يرى وهو الضبع ذئبنا أصابت التي الفجيعة مقدار ر تصوُّ وبالُوْسع
ذاتها وإغالق نفسها عىل وانطوائها البيضاء، حة الفالَّ هذه جربوت أمام ُسًدى تذهب وذكاءه
خوٍف إىل عابرة بسيطٌة أنها يعتقد كان مغامرة من عنده املسألة استحالت لقد حتى دونه،
وإنما مغامرة، يخوض أن ال عليه أصبح حتى بنفسه، بالثقة كامٍل واهتزاٍز الهزيمة، من
مرة. َفِشل وال ، َقطُّ عليه امرأٌة استعَصت ما الذي القادر ذلك يزال ال أنه لنفسه يُثبت أن
لم قراًرا يزال ال وهو شهران، قراره عىل مىض لقد حتى مذهلة، برسعٍة تميض األيام
دائٌب «فتحية» ويف املغامرة، يف وتفكريه تنفيذه. طريق يف واحدة صغرية لخطوٍة ينجح
سواه. حياته يف يُعد لم بل حياته، يف يشغله ما أهم املوضوع هذا أصبح حتى مساءَ، صباَح
جاب الذي نفسه هو يكون وأن حاله، هذه تكون أن ويستنكر لنفسه، يُفيق كان أحيانًا
بل الغساالت، إىل األمريات من جميًعا وجرَّبَُهن ونجومها، وأرضها بسمائها النساء مملكة
إن «فتحية»! ک المرأة والتفكري واملجهود الوقت ذلك كلَّ يَهب الذي نفسه هو والسائالت،
املغامرة هذه كلََّفته لو حتى يفشل، أن امُلحال ومن ه، ِرسَّ يعرف ال املوضوع يف ً خطأ هناك
قيس إذا «فتحية»؟ أَحبَّ قد أيكون أبًدا: لنفسه ْهه يُوجِّ لم سؤاًال ليُواجه يُفيق وأحيانًا ُعمره.
حالة يف ليس إذن فهو حبيبه، يف يُفكِّر املرء يقضيه الذي الوقت من الكمِّ بمقدار الحب
يف للتفكري إنسان غ تفرَّ أن قبُل من يحُدث فلم نادر؛ عظيم ُحبٍّ حالة يف ولكن فقط، ُحبٍّ
نهائيٍّا، حاسًما كامًال له صدَّها يجد حني ذا هو وها بل «فتحية»، مع هو يفعل كما إنسانة
أدرك حني األبد، إىل هكذا سيظل أنه الواضح من وإنما لحظته، أو فقط يومه ابن وليس
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حتى وال تحادثه، أو يحادثها أال وأمله همه كلُّ أصبح محاوالته كل من تماًما ويئس هذا
الشديد البسيط الطلب هذا وحتى يراها. أن مجرد يراها، أن وإنما يُوِقَعها، أن يحلُم أن
بالتايل وتزايد «فتحية» خوُف تزايد فلقد املنال؛ صعب اآلخر هو عسريًا أصبح التواُضع
ُمضَطرة، غادَرتْها إذا حتى الغرفة، فيها تغادر ما نادًرا أصبَحت التي الدرجة إىل حذَُرها
لكي ساكننا عىل وأصبح التماسيح. من ِرسٌب أثَرها يف وكأنما لهَفى، مرسعًة إليها فلتعود
أن عليه كان َدف الصُّ احتماالت يزيد ولكي األمر، له تُدبِّر وحدها َدف للصُّ يلجأ أن يراها
هذا يفعل وأن شقته، باب من قريبًا أو العمارة باب يف أو املدخل يف وقٍت أطوَل يُمِيض
ولكيال مشاوير، يف يُرِسله أن عليه كان ولهذا للشك؛ تدعو بد ال مسألٌة موجوٌد و«حامد»
كثريًا؛ يُرسله أال عليه كان ومعقولة، وجيهٍة دائًما وبُحجٍج ريبته، تُثري بكثرٍة هذا يفعل
تستنفد كانت عويصة مشكلٌة حجرتهم، باب من قريبًا وجوده احتمال من يُقلِّل وبالتايل
كان يراها، يكن لم وحتى يراها، أن من فقط يتمكن لكي الطِّواَل األيام وجهده وقته من
فيه، ن تتحصَّ صاحبتُه إليه عادت الذي األسود الجلباب يرتدي شيئًا يلمح يلمحها، فقط

ر. واملشجَّ ن امللوَّ مرص، أهل مثل ولِبَست خَلَعته قد كانت أن بعد

بأكمله أسبوًعا انتظر وقد تماًما، القيلولة وقت يف الصيف أيام من اليوم ذلك ُظهر ويف
إىل به استبدَّ قد والقلق والَوْجد الحب كان شربا، يف مشوار إىل «حامد» إرسال من ليتمكَّن
ألي ا ُمستعدٍّ وأصبح تماًما انتهى قد كان أخرى. لثانيٍة األمر فيها يحتمل يُعد لم درجٍة
يعرض وأن بحبه، لها يبُوح أن ا ُمستعدٍّ منها، واحدٍة بكلمٍة ولو يظفر أن أجل من يشءٍ
تعرَّض إذا «حامد» يقتل وأن رفَضت، إذا يقتلها وأن الحال، يف يتزوَّجها وأن الزواج، عليها
الحجرة عليها يقتحم أن إال أمامه يُعد ولم امُلطِبق، الكامل اليأس مرحلة بلغ قد كان له،

يكون. ما وليكن
فعل. ولقد

الجانبية الحارة إىل وخرج أمه، أغلَقتْه الذي الباب فتح قد كان الكبري الطفل وألن
وكانت أمامها، لوجه وجًها نفسه وجد وحتى انفتح، حتى الباب يدفع كاد فما ليلعب،
هموٍم من نفسه به تحفل كانت ما كل وبرغم الرسير، رأس بجوار الرضيع تحمل واقفًة
يشءٍ كل فإن به، ويُمطرها ليُحارصها زه جهَّ قد كان الذي الكالم برغم ومشاغل، وقراراٍت
نفسها فاألشباح رؤيته؛ لحظة لها حدث ملا وإنما ملرآها، ال تماًما، عقله من ر تبخَّ أن َلِبث ما
ًدا! ُمجسَّ رأته لو نفسه املوت وال حتى ال األثَر، نفس تُحدث أن يمكن كان ما لها َظهَرت إذا
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مطمئنًة كانت لقد الدنيا. رشور وكل واألشباح، واملوت الشيطان من أعتى شيئًا رأت لكأنما
قد فشيئًا شيئًا كانت منه. مأمٍن يف لتصبح اتخذَتْها التي اإلجراءات كل إىل كامًال اطمئنانًا
عىل مستحيًال أصبح قد أنه واثقًة واملكتوب، والقَدر الهاتف عىل انتَرصت أنها تثق بدأت
مستحيًال أصبح حتى تلك، االحتياطات بسياج نفسها أحاطت قد دامت ما تقع أن الواقعة
حجرٍة يف لوجه، وجًها أمامها لتجده فجأًة تلتفت أن أما رؤيتها. مجرد األفندي ذلك عىل
من بغتًة زلَّت قد قدَمها أن تُحس أن أما البلد. شربا يف جدٍّا بعيًدا «حامد» بينما خالية،
أن أما القاع. إىل أرض، سابع إىل تهوي أن إىل طريقها يف وأنها املرتفع، الحصني مكانها
املقدَّر، كأنه القَدر، كأنه هو، ها األفندي وأن إرادتها، عىل انترصت الهاتف إرادة أن تُدرك
ال، فصَعَقته. عقلها عىل ت انقضَّ التي الصاعقة فهي ووجود، ولحٍم دٍم من اهة الندَّ كأنه
ومضٍة يف منتهية، مشلولة، مصعوقة، إنسانٌة هي إنما الواقفة، تلك مرعوبة إنسانًة تكن لم
ومن الرمادية، املوت ُصفرة الكاملة، الرمادية الصفرة إىل البياض من لونها انتقل واحدٍة
م وتضخَّ حلقها يف اللسان ف وتوقَّ الصَمم، أصابها إنسانٍة إىل وتشعر وتسمع ترى إنسانٍة
عىل ت انقضَّ التي الصاعقة كأنها بالحياة، صلتها تماًما بَرتَت صاعقة يملؤه. كاد حتى
وحدها البقاء غريزة وبتلقائيِة داهمه، الذي كاملوت كان تال الذي واملوت رآها، حني «حامد»
تتشبَّث الرسير برأس تُمِسك ُمشاِهده، يُرِعب ظاهًرا ارتعاًشا ترتعش بدأت قد يًدا مدَّت
السقوط من بيدها تحميه وحَدها وبالغريزة ينزلق، صدرها فوق من الطفل بينما بها،
األمومة، وتطمنئ يحدث هذا كاد وما وينتحب. يبكي بدأ قد األرضسامًلا إىل فيصل املفاجئ،
ًدا ُمهدِّ وينزلق ويدوخ، يتمايل الجسد فبدأ قيمة، التماُسك أو نفسها للحياة يُعد لم حتى
هناك الضبع ذئبنا كان خارٍق وبجهٍد الحال يف إذ تتم؛ لم سقطًة سقط بل بالسقوط،
وأن هذا، يحدث أن يتصوره كان ما فآخر بالدهشة؛ فاه فَغر وقد االثنتنَي، بيَديه اها يتلقَّ
حركٍة حتى دون كلمة، دون تعب، أو مشقٍة دون يَديه بني نفسها تلقاء من الثمرة تسقط
األخرية معركته يُحارب أن نيته ويف جاء لقد بذله. ضئيًال ولو جهٍد أو عليها أقَدم واحدة
ألي استعد كله، العالم وإنما «حامد»، أو «فتحية» فقط ليس ليواجه واستعد قواه، بكل
فالتي بيشء؛ منها يظفر أن تماًما يائس وهو جاء القتل، أو القبض أو للفضيحة يشء،
أكثر شيئًا فعل مهما تُنيله أن املعقول من هل يراها، أو يلمسها أن بمجرد عليه تِضنُّ
فضيحته ثمنها كان ولو يراها، أن مجرد يراها، أن فرصة له تُتاح أن من أكثر هذا؟ من
ما كل منها له متاًحا تماًما، مستسلمًة كالخرقة، طريًة يَديه بني بها فإذا مرصعه، أو
فيه أيقَظت أنها من أكثر تفعل لم جثة جثة، إىل تكون ما أقرب بها إذا به، يُحلم أن يمكن
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أعماق يف اختفى قد كان الذي الضبع الجثث. ملرأى لعابه يسيل الذي القديم الضبع ذلك
الكبار، املحبني مرتبة إىل رفعه مستًوى «فتحية»، إىل والشوق والوجد الحب به بلغ شخٍص
وأَوَهن منه نال الذي العذاب والعذاب، والشك والَغرية والسَهر السْهد جرَّب ُمدلَّه محب
كشاعر! ويترصف ويُفكِّر يُحس أصبح حتى بمشاعره، وارتقى ودقَّ رقَّ حتى جسده،
مشاعر من فوقه ب ترسَّ ما تحت ويموت يختبئ يكاد الذي الكامن الضبع نفض فجأًة
جسده ويرتجف الفوز، بربيق عيناه تلمع وانتصب كله، هذا نفسه عن نفض وطبقات،
من يملك ما بكل يريد زمٍن لحظُة إال عنها يفصله ال املرتقبة، األكيدة املتعة ملائدة ترقبًا

ظ. ويتلمَّ يلتهمها ويبدأ تماًما، ليلغيه حتى يخترصه أن وجَشٍع َرشٍّ
ودفع األرض، عىل أرقدها قد كان العابرة الكاملة الغيبوبة فرصة ومنتهًزا وهكذا،
كثريًا ليضيف إنه بل له، يأبه ال عاليًا مذعوًرا رصاخه الطفل وأطلق فأبعده، ِبغلٍّ الطفل
مبهورة بالرغبة مرتعشٍة وبيٍد طوََّقها، ُمدربٍة حديديٍة وبيٍد الجثة. املائدة إىل البُهار من
واحدة دفعًة بنطلونه دفع يحُدث، ما أو نفسها تُصدِّق ال تكاد الرسيع الساحق باالنتصار
التمزيق عن الصادر بالصوت يُحس وهو مالبسها مزَّق اليد وبنفس تماًما، أثَرها عىل تعرَّى
أثَر عىل املوت إىل طريقها يف كانت لو وحتى األرض، وجه عىل أخرى نشوٍة أيُّ دونها بنشوة
الحارسة فللغريزة استيقَظت، قد الحقيقي املوت غيبوبة من لكانت سكتٍة أو مثًال نزيٍف

آخر. سلطاٍن أي من أقوى الجسد عىل سلطاٌن للغريزة
تياٌر ها مسَّ وكأنما كانت حتى مًدى، آخِر إىل بانفعاله يصل أن يُحاول كاد ما وهكذا
بجماع أنها إال وإدراك عقٍل صحوَة كانت الصحوة أن ومع صَحت، قد ُموِقظ ُمكهرب
الجسد يدَّخرها التي القوة من الضئيل الكم بذلك رمق، بآخر وقدرة، طاقٍة من تملك ما
أنها من أكثر تفعل لم مقاومًة يُقاوم جسدها تململ قاوَمت. حياته، يف «ال» آخر بها ليقول
ت التفَّ حتى وذراَعيه، ساَقيه يف وحشَدها الكامن الضبع الذئب قوى كل الوجود إىل استدعت
وكان أطبَق. يملُك ما وبكل تملمَلت، أيًضا تملُك ما وبآخِر يرحم، ال فوالٍذ من كقيود حولها
معركتها فاملعركة وأبت؛ رفَضت ولكنها لها، يُقاوموا أن بالناس تستنجد تُرصخ أن ممكنًا
قد واملكتوب فعًال، نافذ اآلن السهم إذ فضحها؛ من أكثر الناس إدخاُل يفعل ولن وحدها،
هي وتلك حدوثه، شهود سيكونون أيًضا ولكنهم حدوثه، استمرار الناُس يمنع وقد حَدث،

تُواجُهها. وال أحد، يعرفه ال الذي الخاص السقوط أو املوت تُواجه التي الكارثة
قاهرها، يف التفرُّس تريد — الغضب وحل الرعب ذهب وقد — عينَيها فتَحت وحني
ألول وجهه ترى كانت وجهها من قراريط بُعد فعىل وخوًفا؛ وحقًدا دهشًة عيناها واتسَعت
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وعيناه وسيًما، أحمر ناعًما حليًقا وجهه مثل وجًها تََر لم أبًدا فهي فيه؛ وتتفرَّس مرة
حلو وفمه بدقة، مرصوصة بيضاء وأسناٌن حلوة، ورائحٌة طويلة، رموٌش لهما خرضاوان
وتُظِهر كله، الوجه تحتل وفرٍح فوٍز ابتسامة كبرية، وابتسامٌة يُقبِّله، أن أنثى فِم أيُّ يتمنى
واحدة كأنها ناعمة داعية ابتسامٌة حسن، وطابع الوجه جانبَي عىل عميقتنَي غمازتنَي له
وإرصاٍر لطٍف يف تدعوها املمدودة واأليدي هي بها حلَمت ما كثريًا التي االبتسامات آالف من
حتى رأتها إن ما ابتسامٌة والطني، األشباح حيث القاع، إىل والغوص األمان بَرِّ ترك إىل
وبخبٍث يدعوها نفسه، القاع ابتسامة وكأنها ت أحسَّ إذ جديد من ُمقاِومًة تتململ بدأت
حتى منها، تماًما مكَّنَتْه أنها من أكثر تفعل لم مقاومة بها، التغرير يريد ودهاءٍ ونعومٍة
العفريت، من تخاف ظلَّت لقد فيه. جزءٍ بكل وملتحًما ملتصًقا فيها جزء كل أصبح
نفذ حتى وتحتاط وتُِرص م تُصمِّ ظلت تحقَقت. حتى الهاتف وسوسة ومن لها، طلع حتى
والحقيقة والُحلم والهاتف الدائم املستمر والخوف يشء، كل وانتهى املحظور ووقع السهم،
اللحظات بآالف محشودة مليئة ُمفَعمة غريبة لحظٍة واحدة، لحظٍة يف اآلن التقت قد كلها
والخوف الرعب حتى فائدة، هناك تُعد لم أنه تدرك أنها فيها ما أخطُر لحظٍة والخلجات،

نفذ. فالسهم باملرة؛ داٍع لها يُعد لم واملقاومة منهما، فائدة ال أصبح
تبكي، أن العاجز، وسيلة إال أمامها يُعد لم وتستعطفه، ترجوه أن إال أمامها يُعد ولم
إال تفعل تكن لم وكلمات جموع عيال، صاحبة أنا عرضك، يف وأنا تتذلل، وأن بكت، ولقد
ليمون وعصري وسلطة شطة من إضافته العجوز الضبع يتمنى ما كل األكلة إىل تضيف أن
من مزيًدا به تريد تكن لم ولوعته البكاء ُحرقة ازدادت وقد تبكي استمرت وحني وخل،
وعىل نفسها عىل قلبها أعماق أعمق من تبكي الحقيقة يف كانت إنما واستعطافه، رجائه

طويًال. يستمر لم للعجب! يا بكاءً عجزها،
جديدٍة أشياء وجسدها، ذاتها إىل تنُفذ عجيبة غريبٍة بأشياءَ تُحس بدأت فقد
واألزرق األحمر النيون كل أن لو كما معها ت أحسَّ أشياء الخاطف، مرص كربيق مذهلة
األنيقة، الغالية واملالبس الحليقة الحلوة الوجوه كل واأللوان، األضواء ومهرجان والبنفسجي
واملتنزهات، النظيفة، املزدحمة الواسعة والشوارع املخدرة، املنعشة العطرة الروائح كل
الرتمايات كل السيدات، كترسيحات مقصوصة األوراق َفة مجفَّ األشجار حتى واألشجار،
والراقصات، والكباريهات السينمات، من الخارجة والوجوه والسينمات الفارهة، والعربات
ب وتترسَّ ع تتجمَّ كلها واألرتستات، واألجزخانات واألمهات النظيفني األصحاء األطفال كل
ويقينها وإدراكها عجزها يف حتى وهي املبهور، املهزوم الخائف املرتعش داخلها إىل إليها،
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واألشياء املقاومة، عن تُكفُّ وال تُقاِوم قدرٍة من أُوتيَت ما بكل الساحقة التامة بالهزيمة
بأكملها مدينًة تُقاِوم أكثر، مستميتًة تُقاوم فتعود ب، الترسُّ عن تُكف ال الكثرية الغربية
تُكف أن النهاية يف بد ال وكان وُمستِرت، فيها خاٍف كل إىل تتسلَّل عنها ورغًما إليها، تترسب
تحُدث لم ما معجزًة أن من ا تامٍّ ويأًسا اليأس، من ا تامٍّ يقينًا ثم ويأًسا، تعبًا املقاومة عن
حدث قد يؤكِّد، الهاتف كان كما تماًما إرادتها، وبغري بإرادتها وإن األمر، نهاية يف وتُنقذها
أما يحدث، أن املمكن من أن للحظة ر تتصوَّ كانت وال الهاتف، يذكره لم ما أما يشء. كل
الذي اليشءُ حدوثه رغم فهو مستمتٍع، استسالم إىل مغلوٍب استسالم من تتحول تبدأ أن
حتى بهذا، تُِحسُّ تبدأ كادت ما أنها فاملشكلة قه، تُصدِّ أن حادٌث وهو حتى يمكن ال كان
السمرة. غامق أسمر مصعوقا رفيًعا، طويًال «حامد» وقف عتبته وعىل ُفتح، قد الباب كان

تزال ال مستلقية و«فتحية» أغلقه، قد وعي بال كان الذي الباب عند «حامد» وقفة طالت
رغبٍة سوى عقلها يف وليس مغطٍّى، الساَقني مفتوح وجسدها الرسير، برأس متشبثة يُدها
يمتد بد ال الذي الوحيد الطريق إنه وينتهي. «حامد» يصنعها أن تتزحزح، أو تنتهي ال ملحة
باستطاعة وكيف تستمر؟ أن للحياة يمكن كيف حدث ما كل فبعد واملكتوب؛ املقدَّر إليه
منهما أيٌّ يهجع أن ومستحيٌل تستقيم، أن يمكن ال األمور إن كان؟ كما يعود أن يشءٍ أي

أقل. ال «حامد» وبيد «فتحية»، تموت بأن إال الكربى راحته يرتاح أو
أن الغريب ولكن وتسرتيح، ويسرتيح، «حامد» يقتلها بأن إال كله للموقف حل ال
يقتَُلها، لن «حامد» أن لها ويؤكِّد برأسه، يُطل يعود كان الحد هذا إىل وصل كلما الهاتف

آخر. مصريٌ لها سيكون وأنها تموت، لن وأنها
«بزيطة» الخارج من الولد وجاء وجلس، امُلتفرِّس الطويل الوقوف من «حامد» وتِعب
الخوففسَكت، من قليٍل غري انتابه املستمر م امللغَّ بالصمت أَحسَّ وحني للطعام، ُمِلحٍّ وطلٍب

نام. أن َلِبث وما
شامًال. ا تامٍّ الحجرة ظالم وأصبح الدنيا وأظلَمت

النور. يُيضء أن أحٌد يجُرس ولم
اشرتاها التي الصغرية السجاير علبة من ن يُدخِّ الباب عند جلسته عىل «حامد» بقي

األفندي. نقود من له ر تَوفَّ بما
«حامد» من وتنتظر الجلوس، إىل تعود ثم ترُقد، ثم تجلس، شديد بهدوءٍ و«فتحية»
إنما سهوة، عىل يأخذها أال نفسها وبني بينها ترجوه كانت ما كل وينتهي. يفعلها أن
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ل تحمُّ عىل قادرة واحدة ذرٌة جسدها يف يُعد فلم يُنذرها، يرحمها، بأخرى أو بطريقٍة
مفاجآت. من رأت ما ويكفيها مفاجأة، أية املفاجأة،

جريح. حيواٍن «زومة» منه، «بزومٍة» فأسكتها تتكلم أن مرة حاوَلت
تُجن، كادت مكتومة منخفضة رجالية نهنهٍة عىل وصحت لربهة عيناها غَفت وحني

أيبكي؟ ويبكي؟ يشهق الذي «حامد» هو هل أخيلتها. قة ُمصدِّ غري
مرصورخرَخت وهزَمتْه باللعنة اآلخر هو أأُصيب بلدهم؟ يف كانوا لو هذا صنَع أكان
مأخوذة؟ ُمتلبِّسة يضبطها وهو زوجته قتل عىل قادًرا يُعد لم حتى وطبيعته، إرادته

يبكي؟ لزلَِّتها أصحيح
النساء، بكاء عن فوًرا ينتهي أن إياه مطالبًة يُكف، أن راجيًة إليه تزحف كادت
ترجوه فمها فتَحت حني ألنها كادت؛ ويقتلها. ويُريحها، عرَفته، الذي القرية رجل ويعود

حراك. بال مكانها رتْها سمَّ غاضب، أسٍد كزئري رصخة تصاعَدت
العمارة باب تُغادر الصغرية العائلة كانت الفجر يف وإنما «حامد»، يقتلها لم وفعًال
حمَلها صفراء رسيٍر مالءة يف ه لفَّ وقد كله، عزالهم يحمل «حامد» وكان املهيب، الضخمة
«فتحية» بينما النائم، نصف الكبري الطفل يسحب كان األخرى وباليد كتفه، عىل «الزقلة» ب
فقد تعرفه، ال مجهوٍل مصرٍي إىل خارجون أنهم وبرغم اآلخر. الطفل تحمل املقدمة يف
رفَعتْه، الذي ثوبها بذيِل تحوُطه فراحت الولد، يربُد أن هو اللحظة تلك يف تخاُفه ما كان
يُخرج أن «حامد» ب ويُهيب منها، يرتفع أخرُس نداءٌ بينما ه، َضمِّ يف وتشتد به ه تلفُّ ومضت
منذ يتبادال لم هما إذ فاها؛ يغادر لم أبًدا نداءٌ اآلخر، الطفل بها ويُحيط ة، اللفَّ من البطانية

كلمة. األمس
بالجدران، الباكر الصباح برد من تحتمي الصغرية القافلة مضت األقدام عىل وسريًا

طلع. قد الفجر قمر كان إذ أخرى؛ عمارٍة ظالُل لتتسلَّمها عمارة ظالُم ويرتكها
تُحس ال مباالة، وال صمٍت يف الراقدة الكبرية املدينة من منسحبًة تتسلَّل صغرية قافلٌة
وكأنها مسرتيح، وضمرٍي براءة يف ر تُشخِّ نائمة أهوال، من صدورهم به تحفل بما وال بهم
العزال ة» «بُرصَّ يُلقي أن يف التفكري حدِّ إىل «حامد» ب الغيظ بلغ لقد حتى شيئًا، فعَلت ما
الالمعة وعرباتها املضيئة، فتارينها عىل وتكسريًا ودشدشًة رضبًا «زقلته» ب وينهال جانبًا،
حتى يُطيق ال أصبح قد قلبه جماع من كان املغسول. شوارعها أسفلت وحتى امُلستِكنَّة،
بشًعا! خانًقا كابوًسا أصبحت لقد مدينة، نظره يف تُعد لم يُغادرها، وهو شوارعها يف مشيه
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التذاكر. «حامد» لهم قطع قطاٍر أول ويف
وحده. لبلدتهم عاد لكنه

وَهربَت. الحديد باب يف والراحلني القادمني ازدحام يف «فتحية» غافَلتْه فقد
اهة. ندَّ نداءِ أو هاتف لهتاِف تلبيًة أبًدا وليس املرة، هذه بإرادتها مرص، إىل عادت
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وقف الذي األبله، الصغري كالطفل أمامها نفيس وجدُت املسألة، يف الروعة ل أتأمَّ هدأُْت حني
يراه ما بني الربط عىل قادٍر غري وهو األنوثة، ناضجة لسيدٍة تماًما العاري الجسد يف يُحدِّق
العاري، املستسلم الجسد هذا وبني الخاصة ومشتهياته رغباته بني حتى أو ذاته، وبني

ه. وحواسِّ ويَديه، ناظَريْه، وملك أمامه، فجأًة أصبح الذي
اعرتاني ملاذا أو به أفعل ماذا أدري ال فرٌح ولكنه فرًحا، وجنوٍن ٍر وتهوُّ باندفاٍع كنُت
ترت» «ترت بساعة، ربما «التمام» قبل أنه لوال الخالد األزيل مروره يمر اليوم كاد أصًال؟
كانت ينطق أن وقبل يظهر، األسمر الرفيع الطويل الفتاح وعبد يُفتح، ببابي ُفوجئُت
عىل «النقرزان» كعصا تُدق «النبطشية» ظهور عىل نهايتها تفتَّتَت التي الخيزران عصاه
عزالك لم ياهلل! ة: ُمِلحَّ لة ُمتعجِّ عصبيًة النهار يف صاحبها كمزاج اٍت دقَّ الزنزانة، باب
برسعة «النزام» برسعة! وتعاَل وبطانيتك بُرَشك (نظامك)، نزامك شيل ياهلل! برسعة ياهلل!

برسعة! ياهلل برسعة!
«النقرزانية» العصا ات ودقَّ أطفال، ملسدَّس متالحقة مفرقعة كتكتكٍة الخارجة كلماته
ني يخصُّ ما كل أحمُل كنت ومضٍة ويف والرسعة، واللهفة املزعج واإللحاح تفتُّتها، وازدياد
مع الحبس مئونة عيلَّ ر يُوفِّ جديًدا كان فقد حَمْلتُه؛ البول «جردل» حتى الزنزانة، يف
أفراح ال «عزال» مجرد أنه أعرف ُخطاي. يُبعثر الفرحة واضطراُب وتبعتُه َقِذر، «جردل»
يحدث لم جديد هو إذ يقع؛ هائل حَدٌث ولكنه منهما، أيٍّ يف أمل حتى أو زيادة، وال فيه
أستطع لم «اإلخوان». مع كان لو حتى ا، مهمٍّ يكن لم أين؟ إىل غًدا. يتكرر ولن باألمس،
يخوض وكأنه به يبدو الذي املضحك، الرسيع الفتاح عبد «األومبايش» خطوات مالحقة
وكأنني أستطيع، وال أجاهد وأنا تتسع، وبينه بيني املسافة وبدأَت الخشبية، لألرجل سباًقا
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املرة هذه ا جادٍّ وأتساءل ألهث بدأُت خطواٍت بضع بعد امليش. نسيُت الجلوس طول من
وتركنا أعىل، إىل الصاعد والثاني أسفل، إىل الهابط السلَّم غادرنا قد كنا إذ وجهتنا؛ عن
وينتهي قليلة أمتاٍر سوى تُعد ولم التحقيق، وتحت احتياطيٍّا واملحبوسني «اإلخوان» منطقة

«العنرب»؟ نهاية وجهتنا أتكون «العنرب».
برسعة ويستدير ف، يتوقَّ الفتاح» «األومبايشعبد وجدُت زنزانة آخِر باِب عند بالضبط
برسعة برسعة! وراءه: بتخلُّفي ضيًقا ويتشنَّج يتململ ويميضجسده عياُره، انفَلت إنساٍن

برسعة! نزامك النزام، برسعة!
… مش أنا أومبايش يا –

أودتك، خش برسعة النزام! كالم فيش ما كالم! فيش ما فدلك! من فدلك! من –
برسعة! برسعة

نفيس ووجدُت باملفتاح، ورائي الباب انغلق ترت» و«ترت دخلُت، برسعة وبرسعٍة
هذا دقيقتان دقيقتنَي، من جلستي نفس الحائط، إىل الظهر ُمسِند «النظام» فوق جالًسا
خبطًة بيدي جبهتي أخبط جعَلني فارق فارق! من له يا ولكن الجلسة، ونفس صحيح،
«العنرب»، نهاية يف تقع كانت وإن إليها، انتقلُت التي الجديدة الزنزانة إن عقيل. لها ارتجَّ
كله الثاني فالنصف منتصفه، يف تقع الحقيقة يف هي إذ بها؛ ينتهي ال «العنرب» لكن

النساء. لسجن ص ُمخصَّ
النساء!

سوى ليس الحرية فقدان إن اإلنسان؟ حرية مصادرة فقط هو السجن إن قال من
باستطاعته أو يملكه ما كل ا، جدٍّ كثريًة أشياءَ يفقد يظل فاإلنسان األول؛ اإلحساسالسطحي
به ينفرد ما كل وُطموحه، وأحالمه وَقراباته ِصالته كل ومكتسباته، قدراته كل امتالكه،
طاحنة، وتشبٍُّث استماتٍة معارِك بعد كلها املجموع، مع به يتساوى ما وكل كشخص،
واحدًة ب تترسَّ القاهرة، والعزل الحبس وبقوة ناظَريْه وأمام عنه رغًما يجدها أن يلبث ال
واإلفراج «الليمان» ذلك من خروجه يف األمل حتى منًعا، وال ا ردٍّ لها يملك ال هو األخرى، وراء
عىل باٍب فتحِة كل يُفرسِّ أن درجة إىل واإللحاح، واملطاردة املراودة من طويلة أياٍم بعد عنه
املأمور حذاء أنه عىل «العنرب» أرض يُدق ثقيل حذاءٍ وكل اإلفراج، بأمر قادٌم الشاويش أن
كل صباح، آخر أنه عىل يدخل شمٍس شعاع كل باإلفراج، ا خاصٍّ قراًرا يحمل جاء املدير أو
حتى غروب، آخر أنه عىل وخنَقتها شعاعاته زنزانته نافذُة شنَقت مخنوٍق أحمر غروٍب
يوم ذات اإلنسان يصحو ثم به، تُطيح مرات ويف العقل، تهديد حدَّ أحيانًا األزمة تصل
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الكامل. اليأس وحل تماًما، األمل ومات األزمة، انتَهت وقد الكربى، بالراحة يُحس وهو
ال حياٌة الناس، حياة عن مختلفة أخرى حياٌة الحقيقية، السجن حياة تبدأ فقط ذاك حني
املسجون يُولد تحياه، الذي اليوم ذلك بالتحديد، واحد يوٌم طولها وإنما غد، وال لها أمس
فرتة مد إن الغنى. وافرة عريضٍة بأكملها حياٍة أحداث وكأنها أحداثه، ويحيا صاحبه مع
يصُدر قراًرا بها الفرحة يف تُعادل ساعٍة ربع إىل دقائق ١٠ من املياه دورة إىل الذهاب
تغيري إن أوروبا. مصايف أجمل يف املصلحة حساب عىل يقضيها أشهٍر ثالثِة إجازَة بمنحه
قراًرا به، املسجون واحتفال أثَره، يف يتجاوز األسود بالعسل الَعشاء يف الطحينية» «الحالوة
التي الطبقة إىل األسود بالعسل تتعىشَّ طبقٍة من ينقلُه حدٍّ إىل مرتَّبه بمضاعفة استثنائيٍّا
كان لو حتى قديمة، جريدٍة من ورٍق قطعة عىل العثور إن والرومي». «الكافيار ب تتعىشَّ
عىل العثور كان ولو يشء، أي عن فيها خٍرب أيِّ وقراءة مضت أعواٍم إىل يرجع تاريخها
الحياة إنسان ينتاب الذي والذهول الدهشة يعادل الريش»، «أبو مستشفى بجوار لقيٍط
الحياة، ِرسِّ اكتشاِف نبأ العريض بالبنط صدرها عىل تنُرش بالجرائد يُفاجأ حني العادية
عنَّا، متعٍة أي بمنع تعذيبنا يف زيادًة — ملفوفة الصباح يف الطعمية لنا يُحرضون كانوا بل
أين من أعرف ال أملانية، جرائَد يف — العربية الصحف يف القديمة األخبار قراءة كانت ولو

منها. يَّات الَكمِّ تلك كل عىل يعثُر أن الُهمام املتعهد استطاع
األملانية، الصحيفة أوراق من بالزيت امُلشبَعة الِقَطع تلك هي اليومية جرائدي وكانت
كانت فقد الخارجي، العالم أخبار تماًما عنا انقطَعت وقد أما اسًما. لها أعرف لم التي
كانت واكتشافات، وثوراٍت حروبًا أو «مانشتات» أو أحداثًا ليست يل بالنسبة الصباح أخبار
ال كنُت صباح كلَّ ونُطِقها. كاملة أملانية كلمٍة قراءة يف الزيت بَُقع رغم أنجح أن أخباري
وأعمق بأعظم د وأتنهَّ جانبًا، الورقة أضع وحينئٍذ كلمة، قراءة يف أنجح حتى الورقة، أترك
جرائد كل إفطاره مع قرأ إنساٌن ه يُِحسُّ قد ارتياٍح من وأعمق أعظم كان أنه أُقِسم ارتياح.
لم التي املتعة الكربى، املتعة أما يُرام. ما عىل فيه يشءٍ كل أن واطمأن أخباره وعرف العالم
بعضها، أعرف التي بالالتينية مستعينًا أنجح حني ها أُحسُّ التي تلك فهي إنسان، بها يظفر
وأبًدا قراءتها. يف نجحُت كلمٍة معنى أعرف أن املرصية وبالفهلوة والفرنسية وباإلنجليزية
كلمة معنى معرفة يف فيه نجحُت الذي الصباح ذلك فرحتي من يناَل أن للزمن يمكن ال أبًدا

«الحرية». أنها نُت وخمَّ «فريدان»،
النساء!
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كحياة حياة لقوانينها، وتخضع تحياها، نفسك تجد التي الثانية املسجونة الحياة تلك
— الناس حياة من قليًال أضيق — عقله بعض فقد أو بالعمى، أُصيب من أو املشلول،
بدرجٍة تختلف بد ال جديدة شخصياٌت لهم ليست أُناسها حتى بل مزدحمة، أيًضا ولكنها
بمن أحيانًا تُفاجأ العادية. دنياهم يف الناس بها يعرفهم التي شخصياتهم عن بأخرى أو
«ابن أنه ُشْهرته وأصبَحت «بلياتشو»، إىل ل تحوَّ وقد والتكشري، واملَلل الضَجر َطبْعه كان
واملتواضع مذعور، فأٍر إىل ل تحوَّ وقد امُلرِعب، وامُلخيف أُنس»، «مجلس ومجلسه نكتة»،
الخاصة»، «لحسته منهم كلٍّ إىل يُضاف وأحيانًا عنيد. شجاٌع داخله من انتصب وقد الغلبان
نَمت وقد القصص، وكتابة الشعر، قول موهبة أو الصالة، يف اإلغراق أو مرة، الذَقن إطالق
تصنع كي وتستدير الخاصة، املوازية الحياة تلك فئاُت ع وتتجمَّ إنذار، سابِق وبال فجأًة

ينقصها. يظل واحًدا حيويٍّا أمًرا ألن تكاد؛ أقول كاملة، تكون تكاد حياًة
النساء!

