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مقدمة
ها�سم غرايبة

وبعد
عدي  الأ�شتاذ  الكبري  لالأديب  روايتان  هاتان 

مدانات ......
الت�شاوؤل  على  يبعث  �شرد  ثمة  اأيديكم؛  بني 
واحلرية، بقدر ما يهبنا متعة القراءة والتاأمل، 
ونحن اأمام كاتب �شغفنا بق�ش�س ت�شيخوفية 
ن�شقًا  ي�شتق  ال��رواي��ة  ع��امل  يف  ولكنه  رائ��ع��ة. 
الق�شرية،  ق�ش�شه  يف  األفناه  عّما  خمتلفًا 
روايتان  عا�شفة،  ليلة  ورواي��ة  الدخيل  رواي��ة 
جديدتان – مبعنى خمتلفتان - يذهب فيهما 
عدي مدانات اإىل املناطق اجلّوانية يف اأغوار 
ليوائم  عمان  �شوارع  يف  ويطلقهم  �شخو�شه، 

بني عاملهم الداخلي وعامل املدينة اخلارجي.

احل�����ّس الإن�����ش��اين ال��ع��م��ي��ق وره���اف���ة ال���روح 
العامل  مع  ا�شطدامهما  حالة  يف  الإن�شانّية 
منت�شف  ب�شوارع  املتمثل  القا�شي،  اخلارجي 
املغلقة،  واحلوانيت  ال�شرطة،  ودوائ��ر  الليل 



بعامل  املتمثلة  احلالة  تلك  اأو  امل�شدود،  والأف��ق 
اإىل  ا�شطرابها  ميتد  للعائلة،  و�شطرب  داخلي 
احلالتان  ه��ات��ان  العا�شف،  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل 
اأ�شا�شية ت�شكل مف�شاًل هاّمًا  تلتقيان عند ثيمة 
يف عملي عدي مدانات املجتمعني يف هذا الكتاب، 
وهي "الروح"، ولكن لي�س باملعنى الالهوتي لهذه 
الكلمة، بل مبعنى نب�س الأ�شياء والنا�س والأماكن 

التي تنظم احلياة بحلوها ومّرها.

ثمة �شرد ي�شفي �شفافّية وحنانًا على ال�شرد، من 
جهة، ومن جهة ثانية ثمة ق�شوة وريبة تكمن يف 
التفا�شيل ذات الدللت العميقة، فيقيم ال�شارد 
من املت�شاّدات واملتناق�شات بني العوامل الداخلية 
يف  لالأماكن  الدقيقة  والتفا�شيل  لالأ�شخا�س 
الكاتب  انحياز  يوؤكد  معمارًا  اخلارجي  العامل 

اأوًل واأخريًا لإن�شانية الإن�شان.
ل��الأرواح  نوافذهما  تفتحان  روايتني  اأم��ام  اإننا 
على  ي�شاعدها  ف�شيح  اأف��ق  عن  لتبحث  املعذبة 
ق�شوة  بها  ول��ت��وازن  ة  اخلا�شّ اأحالمها  �شياغة 

الواقع.



عدي مدانات �شارد متمّيز يف الق�شة والرواية، ويف 
الرواية  يف  جديدة  جتربة  يخو�س  هاتني  روايتيه 
العربية يغاير بها املاألوف، ويذهب بنا اإىل الهام�س 
ليجعله متنًا وللزوايا املعتمة في�شيئها، ويجعل القريب 

بعيدًا واملختلف ماألوفًا، فتعالوا نقراأ .........
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الثالثاء

طلع �شباح رتيب اآخر اأثار جلبة طفيفة يف كل مكان، با�شتثناء منزل الأ�شتاذ ح�شان، فقد 
�شاده هدوء �شديد. 

اإنه منزل ب�شيط ل يختلف كثريًا عن غريه من املنازل املجاورة من حيث انتماوؤه اإىل النمط 
ال�شائد واملتق�شف،  بواجهة حجرية واحدة وثالثة جوانب من ال�شمنت، حتيط به باحة م�شورة 
غرف  اأربع  على  وي�شتمل  مربعًا،  مرتًا  �شتني  الإم��ام  لتبلغ  من  وتت�شع  اخللف  من  قلياًل  ت�شيق 
يتو�شطها موزع، تتقابل اثنتان من الغرف يف الواجهة الأمامية  يف�شل بينهما املعرب والثنتان 