وتجرتُّها حياتك يف بالنساء والعالقات الحب قصص كل تذكُّر إعادة من تنتهي بعدما
بلوغه عليك استحال ما لكل رك تصوُّ ومن يقظتك، أحالم من شئَت ما ترتوي بعدما مراًرا،
دفاًعا تستميت بعدما وانتصار، فوٍز معارك إىل انقلبَت وقد فشلك، وقائع وكل ممكنًا،
رغم أنها تُحس تبدأ النفوس، يف وعمله السجن األوحد، العدو ضد تلك ذكرياتك كنوز عن
قد إذ رجل؛ أنك تنىس بدأَت وقد وترتُكك عليها، امُلطِبقة قبضتك من ب تترسَّ استماتتك
بادرة أو ملحة كل الجديد عاملك من واختفت برجولتك، يُذكِّرك كان ما كل وعيك من تالىش
منطقة إال الحياة آيات من يشءٍ بكل تعُمر الجديدة ونفسك تحيا وهكذا الذكرى، لك تُعيد

نماء. أو ماءٍ يف لها أمل ال َقْفراءَ ُمجِدبة مجدَّدة منها
اندثََرت عالٍم من فجأًة نقلني والذي وقع، الذي ع امُلروِّ الحادث يف أُحدِّق جلسُت هكذا
إال وراءه ليس حائٍط إىل أرتكن فيه أنا وضٍع إىل وانمحت، زماٍن من واألنوثة الذكورة فيه
كل وعىل وسمراوات، وبيضاوات ورفيعات، وسمينات وصغريات، كبريات نساء، يف نساءٌ
باملرة. يشءٍ أي أصنع أن عن عاجًزا ُمشتَّتًا، ُمروًَّعا أُحدِّق وتريد، تشتهي شكٍل وبأي لوٍن
األدوار «شاويشية» ل الرشاوي ويُقدِّمون عليها املساجني يتقاتل التي الزنزانة يف إني
قصة جيل بعد جيًال يتناقل السجن يزال ال التي الشهرية الزنزانة يف إياها. يمنحوهم كي
يف سنوات عرش قىض الذي «اللومانجية» أحد احتلها أن يوَم فيها جرت التي الواقعة
السجن عىل مارٍّا وكان أخرى، سنواٍت عرش عنه اإلفراج عىل أمامه يزال ال وكان «الليمان»،
مهما التي «مطواته» ب واالستعانة بجربوته استطاع أنه الصباح يف واكتشفوا «ترحيلة»، يف
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زنزانته بني والكائن «الدبش»، من املبني الحائط «يثُقب» أن أثَر، عىل لها تعثُر ال فتَّْشتَه
إىل بجسده منها نَفذ «ثغرة» يصنع أن أمكنه بحيث النساء، سجن يف املجاورة والزنزانة
يُقال بل استغاثة، دون واللومانجي والثقب الحفر تقبَّلن الالتي الثالث املسجونات جاراته
ذلك منذ االستغاثة. عدم أصوات انتباهها جذبَت حني نفسها، الليل حارسة «ضاجع» إنه
من املرة، هذه األسمنت من ُمونَتَه جعَلت سميًكا ثانيًا حائًطا السجن إدارة أقامت اليوم

مؤبد. حرماٍن من قادًما كان لو حتى ثَْقبه، يف أحٌد ينجح أن امُلحال
ال ساكٌن الهائل، حظِّي بفكرة منتفٌخ أبيُض وعقيل مدة بعد ألنها الحادثة؛ أذكر
أثُقب أن فكرة هيئة عىل مجنونًة هوجاءَ األُوىل حركته كانت يتحرك بدأ حني حراًكا، يملك
أحد أُكلِّف الديناميت من أصبٍع استعمال من بد فال األسمنت من املونة إن وحيث الحائط،
يستعيص فلماذا املخدرات، حتى السجن، إىل يشء كل يُهرِّبون داموا وما برشائه، العساكر
لم الذي الحي الشهي اللحم املجاور، اللحم بيت إىل بها أدخل فتحًة يل ويصنع الديناميت؟

سنوات! من طعمه أذُق
سعيًدا بنفيس أُِحسُّ وأنا الصورة، تلك عىل تخريفي يف وأُبذِّر أُخرِّف ُرحُت أني ومع
حقيقته، عىل الوضع ُ أَتبنيَّ أبدأ أن بد ال كان آجًال أو عاجًال أنه إال بالنشوة، سكراَن منتشيًا
أربعمائة عن يقل ال ما وبني بيني ليس مكاٍن يف أصبحُت أني وثبات ووضوٍح بجالءٍ وأُدرك
ًال تأمُّ — خطوة كونها تعدو ال فهي حائط، هيئِة عىل كانت لو حتى — خطوة إال فيه امرأة
رذاٍذ هيئة عىل غزيًرا داخليٍّا عرًقا يُفِرز يبدأ حتى حرارته، وترتفع يسخن معه مخي بدأ
بعد أبدأ أن بد فال وتشتَّتَت أفكاري تنوََّعت مهما أنه أعرُف وكنُت املتالحقة. األفكار من

أُدق. الخامسة، يف «التمام»

ال التي الناهية اآلمرة العيون إرهاب يزول أن بعد إال تبدأ ال للمساجني الحقيقية الحياة إن
كلمة إال ليس الحقيقة يف السجن وكأن منعه، َحقَّ تملك ما كل من تمنعك أن إال لها عمل
تموت، ال كي الالزم األدنى الحد عليك يُبقي ما إال يشءٍ كل ممنوٌع وشاملة، كبرية «ممنوع»
معها املوُت حياًة تحيا أن لك يريدون ولكنهم البقاء، لك — هللا سمح ال — يريدون ألنهم ال
يجعلها ما كلُّ هو فقط واملباح متعة، الحياة من يجعل ما كلُّ فيها عليك ممنوٌع إذ أرحم؛
لم أنهم الغريب ولكن باملوت، واسرتحَت منه تخلَّصَت لو تتمنى ثقيًال وقيًدا وعذابًا عبئًا
يف وبالغوا احتياطاٍت من اتخذوا مهما — يستطيعوا لن غريهم أو أنهم وأعتقد يستطيعوا،
اإلنسان استطاع فقد به؛ يحلُمون الذي الكامل السجن ذلك يخلُقوا أن — املمنوعات قائمة
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مباح؛ هو ما ممنوٍع كل داخل يخلق وأن الحرية، عىل قيٍد كل داخَل حريًة يجد أن دائًما
والعهدة وشاويشية، ضباط من املنع ُحراس زوال بعد إال الحقيقية الحياة تبدأ ال ولهذا
حتى—يف الرقابة عنهم تزول إن ما تماًما كاملساجني وهؤالء الُعْزل، َحَرسالليل إىل بالرقابة
أن املأمور ويطمنئ «التمام»، جرس يُدق إن ما سجيتهم. عىل ينطلقوا — الحاالت معظم
فيبدأ نفسه، عن مسجون كل يُفرج حتى واحد، يهُرب أو واحد ينُقص ولم مضبوط العدد
أراد، متى ويُغنِّي له، عنَّ إذا ويزعق يشاء، حني ويسُكت جريانه، من يشاء َمن مع يتكلم
التي السباب يَّة كمِّ أكثر وما ويُسب، أجل ويُسب، ويشتم اليوم، أحداث يف رأيه ويقول
وهكذا الحرية. أركان من ركن ومزاولته غريزة، باب السِّ وكأن «التمام»! بعد األفواه تغادر
داخل املحبوسة الوحيدة هي اء صمَّ جدرانًا إال أرادوه الذي الكامل السجن من يبقى ال
منٍع عىل تجُرس أن دون وُرصاخهم، بأحاديثهم واخرتاًقا وضغًطا ا دقٍّ يُشِبعونها مساجني

اعرتاض. أو
الضجة وتقوم الخامسة تأتي أن رأيي، يف اإلفراج من أكثر هو وما حريتي وكانت
سيبدأ فقط الوعي لحظة من إذ بوجودي؛ الجارات وأُعِلم أُدق أبدأ أن بها محتميًا ألستطيع

تلك! حياتي يف حدث وأهم أروع
ُمتلذِّذًا تُداِعبه جيبك يف العظيم والهدف إال يحُدث ال تدليًال االحتماالت أُدلِّل وأنا وقلت
أشعة ولكن املنسج. يف أو الحمام يف ُهنَّ ربما بعُد، يُعدن لم ُهنَّ ربما لشهيَّتك: مستثريًا
بما السنتيمرتات العرشة عن يزيد ال ما زنزانتي يف السقف وبني بينها أصبح الشمس
أكرب بقوة الحائط؟ سمك ربما يُجيب. أحد وال أُدق وأنا والنصف، الخامسة يها تعدِّ معناه
بَقْدر أُدق أكن لم الحقيقة ويف أُدق، رحُت الهائلة الساق وُقوَّة بقدمي نفسه، «الجردل» ب
إىل الوصول درجة إىل والفرحة االحتشاد هذا نتيجة تكون أن احتماَل بشدٍة أطرد كنُت ما
وللياٍل أيًضا غًدا ربما يدري؟ ومن الليلة، تلك خالية املجاورة الزنزانة أن االحتماالت تدليل
راجًعا كان األمر أول املسألة به قابلُت الذي البَله أن لعلمي بشدٍة أطرده كنُت مقبلة. كثرية
قد كانت ف أترصَّ وبدأُت فعًال، قتُها صدَّ حني وأني تُصدَّق، ال بحيث الضخامة من أنها إىل
بشًعا شيئًا حدثَت إذا األمل خيبُة معها أصبَحت درجة إىل وأحالمي وعقيل كياني يف غوَّرت

بََرش. له يتحمَّ ال رشيًرا
املرة كانت ولكنها ف، التوقُّ فيها أُقرِّر مرة أول تكن لم الدق. عن توقفُت السادسة يف
األمل حتى بل َرد، أو استجابة يف أمٍل أدنى لديَّ يعد لم عودة. بال ف التوقُّ فيها قرَّرُت التي
نفيس ز أُجهِّ وأن يكن، لم كأن املوضوع أعترب أن عيلَّ وأصبح انتهى، قد كان األمل ذلك، يف
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بال أُفكِّر القديمة، الزنازن يف الليايل أقيض كنُت مثلما تلك الجديدة زنزانتي يف الليلة لقضاء
فأنام. وتنهار عقيل قوى تتزغَلَل حتى يشء، ال يف هدف

محققة. لكارثٌة إنها
ليست املشكلة لكن الخرب، عرفت منذ ساعتنَي من أكثر مر قد يكن لم أنه فصحيح
أمام نفيس وجدُت فجأة أني أنا، أُعد لم أني املشكلة أشجاني، كامن هيَّج أو استثارني أنه
ُكنتُه الذي اإلنسان وبني بينه عالقة ال رهيبًا، عمالًقا مارًدا داخيل من انتفض آخر إنساٍن
حدوده وعرفُت اعتدتُه قد كنُت الذي اإلنسان قبله، التي الكثرية واأليام اليوم ذلك طوال
إال اآلخر، ذلك انبثَق حني إال املوت من الدرجة تلك عىل كان أنه أُدرك لم ومزاياه. وخصاله
واستحضار وعاملهن النساء ذكر لدى — تتدفَّق الحياة بعينَيَّ أرى وكأنما أحسسُت حني
عىل تنهال االستواء، خط فوق الصيف كأمطار مكتسحة وحشية غريزًة — ذهني يف املرأة
وانفعاالتي. وأحالمي وأفكاري بجَسدي إليه أُلُت الذي البليد، الراكد اآلسن البحرية سطح
تماًما املناقض معك، امُلكهِرب القاهر التضادِّ بذلك «النساء» األُذن عىل الكلمة وقع ُمجرَّد
ألجسادهن تصوُّرك مجرد نفسها، الحياة تريد كما وتريده وترغبه إليه تحنُّ الذي لك،
الخاصة، لروائحهن الواسعة، السجن مالبس حتى ملالبسهن املثرية، النبعاجاتها املختلفة،
عىل املنكمشة الوليدة كالجرذان الصغرية أقدامهن ألصابع األصابع، كبصمات خاصة دائًما
امرأة عيون أنها وإحساسك عيونهن للعيون، العروق، زرقاء النحيفة ألياديهن نفسها،
وُمرَسلة امرأة، أعماق من ُمنتَزعة أنثوية نظراٌت أنها تُدِرك نظراٍت تُرِسل أنثى، ورموش
الرحيم، والقلب الحنون الصدر املرأة، البرص. شعاعات حتى تُلوِّن بأنوثة خة مضمَّ إليك
إىل سبيل ال ر تفجَّ بركاٌن صوابه. الرجل بينها يفقد التي واألفخاذ الرقيقة، الحلوة والكلمة
يف خفٍي منبٍع من بها أحسسُت حية كهربية شحناٍت من ماليني غريبة، وافدة، قًوى إيقافه،
حافلة مجنونة وأفكاٌر وعفاريت جنٌّ يكتسح. فيضانه يف الغاضب كالنهر ر تتفجَّ جسدي
هكذا بأَْرسها. الدنيا وتغُمر وتتكاثر تتولَّد شهية وأحالم هائل، وطموح براق، المٍع بذكاءٍ
أو الجدران أثُقب أن ساعتَها باستطاعتي كان فقد بالحائط، اللومانجي ذلك فتََك بُد ال
أن تستطيع ُحرًة فأصبَحت عليها، السيطرة عىل أقوى أُعد لم قًوى املعبد. أُحطِّم أو أُهدَّها
التَهمتُه الَعشاء الحَجر. تُضاجع أو الليل، حارس تقتُل أو الفرار عىل تُقِدم تشاء، ما تفعل
ُرحُت َجِشع وبنهٍم طعام، من بقي ما يل يلمُّ الزنازن عىل الليل حارس وداَر عنٍي، غمضة يف
كنُت أحيانًا َخرتُه. وادَّ بعنايٍة قَسمتُه الذي القادمة األيام نصيب عىل أتيُت حتى ن، أُدخِّ
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النوم ساعة تأتي أن أَميل وكل ينفجر، أن مخافَة بشدٍة عليه وأضغط بيدي، رأيس أُمِسك
طلوع عالمَة يقلُّ والظالم يشتد، الزنزانة برد هو فها ا؛ جدٍّ متفائًال كنُت ولكني وأهدأ،

واحدة. نوٍم ملحُة كله كياني أو عيني يف وليس الفجر،

عنيفًة دقاٍت دققُت القيلولة ساعة يف الخامسة، يف النهائي «التمام» أنتظر لم التايل اليوم يف
برأيس الحائط أدق أن نفيس منعُت ما وكثريًا دققُت، اليوم نهاية ويف يائسة، مختلسة
لليوم أيًضا خاليًة الزنزانة تظلَّ وأن التعاسة، بهذه حظِّي يكون أن أبًدا متصور غري غيًظا،
يف حريتي أن مع هذا وأفعل أدق، يوم كلَّ وأنا مىض بأكمله أسبوًعا أن واملضحك الثاني.
الشامل السكون بعد حيث مبارشة؛ «التمام» تعقب التي الدقائق بتلك محدودة كانت الدق
أصحابها ويُزاِول واحد، وقٍت يف كلها تُرصخ حنجرة ثمانمائة العنرب أنحاءِ يف تنطلق املفعم
وفرحتي، محاوالتي تنتهي الضجة انتهاء ومع السكوت. عىل طويل إجباٍر بعد الكالم متعة
أكتم أن قواي بكل أحاول وأنا الصمت! ساعات يف ودققُت غامرُت ما أكثر فما هذا ومع

أُدق! تماًما أُفيق أن قبل نفيس ألجد النوم من أستيقظ كنُت أحيانًا بل الصوت،
واضًحا كان أفقده. أن قُرص أم الوقت طال بُد ال كان فقد األمل؛ فقدُت كيف أذُكر وال
من القريبة املنطقة يجعلوا أن هناك يؤثرون وأنهم الزبائن، قلة يشكو الحريم «عنرب» أن
كانت وعنيفة ومتفجرة ًة حادَّ البداية كانت ما غرِي وعىل يُستعمل. ما آخر الرجال «عنرب»
والتلكُّؤ لألمل، التام للفقدان رفًضا وكأنما عمد، عن وكأنما ممتدة، طويلة بطيئًة النهاية

املعجزة. تحُدث وعىس لعل
كنهاية، األخرى هي انتهت األمر، أول الفاجع كالحدث بَدت التي النهاية تلك وحتى
وآسَن تكون ما َ أهدأ الراكدة البَُحرية وتُصبح يشء، كل إىل املواُت يعود كي ذابت األيام ومع
طعًما إليها، أُضيف قد كان الفشل، طعم ا، ممتدٍّ مريًرا طعًما أن األمر يف ما كل تكون. ما
اإلنسان ذلك إىل بي تعود أن الحياة تلبث وال يزول، أن يلبث ال اآلخر هو أنه متأكًدا كنُت

ُكنتُه. الذي اآلخر
سمعُت حني نفيس، أركان هز الذي امُلفاجئ الزلزال هول إدراك إذن باالستطاعة
«تمام». ذات ضجة يف السميك، الحائط َعْرب تأتيني دقاٍت هذه بأذني — سمعُت أجل —

الحائط وأدقُّ الهواء، يف أقفز وأنا ساعتها، يََرني لم أحًدا أن االنفرادي للسجن وشكًرا
النافذة، حديد يف بها أتعلَّق هائلة وثبًة وأثب قواي، كل أستجمع ثم أسفل، ومن أعىل من
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بأعىل وأعوي، الهواء، يف وساقاي األرض، إىل رأيس وأتشقَلب، طرزان وأُقلِّد وأُغنِّي وأرصُخ
وأُدق أُدق وأعود سكران، بال عىل تخطر ال بألفاٍظ ناعتَُهن جميعهن جاراتي أنادي صوتي
نتعامل التي العادية الحياة يف ونحن به. أُحس حقيقيٍّا فرًحا فرح وأنا أدق، كي فقط
املزاولة، بكثرة االنفعاالت بهذه اإلحساس نفقد والتفاؤل واالكتئاب والحزن الفرح مع فيها
يكاد نفسه يجد أحٌد فينا نجح إذا بها. نكتفي أو عندها نتوقف نعود ال بحيث «نعرفها»
أكثر، يُفرح عما بعده، عما يتساءل يبدأ الفور عىل هو إذ وقوعه؛ ساعة بالنجاح يُحس ال
بها، نُحس للفرحة، افتقادنا طول من يُفرح ما يحُدث حني السجن يف نفرح ال أننا فالنتيجة
أبواب ونرى الغامر، الفرحة نشاط من بطاقاٍت وتحفل أجسادنا، بها وتضطرب نلمسها
الكثيف الظالَم أعيننا أمام يكتسح الكثري بالنور وتنبهر تتفتح، صدورنا يف واسعة أمٍل
نحياه. وأننا جاء أنه نا يهمُّ ما بَقْدر بعده ما كثريًا يهمنا ال نفرح، فعًال داخلنا، الرابض
دقيقٍة لكل أصبح كميتها قلَّت وكلما بها، إحساسنا اتسع الحياة علينا ضيََّقت كلما لكأن

وأثمن. أروع وقٌع دقائقها من
يُحِدث الذي الوحيد أني أعي بدأُت حينما إال «التمام» بعد ما زواِل إىل أفَطن ولم
أكثر. برَويٍَّة أبدأ أن عيلَّ كان اللييل هدوئه إىل يئوب أن «العنرب» عىل كان وكما ة، َضجَّ
سمينًا صيًدا أن متأكد ذا أنا وها السنارة، غمَزت قد وانتظاٍر ويأٍس صٍرب طول بعد ها
أُوتيُت ما بكل وعيلَّ بدأ، الذي وهو نفسه، تلقاءِ من قادًما صيًدا األخرى، الناحية عىل كبريًا
األهم هو وهذا — أذني وأُرهف أُدق بدأُت وبانتظاٍم كامًال. به أظَفر أن وحذٍق قدرٍة من
وكانت برئ، أعماق من كالقادمة بعيدة خافتة أصواٌت تأتيني كانت الرد. ع أتسمَّ كي —
لغٍة إىل اليد تتكلمها لغٍة ومن لغة، إىل دقاٍت من وتُحولها يها وتُنقِّ وتُرتجمها تلتقطها أذناي
املتصلتان الرسيعتان الدقتان وهاتان بمفردها، مثيل إنها العقل. ويُدركها الشعور يُحسها
الوحيدة ة الدقَّ تلك االتصال؛ يقطع ما يحدث أن مثيل خائفٌة األخرى، هي قلقٌة أنها معناهما
يُطمِئنني فمثلما أملحها؛ اطمئنان، ابتسامة إنها دقها، بعد الحائط عن اليَدين ترفع لم التي
مرتامية صحراءَ وسط يف أعثر أن أروَع ما هذا! أعذَب ما يُطمِئنها، قلقي أن بد ال قلُقها
من العالم انتهى حيث بََرش، وال أُنس وال حضارة ال حيث هنا، الدنيا آخر يف األطراف،
حناٍن يف يل فتبتسم فقدانها، من خوًفا وأضطرب يل، فتُدق لها أُدق أنثى! عىل أعثُر زمن،
الصدر ينهش الذي املجنون املحموم الحب مرة، من أكثر الحب عرفُت لقد واطمئنان.
الذي الحب الغد، به يجيء وما ُكنتَه، وما تكون، َمن يُنسيك الذي الحب الروح، ويعترص
بعد جولييت. وماتت فرتر وانتحر قيس وُجن الكربى، الغرام قصص خرَجت طينته من
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أن أحسسُت عمري، سيدة عىل عثرُت وكأنني أحسسُت باأليدي تَمَّ الذي القصري الحديث
وخشيتُه، به حَلمُت طاملا الذي ذلك ثاٍن، أو ُل أوَّ بجواره يُقاس ال الذي ذلك الثالث حبي
بدأ. قد أخرى كلمٍة ودون هكذا أنه عرفُت فيه، التفكري مجرد وأرعبَني إليه هفوُت وطاملا
عرفتها، امرأة أول ومع مولدي، يوم من بدأَت طويلة، دامية حرٌب املرأة مع قصتي إن
املقيم الرعب درجة إىل عليها والحقد عبادتها، درجة إىل املرأة من بخويف انتهت حرٌب ي! أُمِّ
أن إىل أمي كانت أن منذ املرأة إىل املريض شوقي كل فأُودعه حب، إىل الحقد ل يتحوَّ أن
بمقدار وهكذا تماًما. نفيس الحب، يف املعركة، تلك يف وأفقد وعشيقتي، غريمتي أصبحُت
لو حتى أختاره، املدلَّهة بإرادتي املرة هذه ولكني للهرب، محاوالتي كانت للحب تعطُّيش
إني للرتاجع. مستمرة محاوالت وال رصاع ال املرة هذه هالكي، — فيه وحتًما — فيه كان
أرى مبحوًحا، واهنًا أنثويٍّا ا دقٍّ يأتيني والرد وتلذذًا، متعة أموت وأكاد وأُدق قواي بكل أدفع
الغزال دم بلون وأظافر أصفر، ميكروسكوبي شعٍر ذات صغرية بيضاءَ تُرسله التي اليد

األصابع. بني ما ألِثُم وبلساني فيها، أصبٍع كل وأُقبِّل وأُقبِّلها أعرفها يٌد الشاحب،
لغة تُعد لم أكثر. القرتاٍب حاجٍة يف أننا املتشنِّجة املتتالية اتنا دقَّ من واضًحا وأصبح
نتكلم! أن بد ال كان انفعاالت، من داخلنا يغيل ما ترجمِة عىل قادرًة القارصة األيدي
الطعام «كرسولة» وضع هي الجدران عرب التخاطب يف الشهرية طريقتهم وللمساجني
األذن إلصاق أو للتكلم، قاعها من الفم وتقريب الحائط، عىل فتحتها ناحية من الفارغة
بدا حني أُعَجب ولم اإلنصات، وأحاول أتحدَّث «الكرسولة» خالل من ورحُت لالستماع. به
أستطيع ما وأحدِّ بأعىل رحُت وهكذا سميك، الجدار أن أعرُف كنت هناك، صوت ال وكأْن
وحنقي تُكف، ال ومحاوالتي يميض والوقت هميس، الحارس يسمع أن محاذًرا أهمس
تعاستي كانت الحارس. يسمع أن حتى أحِفل، ال معها أصبحُت درجًة بلغا قد وضيقي
معها وبدأُت يل، استجابت التي األنثى عن يفصلني ال نفيس أرى وأنا بعقيل، تذهُب تكاد
مني، تكون ما أقرب مسجونني، بني حائًال وقف ما عمره جداٌر إال الثالثة العمر مغامرة

وأمًلا. غيًظا أتمزق مشدوٌد النقيَضني بني وأنا عني، تكون ما أبعَد
وضعها، مع «كرسولة» لل وضعي فيتفق معجزة، تحدث أن إال منقٍذ من يل يكن ولم
وكيف إلنائي، إنائها من مبارشًة الكالم فيُمر الحائط، من النقطة نفس عند تلتقيان بحيث
مثلما مكاني عن تبحث وبدأَت استنتاجي، نفس إىل وصلت األخرى هي أنها أعلم أن يل
له أُتيح لو الرائي يراه أن مقدًرا كان الذي ذلك مشهد من له ويا مكانها؟ عن أبحث بدأُت
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بدايات منذ ربما الدائرة الخالدة اللعبة تلك يُتاِبع بحيث الوقت، نفس يف كَليْنا يشاهد أن
ال يكونان، ما وأبعَد يكونان ما أقرَب اثننَي بني ملتًقى عن الدائب البحث ذلك الخليقة،

لون! أو جنس أو طبقة أو َحجٍر من سنتيمرتات بضعِة سوى يفصلهما
سامعاني؟ همس: من أستطيع ما وأقوى بأعىل أُناديها

فني؟ أنَت صوتًا: لها أسمع أن دون وتُناديني
اآلخر، إىل طريقه والسليقة وحدها بالغريزة س يتحسَّ بالرغبة، محموٌم أعمى وكالنا
مربعة أمتاٍر بضعُة إال هي إن األمر! أول سهلًة املهمة بدت وكم األمل. يفقد ال أبًدا وأبًدا
بطيئًا، ويميضالوقت عليها. بالعثور سأنتهي وحتًما وعرًضا طوًال أمسحها أن باستطاعتي
برفيقك تلتقَي أن املحال من األطراف مرتامية غابٍة إىل القليلة األمتار وتستحيل البطء، قاتل

عنك. وبحثه عنه بحثك بمجرد بك يلتقَي أو
قانوٌن َة وثَمَّ بالك فما نلتقي، أن ُمحتًَّما كان املحضة الصدفة بقانون حتى ولكن،
أطلب تصوُّري يف أكن ولم والذكر. األنثى قانون الوقت، ذلك يف يحكمنا كان أعىل ُمقدَّس
يف وأسمعها تسمعني بحيث اإلناءين، َعْرب إليها التحدُّث سأستطيع أني وأعتقد املستحيل،
نطقها تمييز أستطيع أن مجرد األنثوي، صوتها أسمع أن مجرد يكفيني كان وضوح.
َوْهم، عىل انفعاالتي أبني وال ر أتصوَّ وال أحلُم ال أنني إىل املادي بالدليل وأطمنئ املخالف،
أذني وبدأَت اللقاء حدث وحني ولحم. دٍم من حقيقيٌة أنثى الحائط هذا وراء هناك وإنما
الصوت جاء فقد األمل، بخيبة أُصاب كدُت الحائط، َعْرب يأتيني ما تلتقط انتباٍه أدقَّ املنتبهة
الحائط، من بكثرٍي أثقُل هو ما أو الحائط، كأن وإنما الحائط، خالل من نافذًا ليس وكأنه
نضعه ما يسحق القطار كان كما فسحقها وحروفه، كلماته عىل َمرَّ قد بأكمله جبًال كأن
تكن لم امُلوىس. كحدِّ معدنيٍة رقائَق إىل فيُحيلها صغار، ونحن مسامري من قضيبه فوق
بحيث وُدكَّت َمت تهشَّ ُجمله، تمييز تستطيع ال همٍس مسحوق وإنما حروف، أو كلمات
طويلة كسنٍي أخرى، مرًة وكالصفري مرًة كاألنني ُمتقطِّعة، أو متصلة أصواٍت إىل استحالت
فهو به؛ اآلتية الصوت نوع حتى تعرف ال وأيًضا متتابعة، داٍل كمائة أو السطر، بطول
أن بد وال كناريا. ُعصفور مصدره كأن رقيق دقيٌق وأحيانًا الرجال، كأصوات غليظ أحيانًا
تحول أن الجدران تستطع لم كما ولكن الصورة، نفس عىل يصلها كان اآلخر هو صوتي
والهمس مة املهشَّ اللغة تقف لم فكذلك مجراه، يأخذ أن وبني واألنثى، الذكر قانون بني
وسيلِة إىل بيننا يفصل أن مفروًضا كان الذي الجدار أحلنا مثلما بل حائًال، املسحوق

تفاُهم. أداِة إىل مة املهشَّ اللغة أحلنا فكذلك اتصال،
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إىل دائًما املفيض امُلتعثِّر الخجول امُلحبني حديث نتحدَّث، رحنا املسحوق وبالهمس
عىل يُهدِهد الذي الحنون القلب وجد قد منا كلٌّ وكان واالعرتاف، النفس، عن الحديث

وعثراته. لذنوبه امُلربِّر ويجد أخطاءه، ويغفر كلماته،
يُعيدوا أن الرشعي الطب يف يستطيعون وكما يل، د تتجسَّ راحت املسحوق همسها ومن
بُد ال إذ أعضائه؛ من جزء أو مثًال، أصابعه من أصبٍع عىل عثروا إذا بأكمله اإلنسان صنع
وكل تُناسبها، التي واألقدام والجسد الذراع من لليد بد وال تُناسبه، التي اليد من أُصبٍع لكل
صورًة ليصبح اإلنسان تركيب يعيدون وهكذا به، الخاص والوجه والعني األذن له أنٍف
ها، وأُضمَّ وأُقرِّبها، كاملة، أراها أن املسحوق همسها من واستطعُت للضحية. األصل طبق
غامقتا سوداوان وعيناها طوًال، مني أقل هي إذ أنفي؛ إىل شعرها منابُت وتصل وأُعانقها،
جلباب خالل ومن الناعم، األسود شعرها ينهدل املستطيل وجهها جانبَي وعىل السواد،
صنع فناٍن بإزميل بُد وال ِبْكر، كثديَي «سوتيان» بال متباعَدين ثدياها ينفُر األزرق السجن
اسمها الكاملة. امللساء الطرية االستدارة تلك تُتوُِّجهما ممتلئتان، طويلتان فهما فخذَيها؛
يتعدى ال وشٌم ازة الغمَّ فوق بالضبط ذَقنها وعىل بدوي، دٌم عروقها ويف فردوس حتًما
الشفة مقلوب ممتلئٌ ولكنه البنات، كفم صغريًا ليس وفمها باهتة، رمادية نقاٍط ثالث
زوجها كان سنوات، ثالث السجن يف لها مقاومة، أعىل، إىل امُلَرشعة لحافتها تملك ال العليا

اإلسكندرية. ديزل يف بالبضاعة وُضبَطت املخدرات، تهريب يف يستخدمها
لو حتى النساء، مع الجسد تجربة فيها يخوض التي املرات هي كثريٌة إنسان، وككل
بدفئه يرتفع أن بيننا الحديث استطاع كيف أنىس لن حييُت ما ولكني لحبيبة، الجسد كان
ألروِع البداية صانعًة وتتداخل تتالصق بأجسادنا أُِحسُّ بدأُت حتى بيننا، ما ُمقرِّبًا درجاٍت
كله جَسدي أُحيل بيننا الدائر الصوتي التيار ذلك خالل من وأنا حياتي. يف بها َظِفرُت متعٍة
أُحس ولكني الحائط، ويسحقها األلومنيوم الوعاء َعْرب أنفثها أصواٍت إىل كلها وذكورتي
الحياة مكمن إىل وتصل وجسدها، املعدني وعاءها تخرتق والتهابًا، حدَّة أكثر تغادره بها
الحائط، َعْرب ينئ القادم املبحوح املطحون الصوت يف الذائبة أنوثتها ف أتلقَّ وبدوري فيها.
تُغيِّبني أكرب وبعنٍف رأسها، منديل حتى ها، وأمتصُّ نفسها هي وأجذبها ه، وأمتصُّ أجذبه

القدم. أظافر حتى نفسها يف هي
ليلتَها. ننَم ولم
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وأُحس سعادتي، أجرت «الُربش» فوق ًدا ممدَّ التايل اليوم طوال زنزانتي من أتحرك ولم
أصبحُت أني أشعر برش، يذُْقه لم للدنيا وطعٍم للعالم، بجماٍل الكون يف مكان أقبح يف وأنا
راحت الثقة واهتزاز الضعف لحظات كل سجنوني. ومن انتي وسجَّ سجني من أقوى
حالة يف والرجل ومعناها. سحرها للحياة فعاد تماًما، للحياة عاد قد يفَّ والرجل رت، وتبخَّ
وكبح املحموم للرصاع تجارب كانت فقد قصصه؛ من سبَق ما كلِّ يف يذُقه لم حبٍّ ُحب،
ينتهي حني هناك إال حبٍّا كان أنه أدرك وال الضمري، وتأنيب بالخجل واإلحساس النفس
للحب وأعيش وأستمتع أعرتف األوىل اللحظة ومنذ اآلن بالدتها. إىل الحياة وتعود يشء، كل
استعمال تُجيد أو فة مثقَّ أو متعلمة غري تكون قد تُحبني. فردوس أن الكربى وسعادتي
تفهم أو شاعر، أنني معنى تُدرَك أن تستطيع ال قد الرتزي. من املواعيد وأخذ املاكياج،
حَدث أو يل حَدث ما كل وأن أنثاي، وأنها رجلُها، أني حسبي ولكن سجني، سبب تماًما
بدأنا فقط األمس منذ وأننا وِخداًعا، َرسابًا كان املاضية، ليلتنا قبل وبالذات لقائنا، قبل لها

نعيش. حياتنا يف مرة ألول
املساء. وجاء

ما وبمثل يشء، كل يُغلِّف العظيم االطمئنان هو إنما استعجال وال جنون ال املرة هذه
وأعمق. وأشهى أكرب متعٌة فلالطمئنان متعة، من والرتقب والخوف للقلق كان

مستحيًال الكالم دام ما وقررُت االنتظار، أستطيع ال أني وجدُت «التمام» يحل أن قبل
ودهَشتي «الجردل». تستعمل حتى أو تُغنِّي، أو تُكح أسمعها لعيل باإلنصات أكتفي أن
ألكثر أنها وإدراَك تمييزها استطعُت أصواٌت أتتني الحائط َعْرب تتحدَّث، سمعتُها أني كانت
بمفردها ليست إنها كارثة. حدثَت وكأنما حادة، ٍة بُغصَّ أحسسُت الحال ويف شخص، من
وأحسسُت بجوارها. ينمن أنُهن بد وال ويضحْكن يتحدَّثن معها مسجوناٌت هناك إذن،
متاًحا مسجونات نساءً كن ولو حتى أحد، يزاملها أن مجرُد أكثر، أعماقي يف تنَدكُّ ة بالُغصَّ
احتماٌل أَرْدَن ولو يعانقنها أو العني رأي يرينها أن يستطعن نساء يل، متاًحا ليس ما لهن
بد فال تُحادثُهن، بدورها أنها أكثر يغضبني وما غيظي. ويُلهُب يخنُقني قبوله، أستطيع ال
عقيل من جزء بكل وأنا بهذا، لنفسها تسمح حق بأي جزءًا، تفكريها من يحتللن أنهن
لحظة ومضت ودققُت، «التمام» حل وحني مداه. غيظي بلغ وحدها؟ لها وجسدي ونفيس
ه أُوجِّ إنما أني لتُدرك وكأنما لكًما الحائط عىل وانهلُت الصرب، أستطيع أُعد لم ، تُردَّ أن قبل

اللكمات. هي لها
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من السيجارة نصف بإشعاِل غيظي عن س أُنفِّ غاضبًا البعيد الركن يف جلسُت ثم
السكون إىل اإللحاح، إىل العنف من تستحيل وهي اتها، دقَّ تماًما متجاهًال السيجارة نصف
الرجاء، يف وتُِلح ترجو وكأنما ورقة، بلنٍي أخرى مرًة العودة إىل القصري الغضب إىل لحظة،
ومن والصلح، الصفح اِت دقَّ اآلخر أنا أُدقُّ الجدار إىل فُعدُت املقاومة، معه أستطع لم رجاء
الهمسات، خالل أجسادنا وتتعانق الهمسات وتتعانق الَعتب، همَس أهمُس الوعاء خالل
دقاٍت عىل إال منها نُفيق ال ُقبلًة أُقبِّلها أعىل، إىل املقلوبة الشفة ذي الكبري فمها يف وأُقبِّلُها

وجودهن. باحرتام يُطالبن زميالتها وكأن احتجاج، يف الحائط عىل تنهال
يشء كل ورغم حضورهن ويف الوجود، ذلك نحرتم أن نستطع لم هذا رغم ولكنَّنا

أخرى. غراٍم ليلة قضينا
طوال شيئًا أفعل لم أنني ألجد تَلت التي القليلة األيام بعد لحظٍة ذات نفيس إىل وُعدُت
نطاِقها خارج آخر بيشءٍ أحلُم أو واحد خاطٌر بَعقيل يُدر لم فيها. التفكري إال األيام تلك
عىل يستويل الخارج يف الحب كان وإذا صوره. بأكمل إذن الحب إنه بها، عالقتي ونطاِق
عمل وال ومعزوٌل ُمنعزٌل هنا وأنا بالك فما به، وينفرد الحياة عن ويعزله تماًما املحب
لو حتى الخارج، يف مطلًقا بالذهن يعَلق ال قد الذي التافه الصغري الحَدث إن سواه! يل
مراًرا، إليه والعودة طويًال، عنده الوقوف من بد ال خطريًا ا مهمٍّ هنا يبدو محب، ذهن كان
افرتاضاٍت إىل تؤدي قد باستنتاجاٍت بل باستنتاج، والخروج بغريه، وربطه فيه والتفكري

ل. والتأمُّ للتفكري عودٍة إىل بدورها تؤدي أن بد ال ونتائَج
قليلٍة أياٍم يف — املسحوق لهمسها وتأمالتي نفيس تلقاء من — عنها عرفُت وهكذا
شهور، يف بها املبارش واحتكامي بمُعارشتها الخارج يف أَعِرفه أن باستطاعتي يكن لم ما
لها «تُدنِدن» كانت التي باألغاني فيها، البداوة وِعْرق بأجدادها بطفولتها عنها، يشءٍ كل
كي أمها بذَلتْها التي بالجهود دخلتها، ليلَة لها دار ما بتفاصيِل تنام، أن قبل بها تُها جدَّ

األشهاد. رءوس عىل ويُزفُّ الرفيع، الرشف لها يسلم دماءً تنزف
وأن واحدة، سليمة كلمًة نتبادل أن دون كله هذا يحُدث أن البعُض يستنكر وقد
أحب من كلَّ امُلستنِكر فليسأل ولكن مسحوق، همٍس خالل من هذا كلَّ أدرك أن أستطيع
عن — العجز أقل — عجز قد كان إن أو الحبيبة، ُمواء تفسري يف مرة أخطأ قد كان إن
كان إذا لغٍة إىل املحبني حاجة ما تقول. ما ب تشعَّ مهما أنينُها يقوله ما بكلِّ اإلحاطة