الأخريان يف املوؤخرة. 
ا�شتعملت  فقد  الأماميتان  الغرفتان  اأما  الإطالق،  على  اأحد  اخللفيتني  الغرفتني  ي�شغل  ول 
باهتمام  حتظى  اجللو�س  غرفة  اإنَّ  بب�شاطة  القول  والأخ��رى  للجلو�س.    وميكن  للنوم  اأحداهما 
ورقعة  مكان  كل  يف  املوزعة  واملجالت  ا�شتعماًل،  فالكتب  الأك��ر  املكان  اإنها  املنزل،  �شاحب 
ال�شطرجن والتلفاز، ومنف�شتان متتلئان باأعقاب ال�شجائر وحقيبة  العمل توحي جميعها بذلك، 
اأما غرفة النوم فتثري النتباه باأثاثها ذي البذخ البائد امل�شنوع باإتقان �شديد من خ�شب  الزان 
الثقيل مع زخرفة منمقة حلوافه، كما اأن �شتارتها املخملية املهرتئة يف اأكر من موقع تثري �شيئًا 

من الأ�شى. 
كان الأ�شتاذ ح�شان يرقد على �شريره مفتَّح العينني، فاردًا كال ذراعيه على ال�شرير العري�س، 
متنقاًل بني فكرة  مهمومة واأخرى، دون اأن يتخلف عن اإحداها اأثر يف نف�شه، لقد درج على هذه 
احلال من الن�شداه والتهومي بني  الأفكار منذ وفاة زوجته جليلة قبل ثالث �شنوات،حيث وجد 
نف�شه على حني غرة وحيدًا على ذات ال�شرير الذي �شمه  اإليها �شنوات زواجه كلها، بال اأدنى 

فكرة عما �شت�شري اإليه حاله اأو كيف �شيتدبر اأمره. 
فقد ابنه زياد، الأ�شغر والأحب اإىل قلبه، قبل �شبع �شنوات يف واحدة من اأكر احلوادث غرابة 
واأكرها اإيالمًا، فقد  ق�شى نحبه وكتابه املدر�شي بني يديه حني اندفعت �شيارة م�شرعة و�شقطت 
من ارتفاع ال�شارع على باحة منزلهم  القدمي املنخف�س وقتلته، ثم تزوج لطفي بعد �شنتني من 
هذا التاريخ وا�شتقل بال�شكن، وحذت �شعاد حذوه فتزوجت  وانتقلت اإىل منزل زوجها، ومل يبق 
ليلة  عا�شفة باردة،  اأن �شهقت �شهقتها الأخرية يف  اإىل  التي ذوت �شيئًاَ ف�شيئًا  اإل هو وجليلة، 
ي عنها يف ليلة احت�شارها واإن ظل يلوب حول جثمانها م�شتت  مل متكنه من فعل الكثري لي�شرِّ

اخلاطر،  فاتر العزمية. 
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كان عزاوؤه الوحيد اأنه لبى رغبتها ببناء هذا املنزل بحمامه احلديث ومطبخه الوا�شع، واإن 
كانت مل تع�س كثريًا  لرتعى النبتات التي زرعتها. 

اأزاح �شتارتها املرتبة،  نه�س من رقدته ود�س قدميه يف فردتي خفه، واقرتب من النافذة، 
ووقف يتاأمل غب�س ال�شباح  ال�شفيف، تاركًا نف�شه على �شجيتها تتلطف وت�شفوا بانبثاق النهار 
تكفيه  بداية هينه كهذه،  اأن  ح  يف دخيلته  واحد، �شرَّ اآن  والغام�س يف  البديع  النحو  على هذا 
موؤونة مدى النهار.    ومع اأنه �شعر مرات عديدة من قبل مبثل ما �شعر به هذا  ال�شباح اإل اأنه مل 
يحظ دائمًا بنهار كلي ال�شالم، فكثريًا ما انهدم ورزح حتت وطاأة هم ثقيل، ل ت�شعفه يف وحدته 
كتب  التاريخ املبعرة يف اأرجاء �شالة ال�شيوف ول رقعة ال�شطرجن، التي ي�شتغرقه تاأملها وقتًا 
طوياًل، ولحقيبته التي  ينقلها معه من املدر�شة اإىل املنزل وبالعك�س، ويكفي اأن يفتحها ويلقي 

نظرة اإىل داخلها كي ي�شتعيد ح�شور املدر�شة. 