يكفي؟ جداٍر خالل ومن مسحوًقا كان مهما وحده الصوُت
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تحوَّل وقد الهائل، الغرام بحَدث وأستمتع أستعذبه، بدأُت الحب يف الزمن ِفعل حتى
هذا محبَّني، زوَجني من أكثر هو ما بل قريبنَي، إىل محبَّني غريبنَي من وتحوَّلنا عادة، إىل
الضيق هذا يل. ستكون أيًضا وغًدا واليوم باألمس الوقت، طول لها وبأني يل بأنها اإلحساس
اليقني اللقاء، عن تفِصلُنا التي للدقائق امُلفِزع القلق هذا بيننا، تُباعد التي بالساعات الشديد
وعائي، ألضع وعاءها ستضع أين بالضبط بحٍث دون أُحدِّد أن أستطيع معه أصبحُت الذي
يُوقظنا الذي الهاتف هذا أتحدث. كي لإلصغاء رغبتها تنَضج ومتى ستتحدَّثألصغي، وأين
ألقول تتثاءب تبدأ متى بالضبط أو الخري. صباح بهما: ونقول دقة، وتُدق دقة ألُدق مًعا

خري! عىل تصبحي ننام! ياهلل بعدها:
له أعددُت ما آخر طوٌر ببايل يخطر لم بها وأنعم كلها الحب أطوار أحيا وأنا أني غري
يُداهم الغادر كالعُدو الغالب يف فهو حدوثه؛ أو وجوده إمكان رُت تصوَّ وما أبًدا، نفيس يف
عالقتنا انتهت نفيس: يف هاتٌف قال الحال يف الرد يأتني ولم دققتُها، دقٍة أول ومن فجأة،
الرد يف ري تأخُّ أو رها تأخُّ أن مع هذا حدث عني. تسمع أو اآلن بعد عنها أسمع ولن إذن

مرات. عدة اليوم يف تحدث عادية مسألًة كان
الرابض أبًدا، املتشائم الهاتف ذلك أعرف إني إذ الخاطر؛ أخرسُت أيًضا الحال يف
بُهتافه؛ يجأر مرة أول تلك تكن ولم والنهاية. بالفاجعة يُبرشِّ حَدٍث انعطافِة كل خلف
تظهر أن دائًما تلبث ال التفاؤل عالمات ولكن هتف، الفرصة واتَتْه وكلما مًعا قصتنا فمنذ
ق بتحقُّ سعيًدا الهاتف ُعواء عال وبينما العالمات، تأِت لم نُت خمَّ مثلما املرة هذه وتُفِحمه.
ر تأخُّ تُربِّر وتعلُّالٍت أسبابًا الذاكرة إىل وأستدعي أكافح، رحُت قدرٍة من أملك ما بكل فأله،
هي إن املستشفى، يف ربما التأديب، يف هي ربما حدث، لو ليلتَها كليًة غيابه حتى أو الرد،

وتعود. ليلتان الفروض أسوأ عىل أو ليلٌة إال
ذهبت قد حقيقًة كانت العنكبوت، نسيج من أوهى وهٍم بأهداب ًكا تمسُّ كان ولكنه
— أسبوع من أكثر بعد — حني حتى التالية، الطويلة والليايل األيام أكََّدت هكذا تماًما،
ها، دقَّ ليس أنه الفور عىل عرفُت فقد وضيق؛ اشمئزاٍز يف عنه أَشحُت دقي، عىل ردٌّ جاءني
امليكروسكوبي الشعر ذات األصابع الطويلة البيضاء يدها عن صادًرا ليس لها، ليس

األصفر.
إطباق وبرغم النهاية، من أتأكد حني — كنُت ُحب قصُة فيها يل انتهت مرٍة كل ويف
ذلك حتى ولكن كاهيل، عن انزاح ثقيًال حمًال وكأن الراحة، من بنوٍع أُحس — املأساة
الواضح القاهر الحزن شكل أخذ اعرتاني ما ليَت بل عني، ف يُخفِّ أو يَعِرتني لم الشعور
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وكأنما — وأنا حلقي، يف اللقمة تتوقف فجأة نوبات. ذو مستمر ذهوٌل إال هو إن الحاد!
الحفيَف ذلك أخرى مرًة أسمع لن أبًدا وأني يعود، لن حدث ما أن أُدرك — مرة ألول
مًعا، وجودنا انتهى قلبي. يف تماًما به أُحس إذ القلب عن تماًما صادًرا يأتيني الداقَّ الواهَن

يزول. وال ينقطع ال متصل مستمر ألٌم للبقاء، يصلُح ال يشءٍ نصف وحدي وأصبحُت
زوال، إىل مصريها النوبات وتلك األلم ذلك حتى أنه متأكًدا كنُت أني أكثر املؤلم
بالتذكُّر، أنعم أعود ولن الواحد، املستمر اليوم ذات السجن حياة إىل العودة إىل ومصريي

ألم. أو ُغصٍة هيئة عىل جاء لو حتى
أبشع وما ومستمر، وموجود قائم كله والكون مستمرة، والحياة مستمر، أني املؤلم

وظلها! وروحها وحديثها وجودها بغري بغريها، كله هذا يستمر أن
العارمة الرغبة تلك هو الشاغل ُشغيل كان األوىل، الحدَّة أيام من الفرتة تلك مرور بعد
يكن لم وإن إنسان، ألي إلنسان، عنها الحديث يف الرغبة مقاومتها، أستطيع أكن لم التي
بشكٍل النساء عن حتى أو النساء، املسجونات عن جميًعا، عنهن األقل فعىل عنها، بالذات

عام.
«األومبايش وأصبح جديدة، نوبٌة وجاءت النوبة، انتهت حني فرصٌة مرًة وجاءت
زنازينه. إحدى أحتلُّ الذي الدور يف لليل حارًسا العصا ذو الرفيع العصبي الفتاح» عبد

الفتاح عبد غريه النهار يف املتعجل العصبي الفتاح عبد أن أعرف ألني الفرصة جاءت
إىل يعود وحيث عصا، ال وحيث والضباط، الشاويشية عيون تُوجد ال حيث الليل، حارس
السربتو عىل مصنوع شاٍي كوَب قلبه إىل الطريق ويصبح البسيطة، الصعيدية طبيعته

بلمونت. سيجارة لسانه إىل والطريق امُلهرَّب،
ندردش العشاء بعد وَقْفنا متينة حديدية عمداٍن من املصنوع زنزانتي باب وَعْرب
إني قائًال ضاحًكا، الحائط ثَقب الذي اللومنجي قصة إىل الحديث قدُت وبمهارٍة ونتحدث،
بس ويقول: يضحك وهو الفتاح عبد صدر وشخشخ مثله، أصنع أن فكَّرُت طاملا نفيس أنا

شونة. عىل ال، أمَّ شونة. عىل نقبك يطلع ح دي املرة
كيف؟ وسألته:

كُّله. كلُّه، عزل، كلُّه كلُّه القناطر، راح الحريم كل عزلوا، خالص دول فقال:
بد. ال املفاجئ رحيلها يف السبب هو هذا إذن رأيس، يف الخاطر ودقَّ

كده؟ أيام عرشة حوايل من بقى نقلوهم أظنهم ألتأكد: وقلُت
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دول حرضتك؟ نايم أنت إيه؟ أيام عرشة ال، ال ال يقول: وهو العصبية إليه فعادت
أشهر! أربعة من ييجي ال، ال ال أشهر، ثالثة من خالص، زمان زمان، من

التنفس. عن أتوقَّف وكدُت
«العنرب»؟ يف ناس فيه ده بس هللا! سألت: وكالتائه

يومني، تراحيل، ستات. مرة رجالة مرة تراحيل، دول بس أيوه، ناس فيه آه! فقال:
وحظك. وأنت أسبوعني أسبوع،

الجائز أليسمن يُفكِّر: عقيل جرى ناحيٍة ألف ويف العقل، فَقد َمن َقهَقهَة أُقهِقه وكدُت
أن الجائز من أليس يدري؟ من بل باملرة، فردوس هناك تكون أال املروعة الحب آالم رغم
أو فعَلها ربما أو أنثى؟ به يخاطب أنه يعتقد كان ربما رجل، همس كان املسحوق الهمس

متشابه؟ طويٍل طويل، وقٍت يف امللل وكرس للتسلية فعَلتْها
األقل عىل إنه الحب؟ ذلك لقصة ختاٍم أروع هذا أليس لنفيس: قلُت أنام أن قبل ليلتها،

وَمرارتها. النهاية آالم من سيُعفيني
إنسان، يُصدِّقه أن يمكن وال أبًدا، ْعه أتوقَّ لم الذي اليشء الغريب، املذهل اليشء أن غري
يُعكِّر طويًال ممدوًدا األلم وظل تعرتيني ظلت ة الُغصَّ أن قه، أُصدِّ أكاد ال نفيس أنا حتى
من عرفُت َمن كلِّ من حياًة أكثر خاطري يف حيًة «فردوس» وظلَّت نفيس، يف الحياة طعم

النساء.
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أسود، المًعا فستانًا ترتدي خرَجت إذا كانت العني. رأي امرأته وجه رأى قد أحٌد يكن لم
ومن والوجه، الرأس حول ة ُملتفَّ سوداء وطرحًة األرض، عىل خلفها يُجرجر حدٍّ إىل طويًال
بمشواٍر أمامها إنما بجوارها يسري ال سويٍّا خرجا وإذا وراءه، ما أبًدا يُظِهر ال ضيٍق نسيٍج
الحياة، فيه ودبَّت د وتجسَّ انفصل الذي األسود كظله وراءه تجدها كثرية أمتار وبعد يسري،
أُدمجن نساء أربع وكأنها مدكوكة، تخينة سمينًة كانت فقد كظله، تماًما تكن لم ولكنها
رصمحته وبعد أستاذه، عىل الكريس لرفعه األزهر من فصله بعد «فقر» الشيخ وكان مًعا.
يقتاُت البلدة يف وبقائه أبيه، عن ورثه مليٍم آخر إىل والكوتشينة» «دومينو ل وإدمانه زمنًا
يذهب أن عىل م وصمَّ وجهه يف أخذ قد اللئام، قبل الكرام به ضاق حتى النفحات، من
لم أخباره ولكن ذهب، ثم السفر، أُجرة يف يجمع أسبوًعا ظل وقد اإلسكندرية. يف للعمل
كاتبًا عمل أنه مرًة خرب، عنه البلدة إىل يفد وحني حنٍي كل بني مواطنيه، عن كليًة تنقطع
ومضت جنيًها. بعرشين يانصيب ورقة ربح ومرًة للسجاير، «كشًكا» فتح ومرًة امليناء، يف
زوجته، معه وجاءت تزوج لقد وحده. يكن لم ولكنه عاد، وقد به ُفوجئوا وأخريًا سنواٌت
لثامها فرغم الضحكات؛ كتموا حتى الناس، ويراها خلفه وهي املحطة من يهبط كاد وما
بل تخنها، يُخفيا أن يستطيعا لم والسواد فاللثام أسود، شبٍح إىل أحالها الذي التام الشامل
عجفاواٌت القرية فنساء بعُد؛ من أو قبُل من أحد يره لم تخنًا أكثر، فضحه يف أسهما ربما
يف إنما قليًال أقرصمنه القطن، ككيس هللا» شاء ما هللا «باسم وهذه الجافة، القطن كعيدان
ويتصور إال يراها اإلنسان يكاد فما بتاتًا؛ األمر هذا رس أحٌد يدري وال أتخن. ربما بل تخنه
يها يُسمِّ التي الغليظة وعصاه لها، حد ال التي بعصبيته واحد، فراٍش يف معها «فقر» الشيخ
بال أيًضا كالظواهر وينفثئ سبب، بال الكونية كالظواهر ينشأ الذي وغضبه «الحكمدار»،
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تنبُت فاشل، قديم ُجدريٍّ هجوم آثار من مردومة نصف قديمة بُحفٍر اململوء ووجهه سبب،
يكاد وما مسنونة. ناشزٌة الربية السنط كأشجار ولكنها متباعدة، قليلة ذَقٍن شعراُت بينها
وعصبيته، بحدته وهو بتخنها هي النحو، هذا عىل واحٍد فراٍش يف مًعا يتصورهما الناظر
الشيخ اسمه طبًعا يكن لم «فقر» والشيخ باملغص. يُصاب أن إىل ربما يضحك يظل حتى
يرتدي يكن لم فهو تجاوًزا؛ كان الشيخ لقُب وحتى رابح، الشيخ اسمه كان إنما «فقر»
يف إمعانًا وكأنما به، يُنادى أن عىل هو يُِرص باألصح أو له، الناس يمنُحه كان إنما عمامة،
يربح أو حياته يف ينجح لن أبًدا أنه له أكَّد الذي ذلك باألزهر، السابق مدرسه عىل انتصاره

الدين. يوم إىل هنا من شيخ لقب يحمل أو
هي النساء كانت فقد جميًعا، للناس أمرها معروٌف رابح الشيخ حياة كانت وإذا
املصدر، معروف غري خفٍي بحقٍد يذكرهن دائًما كان إذ حياته؛ يف الكربى االستفهام عالمة
اتصالها عند ساقها انة سمَّ نهاية من — ينقرها ما َل أوَّ — نَقَرها امرأٌة أمامه من مرَّت وإذا
نقٍض ألي قابل غري «…» بأنها جائًرا حكًما تردٍُّد وبال قسوة بكل عليها يُصِدر ثم بالقدم،
الكتلة تلك من ج ويتزوَّ «فقر»، الشيخ ج يتزوَّ أن الكربى املفاجأة كانت ولهذا تعديل؛ أو
بعناية املرضوب اللثام أو السواد أفلح ما التي اإلسكندرانية القطنية الكيسية اللحمية
إىل حاجٍة دون حكمه إنساٍن أي عليها يُصِدر نوٍع من وامرأٌة امرأة، أنها يُخفي أن حولها

بالقدم. اتصالها عند الرجل» انة «سمَّ عىل يُلقيها نظرٍة
خفية حرٍب باندالع إيذانًا الصورة هذه عىل وزوجته رابح الشيخ عودة كانت وكأنما
باترة حازمًة أوامر لها أصدر وكأنما يبدو كان إذ امرأته؛ وجِه رؤيِة حول بلدياته وبني بينه
كان سواء — أحٌد يرى أن معنى بأن «الحكمدار» عصاه من ُمروِّعة بتلويحٍة مصحوبة
الشيخ ترى أن لك ُقدِّر قد كان وإذا لها، املحتَّم الهالك وجهها — الطريق يف امرأة أم رجًال
ذقنه يف السنط أشجار وتدبَّبَت ، واسودَّ واحتَقن وجهه انقبض وقد يُهدِّد، وهو «فقر»،
املستحيل، رابُع حلها دون ُعقدٍة هيئِة عىل جبهته يف العميقان الخطان والتقى وتقنفذَت،
فلم قسوتها، من بلَغت مهما أوامره ولكن أوامره، تُطيع أن لَت وفضَّ حتًما، السالمة آلثرَت
امَلْخفي امرأته وجه لرؤية يوم بعد يوًما تتزايد التي رغبتهم وبني الناس بني لتُحول تكن
لضبطها حتى أو النقاب، يف ثغرٍة عىل للعثور املستميتة محاوالتهم وال الطرحة، وراء دائًما
أمر ذلك سافرة. للسقوط، اآليل سطحه فوق أو الواسع القديم منزلهم حوش يف واقفًة مرًة
أمرهم فسلَّموا تماًما، الناس أيأَست درجٍة إىل الحدوث عدم عىل ا ُمِرصٍّ وبدا أبًدا، يحدث لم
ما وبكل ا ُمرصٍّ ومرض أبًدا، ييأس لم الذي أما أيديهم. ونفضوا هللا، إىل استطالعهم وُحب
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عىل هذا بعد بل امرأته، وجه إخفاء عىل فقط ليس رابح، الشيخ فهو ت تزمُّ من يملكه
يميضيف أن عىل بل جواعة»، والناس … «بضاعة وكأنها الجميع، أعني عن نفسها إخفائها
به تَستِبد التي والُعنُجهية الرسيع غضبه رغم «فقر» فالشيخ املدى؛ آخر إىل الطريق هذا
وإن ضحكة، ذا مرًحا إنسانًا اإلسكندرية إىل ذهابه قبل وأبًدا دائًما كان أنه إال أحيان، يف
ودائًما سبب، أي وبال وبسبٍب الحدوث، دائمة أنها إال تسمعها أن ممكن ضحكٍة أقبَح كانت
وحياته وفقره نفسه عىل انقلب فاتَتْه وإن النكتة، تفوته ال بحبوًحا الضحك، عىل تُغري
نفسه عىل أطلق الذي هو إنه حتى — سخريته يف ويحتد — منها يسخر الكبرية وأُرسته
مًدى، أبعد إىل ُخلقه ضاق آخر، إنسانًا عاد الزوجة بهذه عاد حني ولكنه «فقر»، الشيخ
أنه ر يتصوَّ كان وكأنما والبعيد، القريب بها يُخوِّف جادة نارية نظراٍت إىل ضحكاته وحوَّل
النقاب عنها وكشفوا بامرأته ثَمَّ ومن به، الناس الستهان حديثه يف واحدة لحظًة فرَّط لو
يُرهب أن يُريد مقتدر عزيٍز َفْرض الحجاب عليها ويفرض يُرهبها ما بمثل كان والغطاء.
ُمقدِّمٌة فيه التحديق وكأنما إليه، النظر كان لو حتى النظر، غض ويفرضعليهم اآلخرين،
الوقورين الكبار مع إال يجلس يُعد ولم هَجرهم القدامى أصحابه فيها. للتحديق مسترتة
ال الجبهة معقود صامتًا وحيًدا قطع» «كقرد أصبح نفسه هو حتى الثقيل، الدم ذوي

رؤيته. — أنفسهم تلقاء من — الناُس يُطيق
البلدة أحال قد واملطُر شتاءٍ يوم كان فقد يتذاكرونه؛ الرواة يزال ال يوٌم كان أن إىل
«طوبة» وكانت بقليل، بعده أو الليل منتصف الوقُت وكان ومستنقعات، وطنٍي ِبَرٍك إىل
وظن رابح، الشيخ بيت من الليل يف تصاَعَد السماء َعنان إىل ُرصاٌخ وكان القارس. وبرُدها
رضبها، أنه أحٌد يسمع لم البلدة إىل قدومه ومنذ أبًدا ولكنه يرضبها، أنه األمر أول الناس
أدرك وتزايد، الرصاُخ طال حني فقط تكفي؟ سحنته كانت إذا الرضب إىل حاجته وما
املقرَّبني أقرب إال يعرفه ال كالرس كان َحْملها فأمُر مفاجأًة؛ وكانت تلد. بد ال أنها الناس
أثر؛ لهم يبدو أن دون أطفال عرشة طيَّاته يف يختفي بأن كفيًال كان فتخنها الجارات؛ من
إال تفعل لم معرفة الوالدة ساعة بالَحْمل الناس معرفة يكون أن ا جدٍّ طبيعيٍّا كان ولهذا
أناٌس ظل وهكذا الغليل. وإشفاء للضحك، بالفرص ترتبَّص التي املكتومة األلسن إطالق
فداية نفسها؛ والدتها عملية عىل تارًة ويتضاحكون الرصاخ يسمعون ساهرين كثريون
سيٍف وألف رأسه رابح والشيخ قريبة، وال لها أم ال غريبة واملرأة مريضة، كانت القرية
عملية عىل يُِرشف بنفسه مىض العجوز. الجارة الخري» «أم وبمساعدة بيتها، يف تلد أن إال
عارضة الباب تُدق أو تقرتب بأن النساء من نفسها ثها تُحدِّ َمن كل يف مزمجًرا الوالدة
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العرق د يتفصَّ الطويل، والرسوال بالفانلة «طوبة» عز يف باقيًا جلبابه، خالًعا املساعدة،
بمفرده يُِرشف وكأنه عظمى، مشغوليًة مشغوًال جسده، يف مكان وكلِّ وجهه من الغزير
بالجنني — مجيئه قبل — ُمندِّدة األلسن تنطلق وتارًة نظري، لها ليس حربية معركٍة عىل
املرأة اشرتتها وصفٍة أثر عىل تَمَّ وإنما رابح، الشيخ من يحُدث لم الحمل أن معرتضًة املقبل،
من بلغ وقد رابح، الشيخ يُخلِّف أن املعقول من فليس قرد؛ نُطفِة عىل تحتوي قرداتي من
الجد، من قليٍل إىل األلسن تركن وتارًة هي! تُخلِّف أن أكثر مستحيًال يبدو وما أرذَله! العمر
رصخات أصبَحت حتى العادة، غري عىل طالت التي تلك الوالدة، عملية أخبار عن وتتساءل
تدفع كانت أنها بد ال مسألٌة الليل. سكوَن الحامية كالسكِّني وتُشق تتالحق اإلسكندرانية
صوتها أن بد فال عورة، امرأته وجه يف يرى كان فإذا الجنون، من يقُرُب ما إىل رابح الشيخ
القايص أن بد فال أكثر، جريمٌة الصورة هذه عىل الليل يف وتصاُعده أخطر، عورٌة لديه
من كلِّ آذاُن اآلذان، ع تتسمَّ أن رابح الشيخ يقبل أن يمكن وكيف يسمعه، اآلن والداني
عه تتسمَّ أن يصح ال الذي وحده، به الخاص املقدَّس الحرم ذلك امرأته، صوَت ودبَّ هبَّ
أهلها آذان يُسد القرية يف لَلفَّ أو يُسِكتها، حتى لخنَقها ودَّه الودُّ كان لو سواه؟ أحٍد آذان

بالطني.
وخرج بقوة، رابح الشيخ باب انفتح حني حقيقًة القرية ُروَِّعت الفجر، ُقرابة أنه املهم
أبواب يُدق كاملجنون ويجري عرًقا، يتصبَّب والرسوال، بالفانلة الرأس حارس الرجل منه
طوبها كان إذ — األرض طني مستحلًفا الجبار، هذا باكيًا، والعون، الغوث طالبًا الجريان
وانحرش نصُفه خرج قد فالجنني مساعدته؛ الجميع من طالبًا — طني إىل تحوَّل قد كله
تلك إىل الجميع عن أخفاها التي تلك — الكربى حياته وأمنية الخروج، يريد ال األعىل نصُفه
بد وال محشور، ولكنه منه، وتأكد بنفسه رآه ولٌد والجنني ولًدا، يُخلِّف أن كانت — اللحظة
فيكم عرضالصغري يف ناس، يا عرضكم يف وأنا ومقتول، مخنوق أنه العناية تتداركه لم ما

الذليل. عبدكم عمري وسأعيش الولد أنقذوا الالبس، قبل والحايف الكبري، قبل
هذا الباكي املتذلل يكون أن يمكن فال أذنَيه؛ وال أبًدا عينَيه أحٌد يُصدِّق لم هلل! يا
يكون، أن مستحيٌل ا، ُسمٍّ املقطرة والنظرات «الحكمدار» صاحب رابح الشيخ نفسه هو
محلَّها لتحل الضحكات وُكِتَمت االستغراب، اختفى ما فرسعان طويًال تُدم لم دهشة ولكنها

املعتادة. الشهامة
وانتظاره اإلسعاف وطلُب املستشفى، إىل فوًرا الوالدة نقل من بُد ال أنه املشكلة وكانت
واألرضموحلة؟ الفجر يف سيأتي هذا إسعاٍف أي باملرة، عاقٌل فيها يُفكِّر أن يمكن ال مسألٌة
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ليلٍة يف بالك فما ساعات، بعد إال يأتي ال نفسها املرصوفة الطرق ويف النهار أثناء يف إنه
رابح الشيخ وبينما الفادح؟ ثمنها لها — دقيقة كل — فيه الدقيقة كهذا، ظرٍف ويف كهذه
ألوالد املوقف يف الترصف أمر تارًكا والطني، بالوحل عابئ غري الحائط جوار إىل تهاوى قد
يتولَّوا أن قرَّروا الناسقد كان وخارجه، بيته داخل واملئات بالعرشات عوا تجمَّ الذين الحالل
يضعون بُسلَّم يستعينوا أن قرَّروا الة النقَّ من وبدًال املستشفى، إىل الوالدة نقل بأنفسهم
يبعد ال الذي املستشفى إىل — جرى من جرى — ويحملونها فوقه، ويُرقدونها مرتبة عليه
استيقَظت حتى كلها القرية ت وعمَّ الشهامة، موجة وانتَرشت بكيلومرتَين، إال البلدة عن
قىضعمره فالشيخ يشء كل ورغم واحد، رابٍح شيُخ إال فيها ليس فالقرية أبيها؛ بكرة عن
من أكثر كهذه. ورطٍة يف عنه يتخلَّوا أن امُلحال ومن ويُضِحكهم، الناس بغضبه يُسيلِّ كله
عن بحثًا كلها القرية وُفتَِّشت أمامه، التي والساحة البيت إىل به وجيء أُشعل «كلوب»
رسعٌة املطلوبة والرسعة عادي، غري ِحمٌل سيُحمل الذي فالِحْمل أقوياء؛ ورجاٍل متني ُسلٍَّم
فالوالدة يشء؛ أصعب وبقي يشء، كل إعداُد قليلة دقائَق يف تَمَّ وأخريًا أيًضا. عادية غري
عادي ُسلٌم السطح إىل املؤدي والسلَُّم السلَّم، فوق «املقعد» يف نائمة وهي املخاض جاءها
وإنزالها أفقي، وضٍع يف حملها من سليمة تهبط لكي بد وال عليه، ستُحمل الذي كالسلَّم
َزلِقة، والساللم واألقدام وحل، والدنيا شديد، وبحرٍص ُسلَّمة، ُسلَّمًة الصورة هذه عىل
هندسية وعويصة كثرية ومشاكُل أثقل، وربما الطاحونة حجر ثقل يف سمينة تخينٌة وهي
األرض إىل رابح الشيخ حرم تهبط أن قبل يحلُّوها أن عليهم كان وعضلية وميكانيكية
انهياره من انتفض حتى تبدأ الَحْمل إجراءات كادت فما نفسه رابح الشيخ أما ساملة.
السوداء املالءة امرأته فوق يفرد أن ة، ُمِلحَّ قاهرة واحدة مشكلٍة سوى أمامه وليس واقًفا
كلها، الهبوط عملية تحُدث وبحيث تماًما، تُغطِّيها بحيث العمدة، بيت من أحرضوها التي
جميًعا الرجال كان وفعًال ظفر. ُقالمة جيدها من يبدو أن دون املستشفى إىل والَحْمل
والهبوط السلَّم حمل ثم السلَّم، فوق ووضعها عليها ترُقد التي باملرتبة بحملها مشغولني
كل فوق املالءة بضبط تماًما مشغوًال هو وكان ُسلَّمة، من أكثر الناقصة الساللم فوق من به
بدأ حيث السلَّم، رأس إىل املحمول جسدها وصل أن إىل هذا يف نجح ولقد جسدها، من بقعٍة
متباعدة، السلَّم خشب بني واملسافات تتزحلق، واألقدام ا جدٍّ ثقيٌل فالحمل األعظم؛ االرتباك
ارات ُصفَّ من أقوى ورصخاتها مرة، من أكثر حملوها بمن تهاوت قد لكانت هللا لطف ولوال
مستغيثًة وتُولِول الدقيقة، يف مرات عرش بمعدَّل تنطلق اكسربيس أو بضاعٍة أي قطار
أكثر سقوطها إىل رابح الشيخ يُؤدِّي كاد لتغطيتها املستميتة وبمحاوالته حامليها. ُمربكة
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لو حتى — أحد َة وثَمَّ األقل عىل أو ُمغطاة، تهبط أن استحالة واضًحا بدا حتى مرة، من
ويَفِرد النهاية، يف يستسلم أن إال أمامه يكن ولم املالءة، بأطراف يُمِسك — زوجها كان
الحوش يف البلدة أهل وكان والقَدر. للَحظِّ انحسارها أو بقائها أمر تارًكا املالءة، عليها
التي التفاصيل عرشات املشهد يف منهم كلٌّ ويرى اإلنزال، محاوالت إىل بقلٍق يتطلَّعون
أضواء وعىل يفشل. األحوال أغلب ويف بعضها، كتم يف فينجح الضحك، من وتميت تُضِحك
الهبوط، وُسلَّم الة كنقَّ املستعمل السلَّم عىل مسلَّطة قويٍة املاركات كل من «كلوبات» خمسة
بدأ الذي الخفيف الرذاذ َوْقع وتحت بشدة، املضاء املرسح يشبه ما إىل البقعة تُحيل بحيث
املهول االرتباك باألصح أو اإلنزال، عملية بدأَت سخية مطٍر ُعروِق بقرب ُمنذًرا يتساقط
وآهات االستغاثة، ورصخات الجميع، إىل الجميع يُصِدرها التي الكثرية واألوامر اإلنزال، يف
الذي د املهدَّ والسلَّم تكثُر، والهرولة أحد، قدم عىل أحٌد يدوس أو أصبع ينزلق حني األلم
لتحفظ تمتد األيدي وعرشات أفقيٍّا، وإبقائه اآلخر السلَّم حمل إىل املتسابقني بعرشات حفل
تماًما سقَطت ولكنها جسدها، من جزءٍ عن فقط تنزلق لم واملالءة تها، محفَّ فوق الوالدة
خوُفه كان الذي ذلك رابح الشيخ إن بحيث الطني، يف واألقدام األرجل والَكتْها فوقها من
أهل كل — الناس مئات — الناس بنفسه يرى أن له ُقدِّر امرأته، وجه أحٌد يرى أن األكرب
جسدها وإنما ساقها، من جزءًا أو ذراعها أو املكشوف وجهها ليس يشاهدون، وهم القرية
تتيح مسلطة قويٌة واألضواء منه، يُطل وبالجنني مسترت، أو فيه ظاهر هو ما بكلِّ كله
ليس غطاء بال والزوجة ستارة، بال فاملرسح يشاء؛ وقٍت ألي شاء ما يرى أن نفسه لألعمى
ُمجربٌة كلها واألعني تلدها، وهي نفسها أمها ُعْري عاريٌة ولكنها أمها، وَلْدتها كما فقط
لم وقع حني كله هذا أن والغريب وإنقاذها، املرأة إنزال يمكن لكي نظراتها تصويب عىل
خوًفا كان الحقيقي فجزُعه القليل؛ أقل إال واهتمامه رابح الشيخ تفكري من يحتلُّ يكن
جزٌع بعقله، يذهب كاد جزٌع الوالدة، تموت أن من الثاني وجزُعه الجنني، يموت أن من
حتى فخذها من يمسكها أن هذا من طالبًا الرجال يف صوته بأعىل يرصخ ألن يدفعه كان
بني يده يُمد أن ثالث ومن تتهاوى، ال حتى أعىل من يحتضنها أن اآلخر ومن تسقط، ال
ورَمق أفاق فقط واحدة مرًة بضغطهما. الجنني ما تُهشِّ ال حتى بينهما ليُباعد فخذَيها
ولكنه به، باألرضتميد فأحس زوجته، جسد عىل كلها نظراته تنَصبُّ الذي الحاشد الجمع
وحدة، قوة أكثر خواطُر تتصاعد كانت نفسه أعماق أعمق فمن الخاطر؛ طرد الحال يف
النتيجة تكون أن برشط أكثر، هو ما يحُدث أن وهللا مستعد فهو محددة، غري كثريٌة وأماٍن

الوالدة. وتُنَقذ املولود يُنَقذ أن
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وعرشات ضحًكا، أطوالهم من ليسقطوا الرجال تدفع كانت التي األشياء عرشات وبني
وامُلثبِّطات امُلربكات وعرشات والجدية، والقوة العزم منهم تتطلب كانت التي األشياء
هبَطت كله هذا ِخَضمِّ من يهطل، بدأ الذي الشديد واملطر واملستنقعات والوحل عات، وامُلشجِّ
عرشٌة املستشفى، إىل الحافل الجاري املوكب بها وانطلق األرض، إىل بمعجزٍة وكأنما الوالدة
ويلَعن يتهاوى، َمن ويتهاوى يسقط، َمن وإنهاًكا تعبًا منهم يسقط السلَّم حمل يف يتكاتفون
يحملون وكأنما كانوا إذ يلعن؛ من واملولود والوالدة والشيخ الليلة صوته بأعىل ه ِرسِّ يف

النساء. من غريها مثل امرأة وليس األنس» «عرق أصابها ومعلوفة سمينة جاموسًة
صدر وحني أُجريت، والعملية يقُطن، حيث من به جيء والطبيب وصل املوكب ولكن
صدٍر من وارتفَعت ورقص، له وطبَّلوا رابح، الشيخ زغرد بنفسه رصاخ، أوَّل الولد عن

وأعوام. أعوام عمرها قهقهاٌت اإلغالق عليه طال
وقد الناس، عن يخفيه ما «فقر» للشيخ ى تبقَّ قد يكن لم البلدة إىل الزوجة عادت وحني
اإلسكندرانية أصبحت تهديداٍت أو تعاليَم إلقاء أو أوامَر إىل حاجٍة ودون رأَوا. ما جميًعا رأَوا
يسبقها ال «فقر» الشيخ وأصبح مكشوف، سافٍر بوجٍه وشوارعها البلدة طرقات يف تميش
يوًما الجرأة تُواِته لم أحًدا أن األمر يف ما كل يميش. تماًما جوارها إىل إنما عنها يتخلَّف أو
خلف مسترتة ظلت ليتها إذ — خجًال وإنما تأدبًا أو ًفا تعفُّ ليس — وجهها يف التطلُّع عىل
الشيخ وجه إىل ينظر أن دائًما ل يُفضِّ كان مًعا إليهما فالناظر والنقاب؛ والطرحة اللثام
كوجهه وجٍه إىل فالنظر كالسنط؛ النابتة واللحية املردومة، نصف القديمة الُحفر ذي رابح

أرحم. — وهللا — كان
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الضخم، الفارغ بجسده فوقها رَقد ومنفوشة، وعالية جديدٌة و«املرتَبة» «الدخلة» ليلة يف
النافذة: بجوار ذاك إذ واقفًة كانت التي لزوجته وقال وفخامتها، نعومتها إىل واسرتاح

الدنيا؟ َت تغريَّ هل انظري،
تتغري. لم ال، قالت: ثم النافذة، من الزوجة ونظَرت

إذن. يوًما فألنم –
املرتبة. يف قليًال ر غوَّ قد جسده كان صحا وحني أسبوًعا، ونام

الدنيا؟ ت تغريَّ هل انظري، وقال: زوجته فرمق
تتغري. لم ال، قالت: ثم النافذة، من الزوجة فنظرت

إذن. أسبوًعا فألنَم –
أكثر، َعمَقت قد املرتبة يف جسده حفرها التي الحفرة كانت صحا وحني عاًما، ونام

الدنيا؟ ت تغريَّ هل انظري، لزوجته: فقال
تتغري. لم ال، قالت: ثم النافذة، من الزوجة فنظرت

إذن. شهًرا فألنم –
كالعادة وقال أكثر، املرتبة يف ر غوَّ قد جسده كان صحا وحني سنوات، خمس ونام

الدنيا؟ ت تغريَّ هل انظري، لزوجته:
تتغري. لم ال، قالت: ثم النافذة، من الزوجة فنظرت

إذن. عاًما فألنَم –



اهة النَّدَّ

مات قد وكان عميًقا، أخدوًدا لجسده صنَعت قد املرتبة كانت أعوام، عرشة ونام
إىل تحوَّلت التي باملرتبة وحملوه انبعاج، أي بال سطحها فاستوى فوقه، املالءة وَسحبوا

الصلبة. الشارع أرض إىل النافذة من وألَقْوه لحد،
الزوجة نظرت األخري، ُمستقرِّها حتى اللحد، املرتبة سقوط شاهَدت أن وبعد حينذاك

الدنيا. ت تغريَّ لقد إلهي! يا وقالت: الفضاء يف برصها وأدارت النافذة، من
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أُنِقذه: أن ًرا ُمقدَّ كان والذي سنوات، عرش من أََره لم الذي صديقي يل قال
العرص؟ معجزة رأيَت هل املرة، هذه

معجزة؟ أية سألتُه: دهشٍة بال
ذراعي حول ذراعه َلفَّ بيننا. اتفاًقا وكأن التخمني، يف الوقت نُضيِّع ولم يُجب، لم
أو القمر، إىل الوصول هي املعجزة كانت إن أعرف أن حاولُت صامتًا، وتَِبعتُه وجذَبني
إدراكها، أبًدا تستطيع فلن ن تُخمِّ ال قائًال: تساؤًال، فمه يُغِلق فكاد املنتظر، املهدي ظهور

عرفتَها. أنك العرص معجزة لكانت نفسك تلقاء من عرفتَها ولو
والشمس شتاء، الدنيا كانت البالج. عىل كنا خطواٍت وبعد أكرب، بقوٍة جذبني وبحماٍس
تتوقع جوٍّ شاحب، أنيمي لوٍن مجرد فيبدو الرمل، عىل املريضة شعاعاتها تسقط صفراء
الناس أغسطس، يف وكأننا مزدحًما، عامًرا به تُفاجأ أنك غري فارًغا معه البالج يكون أن
بدندرمة بئونة وسحلب طوبة، جيالتي عىل يُنادون والباعة باألكوام، الرمال عىل ُمكدَّسون
هي الصيف فأصوات النتيجة؛ ورقة يف خطأ مجرد لحسبته العني أغلقَت ولو أغسطس.
تُحسوكأن الذي ذلك الخاصبالصيف، اإلحساس ذلك حتى هو، هو األطفال وصَخب هي،
موقفه يكون فماذا صيًفا، أمطرهم قوٍم غضبهللاعىل إذا موجوًدا. كان حالوة أكثر به الحياة
الظواهر مشاكُل عواطَفنا تشحذ أن املمتع من الشتاء؟ يف يُصيِّفون جعلهم إذا تجاههم
يف تُشقِشق حبيبي برضاء أحظى وحني األمطار، تهُطل الدنيا عىل أسَخط فحني الكونية،
ال حتى ضباب، املدينة عىل أطبَق جاري كرهُت وإذا الكناريا، عصافري من مالينُي الكون
الذي جاري إال بالشفعة، أوىل والجار جارك. باب — بابك عىل واقف وأنت — ترى تكاد
الونس، فَقد قد املزدحمة املدينة يف وكالنا وحيد، فكالنا عمارتنا؛ قطنُت أن يوِم من أََرُه لم
وخائف منه، مرعوب فأنت رقبتك، احتواء يهدد معقود حبٍل مجرد االزدحام أصبح حتى
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اللحم من كتل يحويني، البالج وازدحام به، شعرُت الذي اإلحساس نفس النخاع. حتى
حني العرشين بعد البرشي الجسد ملشهد ويا وسيقان. مختلطة أذرٍع إىل مة مقسَّ البرشي
الصلعة! ليغطي توزيعه أو الشعر صبغ يف التفكري ويبدأ الكروش له وتربز بالشحم، يكتنز
رسيًعا؛ اإلنسان يُهزم أن بد ال املزدوجة الوحدة هذه ويف منك. ويهرب يهجرك الجسد حتى
نباٍت كل ُزرع ما فإذا واحد، كمحصوٍل إال مًعا، إال بصحٍة تنمو ال أرضية كائناٌت فنحن