حيث  الغرف،  كافة  على  تنفتح  التي  ال�شغرية،  بال�شالة  م��رورًا  املطبخ  اإىل  بعدئذ  انتقل 
كانت جليلة تق�شي معظم  وقتها.    فتح نافذة املطبخ والباب واأطل على عري�شة العنب التي تظلل 
الواجهة ال�شرقية باأكملها، ونظر اإىل قطوف  العنب التي اأينعت وتاأخر قطافها، ثم اإىل املقعدين 
اأحدهما  ومذياعًا �شغري احلجم على  كتابًا على  ترك  قد  كان  ال�شالة،  انتزعهما من  اللذين 
بنًا  و�شكرًا،  واأ�شاف  باملاء  القهوة  اإبريق  وعاد.    مالأ  مفتاحه  اأدار  املذياع،  اأىل  الأخر.    فاجته 
وو�شع الإبريق على �شعلة الغاز ثم نظف الأواين التي ا�شتعملها يف الليلة ال�شابقة، وجففها وجل�س 
اإىل املائدة  التي تتو�شط املطبخ، وهي مائدة �شغرية تكفي ل�شخ�شني، وميكن دون عناء مالحظة 

غياب فعل املراأة يف املطبخ  من البقع وم�شح الغبار التي تعلوها. 

عبقت رائحة القهوة و�شمع �شوت غليانها، ذلك ال�شوت اخلافت الآ�شر الذي ياأتي به من اأي 
مكان اآخر يف املنزل.    اأم�شك بيد الإبريق ورفعه قلياًل وترك القهوة تغلي على مهل اإىل اأن اختفت 

رغوتها و�شاد اللون الأ�شود ال�شايف. 

خدرًا  فيه  وتبعث  تتناهبه  واألون  ومو�شيقى  مل�شاعر  نف�شه  وترك  العري�شة  اإىل  القهوة  حمل 
ممتعًا. 

ثم  وا�شرتاح،  هو �شروري  ما  فعل  اإىل احلمام،  واأ�شرع  تبغ  لفافتي  مع  الأول  فنجانه  اأنهى 
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اغت�شل وحلق حليته وتاأمل  غ�شون وجهه و�شعره الذي خالطه ال�شيب، م�شلمًا ب�شيء من الأ�شى 
بحقيقة اأنه بلغ الرابعة واخلم�شني من عمره، واأنه  اأ�شاع يف غمره ان�شغالته رونق حياته. 

خرج من احلمام اأكر ح�شورًا وا�شتعدادًا للتعامل مع وقائع يومه دون اأوهام ومبا يليق مبدير 
مدر�شة قدير. 

ت عليه  اأعد فطورًا ب�شيطًا وجل�س يتناوله على مهل.    تذكر �شعاد وهو يلوك طعامه فقد احلًَّ
غري مرة كي يعدل عن  قراره بال�شكن وحده واأن ينتقل اإىل منزل لطفي اأو الزواج اإذا اأ�شر على 

البقاء يف املنزل. 

عذرها يف �شره لأنها تنطلق من حر�شها عليه وهي جتهل متامًا اأية لذائد تكمن يف خ�شو�شية 
حياته الآن، يف  ممار�شاته احلرة ال�شغرية، حيث يتحول كل فعل اإىل لذة م�شتطابة، اأمل يخطر 
على  يقف  وبجليلة،  بنف�شه  يعنى  وهو  �شنتني  وقد  م�شى  بنف�شه  العناية  على  قادر  اأنه  ببالها 

خدمتها ويقوم مبعظم ما ي�شتلزمه عمل املنزل. 

بلغت ال�شاعة ال�شابعة.    ا�شتمع اإىل موجز ن�شرة الأخبار واكتفى، ثم نه�س وارتدى مالب�شه 
املنزل.    الباب خلفه وخطا نحو مدخل  واأغلق  اأخذ حقيبته  اإىل  ال�شالة،  وهم باخلروج، دخل 
 فتح الباب وخطا خطوته الأوىل نحو اخلارج.    اجنذب نظرة بقوة اإىل زاوية الباحة جهة ال�شرق 

وهاله اأن يرى كتلة �شوداء، ج�شمًا غريبًا مكومًا هناك. 