الطفيليات. وخنَقتْه «الفلت» أكله بمفرده منَّا
تخميني باءَ الناس؟ جمع ويُعيد الغربة يشفي دواءٍ عىل الحصول هي املعجزة أتكون
التباديل قوانني حسب بد ال ثرثرة، الحكمة أن مع الحكمة عني وفقدُت بالفشل، أيًضا
مجرد وكأن سعيد ولكني النضج، رائعة أقواٍل هيئة عىل بعضها ينتظم أن والتوافيق
تحقيق عىل قادٍر سليمان بخاتِم أو إخفاءٍ بطاقيِة سيُسلِّحني للمعجزة املوشكة رؤيتي
مجموعٍة فكل للتفرُّق؛ عات تجمُّ كان للتجمع، ازدحاًما يكن لم الزحام أن الغريب املطالب.
مثلما األخرى هي لنفسها تبحث ربما أو وحدها، ها يخصُّ مشرتٍك يشءٍ إىل بُكلِّيَّتها مكدَّسة
عىل أُقيم الذي الكازينو شكل بعيٍد من يشبه ع تجمُّ عىل تُقبل فأنت عرص، معجزة عن نبحث
منحنون ٌف وقَّ إما فالناس للجلوس؛ مكانًا حتى أو كازينو تجد ال تقرتب حني ولكنك عجل،
يلتفت أحد ال طاحنة. داخلية مأساٌة وكأنه يبدو بما عنك شغٍل يف والكل ُرقاد، حالة يف أو
عظيم بمجهوٍد وبعضهم الرصاص، كطلقات حادٌّ والنقاش عصبية، يف ح تُلوِّ األيدي إليك،
النتيجة وتكون يستطيع، فال الضحك يكتم أن محاوًال فمه عىل مًعا االثنتنَي يَديه يضع
حوله، ويتطلَّع ف يتوقَّ كان ولكنه يضحك، الصديق حسبُت عنه. رغًما الضحكة تفلت أن
والَحرْية جبينه، عىل نبَت قد الساقع الهواء رغم والَعرُق صربه، نفاد يُخفي أن يحاول ثم
الطريق أين ويسألهم بالناس، يستنجد أن الحياء لوال يكاد شامل، ويأُسه تتملَّكه، الكربى

العرص! ملعجزة
تهلََّلت وقد قائًال قريٍب كازينو إىل ويشري يلكزني فجأًة كان، ولكنه يضحك، حسبته

وصلنا. األمل: منها يقفز وكاد مالمحه،
نصل أن نُوشك ألننا كانت فرحتي نصل، أن نُوِشك ألننا املرة هذه فرحتي تكن ولم
من الطويل الَكْدح هذا بعد والشاي املثلَّج املاء وُرشب الجلوس نستطيع حيث كازينو، إىل

واملنتزه. برش سيدي إىل الشاطبي
واحد آخر، ازدحاٍم عن إال الكازينو ينكشف لم حني أميل خاب ما أبشع ما ولكن
عينَيه وإىل الصديق إىل بحدَّة نظرُت البالج! بها يَحِفل كان التي االزدحامات عرشات من
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ٍة ِحدَّ يف شفتاه انطبَقت لهذا وربما غيًظا، ربما يدري؟ من أو تعبًا، احمرَّتا قد كانتا اللتنَي
فمه. شكل قاطعة خطوٍط يف راسمتنَي

الصادرة والهمهمة أين؟ ربي؟ يا الحدة كتلك بحدٍة مرسومًة كهذه مالمح رأيُت أين
أين املعجزة، يشبه بيشءٍ وأيًضا املالمح، بنفس وثيقة الهمهمة هذه نفس االزدحام هذا عن
بد وال هذا، حدث بالتأكيد قبًال، عشتُها اللحظة هذه أعرف، ال ربي؟ يا هذا يل حدث ومتى
ينتهي، يكاد الكون بأن الشعور األخرية، الفرتة يف زيارتي عىل دأَب الذي الشعور ذلك أنه
عالمات آخر املقبلة، السنني وماليني آالف إىل سيمتد صمٌت يحل، بدأ امُلطِبق والصمت
انقرَضت، قد اإلنسان وجود َطواَل الكون بها حَفل التي الهائلة الحركة تختنق، الحياة
والرمال. والريح والنهار، والليل والقمر، الشمس إال يبقى وال األبدي السكون وسيعود
تبدو املرأة، ساق من الرجل ساق تمييز تستطيع تكاد ال مختلطة ُموزَّعة ٌة ُمرتاصَّ األجساد
الرمل، قلب يف سقَطت إبرة عن يبحثون كأنهم والجميع َعر، الشَّ من خاليًة كثرية أحياٍن يف
وانكفئوا األرض، إىل بأذرعتهم استندوا وقد تماًما، ممدَّدون ولكنهم فقط، ُمنحنني ليسوا
يف ما بطريقٍة ُمخبَّأ أنه بد ال يشءٍ عن بحثًا محاجرها من تخرج تكاد عيونُهم الرمال عىل

الرمل.
األنوف، ويسد العيون فيمأل الرمل، ثائرة تُثري منها حركٍة كل كثرية، األطراف
زوبعًة بحركته وأثار تحرَّك، أو سار أو وَقف شخًصا ألن االحتجاج؛ رصخات وتتصاعد
حياتنا يف واملوجود الكائن الصغري اليش العرص، معجزة املعجزة، الرمال. ساكن يف صغرية
انفعاٍل بأي له وا يُحسُّ أن دون به يعُربون فالجميع صغريًا، لكونه إنما األول، وجودها منذ
أو شيئًا صدَمت أنها تُحس أو تشُعر أن دون به تصطدم أو تُدميه أقدامهم احتفال، أو
منها يحظى أن الرجاء دائم وموجود، كائن إنه والعويل، الرصاخ دائم واليش بيشء، تعثَّرت
فائدة. بال به أحسَّ أو سمعه أو رآه أنه تُفيد أبله طفٍل من واحدة إشارًة ى يتلقَّ أن بالتفاتة،
حولهم، ما إىل يُفيقون للحظٍة ولو يدعهم أن من وأكرب أقوى مشاكلهم يف انغماُسهم الناُس
هًة ُموجَّ قصريًة أنظارنا أصبَحت رؤيتنا، يف أحراًرا نُعد لم إننا البال. خايل بنظرِة لونه ويتأمَّ
يعكس ما إال داخلنا من ينعكس ما نرى نُعد لم إننا أي معرفته؛ تَودُّ ما إىل أو تعرفه ما إىل
كما النفس خارج هو ما ي تلقِّ عىل البكر القدرة تلك فَقدنا وأحالمنا، وتفكرينا اهتماماتنا
من ومعتقداتنا آرائنا وبناء عليه، أو له واالنفعال وبساطته وُعمقه وتلقائيته بروعته هو،
يحدث ما دائًما العادة يف ولكن صواب، عىل أننا به نُربِهن أو نُثِبت لكي إال نرى ال خالله،
وننظر أعناقنا، نَْلوي أن عىل يُرِغمنا إرادتنا رغم بد ال يشءٌ مصادفة، يَعِرض حدٌث يشء،
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الداللة، بالغ أنه إال صغريًا يكن وإن يشء، أمام أننا للعادة، خارق حَدٍث أمام أننا فنُفاجأ
ليصبح انتباهات إىل االنتباهات تجر ومعها األُوىل، اإلدراك رصخة أحدنا من تفِلت وحينئٍذ
إليه، بحاجٍة نحن كم ونُدِرك ونكتشف األول، اهتمامنا محور وليلٍة يوٍم بعد اليشء ذلك
العقول فَقدوا َمن اندفاَع حينئٍذ ونندفع لها، حيوي الزٌم هو وكم حياتُنا، تفتقده كانت وكم
رأي نراه أو بنظرة، منه يحظى أن منا اإلنسان أمل ويصبح فيه، مبالًغا اهتماًما به نهتم
كدُت األوىل اإلدراكة ولدى لكم، حَدث ما يل حَدث نفيس أنا أمل؟ بخيبة أُصبتم هل العني.
اليشء األول، الشهري خطأنا نُخِطئ أال إذن لنحاول األمل. خائب يائًسا وجهي عىل أهيم
عنه الناس يميض كان وكما وقائم، موجود هو كما وإنما نريده كما ال اليشء ذواتنا، خارج
الحقيقة يف كان نادر، معدٍن من قطعة أو غريبة حرشًة ليس إنه ُمدركني، أو ُمهتمني غري
يزال ال أنه واملفروض جميًعا، بها ُولد وأسناٌن وفم وأنف وعينان أذنان له ومثلك مثيل بًرشا
عىل عاٍم كل تخرج املواليد فآالف الحق؛ غري أقول أو أهزل ال أنا يمتلكها. هذه لحظتنا إىل
ورأَسني بصدَرين واحد بطٌن وأحيانًا أحيان، ببعضيف ملتصٌق بعضها شاذَّة، مواليَد هيئة
هذه حالتنا يف اليشء أن االختالف كل وأرجل. سيقاٍن وأربِع بحوَضني أسفل ومن أعىل، من
حتى وال القدم كرة حجم يف يكن لم ال، هنالك، ما كلُّ وهذا الحجم، صغري جنينًا كان
كامل فهو هذا ومع األصبع، ُعقلة نصف حجم يف كان الدقة شئتم إن الربتقالة، حجم يف
بصوٍت يُرصخ أنه هنالك ما كل ويرقصويرضع، يرصخ أن باستطاعته متناسبها األعضاء
كله وضعتَه لو وحبَّذا أذنك، من كثريًا تُقرِّبه أن تسمعه لكي عليك سماعه، تستطيع ال
النصنص يحاول ُمتشنِّج عصبي رصاٌخ يكون، ما أوضح ُرصاخه تسمع لكي أذنك؛ داخل
لم أمه أن درجة إىل صغريًا كان الحياة. وعىل علينا إرادته يفرض أن نُسميه» سوف «هكذا
وحسبَتْه به، تُحس أن دون الرحم يمأل كان الذي املاء مع منها انزَلق ولَدتْه، أنها تلحظ
املنزل سكان أرعبَت رصخًة رصَخت وتأمَلته تناوَلته حني ولكنها املشيمة، من قطعًة الداية

النطق. فقَدت األبد إىل وإنما النطق، فاقدة تسُقط ولم جميًعا،

كادت حمِله وَطواَل العقم، من عاًما عرش أربعة بعد به حمَلت قد كانت األم! أتعَس وما
عما إطالعه عىل تجرؤ لم هذا وعىل أبيه، عنَي به يُِقر ولًدا يجعله أن هللا إىل تُصيلِّ وهي تُجن
املاء مع بالجنني تُلقي أن قرََّرت قد كانت أن وبعد كاذبًا، كان الحمل أن له وزعَمت به، أتت
العثور تستطيع كانت الرفيعة وبالحقنة الوسادة، تحت وأخَفتْه الضنى، عليها صعب القذر
أن وبعد واعرتَفت، وانهارت تُرِضعه، وهي يوٍم ذات الزوج وضبَطها وتغذيته، فمه عىل
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يجب وأنه منها، أو منه ليس — خطأ هناك كان إن — الخطأ أن وأيقن رشده، إىل األب ثاب
وتعلم؟ تربَّى كيف أما والدته، ظروف كانت تلك وسكن. رِيض هللا، قَسَمه بما يرىض أن
وأنه النادرة، التحف َجْمع يهوى السلطان أن يوٍم ذات األب سمع فلقد أخرى؛ قصٌة فتلك

قبله. أحٌد امتلكها ما أصيلة تحفًة له يُحِرض َمن لكل سخية مكافأًة يدفع
يتعلَّمها مسألٌة االبن فُحب حب، أي ُحب نص» «نص لل الرجل قلب يف يكن ولم
فاالبُن ينطق كيف ابنه األب يُعلِّم وكما النطق، أو امليش الولد يتعلَّم مثلما ويكتسبها الوالد،
عدسٍة إىل يحتاج وأبوه أباه، يُعلِّم أن نص» «النص يستطيع فكيف يُحبه، كيف أباه يُعلِّم
كان ولهذا تُحبه، كانت التي هي وحدها األم رأسه؟ من بطنه يعرف أو وجهه، يرى كي
رشاء يف السلطان له أعطاه الذي املبلغ من جزءًا يُنِفق وأن ويأخذه، يُساهيها أن األب عىل
بالده وأموُر حياته يف املمتد الفراغ من يعاني كان الذي السلطان أما ومصاغ. لها مالبَس
واليشء ومبتغاه، غايته نص» «النص يف وجد فقد سلسة، هادئٌة ورعيته وزيره ها يُسريِّ

املتعة. كل هذا يف ويجد ووقته، نفسه كل له يُكرِّس أن يستطيع الذي
أنه واعترب ويكتب، يقرأ كيف هذا بعد ثم وينطق، يتكلَّم كيف يُعلِّمه أن عليه كان
وأن وأصدقاءه، نه ِخالَّ عليها يُفرِّج أن يستطيع معجزة تحفًة يمتلك ألصبح هذا ق حقَّ لو

أخرى. متعٍة أيُّ دونها متعًة بهذا نفسه ويمنح يمنحهم
إذا أو مثًال البلوغ عند ويُصِبح الزمن، بُميض نص» «النص يكَرب أن كان خوفه كل
حتًما ولكنه حجًما، وأقلَّهم أقرصاألقزام يكون ربما الحجم، ضئيل قزٍم مجرد رجًال أصبح
األيام، مع ينمو يكن فلم القلق، مئونة كفاه نص» «النص أن غري ميزاته. أهم سيفقد
له يحُدث لم الرجولة سن قارب حني إنه بل مالمحه، تتغري حتى أو حجمه، يزداد أو
أسعد كان ما شعرات عُرش بالضبط فيها لحية فجأة، له نبتَت لحيًة أن سوى تغيرٍي أدنى
لتنمو خمًسا ويرتك شعرات، خمَس منها يجتثُّ وهو أو بنفسه، له يحلُقها وهو السلطاَن

العلماء. كذقون صغرية بديعًة ذقنًا وتكون
كان الذي الرتانزستور، الجهاز استخدام يُحِسن فأصبح النطق، نص» «النص وتعلَّم
من ف يُخفِّ بحيث له، األُذن بمهمة يقوم الوقت نفس ويف مسموًعا، ويجعله صوته، م يُضخِّ

َسْمعه. ُمتناَول يف وتُصبح الدقيقة، أذنه إىل تصل كي ويُهذِّبها الصوت موجات
والكتابة، القراءة يُعلِّمه أن للسلطان أمكن نص» «النص مع تم الذي االتصال بهذا
يف نص» «النص يقضيهما كان ساعتنَي عدا وفيما الطويل. املعرفة ُسلَّم معه يبدأ وأن
إىل أولها من القَدم املسطرة فوق أثنائهما يف يسري عنيفة، رياضًة والرتيُّض اإلفطار تناُول
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وأكثر ساعة ملدة العوم يزاول أو ساعة، نصف يتعدَّى ال قيايس رقٍم يف ويقطعها آخرها،
مرات. أربَع وأحيانًا مرات، ثالَث محيطه حول يدور أن ويستطيع املاء، كوب يف

له أتاح وقد والتحصيل، للدراسة مرتوًكا نص» «النص وقت كل كان هذا عدا فيما
ويف الخامسة، يبلغ لم وهو االبتدائية، املرحلة من ينتهي جعله مما كباًرا أساتذًة السلطان
إمكانيات بدأَت فقط هنا الجامعة. لدخول واستعد الثانوية، الدراسة من انتهى العارشة
أقلُّ ليدُرسها اختارها التي العلوم كلية منهج أن وجد فقد تظهر؛ املعجزة نص» «النص
وقته، من أقل كانت مًعا والزراعة والعلوم الطب إن بل وقته، كل يستغرق أن من بكثرٍي
طب ثانية ترشيح يف نجح مثًال الثانية السنة ويف والفنون. والقانون اآلداب بجوارها فأخذ
املقررة القوانني وكل ومدني، كهرباء ثانية ومدني، وكهرباء ميكانيكا ثانية وميكانيكا،
وليسانساتها، الجامعة بكالوريوسات جميع يف قدَّم البكالوريوس ويف حقوق، ثانية عىل
ُكلِّيًة عرشة أربع يف معيًدا ليُعنيَّ جاءته التعيني خطابات إن حتى جميًعا، فيها نجح وبتفوٍق
ترتاءى؛ مأساته أشباُح بدأت مناصِبه ِل أوَّ مهامَّ ليتسلم فرًحا ذهب وحني واحد. وقٍت يف
معه والحديث اهتمامه إثارة يف ينجح حني أو اهتماًما، يُعريه أو له يأبه أحًدا يجد لم إذ
حظه دفعه إنساٍن إىل ال نظرتهم إليه ينظرون الجميع كان طلبه، بجدية إقناعه يف ينجح
قد حرشٌة وكأنه شاذة، ظاهرًة باعتباره وإنما إال، ليس الحجم صغري يكون أن إىل السيئ

كاآلدميني. النطق يف نجَحت
بدور الحرشة تقوم أن جميًعا نستنكر مثلما واالشمئزاز االستنكار إىل تدفع ظاهرة
وعاد الحرشة. بدور يقوم أن إنساٍن أي من مطلًقا فيه نستنكر ال الذي الوقت يف اإلنسان
ومن لألمر، رتب قد كان والذي بنظرة، يشءٍ كل أدرك الذي السلطان أَمِره ويلِّ إىل مهموًما
أن خطريًا، أمًرا انتوى قد كان الدكتوراه، لدراسة يُحرضِّ نص» «النص كان التايل اليوم
روتينية، أعماًال يؤدُّون زمالؤه كان وبينما الوقت. نفس يف دكتوراه عرشة أربع يدُرس
آخر بعٌض كان الذي الوقت ويف االستخدام، قوانني عىل والسخط الروتني لعن يف ويبدءون
نفسه نذر عبٍّا، الحياة ملذات وعب للتهليس كليًة نفسه ووهب يشءٍ، كل من يئس قد منهم
بل — الجامعة تاريخ يف مرة وألول استعداده، أكمل قد كان سنوات ثالث ويف للدراسة، هو
من مختلفة، مادًة عرشة ألربع لجنًة عرشة أربع تجتمع — كله البرشي الجنس تاريخ يف
نفس يف نص» «النص لتمتحن الخاصة الجراحة إىل اإلنتاج هندسة إىل العليا الرياضة
وأجلَست املناقشة، نظام من الجامعة ت غريَّ العادي غري الحدث هذا أجل ومن الوقت؛
عليهم يبُد لم الذين املمتحنني مقاعد تناثَرت وحوله الحجرة، منتصف يف نص» «النص
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وأنت أو تدُرس وأنت شكلك يهمه ال فاملجتمع شكله؛ أو نص» «النص لحجم استنكاٍر أي
العمل! تطلُب إليه تتقدم حني ويختار ويفحص ق يُدقِّ يبدأ فقط إنه تُمتَحن،

لدهشتهم يكتشفوا ولم يُناقشونه، اللجان وأعضاء املمتحنون راح ساعًة عرشة وألربع
بلغ أنه أكثر اكتشفوا إنما االمتحان، مواد من مادٍة كل تماًما واستوَعب هَضم قد أنه
العلوم ألوان عالقة يف تماًما جديدة عامٍة نظرياٍت إىل وصل أنه للمواد استيعابه من
عن فشيئًا شيئًا تكشف خطرية قواننَي إىل أوصَلتْه نظريات ببعض، بعضها واملعارف
كان إنه بحيث املختلفة، وأشكالها للمادَّة املوضوعية والقوانني البرشية املعرفة جذور
من حينئٍذ النقاش ل وتحوَّ كله. الكون عالقات يحُكم الذي األول القانون إىل معهم يتوصل
وصل عما ويُحدِّثهم ُكنوَزه «النصنص» لهم يُخرج تالمذٍة إىل «النصنص»، تمتحن لجان
نادر، طراٍز من عبقريٍّ أمام أنهم فقط ليس فجأًة أدركوا قد مذهولون، حيارى وهم إليه
واإلغراق منفصلة، كأجزاءٍ الكون دراسة وأن عبثًا، حياتهم قَضوا أنهم اكتَشفوا ولكنهم
هو واملعرفة للدراسة وسيلة خري وأن الكلية، النظرة عىل القدرة َسلبَهم قد ص التخصُّ يف
سينا ابن أيام الحال كان مثلما أخرى مرًة العالم يعود أن هو نص»، «النص فعله ما
يفتح الذي ذلك للعلم، السحري املفتاح إىل يصل أن ليستطيع يشءٍ كل يف عامًلا رشد وابن
ذهول، من فيه غارقني كانوا ما فرغم حدث؛ ما يحُدث أن بد ال كان وأيًضا ُمغلق، باٍب كل
كادوا ما األول، الحياة درس ى تتلقَّ وكأنها «النصنص»، من ى تتلقَّ الفاغرة أفواههم ورغم
يغرقون عادوا حتى عليهم، الدرس إلقاء من هو ينتهي باألحرى أو نقاشه من ينتهون
فردية معجزٌة هي وهل نصية»، النص «الظاهرة أسَمْوه ما حول الحامية املناقشات يف
يستعملها أن إنساٍن أي باستطاعة وطريقٌة أسلوٌب هي أو إليها، الوصول إىل سبيل ال
من استخراجهم يُحاول وهو نص» «النص صوت بُحَّ وملا النتائج. نفس إىل بها ويصل
أيًضا تجاهها انقسموا عمليٍة يف مستغرقون وهم إليه، أخرى مرًة أنظارهم ولْفَت النقاش
ونها يُسمُّ جديدة علمية درجًة يمنحونه أو منفصلة، دكتوراًه عرشة أربع يمنحونه هل
ينتبه أو أحد، به يشُعر ال الجمع وسط من نص» «النص انَسلَّ الدكتوراهات؟ دكتوراه
مواجهة إىل أخرى مرًة عاد وقد القلب، مهموم وحيًدا، انَسلَّ اهتمامه، يُوليه أو أحد، إليه
أمره ويل كان ومنصوبًا. قائًما باملأتم ليُفاجأ بيته إىل وعاد السيئ، وحظه الحزين واقعه
حتى يستطيع وال أحد، إىل يُمتُّ ال ورَحل يرحل، أن عليه الغد منذ وكان مات، قد السلطان
يُنِزله يرىضأن فندٍق مدير وال بيتًا، له ر يُؤجِّ يرىضأن بيٍت صاحب فال مكان، إىل يُمت أن
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يلبث ال ثم بُرهًة، عليه ويتفرَّج يُخاطبه نفسمن به تمتلئ والتقزُّز االندهاش نفس بفندقه،
الته. لتوسُّ أو له يأبه يعود وال يده، منه ينُفض أن — لُعبته من ينتهي حني كالطفل —

مكاتبهم، يف منفردين يلقاهم كان حني بعبقريته يُشيُدون كانوا الذين األساتذة نفس
وتمنع أيديهم، تُشل التي بالعقبات تبصريه وإال األكتاف، َهزِّ سوى له يملكون ال كانوا
كإنساِن وإنما كعالم، أو حتى كدكتور ال — عمل أي — بعمل إليه يعَهد أن منهم الواحد
وظاهرة علمية عينٍة مجرد قسمه، يف يُبقيَه األمراضكي علم أستاِذ عىل عَرضنفَسه تجارَب
قانون إن قائًال: الرجل له اعتذر وأمراضه، النمو هرمونات عن للكشف دراستُها ممكن
الغيني، والخنزير الفريان، أمثال من فقط التجارب بحيواناِت إال االحتفاظ يُبيح ال الجامعة
لحاَسبه فعَلها لو تجارب. بإنساِن االحتفاظ تُبيح مادٌة به يُوجد ال القانون ولكن واألرانب،
واإلذاعة والتليفزيون الصحف حتى الجامعة، ولعاَقبَته عسريًا، حسابًا املحاسبة ديواُن
وجدوه حتى عنه، يبحثون الصحف مندوبو جرى العليا األوساط يف تُه قصَّ شاعت حني
عرشاِت وأعَطى الفوتوغرافية، الصور عرشاِت له وأخذوا الجامعة، أساتذة من أستاذ عند
يُحِرضون كانوا عينك وعيني وأمامه التليفزيون، يف لقاء. من أكثر معه وعملوا األحاديث،
كلها بالدنيا يُحس يتكلم حني كان االستوديو ويف فيه، رأيهم ليقولوا الطب أساتذة بعض
يتناسب عمًال له يجدوا أن منهم ويطلب صدره، لهم ويفتح يتفاعل، ويبدأ إليه، منصتًة
منه ويطلبون إليه، وحاجته العمل حكاية يذُكر كان ما وكان الته، ومؤهِّ العلمي مركزه مع
حتى أو معيد، أو مدرس كلمة يذُكر يكاد وما يريده، الذي العمل نوع عليهم يقرتح أن
وسادرين حجمه، وإىل إليه مشريين مقهقهني، ضاحكني ينفجروا حتى معمل، يف محرض
فَرت أقلَّ أو أسبوٍع بعد كثريًا، به االهتمام موجُة تَستِمرَّ لم وكالعادة بُد. ال عليه الضحك يف
درجِة إىل أوَّله، يف األمر كان كما كبريًا حادثًا التليفزيون يف ظهوره يُعد ولم عنه، الحديث
فيلًما. حياته عن يُنِتج أن فكَّر قد ازدهاره موجة أثناء كان الخاص القطاع منتجي أحَد أن
من ثالثة أو شهَريْن عن يقل ال ما سيأخذ األقل عىل فهو وأفرحه؛ «النصنص» أسعد خربٌ
فكرة أن املنتج نفس وجد حني خاب أن لبث ما نفسه األمل هذا أن غري واالستعداد، العمل
وه ويُسمُّ ببطولتها، يس إسماعيل يقوم أن املستحسن ولكن صحيح، هذا ممتازة الفيلم

الجامعة! يف يس إسماعيل
نص» «النص وجد اإلعالم وسائل يف عنه الحديث وانتهاء الفيلم، فكرة عن وبالعدول
مفتوحة أنها يتخيل كان التي األبواب كل وجد تام. كامٍل فراٍغ يف يحيا وليلة يوٍم بني نفسه
هناك وكأن معلوم، سبٍب بال اآلخر وراء الواحد دونه تُغَلق انتظاره يف مصاريعها عىل
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العمل هذا يرتكب أن قرَّر وكان أحمق. عمًال يرتكب أو عقله، يفقد أن هدُفها خفية مؤامرًة
املشنقة. حبل «َخي» من أضيق أصبَحت حتى الدنيا، به ضاقت فقد وينتحر؛

مبنى إىل طريقه اتخاذ يف رشع الفور وعىل كثريًا، تفكريًا األمر منه يتطلَّب ولم
أخذ يستطيع يكن لم هو إذ الكثرية؛ الطوابق َصِعد قدَميه وعىل التحرير، ميدان يف ع املجمَّ
يشُعر. أو يُِحس أن دون أحُدهم يفعصه أن مخافَة األوتوبيسات ركوب أو األسانسريات
وما حياته وراجع امليدان، يف الهائلة املرور حركة عىل وأرشف املبنى، سطح إىل خرج
قصته أن تماًما واضًحا كان ولكن األخرية، لحظاته يف بها يتعلَّق أمل ة قشَّ يجد علَّه ينتظره
يستطيع كان يُريدها، التي بالطريقة يعيش أن بإمكانه يُعد لم وأنه انتهت، قد الناس مع
ويسكن اتفق، كيفما يأكل غريه، واملاليني اآلالف يحيا مثلما الحياة هامش عىل يعيش أن
حياٍة يرفضأي جعَلتْه منها نهل التي املعرفة كنوز ولكن اتَفق، كيفما ويُوجد اتفق، كيفما
الفرض هذا يف فشل فإذا حياته، الحياة يفرضعىل أن إال هو، يريدها التي الحياة إال أخرى
املقام الصغري السور حافة من وقفز عينَيه وأغَلق يموت. أن وبطولة صمٍت يف عليه كان
تتعرَّض الشمعة كأنه ويبهت يبهت وبوعيه ويهوي، يهوي بنفسه وأَحسَّ السطح، فوق
اللحظاِت أن غري األبد، وإىل تماًما الوعي ويفقد الشمعة، ستنطفئ حاًال قوي. هواءٍ لتياِر
يُغِمض فعاد برسعة، األرض من يقرتب نفسه فوجد عينَيه، فتح عىل جرؤ حتى طالت
مكانه من يتحرك ولم باألرض، اصطدم الوعي فقدان من بدًال التالية اللحظات ويف عينَيه،
وهو فاته كيف آه! هائلة. بآالٍم أحس األمر يف ما كل يأِت، لم املوت أن غري املوت، منتظًرا
عظامه؟ َكْرس حتى أو وفاته إىل يؤدي أن يمكن ال وزنه يف َمن سقوط أن الكبري العالم
لم نفسه. عىل يقيضبها أخرى وسيلٍة عن برسعة يبحث راح غضبته ويف َغِضب، املرة هذه
القطار، عجالت تحت القضاء وينتظر الحديد، السكة قضيب فوق ينام أن إال أمامه يكن
فوق من طار حتى بنفخه، ل تكفَّ القادم القطار عن الناتج فالهواء يحل؛ لم القضاء ولكن
وفقط نفسه فوجد جرَّبه، النيل يف الغرق حتى الزلط. عىل كالريشة واستقر القضيب،
أن مخافَة مالبسه خلع يف يُفكِّر ولم املاء، سطح عىل يطفو مالبس من يرتديه ما بحجِم

ره. يتصوَّ يكن لم مصري وهو عاريًا يعيش أن إىل فيُضَطر الوسيلة، تفشل
حدٌّ لها املوت نية وكأن إليه، ل التعقُّ بعض بَردِّ جميعها الوسائل هذه فشُل ل تكفَّ
املوت. منتويًا يظل أن عىل قادًرا اإلنسان يصبح ال محاولتنَي أو محاولٍة بعد بحيث محدود،
كما ليحيا يُكاِفح أن يحيا، أن قرَّر الثالث فشله بعد النيل ماء سطح عىل طاٍف وهو وهكذا
عىل إليه يُقدِّموها أن يستطيعون ال الناس دام ما وأسنانه بأظافره الحياة وينتزع يريد،
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يف وهكذا بحياتك. تفعل ماذا أيًضا تُقرر أن عليك تحيا أن تُقرِّر ولكي الفضة، من طبٍق
استعىص ما كلَّ املقبلة القادمة بحياته يُحل أن قرَّر قد نص» «النص كان اللحظة نفس

حلُّه. اليوم ذلك حتى البرشية عىل
ِصَغر نفس كاآلخرين، الحياة يف حقه وبني بينه حائًال يقف كان الذي اليشء ونفس
اإلقامة يريد مكاٍن أفخَر يختار أن باستطاعته اآلن يريد. كما يحيا كي به ل تَوسَّ حجمه
فهو حجرته رقُم أما فيه، ليُقيم هيلتون واختار ويُجرِّب. فيه يعمل مكاٍن وأحسَن فيه
أجمل حجرة رقم فهو مشغوًال كله الفندق كان وإن قاطن، يشغلها ال حجرة أي رقُم
رشيكها وتكتشف البطانية، ترفع أن مخافة قبلها، يصحو أن رشط عىل قاطنيه من قاطنٍة
بعد جميعها الكليات معامل اختار فقد العمل أما الرعب. من عليها ويُغمى الفراش، يف
واملعمل السكن له ر توفَّ وقد واآلن أمره. تحت كلها تُصبح حيث الدرايس، اليوم انتهاء
وكان ويعمل. املعرفة كنوز من عقله به يَحِفل ما يستغل أن إال أمامه يُعد لم واألدوات
عنه، وازَورُّوا تجاهلوه الذي هؤالء كل عىل درًسا به يلقي أن وأراد اختاره، موضوع أول
اكتشف قد كان أسابيع بضعة سوى تستغرق لم أبحاٍث وبعد القمر. إىل الوصول كان
فقد بكثري؛ هذا من أبسط طريقًة استعمل الوقود، وال الصواريخ يستعمل لم ال الطريقة،
مادة تشحن أن استطعَت إذا أنك بمعنى نوعية؛ شحنٌة أنها وأدرك الجاذبية، ُكنه اكتشف
استطاع وهكذا أعىل. إىل األرضوتصعد مع تتنافس فإنها األرضية، الجاذبية شحنة بنفس
بواسطة الهندسة بكلية امليكانيكا معمل يف صنَعها التي الصغرية الفضاء مركبَة يشحن أن
وبتقوية األرض، مع املرَكبة تناَفَرت الجهاز وبتشغيل السفينة، داخل مُركَّب صغري جهاٍز
يزيد ال فيما والقمر األرض بني املسافة قطَعت أنها درجة إىل بها يُرسع أن أمكن الشحنة
تعادَلت وهكذا القمر. بنفسجاذبية السفينة شحن أعاد القمر من اقرتب وحني الساعة، عن
ر وَطوَّ بسالم. القمر سطح عىل وهبَطت األوىل، اندفاعها قوة مع القمر مع تنافرها قوة
ل يُشغِّ أن يكفيه كان وهكذا األخرى. الكواكب إىل يسافر أن ليستطيع اخرتاعه؛ هذا بعد
بجاذبيٍة يشحنها الوقت نفس ويف األرضية، الجاذبية السفينة عن يمنع بحيث الجهاز،
تتفاعل الكوكب ذلك بجاذبية فإذا يختاره، كوكٍب أي أو الزهرة أو املريخ لجاذبية مضادة
السفينة كانت ُمرشٍد أو فضائية مالحٍة أو بوصلة إىل حاجٍة ودون السفينة، جاذبية مع
مليون إىل بالرسعة يصل أن استطاع لقد حتى عظمى، بقوٍة الكوكب إىل تلقائيٍّا تنجذب
يف القمر إىل الوصول يستطيع كان وهكذا الضوء. رسعة أضعاف وهي الثانية، يف كيلومرت

ثانية. ٢٥٠ يف املريخ وإىل ثانية، نصف
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السنوات مئات عنَّا تفصلها التي األخرى العوالم إىل للسفر الطريق عىل قَدَمه وضع وهكذا
الرادارية وتلسكوباته وبدراساته ع. يتوقَّ كان كما املريخ عىل حياًة يجد لم هو إذ الضوئية؛
كل أن بمعنى التماثل؛ قانون الكون، قوانني من أساسيٍّا قانونًا هناك أن يكتشف أن أمكنه
الشمسية املجموعة أن بمعنى واحد، بنظاٍم واألقمار الشموس فيها تُوجد نجمية مجموعٍة
منها البُعد نفس وعىل شمسنا، مثل شمٌس األخرى هي لها اآلخر الكون يف ملجموعتنا املقابلة
وهكذا، األرضية، ُكرتها تُوجد منها ميٍل مليون ٥٣ بعد عىل وأيًضا وزهرتها، مرِّيخها يُوجد
تبُعد كرة وهي ملجرتنا، املقابلة املجرة يف املوجودة األرضية الكرة يف إال تُوجد ال فالحياة
ثمانني قطعها يف اإلنسان ويستغرق ميل، ٥٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بحوايل عنَّا
يقطعها ميٍل مليون ٩٣ واألرض الشمس بني املسافة أن عرفنا فإذا ضوئية، سنٍة مليون
تفصلنا بد ال التي الهائلة املسافة ر نتصوَّ أن ألمكن دقيقة، ونصف دقائق ثماني يف الضوء
أن «النصنص» عىل كان إليها الوصول أجل من والتي األخرى، األرضية الكرة زميلتنا عن
بكثرٍي أرسع رسعٍة إىل الفضاء بسفينة تصل جاذبية قوة يُولِّد أن يستطيع جهاٍز إىل يصل
املدة ونفس إليها، للوصول ضوئية سنٍة مليون ثالثني الستغرق وإال الضوء، رسعة من
رسعة مرة مليون مليون تُوازي رسعٍة إىل بجهازه يصل أن أمكن وهكذا منها. العودة يف
فقط، يوًما ٧٤ بحر يف منها ويعود املقابلة األرضية الكرة إىل يذهب أن أمكنه وبهذا الضوء،

ترى. كما للعادة خارق يشءٌ وهو
من مساعدة دون بمفرده به يقوم هو إذ وقتًا يستغرق كان الجهاز هذا بناء أن غري
الرحلة لهذه تكفي والوقود األكسجني من بكمياٍت مزوًدا قويٍّا متينًا يصنَعه أن بد وال أحد،
األخرى، بحوثه يف العمل واَصل فضائية مركبٍة صنع يتم أن انتظار ويف ولهذا الطويلة؛
لإلنسان بدراسته أنه ذلك العبقرية؛ درجة إىل للوصول عرشيوًما األربعة فاكتشف«كورس»
تغذية عن مسئول خاص هرموٌن مبعثها العقلية والقدرة الذكاء أن اتضح وللحيوان
منها املستخَدم الجزء أن إال جبارة طاقٌة البرشي املخ طاقة أن ومع املخ. خاليا وتشغيل
الستطاع يته َكمِّ من زدنا لو أننا حني يف قليلة، بكميٍة يُفَرز الهرمون هذا أن ذلك ا؛ جدٍّ قليل
بواسطة وهكذا يُذكر. جهٍد ودون اآلن، يعمله ما أضعاِف أضعاَف يعمل أن البرشي العقل
أن إىل البرشي بالعقل يصل أن أمَكنَه يوًما عرش أربعة مدى عىل تُؤخذ حقنًة عرشة األربع
املوسيقية. بتهوفن وحساسية أينشتني وذكاء واملرسحية الشعرية شكسبري قدرة له يُصِبح
يصنع أن يستطيع ال ولكنه العبقرية، أعتاب عىل «الكورس» هذا بواسطة اإلنسان يضع إنه
االتجاه هذا يف بحوثه إن بل وينتجه، به يقوم أن وحده هو عليه الباقي إذ آخر؛ شيئًا له
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التي األمينية األحماض تركيب طريقة وبالذات العصبية، الخلية تركيب طريقة إىل أوصَلتْه
صنع عن املسئولة األمينية األحماض وهي الخلية، هذه نواة داخل الكروموسومات ن تُكوِّ
عىل قادرة حيٍة موادَّ إىل العضوية وغري العضوية املوادَّ تُحيل أن تستطيع هي إذ الحياة؛
إىل الوصول يستطيعوا لم سبقوه الذين العلماء أن املشكلة كل والحركة. الذاتي االنقسام
خاليا أن حني يف والحيواني، اإلنساني الجسم خاليا عىل يدُرسون كانوا ألنهم الرتكيب؛ هذا
هو اتخذ ولذلك الحي؛ الكائن من أجزاء سوى ليست عددها كثر مهما والحيوان اإلنسان
البيضة، اتخذ دراستها، تسهل بحيث ا، جدٍّ الحجم كبرية ولكنها واحدة، خليٍة ذا حيوانًا
اإللكرتوني فوق امليكروسكوب وبواسطة بذاتها، قائمة حية وحدًة باعتبارها الدجاج بيضة
يرى أن أمكنه — ضعف مليون إىل التكبري عىل قادر ميكروسكوٌب وهو — ابتكره الذي
نفسها تلقاء من ن تتكوَّ وهي الجزيئات، هذه يرى أن أمكنه بل األميني، الحمض جزيئات
محاليَل بواسطة استطاع وهكذا العملية. يُقلِّد أن إال هذا بعد عليه يكن ولم وترتكَّب،
سيٍل عن عبارة منشط تياٍر وبإمرار والكربيتية، النيرتوجينية واملواد الكربوهيدرات من
بها تتَِّحد التي النَِّسب تختار أن املواد لهذه أمكن البنفسجية، فوق األشعة من متدفق
هذه ِنَسب يعرف أن أمَكنه وقد الوزن، معلومة موادُّ وألنها الحي؛ الربوتوبالزم مكوِّنًة
ويعرف د، املعقَّ اللغز هذا إىل يصل أن أمَكنه الربوتوبالزم، تركيب يف دخلت التي املواد
منها الخليُة زجاجية، كأٍس يف حية خالياٍت يخلق أن أمكنه بل الحية، املادة تركيب رس
عىل وقادرة الخطر، اقرتاب لدى تنكمش أو وتنجذب بالضوء تتفاعل البيضة، حجم يف
هذا إىل وصل لو أنه قبًال يعتقد وكان خليتنَي. إىل النهاية يف تنقسم وأن بل نفسها، تغذية
كائنات من بكثري أرقى كائناٍت تركيب إىل يصل أن وألمكنه الحياة، رس له ف لتكشَّ الحد
غري آخر ا رسٍّ بد ال هناك أن يكتشف جعَلتْه واجَهتْه التي املشكلة ولكن الواحدة، الخلية
يجعلها الحقيقية الخلية يف كامن وكأنه يبدو الذي الرس ذلك الكيميائي، الرتكيب مجرد
لتأخذ ر تتطوَّ — يشء أهم هو وهذا — يجعلها ولكن فقط، وتتحرك تتكاثر وال تنقسم ال
الكيميائي، الحية الخلية تركيب نفس لها أوجدها التي الخاليا أخرى. أشكاًال باستمراٍر
هو ذلك تتطور؟ ال خاملة هو خالياه بينما ر للتطوُّ قابلة الحية الخلية يجعل إذن فماذا
للبرشية ليبتكر عنه اإلجابة يؤجل جعَلتْه التي الدرجة إىل عويًصا يبدو كان سؤال السؤال،
عليه كان يعالجه ولكي وعالجه؛ الرسطان مثل بشدة إليها تحتاج التي األشياء بعض
معينة خمريٌة هناك إذ السابقة؛ تجربته نفس من السبب اكتشف وقد سببه. يعرف أن
بالخلية الحجم يصل حني وتكاثرها. الخلية تلك انقسام عن مسئولة الحية الخاليا داخل
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وتبدأ اإلشارة، الخمرية تعطي محدد، معنٍي زمٍن إىل العمر بها يصل أو معينة، درجٍة إىل
الكائن الحتياجات خاضعة ولكنها عملها، يف مستقلًة ليست الخمرية هذه تنقسم. الخلية
واالنقسام، التكاثُر ل يؤجِّ أن الجسم يستطيع الحاجة تستدعي ال حني بحيث ككل، الحي
سوى ليس والرسطان معني، هرموٍن بواسطة وذلك الرضورة، استدَعت إذا به يَْرشع أو
تتكاثر تبدأ بحيث الهرمون، هذا أثر من الخاليا داخل املوجودة االنقسام خمائر تحرُّر
اإلنسان تزويد يتعدَّى ال وعالجه حدها؟ عند يُوقفها أو يزجرها هرمون دون أوتوماتيكيٍّا

الجسم. واحتياطات العليا، للمراكز الخلية إخضاع تُعيد الهرمون هذا من بجرعاٍت
وقته يُنِفق فلم األمراض وبقية السل أما الرسطان. مشكلة نص» «النص حل وهكذا
تلك الحيوية، طات امُلنشِّ من نوٍع معرفة إىل ل توصَّ وإنما حدة، عىل كلٍّ لها عالٍج إيجاد يف
تطلق لديها سالٍح وكآخر بثواٍن، موتها قبل املوت عىل أرشَفت إذا الحية الخلية تُفِرزها التي
ميكروبات، من الجسم أعداء كافة تقيضعىل الحيوي ط امُلنشِّ العلماء اها سمَّ خمريًة الخلية
عىل قادٍر منها نوٍع ملعرفة يتوصل أن «النصنص» استطاع لحظة. آخر املريضيف وتنقذ
كل اإلنسان يأخذه منها واحٍد قرٍص وبواسطة بل قوَّتُها، بلَغت مهما ميكروباٍت بأية الفتك
األمراض حتى األمراض، كل من معاًىف سليًما بقاءه اإلنسان يضمن أن يستطيع أسبوع
الرشب، ماء من ب ُمكعَّ مٍرت مليون كل يف يُوضع كابيتال األنتي من لٍرت وبواسطة االجتماعية.
الرأسمايل، الجشع يُطيقون يعودون ال بحيث الناس، أفكار من يُغريِّ أن العقار هذا يستطيع
عليه، الَجْور أو ظلمه يرَضون ال بحيث بالغري، يتصل ما كلِّ يف حساسيًة أكثر ويصبحون
املركز ذلك املخ، يف الغريية مركز م يُضخِّ هو إذ يستأصلها؛ والعدوان الحرب روح حتى
من النوع عىل املحافظة إىل وتهدف اإلنسانية، والترصفات األفعال كافة منه تصُدر الذي
مركز ويذوي، كابيتال بأنتي يضمر الذي اآلخر املركز عكس املجموع، عىل املحافظة خالل
أن نص» «النص استطاع والتليفزيون السينما حتى الذات. خالل من النوع عىل املحافظة
الحياة أضواء بنفس حيٍّا يبدو الفيلم تجعل التي العرض وعدسة التصوير عدسة يبتكر

وتجسيماتها. وطعمها
نظريٍة اكتشاف استطاع بأن شهور، بضعة خالل يف أبحاثه «النصنص» ج توَّ وأخريًا
الذي للجزء رهم تصوُّ خالل من الكون رون يتصوَّ الناس كان إذ الكون؛ لرتكيب جديدة
والتصوُّر مقياسه، ر تصوُّ عىل القادرين الجزء خالل من حتى أو منه، رؤيته يستطيعون
سنٍة مليون ألف إىل امللليمرت من جزء مليون عرشة عىل جزء تصوُّر من يبدأ البرشي
ُوِضَعت لو املسطرة هذه أن حني يف الكون، بها نقيس كنا التي املسطرة هي تلك ضوئية،
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املسافة عىل واحدة قدٌم طولها مسطرًة تضع وكأنك لبدت للكون الحقيقية املقاييس عىل
جزء مليون عىل الجزء من بكثرٍي أصغر يها نُسمِّ مقاييُس فهناك والشمس؛ األرض بني
يه نُسمِّ ما إىل أصغر ضوئية، سنٍة مليون األلف من بكثرٍي أكرب ومقاييس امللليمرت، من
سوى ليست والّذرَّة املاالنهاية. تُوجد ال حني يف املزعومة، املاالنهاية من وأكرب املاالنهاية
بأكملها، أرضية كرٍة سوى ليست الذرَّة يف املوجود واإللكرتون مجرَّتنا، يشبه كامل كوٍن
وكل تدور أجساٌم وحولها نواة عن عبارة إلكرتونية مجموعة تُوجد اإللكرتون هذا وداخل
البعض بعضها إىل تنجذب دقائَق إىل تصل أن إىل وهكذا كامل، فلك عن عبارة منها جسم
وهذا وتتباَعد. تتناَفر تبدأ وحينئٍذ القرب، من األدنى الحد إىل تصل حتى فائقة، برسعٍة
تتجاذب التي الكبرية لألكوان الرسعة وبنفس النبضيحدث هذا نفس إذ الكون؛ نبض هو
يصنع يبدأ الذي السديم، ُمكوِّنة تكوينها وتفقد تتنافر لتعود املسافة، من األدنى الحد إىل
من التجاذب ويحدث واألفالك، املجرَّات ن تتكوَّ حتى فاألكرب، فاألكرب األصغر التجاذُب منه
ع تجمُّ ليسسوى التقائه فطريق أصغر؛ أو أكرب يُوجد وال ثابتة، الكون نبض رسعة جديد.
حتى أو مادة، من جزءًا تكون قد الخارج من أنها حني يف داخلها من نحن نراها لذراٍت
الواحد القانون حجمه. تصوُّر الصعب من حي كائٍن تكوين يف داخل جزيء من جزءًا
أساسه عىل للتجاذُب، التناُفر أو للتناُفر التجاذُب قانون هو كله الكون هذا يحُكم الذي
ع تتجمَّ تظل فالجزيئات األنواع؛ وتعدُّد الحياة نشأة تفسري حتى يشء، كل تفسري يمكن
أنواًعا ُمكوِّنة الجديدة ُمكوِّناتها وتتحدَّد وتنقسم فتتنافر األعىل، الحد إىل تصل أن إىل وتكرب
الحمض جزيء إىل التكوين وإعادة االنقسام، إىل التجميع يؤدي حتى الجزيئات من أخرى
ليحُدث تنقسم ثم األعىل، الحد إىل تنمو تظل واحدة خليٍة هيئة عىل ع يتجمَّ الذي األميني
التزاوج، من نوٌع قليًال معها مختلفة أخرى خليٍة مكونات وبني املنقسمة ُمكوِّناتها بني
القرود إىل تصل حتى األنواع، تتعدَّد العملية وبتكرُّر الخاليا. عديد الحيوان ظهور إىل يؤدي
بني الصلة تحُكم التي االجتماعية، العالقات ر تطوُّ بسبب هذا بعد ر يتطوَّ الذي واإلنسان

أفراده.
دواءً اكتشف فيما اكتشف إنه حتى واالخرتاعات، االكتشافات من غريها وعرشات
تستطيع العقد توقيع قبل منه ملعقًة إن بحيث البيوت، ألصحاب الخربة الذمم ملعالجة
وكلها بالعقد، الواردة الرشوط جميع عن إرادته بمطلق يتنازل البيت صاحب تجعل أن

املستأجر. لدى البيت لصاحب حقوق لألسف
أخطر، هو ما إىل يصل أن باستطاعته كان سهلة، مسألًة كان ويكتشف يعمل وأن
يستطيع يكن لم أنه تُؤرِّقه كانت التي املشكلة ولكن تلك، من بكثرٍي أَهمَّ أشياءَ يكتشف وأن
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وأساتذة الرشكات أصحاب إىل بها ويذهب يحملها كان شيئًا، االكتشافات بهذه يفعل أن
وأحيانًا ويضحكون، غريب حيواٍن إىل نظرتهم نفس إليه فينظرون واملسئولني، الجامعة
به يَْلهون األوالد ويجعلوا زوجاتهم، عليه ليُفرِّجوا جيوبهم يف ويحملونه عليه، يقبضون
النافذة من به وقذف أمسكه التي الدرجة إىل أحدهم به ضاق يوٍم وذات الوقت، بعض
وأخذه رب! يا كريم أنت ياما وقال: استبرش، حتى يراه كاد ما فالح رأِس فوق فسقط
وحني حسن، كفأٍل القطن موعد يحني حتى أشهر، ستة محبوًسا وأبقاه القرية يف بيته إىل
األخرية اللحظة يف يُنِقذه ولم لحماره، يُطِعمه أن أقسم ع يتوقَّ كان كما املحصول يَِزد لم
لم وبالتأكيد الحمل. العاقر ألختها يجلب لكي يُبقيَه أن تستحلفه راحت حني زوجته إال
الفضاء ومركبة املعمل حيث إىل ووصل الهرب، يف أفلح ولكنه شيئًا، يجلب أن يستطع
األرضية الكرة يف كان يوًما وثالثني سبعة وبعد الجهاز، أدار وبغيٍظ ت، تمَّ قد كانت التي
مثل يف هناك الناس وجد فقد حياته؛ يف فرحٍة وأروِع بأعظِم ُفوجئ هبط وحني املقابلة.
بوه ترقَّ الذي األرض» «إنسان باعتباره وممالكها الكرة أنحاء به وطافوا به بوا ورحَّ حجمه،
فقد األرضية، ُكرتنا به تمر الذي الحضاري الطور بنفس يمرون كانوا وألنهم طويًال،
التماثيل، له فأقاموا جنة، حياتهم من وجعَلت الحال، يف طبَّقوها التي باكتشافاته زوََّدهم
ولكنه سبحانه، هللا دون من ويعبدونه يُقدِّسونه األرض تلك سكان من كبري قسٌم وكاد
يُحسه كان الذي الشديد، الغريزي بالشوق والعبادة والتقديس التكريم عن ُشغٍل يف كان
وهو الكون، قوانني من آخر قانونًا يكتشف جعله شوق ومرص، وقاهرته، األرضية لكرتنا
رأسه، مسقط إىل اإلنسان يحن وهكذا منها، املخلوقة الخام املواد إىل تحن الحية املادة أن
املعمل، إىل تحن الفضاء سفينة حتى األكرب، للجزء عنه انفصل إذا اليشء من الجزء ويحن
سفينة إىل وصل حتى وتحايل، يُطيق يُعد لم الذي اليوم عليه جاء وهكذا فيه. ُصِنَعت الذي
يُغطِّيها وما كروية أرٍض من أروَعها وما الجهاز، ل شغَّ شوٍق من يهزُّه ما وبكل الفضاء،
رفيٍع رشيٍط من أروعه ما والثالثني! السابع اليوم صباح يف طالَعته التي تلك سحاباٍت من
صحرائها، يف هبط التي مرص أروَع ما األبيض! بحره يف يصب وبرفٍق ويتهادى ينحني
اتَفق حيثما يقيم مدينتها زحمة يف ضاع أن لبث وما أهراماتها! ُقرب املرَكبة غادر حيث
تخىلَّ قد كان لو حتى أرضه األرض، عىل يحيا أنه كلها وسعادته اتَفق، كيفما وينام ويأكل

طموحه. كل عن
األرضاملقابلة أهُل يستخدم أن هو َقطُّ حسابًا «النصنص» له يحسب لم الذي اليشء
وأن فضائه، مركبة مثل فضاءٍ مراكَب يصنعوا أن درجة إىل لهم أعطاها التي معلوماته
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الكرة مدن حول يحوم ظهر وقد املركبات، هذه من برسٍب يوم ذات األرض أهل يُفاجأ
الدنيا اجتاحت التي ى الُحمَّ عن تُحدِّث وال فيها. تموج التي الحياة ويرُقب الكربى، األرضية
وقد — أمريكا يف خاصة — والتليفزيون واإلذاعة الصحافة عن وال الخطري، الحادث لهذا
ذرية قنابَل من لديها ما إخراج حكوماتها من وتطلُب األرض، غزو عن تتحدَّث خرجت
الفضاء)، أفالم تصنع كانت التي العقلية نفس (تماًما الغزاة ضد الستعمالها وأيدروجينية
وخرج سويرسا، جبال فوق هبط قد املرَكبات ب ِرسْ كان هذا من يشءٌ يحدث أن قبل ولكن
تضخيم يف الرتانزستور أجهزة يستعملون األصبع، عقلة حجم يف الثانية األرض سكان منه
من هائلة جموٌع سويرسا إىل واندفَعت اآلخرين، أصوات استقبال ويف اآلخرين، إىل أصواتهم
الراقية الحضارة تلك أرسار عىل الوقوف يريدون االستطالع وُمحبِّي واملخربين الصحفيني
رجال ذكر حني املذهلة املفاجأة وكانت األرض. وغزت اإلعجاز ذلك بمثل الفضاء غزت التي
أهل من واحٍد ابتكار من هي إنما ابتكارهم، من ليست تلك الفضاء سفن أن هؤالء الفضاء
عاٍم منذ مماثلة مركبٍة يف زارهم قد كان مرص، اسمها بلٍد من نص» «النص اسمه األرض
الذي الجهاز هذا ضمنها من واألحياء، والحياة املادة عن هائلة بمعلوماٍت وزوََّدهم مىض،
الفضاء، يف الخارقة الرسعة بتلك يُسافروا وأن أرضهم، جاذبية عىل يتغلبوا أن به أمكنهم

األرض. تهم عمَّ بنت إىل الوصول من يتمكَّنوا حتى
حتى كلية اآلخر الكوكب بأهل االهتمام فَقدوا قد الناس كان ساعٍة ِمن أقلَّ يف وهكذا
هائلٍة أعداٍد يف واندفعوا ُكرتهم، إىل أخرى مرًة الطريق يف وهم ليُودِّعهم أحدهم ينتظر لم
تحويل إىل الطريان رشكاُت اضُطرت حتى القاهرة، إىل الطائرات يف األمكنة يحجزون

القاهرة. إىل جميًعا خطوطها
بحٍث حالة يف وجموعهم األنباء تلك إعالن منذ فهم وصولهم؛ املرصيون ينتظر ولم
مرة وألول امتحنوه، الذين الجامعة أساتذة يعرتف مرة وألول نص». «النص عن دائب
مسئوٍل إىل سائل من والجميع به، وهزءوا العمل منهم يطلب ذهب الذين أولئك يذُكره
وينمو ينمو يكاد ما خيٍط وكل الخيط، يتتبَّع أن يحاول والكل البحث، ى ُحمَّ ركبَتْه قد
كفأٍل به احتفظ الذي الفالح حتى — انتظار غري وعىل فجأة، ينقطع حتى األمل، معه
تماًما، انقطع ثم العاقر، زوجته أخت إىل الناس تتبََّعه خيٌط ثبت — معه ته وقصَّ حسن
كله، للعالم خطري ِجدُّ فاألمر تلك؛ التلقائية الفوىض مرحلة تنتهي أن بُد ال كان ولكن
والتقيص، البحث خرباء جاء والغرب الرشق ومن نص»، «النص عىل العثور من بد وال
التي األماكن ملعرفة اتصاٍل أي نص» «النص ب له وكان سبق، من كل استجواب وأُعيد
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سياحيني مرشدين أصبحوا الذين السلطان خَدم حتى وقته، يُميض كان أين أو يُحبها،
لآلمال؛ مخيبة دائًما النتائج وكانت بدقة، استجوبوهم ُمتَحٍف إىل ل تحوَّ الذي قرصه، يف
أي يف املدن، من بغريها أو بالقاهرة مكاٍن أي يف ويعيش يُوجد أن باستطاعته أن بدا فقد
خرج التي الوحيدة اإليجابية النتيجة مختفيًا. األبد إىل يبقى أن يُمِكنه مكعب سنتيمٍرت اثني
أن يجب إنه مرة: ذات قال أنه واستقصائهم بحثهم من والعامليون املحليون الخرباء بها
فقط ليس كله، البحث ل تحوَّ البالج هذا وإىل الشتاء. يف خاصًة اإلسكندرية، بالج يميشعىل
صيًفا املزدحمة الناس آالف ناس، العاديني. الناس بحث وإنما واإلخصائيني، األجهزة بحث
أسهل تبدو أشياءَ يطلبون وإنما والجاذبية، والحركة الكون قوانني أرسار يطلبون ال وشتاءً
والسيدة الشيب، عىل القضاء يريد الذي واآلخر الشعر، له يُنِبت دواءً يريد األصلع بكثري،
داءٌ به والذي واألبرص، واألعور، واألعمى الساق واملقطوع بالولد، وتحلُم تنام التي العاقر
القاهرة النوايا، ومحصول وعيىس، موىس أيام من ملرىض جيوش الشفاء، عىل استعىص
األرض سكان بعدد إليهم املحبني ورسائل البيت، وأهل املشايخ أرضحة بها تفيض التي
لو يَودُّ الذي الطلسمي، عامله عليه، العثور يبغي الذي املفقود كونه لكلٍّ مرص، وسكان
ويف الصيف يف دائب، بحٍث حالة يف — وأفراًدا جماعات — والجماعات قوانينه، عرف
من ويكبش خدَّه منهم كلٌّ ر يُصعِّ أن يستطيع أقىصما إىل الخريف، ويف الربيع يف الشتاء،
تلك، البحر حشائش كومة يف علَّه املحارة، هذه تحت َعلَّه الكتلة، هذه علَّه ويغربل، الرمال
الجامعة أساتذة السبب االتهامات: تنهال صوٍب كل ومن غًدا، يظهر نفسه تلقاء من علَّه
املكاتب فوق الجالسون والبريوقراطيون البريوقراطية السبب اهتماًما، يُعريوه لم الذين
الجريمة، عن كبري صحفيٌّ كتب هكذا مسئولون، كلنا بل الظهور، عن العبقريات يمنعون

مسئولون. كلنا عنه، بحثًا األرض نقلب اليوم نحن وها شأنه، واحتقرنا أهملناه كلُّنا

اندفاعاٌت تَلتها رعب، صيحُة وكأنها صيحة، صدَرت إليها اتجهنا التي الجماعة وعن
أيًضا وفجأة الصاعقة، فرق أو تهجم حني الحمر الهنود كأصوات واستغاثات ورصخات
صارخة متصارعة متضاربة كتٍل رة، ُمتكوِّ برشية كتلٍة إىل استحالت وقد املجموعة وجدنا
ُخيِّل منهم واحٌد إنه دائًما، الحال فهكذا عليه، عثروا أنهم تحسبن ال ممزَّقة. ممزِّقة ُمولِولة
ينتزعونه اآلخرون وتسابق «النصنص»، هي يده بها اصطَدَمت التي الطني قطعة أن إليه
إذ األيام؛ كل يف وإنما فقط، اليوم ذلك يف ليس صديقي، كلماِت آخر كانت تلك منه.
ليتابع؛ أحد هناك يكن ولم عقله، الكل فقد وقد تتضخم راحت أن البرشية الكتلة لبثت ما
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الحصول أجل من رصاع إما الرصاع: عليك ُكتب وقد الوقت يتحدد األوىل اللحظة فمنذ
املتزايدة البرش كثرة من نفسك استخراج أجل من رصاع أو املزعوم، نص» «النص عىل
كانت صديقي، أجد فلم تطلعُت وفجأة تقربه. أو يقربها من بفعصكل املهدِّدة املتضخمة
الشاطئ. رمال فوق امُلَمدَّة الجثث عرشات بني التايل اليوم يف إال أَرُه ولم ابتلَعتْه قد الُكرة
أو ساعاٍت بضع وكل دائًما الحال فهكذا ُكرة؛ أول أو ن تتكوَّ برشية ُكرٍة آخر تكن لم

والفعص. ر والتكوُّ التداُفع يعقبها التي الرصخة تحُدث أياٍم
يعرف فلم القاهرة، بقدَميه وَوِطئ األرضية الكرة إىل عاد أن فمنذ نص» «النص أما
يعيش وكيف أين أما استعملها، التي فضائه مركبة إىل حقيقًة قاد البحث مكانًا، أحٌد له
البارزة الكتلة هذه يكون ربما يدري من حلَّه، يستطيع ولن أحد يستطع لم لغز فذلك اآلن؟
جيبك يف ربما الحشائش، كومة أسفل أو املحارة هذه تحت ربما الرتاب، من أو الرمل من

تدري. ال وأنت أنت،
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والحديد. واألخشاب والزلط الرمل من عالية كُقبٍة العلو، شاهقة غري الحديدية القضبان
صفراء، رماديٍة إىل األفق وراء ينتهي الطول، يف موغل طويل طويٌل الحديدي الرشيط
الرؤية يف امليض عىل وأرصرَت فيها النظر أمعنَت لو بحيث وتدكن، تدكن أن تلبث ال
عظيم، قوٍس انحناءة منحنيًا املشهد يدخل طويل حديدي رشيٌط سواد. إىل الستحالت
بحياتهم األرض سكان إنسان، مليون آالف ثالثة داخله لتضع تفتحه الذي القوس وكأنه
املاليني، آالف أصبحوا أن إىل كائناٍت بضع كانوا أن منذ بخلدهم دار ما وكل وهمومهم،

الجالل. ذات املهولة الخفيفة االنحناءة نفس منحنيًا أيًضا املشهد من الرشيط ويخرج
الرتابية، ة ُمخرضَّ االخرضار، ُمصفرَّة أوراقها دائم، خريٍف حالة يف شجرٌة بعيٍد غري
حتى أوراق بضع من أكثر منها انتزع الريح هب كلما شجرة واٍه، ما، برباٍط بغصنها معلَّقة
تزيد، وال أوراقها تنُقص ال هكذا أبًدا ولكنها عارية، جرداءَ ستقف اليوم نهاية يف لتخالها
شجرة، اسم، وال زهر، وال لها ثمر ال املرتَّب، املصَفر االخرضار مستمرة الخريف دائمة
الحديدي الرشيط صِعدَت وإذا وقفَت، إذا تتسع األفق دائرة ن تُكوِّ التي تلك ومساحة،
العلو أمكنك لو — تشمل أن باستطاعتها لكأن حتى اتسَعت علوَت وكلما أكثر، اتسَعت

بأَْرسها. الدنيا — الكايف
غري متقطعة هباٍت الريح تهب حني وحني، حني كل بني إال ساكن صامٌت املشهد
خفوت، يف تُوشِوش وهي األوراق تسمع فشيئًا شيئًا إنما تبدأ، كيف تعرف ال ملموسة
الغبار بعض يثور األرض فوق ومن أوراق بضع وتتطاير األزيز. ويستطيل تئز وهي ثم
اختالجٍة من إال والحركة الصوت يسكن ثُمَّ قديم، أرٍز َقشِّ من ُمَهرَّأَة عيدانًا معه حامًال
غري الوقت نفس يف ولكنه داكن، غري صمٍت صمت، إىل يشء كل يئوب ثم لورقة، أخرية
مبارش غري والنور موجودة، غري الشمس إذ املشهد يف كالضوء بالتأكيد هو صمت ميضء،
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الحركة، هزَّات تعرتيه حتى وال يخف أو يشتد ال الدرجة نفس عىل مستمر ولكنه وقليل،
كضوء ضوء واستمراره، وشموله وجوده يف سادر الطويل الحديدي كالرشيط هو إنما

القيامة. يوم التايل يومه مرتَّب، ضيِّق عٍرص
بزاويٍة املشهد أرى ولكني الدقة، وجه عىل مكاني أعرف ال املشهد داخل موجود وأنا

الزاوية. نفس من املشهد أرى فأظل اتجاهي، أو وقفتي من ُت غريَّ ومهما ما،
ال أني كبري طاٍغ وإحساس بمحطة، ليس املكان أن مع القادم القطار انتظار يف إني
بد ال تماًما — فجأة التي اللحظة أنتظر بالضبط. أنتظره فقط إنما ألركبه، القطار أنتظر
تظهر، أن بد ال ولكن فلتكن سوداء األفق، كرة من القطار رأس تظهر — فجأة تكون أن
آخذ مرة ألول أني أشعر وأعيش. وأُوجد فرًحا، أو رعبًا أو هلًعا قلبي فيُدق فجأًة تنبثق
النقطة تستحيل أن هذا بعد ُمهمٍّ غري بالوجود. أعي بدأُت وأني حي، وأني الشهيق، نَفيس،
َسحابة ه تتوجَّ الطويل القطار جَسد إىل والخط َخط، إىل والرشطة َرشطة، إىل املفاجئة
أي ُمهمٍّ غري أمامي، يُصبح وأن وأكثر، أكثر يقرتب أن ُمهمٍّ غري املتصلة، دة املتعمَّ الدخان

للنقطة. ع املروِّ املفاجئ الظهور ذلك هو املهم يشء،
أو َعِلم، حتى أو حدوثه، من واثق أو عه يتوقَّ شيئًا إال ينتظر ال فاإلنسان أنتظر؛ ال أنا
مسافر، أنا وال محطة البقعة وال يمر قطاًرا قبًال رأيُت أنا واقع. محالة ال أنه أحٌد أخربه
قضبانًا، أرى أني عالقة إال القطار وبني بيني عالقة ال اإلطالق عىل اإلطالق، عىل يشء وال
التي تلك القضبان كانت لو حتى قطار، هناك يكون أن بد فال قضبان، هناك دام وما
املؤكد فمن الصدأ كل رغم ولكن قرشة، إىل طبقة من استحال سميًكا ً صدأ صدئة أراها
القضبان؟ فيم وإال هنا، من مرَّت قطارات بد ال فوقها، مرَّت قطارات بد ال بل قطاًرا، أن
الحلفاء أقامه حديديٍّا خطٍّا أتكون أمره؟ ونِسيَت الحديد السكة أقاَمتْه فرعيٍّا خطٍّا أتكون
داخله. موجود وأنا مستمر، فاملشهد يشء، أي فلتكن الخريطة؟ من وضاع الحرب أثناء يف
طويٌل والرشيط وداكن، مبارش غري والنور بزاوية، موضعي َت غريَّ أو رست اٍت مهمَّ أرى
حني كل وبني خريف، بذرة من نبتَت كأنها خريفية قائمٌة والشجرة طويل، بجالل، محني
وَقش الشجر، يف الورق فتُحرِّك الهواء، قبضة تُهبُّ محسوسة نهايٍة أو بداية وبال وحني
املستمر الصمت ثم َقش، ُعود أو شجرة لورقة األخرية االختالجة ثم األرض، يف املرتَّب األرز

الساكن.
ما بطريقٍة املوضوع الحزن َكم وحتى باستمرار، تتعاقب فيه واألشياء مستمر، املشهد
املشهد من جاء بد ال حزٌن وطأته. تخُفت أو تشتد وال حجمه، اآلخر هو يتغري ال صدري يف
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أو الفرح نهاية األرض، عىل الحياة نهاية العالم، نهاية ما، نهايٍة مشهد أنه بُد ال تُحس إذ
حيث العلم كنهايات حقيقية نهايٌة نهاية، بالتأكيد ولكنه األحزان، نهاية حتى ربما األمل،
من ذاته، الرشيط من ذاته، السكون من ذاته، اليشء من متصل خيٌط النهاية إنما نهاية، ال

ذاته. ب الرتقُّ من ذاتها، الهواء هبَّات من ذاته، ر امُلشجَّ الخريف من ذاته، الضوء
نهاية كانت ولو — النهاية وحزن ومستمر، دائم به وإحسايس ومستمر، دائم املشهد
حتى أو وَعيُت لكأني فيه وجدُت متى؟ أو أين وال بدأ كيف أذُكر ال ومستمر. دائم — الحزن
يزيد، ال أبًدا، يتغري ال هو هو فيه يشءٍ كل حياته. تنتهي أن إىل فيه وسأظل داخله، ُولدُت
والنبضة فيها النبضة بني التي املتباعدة النبضة تلك حتى بل يبدأ، ال ينتهي، ال ينقص، ال
ألف طولها ثانيٌة فهي ثانية يف تتمُّ كانت لو حتى عام، ألُف كأنه زمٌن أو مسافٌة التالية
ألول دق حني الجنني قلب داخل القلب لجنني األوىل كاالختالجة واهنة ضعيفة نبضٌة عام،
يُسِكت الذعر يكاد مذعور دقٌّ زائدة. وبغربٍة شديٍد استحياءٍ عىل تدق واهنة خافتٌة مرة،
الرشيط، نهاية ال من هناك بادئًة النقطة تنبثق فجأًة إذ خاطر؛ نبضة قلبه. ودق نبضه

يكون. أو هذا بعد يحدث ما أبًدا ُمهمٍّ وغري وأجدها، أُحدِّق فجأة
غري هذا عدا فيما وأنا الحدوث، مستمرة النبضة وحتى والحزن، واإلحساس املشهد
وال فيه ملل ال طويل باستمراٍر أيًضا، هكذا أنا، أنا مستيقظ. أو نائم أو خجالن أو حزين
نبضة كل لديَّ أني األمر يف ما كل الوعي. درجة أو املكان أو الزمان يف مطلًقا تغريُّ وال تربُّم
أنا، بقلبي أُحس وبعدها وأثناءها، الهائل، الكوني الحدث قبل وكأنما بقليل قبلها خاطر،
بالضبط وملموس. حقيقي ولكنه مبهور، خافت انفعاٍل حي، انفعاٍل يف يدق الحقيقي قلبي
أنا هاتفة: مني تنطلق رصخة وتكاد يرتعش، كله جسدي يكاد الخاطر وبعد وأثناء قبل
بها فرحتي أن إال تتغري، وال ودائمة مستمرة األخرى هي أنها ومع اكتشاف، وكأنها حي.
تَفِقد لم نهايتها إىل واستمر الخليقة، بداية مع بدا قد املشهد كان لو حتى أبًدا، تَفِقد لم
أو التالية وبني بينها كان التي املتباعدة اللحظة تلك فقط، لحظتها هي بل طعَمها، أبًدا

بالحياة. يربطني ما كل هي فقط، لحظتها عام، ألف لها الالحقة
النقطة. بمعجزة، هكذا فأملح، فجأًة أُحدِّق أجل!

لطوله. نهاية ال طويًال خطٍّا والرشطة رشطة، النقطة تصبح أن هذا بعد مهمٍّ وغري
ُمِهم. غري أبًدا
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١

كيف، يعرف ال يزال ال هو بل يشك! أن — لحظتها وبالذات — أيامها أصعَب كان ما
مجرد األمر أول بدت الشديدة غرابتها عىل فاملُهمة السحب؛ ع تتجمَّ بدأت املتكاثف، كالبخار
وعىل طريفة، أنها األمر يف ما كلُّ بها. إليه يُوكل كان التي الكثرية املهام من أخرى مهمٍة
العملية انتهاء فمع كتَفيك؛ تهزُّ أو شفتَيك، له تمطُّ بد ال طريف لعجٍب مثرية الدقة وجه
الكبري األستاذ من األمر جاءه لالنرصاف، يتهيئون الوجوم من قليٍل يف والجميع الكربى،
تريزا» «األخت همسة ب ترقَّ فقد ممرضة، بال طبيب ال وألن تموت، حتى بجوارها يبقى أن
وكاد وجم حتى «انرساح» نطقتها التي «انرشاح» يسمع كاد وما االسم، ستُحدِّد التي
ا جدٍّ مناسبًا وأصبح خرسانة!» «خرسانة املثل: أذنه يف رنَّ ثم آخر، لطلٍب ويدفعه يغضب

املوت. انتظار يف رشيكته هي بالذات «انرشاح» تكون أن نظره يف
عىل الرابض واملوت وهي هو إال هناك يُعد ولم عليهما، الحجرة «صفصفت» وحني
رشيكته كانت لو الثقيل. الواجب من نوٍع إىل روتنٍي من تتحوَّل املهمة بدأَت السيدة، صدر
متعة، إىل الواجب النقلب كاميليا حتى أو مديحة، أو سهري أو مثًال ناهد النهاية انتظار يف
فأي وجهها»، ذباب «تخانق تكاد رة املتنمِّ أبًدا، الغاضبة «انرشاح»، الربَّاوية املتوحشة أما

حتى؟ هادئ ظهر بعد يف له أمٍل
الحائط ط تتوسَّ التي الساعة يف الدقائق عقرب وقفزات زمن، من بدأ قد كان ُظهٍر بعد
خوفه أصبح ُظهٍر بعد بحدوثها. تُفاجئك كانت لو كما مرة كل تبدو ببطئها إحساسك من
دامت وما أيًضا؟ بالليل ربما يدري ومن باملساء، الظهر ليصل حتى ويطول يطول أن
شهقات هيئة عىل املأخوذة األنفاس هذه دامت وما كله؟ العذاب هذا فلماذا ميتة، ميتًة
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«طلوع س تنفُّ هو هذا دام ما كالزفرة، برسعة خارجة — العقرب كقفزات أيًضا مفاجئة —
أي بال انرشاح» ست «يا الداعي ما واستمراره؟ باستمراره لعذابها الداعي فما الروح»،
إبر عىل حرضتك امُلنَكبَّة والدتك، السيدة هي اة امُلسجَّ وكأن مالمحك العاقدة «انرشاح»،
لم التي «البلوفر» بداية تنسجني الرتيكو كإبر الطويلة الرفيعة القمحية بأصابعك الرتيكو
غرزة؟ وتُفك غرزة تنسُج — لتغيظه — حرضتُها وكأنما مساحتها، الغرز آالف رغم تزد

الداعي؟ ما
بدأ قد — اعتبار ألي نظر ودون — لكان رأسها رفَعت أو لحظتها إليه التفتَت لو
وهو بدأ، قد كان دقائق وبضع ساعتنَي اآلن إىل دام انتظاٍر بعد غيظه أن ذلك الشجار؛
مهما بعيٍد أو قريٍب من الجراحة إىل يُمتُّ كان يشءٍ فأي غيظه؛ ليس التأكيد وجه عىل
املتعة. مذاق نفس لها الحب كآالم إال هو ليأخذه كان ما تربُّم، أو بضيٍق اآلخرون تقبَّله
حتى الجميل، «انرشاح» وجه عند يبدأ غيٌظ مصدره، يدري ال يزال ال وافد غيٌظ إذن الغيظ
اصطدَمت أو عيناه، اصطدَمت وكلما آخر، مجاٍل إىل بعده انتقل كلما ليتزايد ره، تنمُّ يف

الحجرة. بها تَحِفل التي األشياء آالف من بيشءٍ ه حواسُّ
الجراحي دورها يف التامِّ اندماجها من تنسحب بالتدريج روحه جعَلت غيٍظ بداياُت
عنده الوحي مهبط — العمليات حجرة به تحفل يشءٍ بكل الكامل اختالطها ومن امُلحبَّب،
ولتبدأ ترى، مرة ألول وكأنها ترى وتعود محايًدا، موقًفا تتخذ لتبدأ — األقداس وقدس
مكاٌن إنها أبًدا، العمليات حجرة هذه ليست ال تعرتيه. حلٍم من اإلفاقة كدهشة دهشة
يزال ال طازجة؟ آثارها تزال وال دارت شيطانية معركٍة فأي قبُل؛ من يََرُه لم كئيب مرعب
متقاطعة خطوًطا راسًما األبيض السقف حتى واصل دٍم بعَد لونه يغمق لم أحمر الدم
ضغٍط تحت ر تفجَّ دٌم بد ال رسَمها النقاط مئات من ُمكوَّنة خطوًطا ومتفرقة، ومتقاربة
جدران عىل ترتسم الجوانب وإىل أعىل إىل هنا، دارت بُد ال كثرية دموية انفجاراٌت شديد،
والبالطي املرايل تُلطِّخ كبرية بُقًعا وتكون اط، الشفَّ زجاج تمأل كمياٍت ويف األربعة، الحجرة
حتى الرقبة، ذات املطاطية األحذية حتى مكان، كل يُلوِّث دٌم وهناك. هنا امللقاة البيض

وامُلصَفر. الربَّاق الكاشفة األضواء زجاج أيًضا منه يَْسلم لم بل الكاوتشوك، األرض
بسالٍم وجهها يحفل الراقدة النحيفة السيدة هذه أن تعتقد أن املحال من كثري دٌم
الطرف أنها والواضح الوحيد، املصدر كانت شك بال ولكنها مصدره، نائمني، أطفاٍل كسالم

املغلوب.
حقيقيٍّا؟ غيًظا اآلن يعرتيه الذي الغيظ أيكون
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شيطانية خدعٍة ضحية أنه شعور بداية باألصح أو بداية، أو خدعًة اآلن يراه ما أيكون
الصواب؟ وأصلبُها العقول أثبُت لها يفقد أن ت صحَّ لو امُلحتَّم من

شهيًقا النتيجة وكانت أخرى، شهقٌة فوقها ركبَت تكتمل أن قبل شهقة، السيدة أخذَت
الشهيق يف أنه ر تَصوَّ وحتى تُفتح، كادت حتى امُلسَدلة، جفونُها له اضَطربَت ا جدٍّ طويًال
للحياة. وتعود الكاملة املعجزة تحُدث ربما يدري؟ ومن الوعي، إليها سيعود حتًما التايل
يُلِح السؤال بدأ فقد انفعاًال، صدره يف دوَّت التي الزائدة العالية القلب دقة رغم ولكن

تُرى؟ يا الخديعة خدع قد أيكون جديد: من

٢

لحظات أعظَم شهور بضعة منذ َشِهَدت التي العمليات حجرة نفس يف أين؟ هذا ويحدث
أن يريد ملاذا يقنٍي عن وأدرك حياته، بالحياة، مرة ألول فيها وعى التي اللحظة حياته،

يعيش.
ُمتَع كلَّ أسابيَع بضعة يف واستهلَك طبيبًا، وأصبح تَخرَّج أن بعد مشكلتُه بدأَت لقد
أن وعليه طالت، تلمذٍة عقال من انطلق بأنه الجميل الغامر واإلحساس بالتخرُّج الفرحة
يريد ماذا مشكلُة حينذاك واجَهتْه طويًال. منها ُحرم التي الصغرية الحياة ُمتَع من يُعبَّ
ق التفوُّ يف الغريزية بالرغبة ونجح الدراسة وواصل باملجموع، الكلية دخل لقد يكون؟ أن
يف يجد فال الطب، فروع كل عينَيه أمام يستعرض التخرُّج بعد اآلن ذا هو وها أقرانه، عىل
يف يجد ال املهنة يُزاول وأصبح تخرَّج أن بعد حتى إنه بل منها، أيٍّ يف رغبٍة مثقاَل نفسه
إىل وصولك بعد تبدأ أن ملهزلة فإنها كارثة؛ األمر يصبح وكاد أصًال. فيها رغبٍة أي نفسه
أن عليك وأن هدفك، ليس أنه تكتشف أن طواًال، أعواًما إليه الوصول يف قضيَت ما هدٍف

آخر. عن تبحث
حني الجراحة. بقسم العمل إىل انتقل حتى يُؤرِّقه، البحث وهمُّ يحدث هذا ظل ولقد
العمليات مالبس ارتداء من املعتادة بالطقوس وَمرَّ الحجرة، هذه باكر صباٍح ذات دخل
حيث هنا املشهور، األبيض بالقناع وجهه ونصف رأسه وإحاطة والتعقيم، واالغتسال
تعمل أن الجسم يف الغامضة للعمليات ويرتك الدواء يصف ال الكبري الجراحة أستاذ رأى
ويُعيد ويستأصل ويصل يقطع القوية الحادة الطويلة بأصابعه وإنما وتشفي، عملها
من يتلوَّى املريض يدخل الشفاء، يتم وبقدرتك وحدك أنت بإرادتك حيث هنا التشكيل.
يختلط حيث هنا أمله. وانتهى تماًما ُشفي وقد يخرج ساعٍة وبعد اليأس، من أو األلم شدة
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والعملية الفن، مصافِّ إىل ترتفع حرفًة يُصِبح والعلم القديم، الساحر بدور الجراح دور
القديس بصمته م، املعقَّ الضوء، الشاحب النظافة، البالغ املكان ذلك يف تدور كلها السحرية
مع وتنسجم التعقيم، أجهزة من الصادر بالفحيح تختلط همساٍت إىل تتحول يفَّ الكلمات
خ املضمَّ بالسكون التخدير، جهاز خالل من املريض س لتنفُّ املتتابعة الصوتية الحركة
إشاراٍت إىل يتحول وهو القلب، النابضبدق الحي السكون واألثري، واليود اليوسول بروائح
كعلم الجراحة اكتشف هنا منتظًما. خاشًعا ًسا تنفُّ س يتنفَّ الذي السكون ضوئية، موسيقيٍة

الحياة. من هدفه سيصري اآلن ومن أمله، يُوجد هنا ها أن واكتشف وكسحر،
يعود ال حيث الهوس، شكل عنده السعادُة تأخذ أن الهدف اكتَشف وقد طبيعيٍّا وكان
اه سمَّ األكرب. حبه أصبح الذي عمله أجل من بيشءٍ يقوم وهو إال يحلُم أو يسرتيح أو يأكل
وليُتكِتك لرُييضاألستاذ، يتفانى إنما إنه بقولهم يغيظونه وكانوا الجراحة، مجنون زمالؤه
يف له أمل أال يعلمون جميًعا وهم يعلم أنه مع تخلو، حني الجراحة» «نائب وظيفة لينال
باملصلحة، مرتبط عندهم فالعمل معذورون؛ ولكنهم له، تُؤهِّ ال درجاِته إن إذ الوظيفة؛ هذه

نفسها. العمل متعة ألجل اإلنسان يعمل أن هضم يستطيعوا أن امُلحال ومن
النائب رئيسه أن يدرك وهو وحتى واحدة، تشجيٍع كلمة بال ويتفانى يعمل كان ولقد
لم إنه اجتهاده؟ األستاذ يعرف أن يهمه فماذا لنفسه، األستاذ أمام األعمال معظم ينسب

نفسه. أبًدا! يرىض ال الذي فيه املركَّب اليشء ذلك لرُيَيض بل لرُيضيَه، يعمل يكن
الدكتور األستاذ شتائم من قليٍل غري كمٌّ يناله بالرضورة كان التشجيع من بدًال بل
املستشفى يف الجراحة أساتذة كبري إنه فقط، القسم رئيس هذا وليس الجراحة، أستاذ أدهم
طبيب أو الباطنية األمراض طبيب زميله يحتلها ال مكانًة يحتل املستشفى يف والَجرَّاح كله.
يُزاِول عالٌم ولكنه فقط، عامًلا ليس فهو دنيوية؛ مكانٌة العلم بجانب له إنه مثًال. األطفال
فعند ف، والترصُّ الُخلُق تفرض التي هي املهنة وألن ويُميت. يُحيي وأمامك أمامك، العلم
يُقال، ال فارغ هذٌر وحسُمه املرشط فاعلية له ليس كالٍم وأي البرت، الطرق أسهل الجراح
أمٌر تكن مهما وكلمتُه يتعاظم، بنفسه فإحساُسه الدواء، نفسها هي إرادته دامت وما
يف فالجرَّاُح العمليات؛ بمرسح العمليات حجرة ون يُسمُّ أنهم ُصدفًة وليس النفاذ. واجب
أو أجهزة أو برش من جميًعا والحارضون امُلفكِّر، والعقل الكربى اإلرادة هو املرسح هذا
عند اآلخرين إحساس وألن الشفاء. بهم تصنع اإلرادة تلك يد يف أدواٍت سوى ليسوا عقاقري
أن شَعر لو هو إذ بإحساسهم؛ شعوره يُلقي أن عليه تُحتِّم املهنة إذ مهم؛ غري الجراح
عند كلماته بوقع يهتم ال أيًضا هو ولهذا مريضه، نَفق ولربما يده، الرتعَشت يؤلم ُجرَحه
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وملعوٌن العملية، تنجح أن الخطرية فمسئوليته ولعنات؛ شتائم جاءت لو حتى اآلخرين،
النجاح. هذا دون يحول خطأ أو حركة أية

جراحٍة كأستاٍذ ُشهرته تُعاِدل تكاد يرحم ال كرئيٍس إذن أدهم األستاذ ُشهرة كانت
من فنصيبهم الطبقي، املستشفى ُسلَّم يف مرتبة أدنى يحتلُّون االمتياز أطباء وألن ممتاز،
التمورجية، أو للممرضات معاملته من بكثرٍي أسوأ لهم ومعاملته وافر، وَلَكزاته شتائمه
عداوته يُجر ال فهو نهايته؛ هذا فمعنى كرامته؛ عن الذود أو االحتجاج يف يفكر ملن وويٌل
بعمل والقائم األساتذة كبري أيًضا كان أدهم الدكتور ولكن فقط، القسم رئيس غضب أو

الصحة. وزارة ومستشار الكلية، عميد
ظل التي العقيدة أو املبدأ وكأنها للجراحة، واالنتماء الحب َفْرط ومن ذلك، كل ورغم
للوصول. ووسيلته املبدأ، لهذا قائده باعتباره أدهم لألستاذ ينُظر راح فقد عنها، يبحث
وعقٍل قائٍد هيئة عىل د تجسَّ وقد فيها مبدأه اإلنسان يجد التي تلك سعادٌة مثلها وليس
حرض، إذا األوصال له ولرتتجف اآلخرين، نظر يف مرعبًا شيطانًا أدهم األستاذ وليكن أكرب.
أدهم األستاذ أن ويبدو والعالم، والراعي الكبري األستاذَ فيه وجد فقد ليكن! غاب، إذا وحتى
أصبح وحتى انتهت حتى تَِقل، إليه شتائُمه راحت فقد التلميذ، نعم فيه وجد قد اآلخر هو
بإشارٍة كلها حياته وليأخذ أحد، به يحلُم لم ما التكريم من هذا ويف األول، باسمه يُناديه
أي األمر، الرءوف عبد ى يتلقَّ أن َقْدر السعادة يجلب يشء الحياة يف يُعد فلم أراد، لو منه
الضمري، رضا من أدهم األستاذ رضا أصبح وقد لتنفيذه، تماًما نفسه يُفني أن وَقْدر أمر،

وكماله. وخريه قواه بكل د امُلتجسِّ هللا هللا، رضا من

٣

ثالثهما. الشيطان وكان إال وامرأة رجل اجتمع ما
الحدث، يحُدث ثم رجل. فيه وكان امرأة، فيه كان يقولون: الحواديت ورواة

الرجل؟ عىل أو املرأة عىل الحق ويتساءلون:
فهو فيه، هو الذي للموقف بذكٍر تعرََّضت قد األساطري وال املقدَّسة، األقوال ال ولكن

املوت. هو ثالثهما ولكن املرأة، وانرشاح صحيح، الرجل
منهما وكلٌّ اآلن وإىل أمامهما، اة امُلسجَّ السيدة نهاية مًعا ينتظران أنهما وصحيٌح
وبينهما خواطره عىل ُمنكبٌّ وهو «الرتيكو»، إبر عىل ُمنكبَّة فهي بمفرده؛ املوت ينتظر
عنها سمعه وما اآلخر. عن أحدهما سمعه ما وكل نفسها الحياة املوت، من أكثر هو ما
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األشعة غرفة ظالم يف معها يعمل وهو زمالئه أحد أخطأ فلقد أبًدا؛ ع تُشجِّ ال مرعبٌة أشياءُ
األشعة قسم ضجَة بعدها ومن الحجرة ظالَم لتكتسح فمها وانفتَح ملسها، وحاول مرة،
أو لزمالئه وجهه يُرَي أن عىل يجرؤ لم املسكني إن حتى وعنابره، املستشفى وممرات كله
حني بالخجل ُمحمرٍّا وجهه يزال ال وكان أيام، عرشة إجازة بعد إال باملستشفى للعاملني

منها. عاد
العمل، عىل املجنون انكبابه وعن الرءوف عبد عن َسِمَعت األخرى هي أنها بد وال
وأنه ، ُمتكربِّ أنه والسسرتات، والحكيمات املمرضات عند واحٌد تفسريٌ له كان الذي ذلك
يصنع كما يصنع وبالذات الكبار، الجراحني بأخالق يتخلَّق املفعوص االمتياز طبيب وهو

أحيانًا. بالشلُّوت ويرضب أدهم، األستاذ
نفسه عىل الرءوف عبد الحظ فقط الصحة، من يخلو يكن لم هذا قولهم أن والحقيقة
حكيمة أو طبيبة مع هزل كلمة أو بضحكة متلبًسا مرة يُضبَط لم وأنه يعبَس، ما كثريًا أنه
يعبَس أن تعلَّم قد كان وإذا أركان! من أكثرها وما املستشفى أركان يف همًسا تُقال التي من
يلحظ أن ودون منه، وعٍي بغري أدهم األستاذ خصال من إليه نَضح ما أكثر فما بوعي،

صعبة همهماٍت األُوىل كلماته وتخرج أستاذه، يفعل كما نهايتها من الُجَمل يبدأ أصبح
بتحديقٍة كالمه منتصف يف يُفاِجئه ثم يتكلم، ثه ُمحدِّ يرتك أدهم طريقة وبنفس التمييز،
كان لو ينهار أو املتحدث عىل دائًما يُرتَج بحيث الواسعتنَي، عينَيه من مخرتقة فاحصة

الزمته. أصبَحت اسطى! يا املعروفة: أدهم الزمة حتى يكذب،
مركٌز أصلها، يف قيل ومهما نفسها، فات الترصُّ بهذه له ن يتكوَّ بدأ قد أنه والغريب
َهزِّ إىل بصلٍة يُمتُّ ال باحرتاٍم تُقابَل أصبَحت وأوامره االمتياز، أطباء زمالئه بني متميٌز
األهم السبب ولكن الرجاء، شكل تأخذ ما كثريًا التي اآلخرين أوامر به تُقابَل الذي األكتاف
هدف وال مفروًضا ثقيًال واجبًا العمل فيه يُعتَرب وسٍط يف العمل يف تفانيه هو الحقيقة يف

الرأس؟ لوجع الداعي فما مضمونًة دامت وما املاهية، سوى منه
العمليات. يوم هو — األسبوع أيام طوال الدائم ُحْلمه — األكرب يومه وكان

لتجهيز به يقوم عمٍل بكل الكربى ويُحسبالسعادة صباًحا، الرابعة من له يصحو كان
عىل يُِرشف بنفسه إنما الطبيب بواجبات يكتفي وال املقدَّسة. الغرفة إىل للدخول املرىض
رسيعة رضاءٍ ابتسامة شبُح ويكفيه اتهم، وأشعَّ أوراقهم تجهيز وعىل املرىض، استحمام
ال ربما التي املكافأة هذه أعقاب يف له تحُدث التي االنفعالة كانت األستاذ. وجه عىل تلُوح

والعالوات. والوظائف الشهادات كل من عنده أروَع أحٌد يلحُظها
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نصيبه من ستكون التي الصغرية العمليات عن وناهيك العمليات، يوم اليوم وكان
ًها ُموجَّ كان كله ه همُّ األستاذ. ومساعد واملدرس النائب بها سيقوم والتي زمالئه، ونصيب
اهتماًما األستاذ وأبدى شهَرين، منذ الخارجية العيادة إىل جاءت التي النادرة الحالة لتلك
عليه تُدر الخاصة العيادة أصبَحت حتى الجراحة — األستاذ — زاول فلقد بها؛ ا خاصٍّ
ليلتقط إال الكبري الحكومي املستشفى إىل يأتي يكن ولم الحياة. مدى مستمتًعا يكفيه دخًال
لشفاء الجراحة يزاول ال أصبح كجرَّاح الخاص، مزاجه تُشبع حالًة والحني الحني بني
جديًدا، مجًدا فيها أمجاده إىل ليضيف نفسه، الجراحة لفن يزاولها أصبح ما بَقْدر اآلخرين
يف هنا يُجري أن استطاع لو وحبذا عمليات. من أجراه ما لعدد قياسية أرقاٍم إىل ويصل
وهو ويتلذَّذ املؤتمرات، يف به قام ما بعرِض ويتيه آخر، جراٌح إليها يسبقه لم عمليًة مرص
يستغرب أن باستطاعته أحد وال وأمريكا. أوروبا يف الجراحة مجالت يف منشورة يقرؤها
مجرد ليس به يقوم وما الجراحة، هو فيها أصبح مكانٍة إىل وصل فقد يلومه؛ أو هذا
هذا يفعل أن رضر وال البرش، تراث وإىل العلم إىل بها يُضيف تجارُب هو وإنما تطبيق،

ذاتية. متعٌة إليها والدافع إال للبرش أو للعلم فائدة من فما يناله؛ ذاتي ملجٍد
ساقيها يف خدل مجرد بسيطة، بشكوى العيادة إىل جاءت بالذات السيدة هذه

طويًال. مشت إذا الرسيع بالتعب وإحساس
انتهى قد كان دقائَق ويف بفحصها، يقوم وهو النائب أدهم األستاذ أزاح ويومها
الدقة وجه وعىل الفقري، العمود يف خبيث ورٌم بالتشخيص: نطق وكعادته َفحِصها، من
االعتماد أن رأيه من كان للبطن. والخامسة الرابعة الفقرة بني مكانه الغرضوف يف رسطان
الجرَّاح أما حاسبة، آلٍة إىل الجراح تُحيل مسألة التشخيص يف واملعمل الفحوص عىل
ليتأكَّد فإنما األشعة، أو املعمل إىل لجأ وإذا ص، يُشخِّ الفحص بمجرد الذي فهو الحقيقي

وأكثر. أكثر بنفسه الثقة وليكتسب تشخيصه، من فقط
األستاذ بها الفحوصوليُثِبت إلجراء وإنما أساًسا، لعالجها ليس الحالة أُدخَلت وهكذا
يخيب. ال أبًدا رأيه وأن حق، عىل كان أنه معه تعمل التي األطباء وملجموعة لنفسه أدهم

ب يتعجَّ ال حاالٍت من أكثرها فما السبب، لهذا القسم تدُخل حالٍة َل أوَّ هذه تكن ولم
أنه إال الحقيقة يف يفعل ال أدهم فاألستاذ التشخيص! صحة عىل الربهنة ملجرد إلدخالها أحد
والخريجني الطلبة جميع — معه العاملني جميع يحلُم الذي الحق ذلك التميُّز، حق يزاول

إليه. بالوصول —
وُصور والتحليالت االختبارات عرشات لها وأُجريت شهَريْن، بالقسم السيدة ومكثَت
حل ال لغًزا بطنها قاع يف األصابع تلمسه بالكاد الذي الصغري الورم ظل هذا ومع األشعة،
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فيُفتَح استكشاف عملية لها تُجرى أن اللغز، لحل واحدة وسيلٌة إال بَِقيَت قد تكن ولم له.
قرار. إىل أمره يف األستاذ ويصل الورم، ويُفَحص البطن،

٤

نُظِّف قد الجراحي املرسح كان ثواٍن ويف انتهت، قد الصغرى العمليات كل كانت العارشة يف
العمليات منضدة فوق وُوِضَعت وُحمَلت ُمخدَّرة بالسيدة وجيء ترتيبه، وأُعيد تماًما،
مستعد موقعه يف والكل القوية، افات الكشَّ أنوار العاري بطنها عىل وُسلَِّطت الرئيسية،
كل االمتحان قبل كالتلميذة الثالثة للمرة تُراِجع اإليطالية العمليات» «سسرت بينما للبدء،

م. ويتعقَّ يغتسل األستاذ وكان أدوات، من العملية تتطلبه ما
نقطة محدًدا «الرسة» من قريبًا ينغرز املرشط رأس كان دقائق وعرش العارشة يف
تاريخ من جزءًا أصبَحت التي الشهرية اليد تسحبه البطن ملنتصف مواٍز خطٍّ يف ثم البداية،
بها يُغِلقون باملالقط املساعدون ينَقضُّ ومضٍة ويف السحرية، َسْحبتَها مرص يف الجراحة
والجرُح الخاص، بالخيط يربطونها زمٍن وبال تقطََّعت، التي الصغرية الدموية األوعية كل

الجلد. تحت ما ُدهِن عن يكشف دٍم نقطة بال نظيًفا أصبح قد
لم فهو الناس؛ لهؤالء بقيادته يستمتع وهو باألستاذ مرَّت قد رضاءٍ لحظة أن بد وال
يزاالن ال األمر أو والفكرة حتى يفهموه، أن تماًما تعلَّموا فقد بكلمة؛ ينطق أن بحاجٍة يعد

تنفيذهما. يف والرشوع التقاطهما يستطيعون كانوا رأسه يف مرشوَعني
بالذات، اللحظة هذه يف ترمُقه التخدير طبيب إىل القناع فوق من عينه ارتدادُة حتى
عضالُت وترتخي التخدير، جهاز يف الغاز مفتاح إىل يده ويمد الحال، يف الطبيب يفهمها

العني. بنظرة اه تلقَّ الذي لألمر تنفيذًا السيدة
والنصف: العارشة

وتُحدد سه تتحسَّ وعرًضا طوًال بحركتها أنها بد وال الورم، تلمس اآلن يده أنَّ بد ال
عن ودونًا الكربى لسعادته الرءوف وعبد — األربعة مساعدوه ظل ولقد وامتداده، حجمه
التي لكلمته استعداًدا األنفاس يكتمون يكادون — الرابع املساعد بدور يقوم زمالئه بقية
أن حتى أحدهم يجرؤ لم غريبة! كلمة: شفتاه أفلتَت وحني الورم، عىل ُحكمه بها سيُصِدر

يسأل.
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السسرت يد كانت الحية، العينات ألخذ يُستخدم الذي القاطع امللقاط يطلُب أن وقبل
قسم إىل بها يطري أن الرءوف عبد عىل كان العينة أخذ تم وحني املفتوحة، يده يف تضعه
وحينذاك بشأنها. قراٍر إىل األخصائي ويصل بامليكروسكوب، لتُفحص األمراض» «معمل

الورم. ُكنه معرفة إىل بعُد يصل لم األستاذ أن الجميع عرف فقط
ألمٍر اإلدارة إىل ذهب قد كان مكتبه، يف األخصائي الرءوف عبد يجد لم وكالعادة
يصل ولم التليفون، يف رجاءً يستغيث الرءوف عبد وكان حالته. بتسوية املطالبة لعله
وضبط والصباغة امليكروسكوب وإعداد الرشيحة إعداد عملية وأخذَت ساعة، ربع بعد إال
كتبه الذي التقرير النهاية يف قرأ حني وبالذات رقبته ستطري حتًما أخرى. ساعٍة ربع النور
أو العظم من نابًعا الورم كان إن الجزم يستطيع ال أنه معه وأدرك يُقرأ، ال بخطٍّ األخصائي
حميدة، أو خبيثة الخاليا كانت إن تحديُد الصعب من وكذلك آخر، نسيٍج أي أو الغرضوف

كارثة!
والوجوُم واحدة لوٍم بكلمة يُقابَل لم حني الكون نظام يف حدث قد خلًال أن وظن
وقرأ األستاذ، عينَي من قريبًا بالورقة أمسك حني فقط سواه، يشء وال موجود الشديد
مارًَّة أجمعني، باملعيدين بادئًة الشتائم وانهالت الغضب، بركان ر تفجَّ التقرير األخري
فقد الرءوف عبد هو أما األخصائي. وامللعون والفساد الذمم، وخراب والكلية، بالجامعة

األستاذ. كوع من غليظة لكزٌة ناَلتْه
تحتويه، ما بكل كلها الحجرة وإىل جميًعا، الحارضين إىل ب ترسَّ قد الغضب وكان
وسط يف يستطيع أحٌد يكن ولم مداه. أقىص إىل وصل والتوتُّر ويُِربق، يُرِعد جوُّها يكاد
ينطق أن بد ال والحل والرأي كله ف الترصُّ وإنما برأي، يُشري أو بكلمٍة ينطق أن كله هذا
أن املفروض كان وعليه العليا؛ اإلرادة يزال ال فهو الحالة؛ هذه يف وهو حتى األستاذ، به
بنجاح، تمت قد االستكشاف عملية وتكون البطن، جرح يُغَلق ثم أخرى، عيناٍت عدة تؤخذ
مثًال. الستئصاله يدك تُمدَّ أو به، تعبث أن املعقول غري فمن الورم، ُكنْه تعرف ال دمَت فما
وأن ينكص، أن امُلحال من أن يعرفون كانوا — أوامره يُصِدر أن قبل حتى — ولكنهم
املطبقتنَي شفتَيه بني ومن لحظًة غيظه كظم حني وهكذا الجرح. بقفل الغنيمة من يكتفي
وشيله كبري، مش والورم واتفتَحت، الفتحة رأيكم؟ إيه تقول: املعتادة الغمغمة صدَرت

سهلة. مسألٌة
مفاجئ: بحماٍس كالمه واصل أحد، ينطق أن انتظر هو وال كالعادة، أحد ينطق لم
الدم نقل زوا جهِّ كمان؟ ساعة بنج ممكن س؟ والتنفُّ الدم؟ وضغط كام؟ النبض شوف

برسعة. الزيادة، اآلالت موا وعقِّ
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سلسلة وتالحَقت حول، بال الراقدة املريضة حول امللتَفُّ الجمع تفرَّق رسعٍة بأرسِع
سجائره وطلب ازه، قفَّ أدهم األستاذ خلع باشمئناٍط بينما اتجاه، كل يف تُبعِثرهم األوامر
والسسرت ن، يُدخِّ العمليات حجرة ومىضيف االغتسال، غرفة من قريبًا ركنًا وانتحى عته، ووالَّ

يراه. ال بغضٍب ترُقبُه الطليانية
الكحول عليها صبُّوا بأن بدائيٍة، وبطريقٍة برسعة اآلالت َمت ُعقِّ وَمرٍج َهرٍج ويف
بساقه األستاذ فدفعها فتحها، من أحد يتمكَّن لم أكسيجني أسطوانة وُجِلبَت النار، وأشعلوا
أن اكتشفوا فقد الدم أما بأخرى. وجيء كالقنبلة، دويٍّا سقوطها وأحدث أسقطتها دفعًة
كل من زجاجاٍت معه يُحِرض أن الدم نقل طبيب عىل وكان بعُد، تُحدَّد لم دمها فصيلة
إىل واحدة نقطٌة منها تترسب أن قبل ولكن الحامل، يف الزجاجة ُركِّبَت وأخريًا مجموعة،
بينما وامِلَرشط بامِللَقط أمسك قد وكان صربُه، ِعيل قد أدهم األستاذ كان املريضة وريد
أعضاء ويُزيحون الُجرح، له يفتحون — الرءوف عبد منهم أخرج وقد — الثالثة مساعدوه

يستطيعون. ما بَقْدر الورم كاشفني املعدنية، بامُلزيحاِت ومصارينه البطن
بدأَت. قد االستئصال، عملية الكربى، العملية كانت

وبامِلرشط الورم، من األعىل الجزء يستأصل األستاذ بدأ تقريبي رؤيٍة مجال وعىل
من والطحال والكلية الربيتوني والغشاء الخلف، من الفقري العامود عن يفصله وامِللقط
ُمرشئبَّة والرقاب يُخيِّم والصمت يُرام، ما عىل يسري حَدث ما كل رغم يشءٍ كل أن وبدا أمام،
امِلَرشط فيها تُعِمل التي البقعة عىل نظرة تُلقي أن ما بطريقٍة تستطيع أو الورم، تلمح علَّها

وامِللَقط.
املصباح بزجاج املنبثق الدم وارتطم حاد، دموي عاموٌد البطن فتحة من ر تفجَّ وفجأًة
قد رشيانًا أن يعني فهو جميًعا؛ الوجوه له شحبَت أبًدا ع متوقَّ غري مفاجئ عاموٌد الكشاف،
غري آخر رشياٌن َة ثَمَّ يكن لم الترشيح عملية فيها تدور كانت التي املنطقة تلك ويف انقطع،
رشيان َقْطع من أبشع كارثٌة الكارثة، حدثَت قد أتكون األورطي. الجسم، رشايني أضخم

ُقطع؟ قد األورطي أيكون الرقبة،

٥

الساعة وأصبَحت ملَّها حتى الدقائق عقرب قفزاِت وراقب تقدُّمه، يف الظهر بعد أوَغل حني
الغيظ من بدًال الكربى، العملية عىل ساعتنَي من أكثر مضت وقد الخامسة، من تقرتب
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يف يشءٍ كل عن تذهب القداسة أن مقدماٍت بال أَحسَّ استخفاف. موجة فجأًة انتابته
كان الذي الساحر املعقم الغموض ذلك عن تتعرَّى العمليات حجرة وأن املقدَّس، محرابه
املضحك تماًما، السخيف اليشء ذلك ليشمل استخفافه وزحف بل فيها، يشءٍ كل يصبغ
ومضٍة يف ونُدِرك لحظته، ابن كخٍرب نسمعه حني رهيبًا مأساويٍّا يبدو ربما الذي املوت ا، جدٍّ
وتنتظر ويُمثِّله، أمامك، يدور حدثًا املوت يُصِبح حني أما وانتهى. مات قد الحي فالنًا أن
تماًما رهبتُه تذهب التكرُّر، ودائمة تتكرر لحظًة يصبح حني نهاية، له تبدو فال ينتهي أن
بد وال بامللل. تُحس أن حينذاك به تشعر وأقىصما لها، معنى ال التي كالحياة شيئًا وتُصِبح
آخر اعتباٍر أي رغم يُقرِّر أن االستخفاف ليدفعه لالستخفاف؛ دفَعه الذي هو امللل ذلك أن

«انرشاح». يُحاِدث أن
نكتة؟ آخر سمعِت –

حني ثم قليًال، عيناها وجحَظت الرءوف، عبد تجاه وحدََّقت املكوكية أصابعها توقَفت
أكثر. عيناها جحَظت يقول ما يعني رأته

سمعتيها؟ –
دكتور؟ يا إيه هي –

هو أم ومؤدَّب، هادئ عنه، سمع ما كثريًا كان وإن يسمعه مرة أول صوتها، عجيٌب
وتأدُّب؟ تمثيل

نكتة. آخر النكتة، –
بصوٍت وقالت عينَيها أرخت ثم اة، امُلسجَّ السيدة ورمَقت وجهه، يف تحديقها حرََّكت

نكت؟ وقت ده حرام! دكتور! يا حرام منخفض:
تريكو؟ وقت أمال –

وجمَعت الحال، يف الحركة عن أصابعها ت وكفَّ خَجًال، الشاب القمحي وجهها واغمقَّ
قائمة انسلَّت بُرهًة مكانها يف ثباٍت بعد ثم بجانبها، أسقَطتْها يٍد يف واإلبر والنسيج الُكرة
وأطلَّت منها ضلفًة وفتحت املصنفر، الزجاج ذات العريضة النافذة ناحية ببطءٍ متحركة
أنها حني يف خجًال، هذا تفعل أنها اعتقد يدها. عىل بذقنها ارتَكَزت أن لِبثَت ما ثم برأسها،
انتابتها. التي الشديدة الضحك نوبة عنه تكتُم أن تُحاول كانت — هذا بعد أخربته كما —
الذي الوحيد اليشء إىل انتباهه ل تحوَّ وارتكازها، ومشيتها وبوقوفها لحظتها، ولكنه
بكامله الخلفي وجسدها مختٍف، وجهها اآلن األنثى. انرشاح الوقت، طيلة عينَيه عن غاب
أول عيناه تسقط أمام، من املرأة وجه يرى ما أول اإلنسان يرى ما وبمثل عينَيه، أمام
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أن نادر الجمال، نادر وجٍه الخلفي، وجهها ساقيها، عىل الخلف من يراها حني تسقط ما
والكتَفني. واألرداف الوسط مع وتتسق نحافة، أو ل ترهُّ بال الساق تلتف

السمهري الجسد هذا تُنِبت أن بازدحامها املختلفة شربا حواري استطاعت كيف
الفارع؟ املتسق

فهمها؟ الرجال ييسء أنوثٍة عالمات شها وتوحُّ رها تنمُّ أيكون
ترى أن يمكن ال فبالتأكيد طرازها، كان مهما ل؟ تُفضِّ تُرى يا الرجال من طراٍز وأي
كان وإن — الذي امُللوَّنتنَي والعيننَي األصفر الشعر ذي الطويل النحيف الشاب يف مثله

مختلف. ومزاجها مختلفة، بالتأكيد هي ولكنها — والسيدات البنات أغلب يُعِجب
النبض؟ يجس أن مقدماٍت بال أيُحاول

بالسكوت؟ ويقنع يحرتمها ظل كما نفسه يحرتم أم

٦

طب، طالُب حتى أو امتياز طبيُب يرتكبها ال وغلطة غلطة، معناه املفاجئ املندفع الدم
غري شيئًا وأن ا، رسٍّ هناك أن واضًحا كان الجراحة؟ أساتذة كبري هو ومرتكبها فكيف
فلم الجراحة، أساتذة كبري ا حقٍّ وألنه غلطة، يبدو ما عىل ليست وألنها يحدث. بد ال عادي
كبريًة قطعًة وانتزَعت امتدَّت قد يده كانت ومضٍة يف إذ ومضة؛ سوى االنفجار يستغرق
تماًما. ب الترسُّ عن الدم وَكفَّ االنفجار، مصدر بها كتَم شديدة وبدقٍة املطبق، الشاش من
يكن لم ولكن التخمني، استطاع أحٌد وال السبب، لحظتها يف يقل لم أنه وصحيٌح
وابتلعه باألورطي، أحاط قد الورم أن اتضح فقد طويًال؛ الغموض يستمر أن املمكن من

األورطي. جرح الورم فصل محاولته يف وأنه داخله،
الجراح تسيطر: الكبري األستاذ شخصية عادت وقد هدوء، لحظة بعد إليهم والتَفت
أعصاب، الجراحة األورطي. انجرح لو حتى تحصل، مفاجأة أي تهزُّوش ما اليل هو الناجح
ما زي بسيط حلها املسألة أسطوات. يا تانية شغلة عىل له يدور أعصاب عندوش ما واليل

الجرح. نخيط كده بعد النزيف، وقفنا شفتم،
يضمها بُغرز إحاطته من بد فال الكبري، الدموي للوعاء حدث الذي الجرح ولرأب

النقود. كيس فتحة تتعلَّق كما الفتحة فتتعلَّق وتعقده طرَفيه تجذب واحد خيٌط
بالُغرز إحاطته من األستاذ ينتهي ريثما الجرح كتم مهمة املساعد األستاذ توىل ولقد
تفتَّت حتى الفتحة، ليعلق الخيط طرَيف يجذب كاد ما ولكنه خاص، وبخيٍط خاصة، بإبٍر
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اتضحت قد كانت املرة هذه ُمروِّعة. غزيرٍة نافورٍة يف الدم ر وتفجَّ الجرح حول من الجدار
حاول وقد ُغرزة، يحتمل يُعد ولم الورم، ابتلعه حني تهرَّأ قد األورطي جدار املرة، الحقيقة
اتجاه كل يف املرة هذه اندفع الدماء من بحٌر ر ويتفجَّ تماًما، ينقطع به وإذا كليًة، ربطه
األقنعة ويُحيل النظارات، البيس ويُعِمي العيون، ويمأل الوجوه، ويُلطِّخ الغرفة، أنحاء يُغِرق
مصدره أن كيف ب تعجَّ مًعا، ينزفون رجال عرشة وكأن كثري دٌم قانية. حمراءَ إىل البيضاء

الوعي! عن الغائبة النحيلة السيدة هذه هو الوحيد
بإحالة واالرتباك الفوىض َلت تكفَّ مالمحهما بني فسوَّى املوجود الدم أصاب وكما
والجري والتخبُّط العصبية بالرصخات ميلء تماًما، النظام منه انتهى مكاٍن إىل الحجرة
رباط الدم، نقل صًدى، بال كالشهب الكلمات تلمع خطوة، كل يف والتعثُّر اتجاه كل يف
الدم. امسحوا غجر يا عيني، يف اليل الدم امسحوا بهايم، يا الكلب، ابن يا ضاغط، ضاغط،
وأخريًا الجحيم. إىل التعقيم وليذهب املريضة، بطن إىل االمتداد تستطيع يد كل وامتدت
ا سدٍّ املكتسح البحر فيضان سد أمكن أيٍد ثماني ضغط وتحت الضخامة بالغة قطن ة وبلفَّ
املفتوحة األربع الدم نقل زجاجات من أرسع وبمعدٍل مستمرٍّا، يزال ال كان فالنزيف مؤقتًا؛
واحدة فرصًة إال يرجون ال حَدث ما عقوَلهم أطار وقد والجميع آخرها، إىل صماماتها

األنفاس. اللتقاط — ثانية —
عن الدماء ت كفَّ بحيث تماًما، األورطي عىل الضغط وأحكم الفرصة جاءت وحني
هكذا — عليها ُحكم قد السيدة أن هو الجميع عىل بثقله هبط الذي الخاطر كان ب، الترسُّ

حل. ال وأْن مأساة، إىل انقلبَت قد واستكشاًفا لُعبًة بدأَت التي العملية وأن باملوت، —
فايدة. فيش ما أظن –

باستسالم. املساعد األستاذ قالها
يحصل ده الكالم إزاي؟ فايدة فيش ما األستاذ: صوت ارتفع حني كانت واملفاجأة
انقطع األورطي عملية، منه تموت اليل شفيق أدهم مش شفيق، أدهم غري تاني واحد مع
الدم كل اطلبوا الفخذ. رشيان من وصلة بداله ونحط كمان، الورم ونشيل كله حانشيله
الرشايني خياطة إبر «ترييزا» كمان. الرسيع اإلسعاف يف اليل وهاتوا املستشفى، يف اليل

أشوفها. نقطة وال كله، ده الدم وامسحوا اط الشفَّ وشغلوا زيرو، ثالثة وحرير
كيف هو الوحيد تفكريهم السماء! أوامر وكأنها دائًما، عليهم تهبط كهذه أوامر كانت
تفرَّقوا أنهم صحيح املرة! هذه ُمسنَّدة خشبًا يخاطب كان كأنه وجٍه، وبأكمل ذونها يُنفِّ

يقول. بما اإليمان فقدوا كأنهم كانوا ولكنهم به، أمر ما زون يُجهِّ
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واستؤصل املتهرئة، أجزائه عن بعيًدا األورطي وربط أراد، كما يشء كل تم ولقد
بها ُوِصل قطعٍة أوسُع رشيانه من واقتُِطَعت الفخذ، إىل الجرح وامتد الورم، مع الباقي
العقل، وراء منطقة يف يحُدث فكأنه يدور، أنه يُصدِّق يكاد أحد وال هذا كل ودار األورطي،
إىل واألشياء واألشخاص كابوس، إىل الواقع فيه ل تحوَّ فندق إىل بهم الحجرة انقلبَت أو

مشحون. ُملبٌَّد والجو رموز،
قبل السيدة تنتهي أن عون يتوقَّ — نفسه األستاذ فيهم بما وربما — الجميع وكان
ضغط رغم الدماء، من وضاع نزَفت ما كل رغم أنها يشءٍ أغرب ولكن العملية، تنتهي أن
الذي والقلب العدم، منطقة من املرات عرشات ويقرتب يتأرجح، كالبندول كان الذي دمها
والعلُم جميًعا إدراكهم مع تُمت لم هذا كل رغم ينبض، ليعود يُكف يكاد ثم ينبض، كان
الذي هو هذا ولعل تمت. لم — بهم سخرية وكأنما — أنها إال تموت، أن بد ال أنها معهم
اليل يقول: أن طواٍل ساعاٍت خمس استغرقت التي العملية وبعد الثالثة، يف األستاذ ع شجَّ
إنما عملته. اليل م أكثر يعمل أنه العالم يف جراح أي إيد من يخرج كانش وما عملته، عيلَّ

الصحة؟ لوزارة بقى إيه حنعمل
أصغر واإلبر املضبوط، السمك ذات الحريرية الخيوط من خاٍل رأيه يف فاملستشفى

األعصاب. هدوء عىل تُساِعد هواءٍ تكييِف أجهزُة بها ليس العمليات وغرفة يجب، مما
عملية فمرصكسبَت كسب؛ اليل العلم يبقى حايموتها، الورم كان كده أو كده واهو –
اإلبر كانت ولو أهه، عايشة لسه والست أهه، امكم قدَّ ناجحة وعملية اتعملت، ما عمرها

كده. حظها إنما كمان، سنة عرشين تعيش كانت مضبوط والخيط مضبوطة

تُمت لم زالت ما والسيدة السبب، هي التكييف أجهزة وال الخيوط وال اإلبر ال أْن والحقيقة
هكذا فليس ضخمة؛ وبكمياٍت الوصلة مكان من ب يترسَّ الدم ولكن — صحيح هذا —
ممتد والخطأ خاطئة، أولها من والفكرة خاطئة فالطريقة بالرشايني، الرشايني تُوصل
كربى، استئصاٍل عملية إىل االستكشاف عملية يُحيل أن فيها قرَّر التي اللحظة من وبادئ
أصبَحت الذي اليوم ذلك إىل أبعد، إىل يمتد — اآلن الرءوف عبد يدرك هكذا — الخطأ بل
غالبًا وهم وأصحابها العمليات وأصبَحت الجراحة، أجل من تُزاَول أستاذه عند الجراحة

واألُستاذية. القدرة إلثبات ميدانًا حول، بال الذين الفقراء من
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٧

املرة هي هذه ليست تماًما، اآلن عقله يحتل الذي هو قط حسابًا له يعمل لم الذي اليشء
يعايش التي األُوىل ولكنها املتصل، الشخري ذلك يسمع أو يُحتَرض ميتًا فيها يرى التي األُوىل
تكون وكيف متى لريى ٍب مرتقِّ ُمتأمٍل معايشة ولكنها ج، ُمتفرِّ معايشة ليست فيها املوت
وأكثر أكثر يغوص أنه أَحسَّ وانتظر ب وترقَّ ل تأمَّ وكلما النهاية. نهاية باألصح أو النهاية،
يعود االستطالع ُحب ولكن املوت، نزعات يُعاني نفسه هو وكأنه بدا حتى التجربة، يف
كان وإذا الناس. يموت بالضبط كيف لريى خلجاته بكل املشهد يعيش ويعود يجذبه
يف انفعاًال ينتفض خيال يف خياٌل يراه ما أن يعرف وهو السينما، أو املرسح يف امُلشاِهد
معروف، النهاية واسم حقيقي؟ فيه واملوت حقيقي، هنا واملشهد بالُك فما النهاية، انتظار
بني تضطرب ال هنا أنت تحُدث. كيف أحد يعرف أن يمكن ال يشء حدوثها طريقة ولكن
ع تتوقَّ وكأنك منتهاه، إىل لتصل اليأس أعمال يف ِبك وترقُّ بتفكريك تحِفر إنك واألمل! اليأس
ثقٌة بعدها ما عملهم ويف فيهم بثقٍة نفسها أسلَمتْهم التي الطيبة السيدة هذه تموت أن
بعدها وعاشت الكربى العملية هذه اجتازت قد دامت ما أحد، إليها يسبقها لم بطريقة

أحد. إليها يسبقها لم وبطريقٍة
أمامه ى امُلسجَّ الواهي الجسد مثل وتموت أشياء فيه تنَهدُّ بدأَت قد اآلخر أنه يدرك ولم
الزفري بعده ليندفع ببطءٍ منتهاه إىل ويصل ببطء، يبدأ امُلتباِعد الشهيق هذا متأخًرا. إال
وانتظم وامتد أمده طال والذي الوفاة، يسبق الذي الغريب س التنفُّ هذا واحدة. مرًة فجأة
ليس منتظم، نبٍض إىل القادم املوت عىل مؤكَّد دليٍل من وانقلب كالنبض، أصبح حتى
البِشعة الخرافية كاملطرقة منه نبضة كل تهوي ودقاته املوت نبض وإنما الحياة، نبض
مراكز وعىل نفسه، عليه تهوي أصبَحت أنها األهم ولكن الواعي، غري الجسد وتسحُق تهدُّ
لحظة انتظار يف أمعن كلما وكأنما أصبَح حتى وتتساقط، وتهوي فتتهدَّم فيه الحياة

اآلخر. هو بنهايته معها تأتي أن مخافة بدنه، اقشَعر النهاية
يستنجد الهرب عىل قدرة من يملك ما بكل مىض املصيدة عليه أطبَقت الذي وكالفأر
وحتى والخياالت الذكريات ولكن الفائر، وجسدها «انرشاح» وب اليوم، وبأحداث بالخيال،
املوت — اإلنسان عرَفها حقيقٍة أخلِد حرضِة من وتفرُّ منه، تهُرب كانت نفسها الحقائق

حي. أنك حقيقة من حتى األقوى كلها، الحقائق أقوى —
عىل يده ووضع «انرشاح»، تجلس حيث إىل واتجه مقعَده، ترَك األخرية وكاالستغاثة

تُحتَرض. بدأت قد األخرى هي وكأنها يرتعش اآلخر هو جسدها أن ليجد كتفها،
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يتناول يده ويُمد يرتعش، اآلخر هو يبدأ به فإذا االرتجاف، عن تُكفَّ أن عساها ها ضمَّ
وافدة هي وإنما الجسد، صنع من ليست أبًدا برودتها شك، بغري ميتة باردة، بها فإذا يدها،
يديه وبكلتا يده، عىل تضغط املوت! منه يُقبل الذي املكان نفس سحيق، بعيٍد مكاٍن من
يتململ، بدأ قد رأسها كان فالسيدة إليها؛ وبرودته إليه برودتها وتنتقل يدها، يعترص
خلفها من وبرَزت آخرها، إىل تفتََّحت — واحدة مرًة — وأجفانها يضطرب، وشخريها
التي النهاية إما يقرتب، مهوًال شيئًا أن واضًحا كان نظرات. بال ُمحدِّقتان واسعتان عينان
حولهما فاملوت مخيف؛ مرعٌب وكالهما املعجزة، وإما تقدُّمه، يف الليل أوغل حتى انتظراها
من املوت سيكون أْن بد فال هي تُمت لم فإذا يرتاجع! أن يمكن ال وهو مكان، كل ويف

نصيبهما.
كالخيوط النور وأصبح هواؤها، وثُقل الحجرة جو له تضبَّب الذي الكثيف املوت

املخنوقة. املنعزلة
انفعاًال، وال خاطًرا، ليس أبًدا جسَديْهما؟ يف يتدفق عارمة قوٍة ويف بدأ بالضبط ماذا
حني األخرية الحياة دفقة ليس وحتى الداخل، من اندَفع أو الخارج، ولَّده إحساًسا وال
عمره، يف واحدة مرًة إال املرء ه يُِحسُّ ال الذي الرعب من الوحيد النوُع ذلك اإلنساَن ينتاب

سببه. اختفى أو املوت غاب إذا هو يُميت أن درجة إىل يصل الذي املوت من الرعب
سيطرة. فقداَن أو أيًضا جنونًا ليس

والتفسري. واملناقشة لإلخضاع قابًال أبًدا شيئًا ليس الحقيقة
النغمة، نفس تعزفان كاآللتنَي اللحظة، نفس ويف مًعا، لهما يحُدث كان أنه والعجيب

متكامًال. وكائنًا واحًدا جسًدا أصبحا كأنهما أو
أذرٌع وتفتَّحت اقرتبا، حيث املنضدة، حافة إىل وتراجعا وقفا، حتى التصاقهما اشتدَّ

الجسَدين. لتضم أربع
« «الرتويلِّ مًعا دفعا أكرب، بقوة مسوٌق وكالهما به مسوقٌة وهي بها مسوٌق هو وكأنما
العمليات، ملنضدة امتداًدا أصبح حتى ووضعاه، وفاتها بعد السيدة عليه لتُحَمل ز امُلجهَّ
َصِعَدت وبمساعدته مالبسهما، خلعا ومًعا منعهما، األرضتستطيع سطح عىل قوة أالَّ وبدا
عيناها واستقرَّت والتحديق، ت التلفُّ عن ت كفَّ والسيدة اآلخر، هو وَصِعد « «الرتويلِّ فوق

أمامها. تماًما العارينَْي الجسَديْن عىل — نظرات وبال أيًضا متسعتنَي تزاالن ال —
إليها عاد حني حتى تُحدِّق استمرت أنها املهم ترى، ال أو ترى كانت إن ُمهمٍّ وغري

منتظم. غري منقطًعا شخريًا س تتنفَّ وعادت املوت، نبض
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بشدة، ها وضمَّ محمومان، وكأنهما تلتهب ذراَعيه بني بها وأَحسَّ جسده والتَهب
وذراع. ساٍق بألف وكأنما به متعلقًة هي واستماتت

املوت به يدفع كأنما بتحديٍق عليهما املثبتتنَي العيننَي تحديق عىل يُردُّ هو ومىض
وكأن فيها بدأ التي اللحظة إىل ال. للموت، ال يقول: هاتف وبتحديٍق عينَيها، من املنَصب
وحيًة ميتًة — بالحجرة املوجودة للكائنات وأصبح املوت، بنبض اتحد قد الحياة نبض

فيه. نشاز ال متسٌق واحد نبٌض — والحياة املوت بني ومرتددة
فقد للحظة؛ وعيها اسرتدَّت قد بد ال السيدة أن أحس بوجودها وعيه يفقد أن وقبل
كادت ما وأنها يدور، ما تماًما وتُدرك العني رأي تراهما مرة ألول أنها نظراتها من بدا
كاالبتسامة، شيئًا مالمحها لتصنع كافية كانت اللحظة ولكن انتهى، حتى الوعي تسرتدُّ
يرى. ما فيُدهُشه الحياة عىل مرة ألول عينَيه فتح طفٍل كابتسامة قليًال مندهشة ابتسامٍة
كما يزال ال يشء كل أن وجد حتى السيدة، يف يُحدِّق ويعود الوعي يستعيد كاد وما
عىل مفتوحتان أيًضا والعينان وموجودة، قائمة تزال ال القليلة الدهشة وابتسامة ترَكه،
الشخري انتهى قد إذ املوت؛ نبض غاب، الذي هو فقط واحد يشءٌ اتساع. بأوسِع آخرهما

والتنفس. والزفري والشهيق

البداية أول البداية، بإغماءة النهاية إغماءة واشتبكت يشء، كل د تَوحَّ قد للحظٍة أيًضا وكأنه
السيدة أبت كأنما لحظة الحي، من وامليت امليت، من الحي خروج لحظة النهاية، ونهاية
يف تبقى صورًة صورة، للمشهد بشبكتَيها ل تُسجِّ تملك ما وبآخر تحتشد أن إال الطيبة

األبد. إىل وتخلُد عينَيها
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األول املربع

بالراحة، ألم. فيها أصغر، ُمربَّعاٌت داخلها ُمحمرَّة كبرية ُمربَّعاٍت أصبح كله َظهرها الظَّْهر،
إياه دافعًة صارخًة تهتف أن بد ال تريد، أو أرادت هكذا ليس أبًدا أبًدا بالحنية، بالعقل،

اوعى! اوعى، حاسب، غلظة: بكل
يُخضعها، مرعب كائٍن إىل وحش، إىل يتحول أن املفروض متوقعة! تكن لم مفاجأة
سكن. تفعل، ماذا حريى الهواء يف مرفوعة شبه ويٍد رجل وثَنْية جانب، نصف عىل ولكن
ويُريد أنفه رغم أذنب طفٍل بشعور تنطق واملالمح دهشة، يف مفتوحتان عيناه العيون،
كيف تقول؟ ماذا تُجب، لم يلمسها. أو يقرتب أن خائًفا سألها حدث؟ ماذا الرباءة.
كلماٍت تصوغها كيف تعرف ال لكنها تُحسها، كانت وإن نفسها، هي أشياءَ يفهم تجعله
واألبشع األفظع َرته تصوَّ وما كيف؟ النهائي؟ والعدول الرتاجع وقُت أهذا مفهومة؟ محدَّدًة

تم. قد واملستحيل
ليس تُريده ما أن تعرف صٍة متلصِّ كقطٍَّة تقرتب، بيده التِعس الغضب قمة يف ت أحسَّ
امرأٍة قسوة لكأنها ها، تخصُّ وال أبًدا، تُردها لم وقسوة بقوة جانبًا اليَد دفَعت ها. حقِّ من

تعرفها. ال امرأة داخلها، أخرى
صمت.

واقع. إىل شعوٍر من وإحالته الفشل إعالن أو امُلطَلق التسليم إما
أيًضا. صمت

العابث األطفال ورصاع والشارع السوق حرشجاُت كثافته ويف خالله من اختفت
الدنيا. وأزيز الالعب،
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زينب؟ السيدة أتُعاقبها
اقَشعرَّت.

البيه فالن أم إنها الناس لكل وتقول هكذا، هاربة شبه أتجري أترصخ؟ العقل؟ أتفقد
تفعله؟ اآلن هي ما تفعل هذا ومع املدير وفالن

نفسها؟ أتقتل
فقط، عينَيها بحدقِة رمَقتْه آخر يشءٍ أي يف تُفكِّر أن وقبل ضياع. يف عقلها وذاب

تماًما. تماًما، بعدها انتهت نظرة، ربع املحجر يف العني كرة تتحرك أن ودون
مسبلًة جفونه كانت لوضعه، تغيري حتى أو احتشاد، أو لذاته، اعتصاٍر أو صوت، بال
بعدها عزيزة نقطٌة تتواىل وبقيته الوجنة، عىل آثاره تلمع بطيء دمٌع يتساقط بينها ومن

نقطة.
أن إال يشءٍ أي يُنسيها الذي الطاغي اإلحساس ذلك تحرَّك — وكاإلعصار — جديد من
مذعورٍة منهمرٍة وبقبالٍت بالحنان، تثلَّجتا بذراَعنْي إياه محيطًة عليه، مقبلًة تنتفضهالعًة
أجفانه، وتلعق وجنتَيه وتغسل تغُمره الرش ودفع الفعل، عىل قدراتها كل فيها تركََّزت

الدموع. طعم تستعذب رغبتها ولفرط
أخرى. مرًة يبكي فلن نفسها حياتها الثمن فليكن فليُجرم! أجرم فليكن انتهت! لقد
والدفعة زينب، السيدة باب عند االزدحام يشء. كل رتَّبَت وحظها مقاديرها املقادير، إنها
إىل بعُد تِصْل لم تزال ال ساقها كانت التي اللحظة نفس ويف الخلف، من فجأًة جاءتها التي
بالبالط رأسها يرتطم أال كله رجاؤها وأصبح محالة، ال ساقطة أنها تماًما واعتقَدت األرض.
قة، املحقَّ بالكارثة سلََّمت وقد تهوي وهي وبالضبط امُلحَكم، الرتتيب ولكنه الكبري، امُلربَّع
تفقد وحني سقوطها، لوال توقف ربما السماء من يٌد صاحب، لها ليس وكأْن اليد تأتيها
رسيعة لومضٍة ولومضة، حولها، تلتفُّ مشمرًة قويًة الذراع تأتيها لهذا كنتيجٍة التوازن
األمان. ذلك كامل، أماٍن يف أنها زوجها، يموت أن قبل حتى بعيٍد، زمٍن منذ ربما تُشِعرها،

قدم. أو ساٌق لها يُكرس ولم تسقط لم
حقك سيدة يا لك محقوقٌة أنا حق. عىل — العواجز وأم هاشم أم — السيدة ولكن
تزال ال األوىل يده أن تُدرك تبدأ فقط ذاك وحني تُقدِّمها. األخرى اليد هي ها الشنطة! عيلَّ.
قال؟ ماذا محتوم، مصرٍي من اإلفاقة وارتباك والرتاُجع الشكر ومع وتحتضنها. تُحيطها
وتُعامل تُخاطب الوقت َطواَل كانت أنها واملفاجأة وجهه، يف نظرت النهاية يف تعرف. ال

شارب. له بالكاد إنه … إنه … هذا ولكن رجًال، وتشكر
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زعلتك؟ أنا حاجة؟ عملت أنا ليه؟ بتعيط –
زقتيني. –

ل؟ تزعَّ ودي –
وأنا ومعترب. غني بيه والال أفندي عايزة إنتي بتكرهيني. إنتي وكره. بقوة أيوه –

إحساس. عندوش ما عندكم والفقري فقري،
دمعة. برضاه، ربما أو عنه، رغًما رت وتفجَّ

واحتَضنَتْه.
يفهم. ال إنه

يفهم. أن مستحيل
يفهم؟ كيف

أي تنىس جعلها والذي يُقاَوم، ال الذي الشعور ذلك عىل تُطلعه أن تستطيع قوٍة بأي
عليها. بما الدنيا من عليها أعزُّ بالذات اللحظة تلك يف وأنه وجَدتْه، أنها إال يشءٍ

تصدقني؟ علشان إيه أعمل –
تزقنيش. ما –

أمك. زي ابني يا أنا بس –
يتيم. شايفة أنت ما زي أنا سنني. عرش من ماتت أمي –

نفسه، يف إحساس عن تصُدر وكلمات كلمات، إىل ل التحوُّ تريد بدموٍع حلقه واختنَق
أحاطها التي اللحظة نفس يف فجأة. الحياة فيه دبَّت الذي املهجور كالقرص كبري إحساٍس
حتى ناعم طري، «هوانمي» أنه إال رجراًجا سمينًا يكن لم وإن بجسدها، وأَحسَّ بذراعه
ولكنه ويميض، الشكر يتقبَّل أن ممكنًا كان السوداء. الحريرية الكثرية مالبسها خالل من

إليه. تحتاج أن لثانيٍة تمنَّى تلكَّأ، ف، توقَّ
باستطاعتها كان ولكن التَوت، قدَمها أن صحيٌح القدر، يُرتِّبها لم التالية والخطوة

بمفردها. والسري الخفيف األلم احتمال
والَعَرج؟ التألُّم يف بالَغت — الخطو حاوَلت حني — إذن ملاذا

إليه؟ تحتاج أن منها يحتاج أنه يبدو للغرابة يا وأنه تلكَّأ، أنه الحَظت قد أتكون
يستطيع ما بكل إبطها، تحت ويده بجوارها، كان َقبوٍل إيماءِة أو عرٍض كلمِة دون
األبناء كرقة حنون رقٍة زمن، من افتقَدتْها حنون رقٍة الجسد، حمل يف يساعد رقٍة من

وزوجاتهم. حبيباتهم إىل تلك تَهم رقَّ وينقلُوا رجاًال، يُصِبحوا أن قبل األطفال
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أول عند أو أوتوبيس، أو ترام محطة أول لدى موكبها يتوقف أن مفروًضا كان
والحني: الحني بني إال حديث وال بل يسأل، لم تطلب، لم استمر. املوكب ولكن تاكيس،

تالية: مرٍة كل لدى االستنكار يف ُمغِرقة ُمستنِكرة، إجابته فتجيئها تعبتك؟
قوي؟ بأعزك إني أقنعك عشان إيه أعمل –

تزقيش. ما –
عيب! أمك، زي ابني يا أنا بس –

تعنيها كأنما أمك كلمة بها تنطق التي الطريقة ولكن األلم، موضع إىل تعود دائًما إنها
تعيد «الست» هذه النساء. ومن نفسها من بموتها أمه َحرَمتْه لقد يُصدِّقها. أن تُريده وال
ضائع، محروٌم جوعان أنه فقط اآلن يكتشف إنه ُحلم. يف وكأنه واحدة، مرًة يشء كل إليه
من محرومة تكون لو محب. أليٍف جسٍد ارتكازَة يده عىل ترتكز بها يُِحس وهو يُجن يكاد
حياًة تحيا وكأنما بدأت، ذراعه ولكن األُلفة! بهذه عليه ترتكز يوم وكل وتتبنَّاه الخلفة،
يسيح. كالزبدة فيه ما َفْرط من بدا تحتويه الذي فالجسد أفكاره! كل عن بعيدة أخرى
مالبَس خالل من له وتنقل عنه، رغًما ترشكه أجزاء، يف «األوفرول» عنها املمزَّقة ذراعه
كل تفقد األم جسد ونعومة اإلحساس، ذلك — الجو يحتمل مما أكثر كانت وإن — غالية
الستات رجرجة املرتاحة، الشحمية الرجرجة تلك سوى فيها يبقى وال األخرى، صفاتها
وصَلت أنها يبدو ال ولكنها الستني، إىل وصلت ولو أنثى، السيدة تُبقي رجرجة املرتاحات،
التاكيس سائق جارهم زوجة من بكثرٍي أكثُر أنوثة من فيها ما إن بل الخمسني، إىل أبًدا
بصلة. النساء إىل يُمتُّ ما كلُّ فيها جفَّ وكأنما الزواج من السابع عامها بعد تبدو التي

تعبانة؟ –
شوية. –

أحسن. كده –
أنه تعرف وأصبَحت حارة، يف وأصبحا حضنه، يف أصبَحت حتى أحاطها ذراعه وبكل
وأنه قريبًا، يقطنان وأنهما البوتاجازات، تصليح يف أبيه مع يعمل وأنه عرشة، الثامنة يف

عملية. يف ماتت أمه وأن وحيد،
تأتي مرة أول هذه فليست منها؛ زينب السيدة غضب سبب تعرف أصبَحت وأيًضا

ُمضطرَّة. إليها
المع، شابٍّ عامٍّ ملديٍر ا وأمٍّ الرابعة، للمرة جدة تُصبح أن بعد الطويل، املشوار بعد
وأغناهم مستعملة سياراٍت تاجر والثالث القادم، الوزير أنه يؤكِّدون جامعة يف ولدكتور

الخارجية. يف أيًضا وتعمل تزوََّجت وبنت جميًعا،
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مات املرحوم أن رغم ساحٍق بنجاٍح تمت املهمة لها. حد وال موجودة االكتفاء سعادة
مناسبة، وكل عيد، كل أوالدها ويأتي مثالية، ا أمٍّ يُتوِّجونها الجميع الطريق. أرباع ثالثة يف

كلمات. ولكنها … وانتي وانتي، وانتي،
ويبدءون معها ويهزلون يُدلِّلونها إليها، حاجٍة يف يعودوا لم الذين واالبنة الرجال
الحب لها يحملون وهم نَموا التي تلك الشقة، يف املرتاكمة القديمة األشياء من يسخرون
التي الروابط نفس بها، وتجمعهم بهم تجمعها كثرية روابَط هناك أن صحيٌح والتقديس.
لديها ارتفع إذا االبنة جزع أو األبناء، لها وينزعج أحد، بمرض َعِلَمت إذا لها تنزعج
وأيام أوالدها كانوا أياَم ملثيله تماًما مخالف جزٌع ولكنه السكر، نسبة أو الضغط ُمعدَّل
يف نحفر أن نُحاول التي البيضاء الشعرات ذات القديمة اللعبة عىل جزٌع أمهم، فعًال كانت
بنا تتعاظم وكانت يروينا، كان نبٍع من واحدٍة قطرٍة عىل نعثر عسانا ضَمْمناه كلما صدرها
وبناٍت أوالًدا فيه أصبحنا الذي األكرب املجتمع يف ربما الزمالة جزع روانا إذا السعادة وبها
الصباح من الجمعة، َغداء حتى السنني. بعض بيننا تفرق كانت وإن وزمالء، وأمهاٍت
يبدءون وابتهاج وبزيطة له، يُفضِّ ما منهم لكلٍّ العجوز خادمتها مع لتصنع تكدح الباكر
أصبح صغري طفٌل وهو شاحبًا نحيًفا كان به تذُكركم تزال ال الذي الواحد واالبن يُقِبلون،
أصبح «جدتي». ويا «تيزة» ويا «تانت» بيا يُنادونها وبناٌت أوالد له قديًما زوًجا زوًجا، اليوم
أخيه مع أو زوجته مع وغمزاته وهمساته الخاصة أرساره له وأصبَحت بأكملها عائلًة الولد
قد أعماقهم يف وبينما ويأكلون، الطعام ويُوضع اللعبة. عن البعيدة الوحيدة وهي اآلخر،
ومذاًقا حلوة، ذكرياٍت يبقى أن ولهم لها األحسن من أمهم طعام أن زمٍن من أدركوا
وأنهم فيه، تماًما الرغبة فَقدوا قد أنهم الحارض فالواقع ومتعة؛ قيمة الزمن حاجز يعطيه
لألُم تخُطر لم وبأصناٍف أخرى، بأطعمٍة معهن الزوجات جاءت فلقد يزدردونه؛ بالكاد
عىل تبتلعها قديمة عادًة أصبَحت استحسانه يف البالغة وتعليقاتهم الطعام حتى بال، عىل
يجيء تمثيل يف تمثيٌل فيه يحدث ما وكل الجمعة وبيوم كله، باألمر لتُِحس فإنها مضض؛
اسمها، نطق عىل بتدريبهم ويتسلَّون العجوز، الجدة تحضنُهم أبناءهم لرَيَْوا األبناء فيه
املمثِّلون يَملُّ ما رسعان تمثيلية طفولة، حادثَة أو ذكرى أحدهم نفس يف اليوم يثري وربما
أربعٌة اجتمع قد أو فراش، عىل أو ركن يف زوجته مع انزوى قد واحٍد بكل فإذا بها، القيام
عىل وربما والحني، الحني بني أنه األمر يف ما كلُّ به. لها صلة ال موضوًعا يناقشون منهم
رسيعة، بقبلٍة أو بثناء، أو بكلمة، أحدهم عليها يتعطَّف املفعول، بطيء جرسضمرٍي ات دقَّ
مضطرون هم عبئًا أصبَحت قد وتطعمهم تأويهم بيتها يف وهي أنها تُدرك أن تلبث ال
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ثم ساعته، يف أيهم وينظر االكتشافات، سلسلة تبدأ ما فرسعان قليل؛ بعد منه للخالص
التي تلك ساعاٍت أو دقائَق من أتعَسها وما املحارضة. ميعاد نسيت أنا مروًعا: يشهق
عن لنفسه يبحث بد ال منهم كالٍّ أن تدرك ُمحَرَجة وهي معهم وتقضيها الباقون يقضيها
بالتليفزيون، ويطالبون حواديتها سماع ملُّوا األطفال حتى وجيه! عذٍر أو جديٍد اكتشاٍف
األخريات ُهنَّ بهنَّ فإذا الخادمات، يف املالذ لتجد أحيانًا املطبخ إىل تذهب — إمعانًا — بل
والطالقات الزيجات وأحدث والجريان، والسيدات األسياد فضائح أنباء بتباُدل مشغوالٌت
مرًة تصبح واالزدحام الهائل الضجيج كل وبعد النهاية، ويف والسينما. الغناء نجوم بني
بعد تأخذ العجوز الخادمة فحتى العايل؛ السقف ذات الكبرية الشقة يف تماًما وحيدة أخرى

إجازتها. نفسه اليوم ظهر
شقة يف محنَّط أمٍّ كديكور إال إليها بحاجٍة يعودوا لم وأوالدها الدنيا، فهكذا لوم! ال
مات وحني الكبري. قلبها داخل تُدق زالت ما تُمت! لم بعُد، تنتِه لم فيها األم ولكن «العيلة»،
صبيًة هناك، كانوا فلقد أوالدها؛ مع حياتها تغيري يف أو الزواج، يف لحظة تُفكِّر لم املرحوم
تسمح وال إليها، حاجتهم لشدة لحظًة أعينهم عن تغيب أن لها يسمحون ال وبناٍت صغاًرا
بذلك ويرَوْون أمومتها، صدر من ينهلوا أن تُريدهم ما لشدِة لحظًة تتغيَّب أن لنفسها هي
يأتي أن ا جدٍّ طبيعيٍّا وكان تُعطيهم، أن الكربى سعادتها أعماقها. يف الريان األخرض النبع
أنفسهم هم يريدون وأمهاٍت آباءً بدورهم أصبحوا وقد إليها، بحاجٍة يعودون ال الذي اليوم
تزوََّجت فقد يقظة؟ موجودة قادرًة تزال ال فيها واألم تفعل ماذا والعطاء. ألوالدهم البذل

الخمسني. إىل تصل لم بعُد تزال وال صغرية، وخلََّفت صغرية
السيدة! تزوري ريت يا –

والشيخوخة اليأس فرض يُريدون أبناءٍ ملشكلة العبقري كالحل االقرتاح هبط وكأنما
املوت فرض التامة، والسلبية والسكون والالقوة الالحول فرض يريدون فرًضا، أمهم عىل
وكأنما هذا يريدون أبناء باطنها. إىل االنتقال للحظة انتظاًرا األرض سطح فوق عليها
تُعد لم أنها صحيٌح شيخة. تصبح لم بعُد أنها الناطق الحي الواقَع خواطرهم عن ليُزيحوا
وباستماتة — تُصبح تُعد لم والتأكيد بالقطع ولكنها أبوهم، مات حني كانت مثلما شابًة
عليها يفرضوا كي أيًضا الشيخة وليست شيخة. العاجل القريب يف — تُصبح أن تأبى
كانت إذا فالوحدة الوحدة؛ عليها يفرضوا — األهم هو وهذا — لكي إنما فقط، الشيخوخة
يحلُّوا أن فعليهم شيخة تُصِبح لم وما الشيخة، عىل حالل فهي الشابة، أو األنثى عىل حراًما

عبقريٍّا. حالٍّ إذن السيدة زيارة اقرتاح يُعتَرب هنا ومن وحدتها، مشكلة هم
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سيدة. يا شاهلل إن –
مائدة حول مرصوصني بهم تستمتع أن بعد الحافل، الغداء بعد الجمعة يوم أجل،
بدوره كلٌّ أحفادها تحمل أن وبعد زوجها، مع والبنت أبنائها من الرجال الفخمة، الطعام
ويف وتتعبد. تدعو اليوم بقية وتقَيض للسيدة تذهب أن عليها تدليله، وبأسماء وتُهدِهده
وال الحبايب، ست يا الفاتحة لنا تقرئي أن عليك وأمانة ني تحجِّ هللا بإذن القادم العام
رئيس باستقالة — أنا — والبنك بالشهادة، «حمادة» ول بالنجاح، «منى» ل تدعي أن تنَيس

منصبه. ليفرَغ اإلدارة مجلس
ستي؟ يا رأيك وإيه –

السيدة، الجمعة املنشودة: الضالة وجد وكأنه بدا فقد الصغري، األخ إىل الكل والتفت
الخميس. الحنفي سيدي يبقى حبيتي وإن الحسني، اإلثنني يبقى زهقتي وإن

مستعدين. واحنا
معادلٍة إىل والواجبات واملجامالت العواطف يُحوِّلوا لكي مستعدون؛ دائًما هم أجل!
العواطف إىل حاجٍة يف يعودوا لم بينما النقود، يمتلكون أصبحوا ألنهم ربما نقدية،

واملجامالت.
بدافٍع تذهب لم أبًدا فهي عليها؛ السيدة غضب من كان سقوطها مرشوع بالتأكيد
دفعه. تملك ال مصرٍي إىل وإنما فاتحة، قراءة أو زيارة إىل ال مدفوعة إنما تريد، ذاٍت من

تاكيس؟ نشوف اتأخرت، أنا كثري. مشينا إحنا ياه! –
زهقتي؟ –

أوَّل عرشة الثامنة سن فيها يسكب التي الطفلية املالمح تلك الوجه، هذا وتطلََّعت،
فتًى كل وجه ييضء الخاصبحيث جمالها — للسن — لها فيُصبح الرجال، عصري من َكمٍّ
النابت شاربه السن. تلك نور طازج، جميل بنوٍر الجمال، من املحرومني حتى فتاة، وكل
الصدَغني من تتسلَّل الذقن بينما شعرة، شعرة فيه الشعر جذور تُعد تكاد الذي املحلوق
تنطلق الحسن طابع وداخل وحول تماًما، الذَقن وسط يف ولكنها استحياء، عىل هابطًة
الرجال نظراِت صفاقُة لها ليست نظرة، فيهما العينان مستديرة. شعرية كنافورٍة فجأة،
هي إنما الصبية، شقاوة فيها وليس والتحديد، والوعي لإلرادة الخاضع أبصارهم مجال أو
بداخلها، ما يَرْوا أن الناس باستطاعة الناس ترى وكما اآلخرين، وجود تُدِرك بدأَت نظرٌة
تذهب؟ أالَّ نداء، من عيناها رأته ما أقوى بنداءٍ، الحافة إىل اللحظة تلك يف امليلء داخلها
أو الدكتور نظرة وبني بينه شتَّان صاحبه، أنف رغم ربما صاعد، حقيقي نداء تبقى، أن
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وحياتك، زيارتها: انتهاء بعد خلفها الباب إلغالق يستعد هو بينما يقول وهو ابنها املدير
معانا. تتعيش تقعدي ماما يا وحياتك

يخف؟ ما الوجع بال عىل شوية، تسرتيحي مش تروحي؟ عايزة حرضتك –
يُتبع ال فهو يُحرجها، نداء عصيانه، تملك ال عينَيه، يف ا ملحٍّ قويٍّا النداء ترُمق عادت
بكل تضغط أن لها يرتك والقرار، الرأي هي لها يرتك هو إنما الكايف، اإللحاح تلح بكلماٍت
أسرتيح بس تعبانة، الحقيقة أنا وتسأل: مقاومة، من تملك ما كل عىل رغبٍة من تملك ما

أروح. الزم فني؟
أمتار بُعد وعىل الدكان، يف فأبوه البديل، الحل قدَّم الحنفي حي أهل وبحداقة ولكنه

باملقام؟ أيليق صغرية، وصالٍة واحدة حجرٍة من املكوَّن بيتهم يُوجد
أصبح قد مجتاًحا صادًقا قويٍّا النداء استقبَلت أن منذ أنها يُدرك ال والساذج مقاٍم أي
إلسعاده. تملك ما وبكل تعمل أن تتمناه ما أقىص وأصبح األعىل، املقاُم الفور عىل له
تجاَهَلته مارٌد بالحياة، نابض حيٌّ يشء، كل عىل قادر مارٌد داخلها انتفض قد النداء منذ
وِحَكٍم وعظاٍت قيٍم من يملكون ما وبكل حولها، من وكلُّ أبناؤها، وتجاَهَله قتله، وحاَولت
يرتد انتفض حني مارٌد وحرمانًا، وإهماًال جوًعا ليموت سجنه؛ أو خنقه حاَولُوا وُمثُل،
مدمدمة حية شابة أرٍض إىل سحريٍّ ببساٍط وكأنما بها ويعود النقيض، إىل النقيض من

تماًما. مرعبة مرعبة، أرٍض ينبض، وداخلها وعليها فوقها ما وكل الحياة، بحركة
ملتهبة رغبٌة رغبة، وقلبها مركزها ُمكوِّنة وراءها هناك احتياج، كلها ليست النظرة
الكفيلتان وإرادتها هي إنها نفسها، جهنم وراءها فليكن ولكن ُعواء، بال الُعواء كأنها صامتة
طفل، إنه آخر. يشءٍ أي عن التخيل عىل وتُرِغمه تشاء ما النظرة من تأخذ بأن يشء، بأي
من بصيٌص كاللص لها أطلَّ وإن حتى قامة، منها أطول بدا وإن حتى طفٍل سوى ليس
أن يمكن التي األشياء كل فيه، بطفٍل ليس ما كل الفتى يف يرى أن يُحاول ذاتها ذات

امرأة. أية املرأة، عليها ص تتلصَّ
ولو ا أمٍّ ستعطيه النهاية يف أنها واثقة الرابح، هو رأيها أن من واثقة فلتكن مخاطرة
تستطيع تُعد لم أبًدا أبًدا وأنها لدقائق، ولو ابنًا أنفه رغم ربما منه وستأخذ لساعات،

القَدر. ذلك من الهرب
ال كثريٌة الحنفي شارع يف والعيون تسندها، إبطها تحت تزال ال وذراعه الغريب،
الجريان حتى تستنكر، لم العيون أن الغريب إثارة، ملحة عن بحثًا التحديق سوى لها عمل
يف والناس الفقراء، من أقاربها عن — بالوفاء — تبحث بد ال الغنية الخالة اعتربوها
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إىل املؤدي السلَّم رأس من قريبًا بالشك. هم يبدءون ال أبًدا عليه تواضعوا ما بكلِّ تسليمهم
يٌد الظهر، سًة ُمتحسِّ وتحتضنها تسندها التي يده انزلَقت يقطنون، حيث السطوح شقة

الُجرأة. بعض — االحتكاك بطول — اكتسبَت
جاءت إنما أنها بلطٍف أفَهَمته عليه. نفسها تُوطِّن لم فيما يضيع أن للوقت تشأ ولم
وتقول هنا تكذب أن ا جدٍّ طبيعيٍّا (وكان أمومتها حرَّك ألنه وإنما تسرتيح، لكي ال معه
أمه، ماتت يتيًما هو كان فإذا بالوفاة)، سنه مثل يف فقَدتْه الذي ابنها يُشِبه أنه السبب إن
ستكون أمومتها. إىل يحتاجوا أو فيها يُثريوا أن األبناء كفَّ التي األم تماًما، العكس فهي

ستعود. ثانيٍة خطوٍة أي وقبل هنا من فإنها الفهم، أساء وإذا الوقت، لبعض إذن أمه
نفسه وبني بينه ُمقرًِّرا تقول، ما حقيقَة تعني أنها واثًقا وَقِبل، وأكَّد استنكر وطبًعا

أيًضا! باملرأة هذا بعد فاز لو وحبَّذا فيها، باألم أوًال ويستمتع يُطاِوعها أن
دلوقتي؟ ابنك زي أنا يعني –

أمك. زي وأنا –
بقى؟ إيه وحانعمل طب وهللا، فكرة –

األمهات. بتعمله اليل –
أرض يُغطِّي املاء وبينما الرقيق، الداخيل بثوبها وبِقيَت األسود، الخروج فستان خلَعت
وتُنظِّف، تمسح انحنت قد — األلم —ورغم همة بكل وهي أجيال، تُنظَّفمن لم التي الشقة
وعاد والنقود «السبَت» ب وأرسَلتْه سعيد. باختصار، يُغنِّي، هائًصا ويدخل يخرج هو كان
القديم «البوتاجاز» كان وبينما تتصاعد، «التقلية» رائحة وبدأَت والخضار، باللحمة ملهوًفا
منخرطة ام الحمَّ يف هي كانت ونُظَِّمت، تماًما نُظَِّفت قد حجرٍة ويف مهل عىل الطعام يطهو
أن ت أَرصَّ يرتديه الذي «األفرول» حتى مالبس، من الشقة تحويه ما كل املالبس، غسل يف
وهو القديمة مالبسه «ُرسة» من له انتَقتْه داخيل بلباٍس يبقى أن وعليه لتغسله، يخلَعه

يزال. ال طفٌل
قهقهاٌت وتخلََّلته عال قد وغناؤه نِضَجت، قد الطعام ورائحة ينتهي، يكاد وبالغسيل
تكن فلم نفسه، األول عسلها شهر يف ربما تذُقها لم سعادة سعيدًة كانت األسباب، ألتفه
طريِق عن جاء عريٍس من أيامها يف الناس يفعل كان كما تزوََّجت إنما حبيبًا، تزوََّجت قد
كانت ربما يدري ومن كِرَهتْه، لكانت الحلوة والطباع والِخْلفة الطويلة الِعْرشة ولوال قريب،
بدًال ر وتتفجَّ وتغيل تربد يجعلها مستقر غري ملتهبًا شعوًرا جرَّبَت األقل عىل أو أحبَّتْه، قد
الفتى يذُقها لم سعادة قاع، إىل يهبط وال قمة له تعلو ال الطويل املتصل اإلحساس هذا من
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بلفظ مسبوًقا إال تُناديه ال الخانقة الطويلة قبالتها رغم كانت فقد عائشة؛ نفسها وأمه
مرة حاوَلت ما حناٍن الخِشنة، حنانها شوكاُت ة البضَّ مشاعره جرَحت احتَوتْه وإذا ِسباب،
طبيعتها إىل وعادت النهاية، يف الطبُع عليها وغلب إال األنثى األم نعومة إعطاءه أو تليينه
الحارض فلحظة حيالها؛ موقفه كان كيف ينىس يكاد يذُكرها، ال يكاد اآلن إنه الخشنة.
لم كما يعيش وشقاوة، ودالل وجري وضحك نزٍق بكل هو وها فات، ما كل تُغِرق جاءت
أعادت فيها فاألم تماًما، َعته توقَّ ما صح وقد قبُل. من كهذا بعيٍش يحلُم لم كما أبًدا، يِعش
لكأنها سنني. من وماتت ت وجفَّ ذبَُلت ومالمَح ملساٍت ألمومتها أعاد فيه والطفل الطفل، إليه

مرة. ألول ا أمٍّ تصبح
التي امللتهب اللحم قطع بعض ويلتقط الحلَّة، غطاء يرفع صبياني بنزٍق واندَفع
يشءٍ كل أصبح فقد الواقع؛ األمر أمام ووَضعتْه ونَهرتْه النضج. إىل طريقها يف تزال ال
وهو انتابه لذيٍذ شعوٍر من له ويا الطعام. قبل وأيًضا يستحم، أن بد وال َعداه، ما نظيًفا
ناعم أمومٍة إرصار تُِرص وهي الغداء! بعد ما إىل ام الحمَّ «علقة» وتأجيل مماطلتها، يُحاول
يملؤه إرصاٍر من صالبًة أشدُّ نعومته أن تُدِرك أن تلبث ال ولكنَّك للتعديل، قابًال تحسبه

والسباب. النهر
يني. تحمِّ أمي أمي؟ مش يني، تحمِّ يبقى قال: بدلٍع

ليسُرب قاله ربما ولكنه الصبي، أو بالرضيع هو فما مرفوض، االقرتاح أن يعرف وكان
من له َدْفَعتها ويف املرأة، استَرتت مًدى أي وإىل ا، أمٍّ أصبحت مًدى أيِّ إىل ويعرف الَغور،
تميض هي شديد، استنكاٍر دفعة أبًدا ليست أنها أحسَّ الباب وتجذب ام، الحمَّ لتُدِخله ظهره

الغموض. كل غامض وراءها وما واألم، االبن لعبة مع واتساٍق سياٍق يف
دعكهويل. حدَّش ما أمي ماتت ما يوم من ظهري، يل ادعكي –

وملاذا َقِبَلت، ملاذا تُدِرك أن أبًدا استطاعت ملا النفيس العالم ُقدرات كلَّ أُوتِيَت ولو
بالضبط وماذا للباب، ظهره وإعطاء الُقرُفصاء، الجلوس منه تطلُب يدخل أن قبل رصَخت
صلبة بعضالٍت واإلحساس جسده، س تلمُّ من يدها تمنع ال املتآكلة والليفة شعورها كان
تُصِدر نفسها عىل املنحنية الحي اللحم َكْومة من تجعل متناسقة، ع، تتوقَّ تكن لم ما بمثِل

دافِئه. الجسد كبرِي شابٍّ كتلة خطر، ذات مجهولة كتلًة واألصوات الُعواء
ال أنه األسئلة من سلسلٍة بعد وتكتشف بالليفة، أُذنَيه خلف غسل قد كان إن وتسأله
الصبي، به يُصاب ما واحًدا يُتًما ليس إنه علَّمه. قد أحد ال نفسه، ي يُحمِّ كيف بعُد يعرف
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وأمني كامل تنظيٍف من باإلفطار، عليه اإللحاح من الحنون، الصْدر من الحب، من يتيم إنه
يُتٍم. ألف لجسده،

ُفجَعت وكأنها النصبابه، الفتى ويتلوَّى ينَصبُّ واملاء تها، مهمَّ من انتهت وحني
ويف فيه. الرجل معالم عن لها فكشَفت ألَقتْها، حني الخاطفة النظرة روََّعتها وُدهَشت،
تُوِهم طويلة لساعاٍت كانت لقد — الخداع يحتمل يُعد لم فاألمر — نفسها واجَهت الحال
من به وما الجسد، املمشوق الشاب هذا ولكن ُصدفة، اليوم عليه عثََرت حبيٍب بابٍن نفسها
لم أٌب وله أخرى، امرأٍة من جاء كله جسده عنها، غريٌب إنه االبن، ذلك أبًدا ليس رجولٍة

أصبع. َعْرض إال منها تََر لم قبلها طويلة وحياٌة حياتها، يف تََره
وشتَّان وارتباكها. ذهولها لحظة نفِس يف االرتباك واعرتاه وفهم، أدرك ولكنَّه ومضٌة
النظرة برتَتْه — انقَطع وقد واألمومة، بالنبوة الطبيعة كجداول منساٍب تلقائي إحساٍس بني
فيه هو محاوًال لإلرادة، هائل وبإرشاٍك وبارتباٍك املرة، هذه بعمٍد الدور ليُكِمال — العابرة
كانت محاوالت الطفل، سوى ترى أال منها دائمة ومحاوالت فيه، الرجولة عالمات يُخفي أن
السبب كان وكأنه د، متعمَّ خفوٍت ويف فجأة، ام الحمَّ أنهت محاوالت ارتباًكا، إال تزيدهما ال

مأساة. يف
بإحساٍس األحاسيس من امُلتناِقض املزيج هذا كل بعد نفسها تتسع أن ا حقٍّ وعجيٌب
ابنها مالبس يف تكتشف حني أمٍّ أي فرحة صغرية، بفرحٍة إحساس كالرشارة، مرق جديٍد
دكان يف يحل املساء بدأ وقد — املعلَّق السؤال طفًال، يُعد لم بعُد أنه يوٍم ذات الداخلية
حي يف أصدقائه مع إنه هناء: بغري الجواب جاءها فقد هذا ومع تنطقه، لم سؤال — أبيه
ويُقهِقهون، «الجوزة» لها تُقِهقه أنفاًسا ويُشدُّون «الجوزة»، حول ُمجتِمعني «الباطنية»
الليل. ينتصف أن قبل تنتهي لن جلسة طويل. سعاٍل إىل العنيفة القهقهة بعد ويئوبون
جدران سوى ينتظرها ال شيئًا إن اإلجابة: جاءتها لنفسها كان فالسؤال منه سؤاٍل ودون

أبًدا. هذا بعد يشء وال الصالة، ادة وسجَّ الفارغة، العالية الكبرية الشقة
مدفياني! كانت الوساخة باين بردان، أنا –

يدعي. وظنَّنْه للنكتة ضحكت
تصطك. بدأت فعًال أسنانه ولكن

الوحيدة. الحجرة أرض يُغطِّي الذي امَلْهري «الكليم» إىل واندفع
مرة. من أكثر وعَطس بشدة، أسنانه واصطكَّت

عما القلب املنخلع الدائب بحثها يف ولكنها ألشعلتها، أخشاب أو مدفأٌة هناك كانت لو
ظهره وأدارت نفسها، سوى هناك تجد لم يمرض أن وُرعبها والرجفة، الربد عنه يمنع
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كله، جسده انحناءات لتشمل وظهرها بطنها وتقوُّسات بساَقيها دافعة واحتَضنَتْه إليها،
بشدة. انه تُضمَّ يداها وأصبَحت
ارتعاشه. كفَّ فشيئًا وشيئًا

يف وهي واألمن، والسالم بالراحة شامل غامر إحساٌس بجسده يُحل بدأ فشيئًا وشيئًا
من ثديها يُؤرِّق ما كل ابنها أرضَعت أمٍّ نشوة فعله، فعل قد وحضنُها نشوى الوقت نفس

لبن.
دفئها. إىل تماًما استكان جسده ألن أبًدا وليس

ويمر فيها، املرأة يُنسيه نفسه حضنها بدا اللحظات نفس يف وربما — هكذا — إنما
الذي ذلك تماًما جديٍد تماًما، مخالف آخر شعوٍر إىل الطريق أول عند ويستقر باألم، عابًرا

بالعاطفة. باالنفعال، أقوى، هو بما وإنما الرغبة من ال يُدق، القلب يجعل
هو قلبها يبدأ أن أمومتها وَشِبَعت حضنها إىل استكان أن بعد أنها مفروًضا وكان

قريب. هو ما لكل وليس فتاها يف غريب هو ما لكلِّ يدق، اآلخر
الشعور. كبتَت خائفة هي ما ولَفْرِط ولكنها

عاطفية ضبابٌة وترتعرع تنمو بدأَت — الشديد التصاقهما رغم — بينما وهكذا
يملك أو باستطاعته ال ما كل لتُثري جسداهما يُفِرزها تماًما، وتربطهما تماًما تُغطِّيهما

إثارته. الجسد
الحب؟ أيكون

الثاني املربع

ليسوا أنفسهم أوالدها حتى األرض ظهر عىل أحًدا فإن املعزَّة، املقياس كان فإن ليكن،
ما بكل معه أَحسَّ أبًدا، يُجرِّبه لم غريب ملجأٍ إىل استكان فقد هو أما منه. عليها بأعزَّ
ليلتصقن حتى يشتهينه ونساءٍ عجوز، اش حشَّ أٍب مع العيش شظف بكل ويعانيه، عاناه
اللحظة هذه يُولد كأنه يكون، ولن كان ما كأنه يشءٍ بكل الضيق، السلَّم فوق عامدات به

منه. يُحَرم سوف ما كل منه، حرم ما كلُّ أحالمه، كل بها تُحفُّ والدًة
الحب! ليكن
الجنة! لتكن
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وتحمله الواقع، من تخلعه بدأَت التي لألحالم يستسلم أن اآلن سعادته أقىص لتُكن
تتلوَّى جوعى انتظَرتْها، مائدٍة بعد شبٍع عالمة األخرى هي إغفاءتها ولتكن النوم. إىل بتؤدة

لسنوات.
امُلتخيَّلة، واملتعة واألحالم العقل وعن تماًما عنهما وبعيًدا الدفء، مع أنه لوال ليكن!
عاقدة تشاء، فيما تسبح العقول تاركة واسطة، وبال مبارشًة بجسد، يُحس جسٌد َة ثَمَّ بدا

واالتفاق. الصلة إيقافها تستطيع قوة أي وبال هي
واالحتواء، االلتحام إال نفسها عن للتعبري تعرف ال إنها وتحلُم، تتخيل ال واألجساد

الالملموس. والعالم الخيال لقاء ورديًة تلتقي األحالم بينما
الجذب. وبدأ

مًعا. إرادتَيْهما رغم
تُِرك لو وكأنما وأكثر، أكثر نفسه ر ويُصغِّ ر يُكوِّ — رصدها يمكن ال بحركاٍت — هو

كالجنني. بطنها يف يستكنُّ طفل إىل نفسه ألحال لِعنانه
التي بيده بادئة ه، تضمُّ — االحتواء عىل بالقدرة املطلق، السلب بإيجابية — وهي
الغريب الكبري الجسدي وجوده إىل أصابعها، بني تعترصها ق محقَّ حادٍث من أنقذَتها
وتضمهُّ كلها، تحتويها تجف، املعلَّقة ومالبسه وحجرته وأبيه كلها حياته إىل ر، امُلتكوِّ

وذاتها. بطنها إىل يكون، أن يجب حيث إىل لتُعيده وكأنما
بدأَت إن ما الخيال، صنع من وكأنها باملرة، جسدية ال بدأَت التي الحب عاطفة
واملعنى اإلحساس فيه وترشك الجذب، تُلهب قوٍة إىل استحالت حتى تتقارب، األجساد

والخيال.
قديسة. هي وكانت مالًكا كان ولو

خازوق. فوق أو حرًقا املوت الجزاء كان ولو
عاجزة. لوقَفت الخارقة الجذب قوة لتُوقف كلها الدنيا اجتمَعت ولو

ُقوَّتها. من وُقوَّته الحياة، رس من ه رسُّ الواقع يف كان يحدث فما
تتحد. أن واالستمرار والوجود البقاء من األوحد هدفها يُصِبح حني الحياة

يُفرِّق أن بإمكانه يشء فال الحيَّان تالَمس فإذا تجذب، قوًة العاطفُة تخلق حني الحياة
عاًما، عرشين طال الذي وبصربها وبالسيدة، ومشايخه، هللا بأولياء استعانت لقد بينهما.
وكلِّ الكريس، وآية بالفاتحة ات، حجَّ العرش ذات املرحومة بأمها الحنون، أبيها بابتسامة
من ذاكرته يف تراَكم ما وكلِّ وتعاليمها، طريقته، بشيِخ هو واستعان الشياطني، يطُرد ما
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إىل الفم وظمأ الضلوع، إىل الضلوع جوع الجلد، إىل الجلد جوع ولكن ومحرَّمات، أوامَر
ويقهر. ينترص، مرة كل الذي هو كان السيقان حول لتلتفَّ والسيقان الفم،

وماليني شمسنا، بل كوكبنا، تعليق عىل القادر الشاسع الكون ذلك جذب من جذٌب
لآلن يدري ال جذٌب التناُفر، وجذب التجاذُب جذب سوى يشءٍ بال املخيف فراغه يف غريها،
نسخٍة عىل بها تحصل كوسيلٍة لتستعمله بالذات رجل إىل املرأة يجذب الذي ذلك ه، ِرسَّ أحٌد
وحبَّذا حبه، يف لتستميت كأبيه تماًما جاء لو أروَعه ما ابٍن عىل الرجل، لهذا هي صنعها من
قربًا أكثر آخر، ابنًا أيًضا نفسها ذات ومن لها ليُنتج نفسه االبن هذا تختار أن لها أُبيح لو

وتهفو! تُريد ملا
كائننَي مجرد كانا ساعاٍت من صحيح، هذا متالصقان متجاوران راقدان جسدان
األوحد قانونه مغناطيٍس بفعل وكأنما ملتصقان الكائنات، من األخرى املاليني مثل مثلهما
حبَّذا بل العرشين، يبلغ لم واآلخر الخمسني يف أحدهما كان لو حتى قطباه، يتجاذب أن

العرشين! دون واآلخر الخمسني يف أحدهما كان لو
نزعات كل من وهوًال تعقيًدا أكثر قواننُي تقهر، ال حياة قواننُي خلََّفتْهما جسدان
فراغ، بقي قد كان إن بينهما، الفراغ تُحيل سارية غريبٌة قواننُي منها، للتخلص اإلنسانية
فشيئًا شيئًا التي املحرمة واملناطق املنطلقة، والقاهرة املكبوتة، االنفعاالت من جحيٍم إىل
متعلمني، ناجحني مقرَّبني ألوالٍد كأمٍّ األخري دفاعها بخط تتشبَّث مستميتٌة وهي تُستباح،
املشهد إىل التحرَّك تُوقف أو القائم، املشهد بهم لتمنع يأٍس من لديها ما بكل تستحرضهم
فشيئًا، شيئًا إرادتها تُشلُّ وأحاسيَس وتياراٍت كهارَب من األقل عىل لينقذوها التايل؛ الفاجع
ال حتى العطاء، عىل ُقدرتها وداخل داخله الدائب الحفر ليُوقفوا األم؛ إحساس لديها ق وتُعمِّ
تنقلب — باهلل أعوذ باهلل، أعوذ — بحيث مداها، أقىص واملنح العطاء عىل القدرة هذه تبلُغ
األمومة خط يف ُقدًما وتميض واالستقبال، األخذ يف رغبة إىل بسيطٍة أخرى دفعٍة أي بفعل
صفاته عىل الحصول يف ة ُمِلحَّ رغبٍة إىل الشاب رغبة ومن األُنثى، حيث أقصاها إىل لتصل

املنتظرة. امُلرتبِّصة بويضتها حجم ويف ًرا، ُمصغَّ كله وعليه ومالمحه،
أن ومناه أمله كل يصبح حدٍّ إىل يحتمله يُعد لم حدٍّ إىل كأم فيها رغبتُه به تبلغ بينما
تبلُغ واألبناء، الزواج أو اإلخوة أو البرش من سواه دون عليه تنغلق بحيث وحده، أمه تكون
األمومة بمعالم فيها يكتفي يعود ال التي الدرجة إىل كأمٍّ إليها يحتاج يجعله ا حدٍّ الرغبة به
األنثى عىل فيها، األمومة ُكنه عىل ويستويل يصل حتى رمق، آخر وإىل يبحث إنما الظاهرة،
وحده. له وتكون واحد، رجٌل إال ينالها ال األُنثى ولكن ابن، أي من أكرب دائًما فاألم فيها؛
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طويل تاريٍخ بحضور مرة، والخجل مرة واإلقدام الردود، وفعل الردود كانت ومهما
يبدأ حني به أخرى، مرًة العظمى الحياة قوانني خلف واختفائه مرة، واألوامر النواهي من
األمومة فتتحول بأمومتها تُْسِكته أن لًة ُمؤمِّ ه تُضمُّ حني وبها كأم، فتنهره كشاب ف يترصَّ
رحمة ال رصاٍع يف والشاب واألم واألنثى االبن مًعا باألربعة أنوثة، إىل املوَقدة النار بفعل
ومقدَّسات غابت وأشباٍح الحارضة، اآلخرين أشباح وبني وبينهم البعض، بعضهم بني فيه
أشياءُ تحرتُق لهيبها وعىل اللهب، ب يتشعَّ حتى الحرارة ترتفع كله بهذا األزل، مفعول لها
يبقى وال سيكون، ما وكل كان، ما كلُّ ويذوب النواهي، وتذوُب االحرتاق، تقبُل ال كانت

األم. املرأة داخل املختفية أُنثاه عن يبحث التائه واالبن فيها، باألم املحتمية املرأة سوى
أمومة، األنوثة يُعطيه عنها الصادر التيار النعكس وتلقائيتها األجساد أمر األمر ولو

ذكورة. البنوة ويُحيل العطاء يستقبل تياٍر إىل
املفعول ساحر غريبًا عضًوا جسده يف ليمتلك إنه فقط، جسًدا ليس اإلنسان ولكن
يتحرك أو فعل، أي فعل الجسد عن يصُدر فلن وموافقته إرشاكه ودون العقل، اسمه

أُنملة. قيد مستقالٍّ
كالجيش استجمَعتْهم وقد باألوالد الحار لدعائها استجابة وكأنما وباستماتة،
يتطلَّعون آباؤهم بينما الجدة، مسلك ويستنكرون أحفادها، منه يتواثب حولها «العرموم»
والرفض الكفاح وسنوات اآلخر هو املرحوم ت استحَرضَ حيث إليها، زوجاتهم بعيون
حدثَت فاصلة، لحظًة ليمنع كله املايض التاريخ حشَدت حني بعده، من للزواج املستميت
رعدٌة فيه هي ما هوِل من وانتابتها سيطرتها، العذراءُ واألرملة األم واستعادت املعجزة،

وأفلتَتْه.
أو للحارض يعود أن هو يستطع لم السن، بحكم ربما تاريخه، يف لِقَرصٍ ربما ولكن
تُعميه. أصبَحت التي أنثى أي األنثى، يف الرجل رغبة وال رجولته نفسه عن أو عنها يُخفي
املستحيل أصبح تحُدث أن استحالِة بنفس فيها، عودة ال نقطٍة إىل بشعوره وصل قد كان

يعود. أن تماًما

الثالث املربع

الكبري األبيض الدبش ُمربَّعات امللتصقة، حوافها فربَزت سطوُحها، تآكَلت التي املربَّعات
يف الرخيص الرقيق «الكليم» يُفِلح ال التي امُلربَّعات والشقة، الحجرة أرض ن تُكوِّ التي
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ذات املعدنية واملنضدة العالية، الكبرية والكنبة امُلربَّعات وعالماته، الدبش حواف تغطية
عىل شهوًدا ليسوا الشهود كان املنشور، بغسيله الحافلة الحجرة ونافذة الثالث، األرجل
حتى يقطن، حيث إىل امرأًة — ملتوية ولو — بقدمها معه جاءت قد عرشة الثامنة يف شاب
كانت أنها األدق ربما يرغب، رافضوطرٍف طرٍف بني وال ال الخمسني، بلَغت قد كانت وإن
خجٍل من كثرية ُسحٌب ة فثَمَّ واضحة، غري مبهمة معركًة ونفسه، منهما كلٍّ بني معركًة
يكتشف أن األم خجل البسيط، بالخجل تبدأ درجاٍت كله، املكان وتشمل ها تلفُّ درجاٍت ذي
فيحتوي الشاب فيه يثور فجأًة رجل، أنه أمه تكتشف أن االبن وخجل أنثى، أنها ابنها

محمومة. شابة قبالٍت ويُقبِّلها الرقبة،
وهللا. جدة أنا منك، أكرب والدي أنا، أمك، زي أنا عيب تهمس: وبحسٍم

أمي كنِت ولو حتى الذكر وأنا أنثى، أمامي اآلن أنك فاملهم جنِّية، أو جدًة فلتكوني
االبن. يفَّ تجدي أن أبًدا عي تتوقَّ فال الدرجة هذه إىل وأوَصْلِتني نفسها

املناكف، البنها األم دفعة برفٍق وتدفعه يدها، اليد، فتَستعمل فائدة بال الكالم يُصِبح
ليكتشف ليُصدِّق، رأسها يف األبيض الشعر تُريه املناكف، االبن بإرصار عليها يُقبل فيعود
أو أمه صورة من نفسها َقرَّبَت كلما وأنها اشتعاًال، إال تزيد ال ناره أن معه وتكتشف هو
أصبح ما وكأن بدا الذي الشاب، ج يُؤجِّ أن إال كلُّه هذا يفعل ال االبن، فيه تستثري أن حاوَلت
وأقنَعت شَعَرت كلما هي أنها أكثر، مرعٌب هو ما إىل وصَلت بل أمه، أم، أنها فيها يُثريه
تُرعبها أنثى األنثى، أعماقها من انطلَقت له ومنها ت أحسَّ كلما ابنًا، َكْونه يعدو ال أنه نفسها
وأنجبَت وزوَّجاها وعلَّماها وأم أب وربَّاها مطيعة ابنًة عاشت التي تلك ليست أبًدا فهي
كأنثى، نفسها عن حياتها يف َرتْه تصوَّ ما كل من أنوثًة أكثر أنثى أبناء، بدورهم أنجبوا أبناءً
األذرع كأنها أنثى مداه، هللا سوى يعلم ال بانفجار دًة ُمهدِّ تُدمِدم شيطانيٌة حبيسٌة أنثى
أن لقهرها وسيلة ال إرادًة وتُريد اتجاه، كل يف متحركًة تختلُج ألمومتها القوية الطويلة
الشاب منها. جزءًا أخرى مرًة ليعود وتحتويه فيها تبتلعه إطباقًة الصغري الشاب عىل تُطِبق
منهم وبنوًة قربًا أكثر الغريب هو تراه — شاهدون ُمحدقون حارضون وأوالدها — الذي
خجل بل ذكورته، من حتى الخجل فيها، ورغبته منها خجله بني املضطرب الشاب جميًعا.
يريدها أو األنثى، حد إىل فيها األمومة اعتصار يريد وكأنما الذي الشاب أنوثتها. من أكثر
ظمآن سواه. دون وحده ه تخصُّ أمومٍة من فيها يكون قد ما كلِّ اعتصاِر درجة إىل كأنثى
وإنما حضنها، يف ساكنًا يرُقد أو يُطوِّقها أن يكفيه يُعد لم أنثى، أو ا أمٍّ زمن، من املرأة إىل
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وكأنه ويتالىش، فيها يذوب كما إليها ينتمي كي اندفاٍع من يستطيعه ما بكلِّ منها يقرتب
النجم. أمه إىل دوراٍن طوِل بعد يعوُد الكوكب

إشعارها أو أبًدا، الرصاخ عن يُكفَّ لم يشءٌ داخلها يف هناك كان كله هذا رغم ولكنها
أو يضُعف قد يشء ال. ال، ال، السيدة: عتبة عىل كانا وُمذ صوٍت بأعىل يقول يشءٌ بوجوده،
قواه بكل نفسه يستجمع ظل بل للحظة، يتوقف ولم يُكفَّ ولم يمنح لم أبًدا ولكنه يخفق،
دفعًة عنها. بعيًدا وعنف قوة من تملك ما وبكل إياه، دافعة ملتاعًة مرعوبًة انتفَضت أن إىل
اليتيم ذلك يزال ال وأنه أحالم، راوَده ما كل أن وأحسَّ فأفاق، برأسه ارتطَمت كالصخرة

املنبوذ.
بينما وتطَفر، مأقيه يف ع تتجمَّ الدموع بدأَت عنه ورغًما فقط وحينذاك وحينذاك،
فقَدت قد أمل، وبال أنها املتأكدة املفجوعة امللتاعة النظرة تلك أمام، إىل تنظران عيناه

األم. حقيقة
حولها ويتقافز أطفالها تُعانق مقبلًة والنساء الرجال طوابري يرُمق حني اليتيم نظرة

أيًضا. وأٌب بل أم، بينهم له ليس الذي الوحيد وهو األطفال،
انتهت أنها بعدها ت وأحسَّ عينها، بربع ملَحتْها التي الدموع يف الغارقة النظرة تلك

الثاني. بيتمه يشعر تجعله لن أبًدا ولكنها يحُدث، أن يشء أي عىل وأن تماًما،
بنوته. أو له أمومتها يُهدِّد خطٍر لحظة يف البنها األم نظرة

مالمحه فوق بها وتُهدِهد ُدموَعه بها تغسل والقبالت واالحتضان االندفاع هذا وكان
الكسرية.

ليه؟ بتزقيني أمال –
ازقك. ح مش –

فلتذهب. مبارشًة جهنم وإىل قراًرا كان ا، ردٍّ يكن لم
تعااليل. تعاَل، –

بينهما، طويًال استمرَّت التي املسافة ذابت فقط إنما يَحتِوها، أو تَحتِوه ولم وجاء
الزمن. وذاب

الصاعقة. االلتحام رشارة ت تمَّ األعظَمنْي القطبنَْي وبني
لتهدَّم أكثر استمرَّت ولو نوافذُها واصطكَّت امُلربَّع، الحجرة بالُط لها تَزلزَل صاعقٌة

كله. البيت
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الرابع املربع

وجهها يف تََره لم تعبريٌ طالَعها املرآة ويف صغرية، وجَدتْها الكبرية تها شقَّ إىل عادت وحني
عاًما. ثالثني منذ

رت تفجَّ وقد أرادوها، التي بالشيخة جميًعا أوالدها ُفوجئ الجمعة يوم جاء وحني
عادت وكأنها املرح، خلق عىل وطاقًة ونشاًطا حركة أكثرهم تبدو جعَلتْها حياٍة دفقُة فيها

شابَّة.
ظهرت! الست بركات آدي لك؟ قلت مش –

االنتظار. تستطيع ال فالسيدة جاهزة، ة والُحجَّ استأذن، من أول كانت أنها واألعجُب
أن أبًدا يحدث لم ولكن البرش، نظام ويف الدنيا ويف الكون يف تختل كانت كثريٌة وأشياءُ
غريب بحناٍن وتُغذِّيهم الطعام من بطونهم تُشبع أن بعد للسيدة، زيارتها مواعيد اختلَّت
من أكثر ربما أصبَحت بأمومٍة وتغُمرهم وترعاهم، مهجورة بٍرئ يف البرتول اندفاعة وكأنه

السيدة. وتزور تستأذن األخذ، عىل طاقتهم
أيًضا وكأنما سيدة. يا دستورك وتُتمِتم: مبتعدة الرضيح ترُمق وبرهبة مرة كل ويف
تحسب الدوام عىل كانت يوٍم يف إال يتحرك ولم اليوم، ذلك عند الزمن وفعل الزمن بها ف توقَّ
تُريد ال مشدوهًة مكانها يف وظلَّت جاء، حني فاجأها الحق يف ولكن مجيئه، ع وتتوقَّ حسابه
الحنفي. يف املربَّعات حجرة إىل املرة هذه تقودها لن وأنها هناك، تُعد لم اليد أن تُصدِّق أن
غريَ القائم الدكَّان إىل رجًال ر وتُؤخِّ رجًال تُقدِّم تبدأ يجيء وال تميضالساعات حني ثم

والرضيح. الجامع عن بعيٍد
تتوقف. تصله أن قبل ولكنها

األب. مات بعدما الدكان صاحب أصبح وقد هناك كان
وحده. يكن لم ولكنه

كيف محتارًة تزال ال كانت فقد أقل؛ أو ربما، عرشة الثامنة يف فتاٌة كانت الدكان أمام
جسدها. حول بإتقاٍن املالءة تلفُّ

البوتاجاز. تصليح عىل يُساِوُمها وكان
الفرن. ونار والفرن املفتاح، إىل «الفونية» من تبدأ معاٍن، ذات ُمساَوَمة

يبتسم. وهو تضحك، والفتاة

جديد. من إليه نظَرت وفجأًة
األوىل. املرة األوىل، املرة بعد فيها تراه مرة ثاني وكأنها نظرة،
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وسوداء نابتة حليقة غري غزيرة ذقٌن له أصبَحت قد كانت تماًما، آخر إنسانًا كان
ونظراته إرادة، له صوٌت َخِشنة، رجاليًة أصبَحت قد وضحكته غلُظ قد صوته وكان كثَّة،

غري. ال فيه مسارها لتُحدِّد تراه فقط أصبَحت له، وتُدَهش العالم تستقبل تُعد لم
واضح. هذا كبريًا، رجًال أصبح لقد

عبء. الرجال عىل واألمهات الرجال، قافلة من واحًدا أصبح
الدنيا. بها تدور أو تنئ أن وقبل

أو عاتبة ليست فهي الدوار؛ تُوِقف أن باستطاعتها وأن األنني، تريد ال أنها ت أحسَّ
غري إحساٍس خالل من — أدرَكت عليه. أو الفتاة عىل حاقدة حتى أو مندهشة، أو حزينة
أمومة فائض ال تمنحه، أو تُعطيه ما لديها يُعد لم األخرى هي أنها — ضغينة وبال واضح

واحدة. قطرٌة به تُعد لم الريان األخرض والربكان عواطف، فائض وال
والتجاعيد الصبغة، رغم تماًما واضًحا شعرها يف البياض رأت حقيبتها مرآة ويف

ورقبتها. جفونها حول كثرية
وتحرََّكت.
مبتعدة.

املسجد. من ومقرتبة
وإىل دخَلت، ورغبٍة وتسليم خشوع ففي اإلذن؛ جاءها وكأن رسها، يف واستأذنت

اتجَهت. املقام
تفعل. أو تقول ماذا تعرف ال طويًال ووقفت

الرضيح، حول امُلقام النُّحايس السور من اقرتبَت السليقة أو بالوحي وكأنما ثم،
كثرة أثخنَتْه الذي الناعم النحاس حلقات من بحلقٍة واملمسكات املمسكني مع وأمسَكت
تحتها، األرض وكأنما بها تماًما وتشبَّثَت عليها، وضغَطت بالحلقة، أمسَكت االستعمار،

لتبتلعها. تنفتح
اآلن. إليها يحتاج أحد ال

أحد. إىل بحاجٍة هي تُعد ولم
يوًما. وقوعها ر تتصوَّ لم كما الحقيقية الوحدة إنها
جاءت. قد ضجيج، وبال الشتاء بوادر مثل هي ها

يصبح حني نفسه هو وبينه االبن بني الفاصلة الوحدة منها، مهرب ال حقيقية وحدٌة
نفسها هي لتُصبح جديد من عودتها وبني منها ى تبقَّ ما أو أمومتها نفَدت وقد وبينها أبًا،
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البقاء يستطيع ال فاإلنسان العواجز؛ أم وها سمَّ لهذا وربما لها، وجود ال ألمٍّ ابنًة ابنة،
عادت أمومتها انتهت وإذا ابنًا، عاد وأُبوَّته رجولته انتهت فإذا أبًا، أو كان ابنًا إال إنسانًا
زينب السيدة كوحدة فاصلة، واحدٍة لحظٍة يف اآلن ولكنها شواذُّ، لها ليس قاعدة ابنة،
وكلهم ونساء، رجال كثريون، أُناٌس رضيحها بحلقات وأمسك حولها ع تجمَّ وقد نفسها
وبناٍت، أبناءً يعودوا أن أملهم أصبح قد وكلهن كلهم مثلها. ووحيداٌت وحيدون وكلهن
أن متزاحٍم كل يُحاِول ازدحام! من حوله ما رغم قربها يف الوحيدة العواجز، ألم وحبَّذا
وبني بينه ما ليُلغي وكأنما الرضيح، حلقات من بحلقٍة والعويل البكاء درجة إىل يتشبَّث
ولو ه، أُمَّ بها ويُحس وحدته من يخرج أن النهاية يف وينجح مسافة، من الرضيح صاحبة

وحيدة. يشء كل رغم أيًضا فهي الجميع، أم كانت
قربها. يف وحيدة

والوحيدات. الوحيدون يتَشبَّث وحولها
ولهم. لها والفاتحة

ت) (تمَّ
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