الهيئة  زري��ة  فتاة  تلك  الكومة  اأن  مفاجئ  نحو  على  له  وات�شح  النظر  ودق��ق  راأى  مبا  اأُخ��ذ 
الو�شيلة  عن  بوجل  وت�شاءل  حمريًا  مكانه  يف  ت�شمر  وق��ذر،  بثوب  اأ�شود  م�شربلة  ال�شعر،  وكثة 
ليغفل عن  الدوام وما كان  الباحة  مغلق على  واأن باب  املنزل، �شيما  ا�شتخدمتها لدخول  التي 
بوجه  حمراوين  مغرو�شتني  عينني  وراأى  مقززة  رائحة  اأنفه  فزكمت  باجتاهها  اإغالقه.    تقدم 
نف�شها  كاأمنا حتمي  راأته يقرتب منها،  اإذ  اأخدتا حتدقان فيه بذعر.    رفعت يدها  قذر مدمّى 
من هجوم  متوقع واأ�شدرت اأ�شواتًا ت�شبه احل�شرجة.    تاأذى من ال�شوت فوقف يف مكانه ونظر 
اإليها م�شتفزًا.تركها واجته نحو  باب الباحة، فتحه واألقى نظرة اإىل اخلارج بحثًا عن عون.    مل 
اإليها فاأ�شدرت  يكن اأحد يف اجلوار فمنزله يبعد عن منازل احلّي مقدار  اأربعماية مرت.    عاد 
الأ�شوات ذاتها ودفعت ج�شدها ل�شق اجلدار لتمنع اأي حماولة لنتزاعها بالقوة.    نظر اإليها.   
 راأى كم هي هزيلة بحيث ميكنه دون عناء قذفها اإىل اخلارج.    طلب اإليها اأن، تخرج يف احلال، 
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مل ت�شتجب  لطلبه ومل تبد اأقل ا�شتعداد لذلك بل على عك�س ما توقع قامت بفعل معاند يدعو 
حالة  منها.    هالته  الق��رتاب  من  لتمنعه  بيديها  �شربت  الهواء  اإذ  الغيظ،  حالت  اأق�شى  اإىل 
تهدئة  ال�شالة  واأرخى جذعه حماوًل  الداخل.    جل�س يف  اإىل  وعاد  واأربكته، فرتكها  الع�شيان 
غ�شبه والتغلب على خوفه وا�شطراب نف�شه والتفكري بو�شيلة لإخراجها من املنزل، اإل  اأنه مل 

ينجح، فقد بقى على توتره. 

انغلق ذهنه متامًا، فلي�س من املاألوف اأن يفيق الواحد ليجد اأن مت�شولة بغي�شة حتتل منزله 
ومتتنع عن مغادرته ومل  ي�شبق له اأن جوبه بعدوان متعّنت كهذا.    اإن ما اأغاظه اأكر لي�س فقط 
تلك الهيئة الزرية والرائحة الكريهة بل النظرة  الفزعة والعناد الذي ل �شبيل للتغلب عليه،اإل 

با�شتخدام القوة. 

اإنه حلدث بالغ الفظاظة وال�شوء، ول بد له من ا�شتخدام القوة معها لإرغامها على اخلروج 
من منزله.غري اأن تنفيذ  عزم كهذا يتطلب جهدًا ا�شتثنائيًا وا�شتعدادًا نف�شيًا لإيقاع الأذى بها 
اإذا لزم الأمر، وهو اأمر ل يروق له،ول ت�شمح به  طبيعته اللينة اللدنة ول خموله الذهني، ولهذا 

مل ينه�س يف احلال رغم رغبته يف النتهاء من هذا املو�شوع الكريه  والذهاب اإىل املدر�شة. 
جال بب�شره يف ال�شالة الأليفة والأثرية اإىل نف�شه، و�شعر بهاج�س مقلق وخطر خفي يتوعده 
ويتهدد هذا الن�شجام  والتاآلف القائم بينه وبني اأ�شيائه.    فهنا ميار�س وحدته على اأف�شل وجه، 
حيث يق�شي اأوقاتًا حميمة وهادئة.    ي�شاهد  التلفاز اأو يقراأ اأو يتاأمل فيما يحيط به اأو ي�شتعيد 
لعبة ال�شطرجن.    ويف هذه ال�شالة علق اإطارات ل�شور عائلية  و�شخ�شية بحيث تعينه على ا�شتعادة 

فرتات من تاريخه وبذلك يتخفف من ق�شوة وحدته. 

ابنته  اإليه  رمت  ما  اأدرك  والأ�شى  باخلوف  واحدة مفعمة  وبلحظة  اإذ ذاك،  عينيه  اأغم�س 
بتحذيرها اإياه من مغبة العي�س  وحيدًا،اإذ قالت له :"  مازلت قادرًاً على العناية بنف�شك، ولكنك 
لن تعرف ما قد يحدث لك م�شتقبالً "، فعزم على اأن ل  ي�شعف اأبدًا مهما اأ�شكل الأمر عليه واأن ل 
يجعل من هذا احلدث التافه اأمرًا مقلقًا.    فتح عينيه مزودًا بعزمية اإ�شافية  وقبل اأن يتخذ قراره 
احلازم باإخراجها من املنزل ولو اأف�شى به الأمر اآخر املطاف اإىل ا�شتعمال ال�شدة، �شمل الغرفة 
 بنظرة �شريعة مت�شلة، فمر بخزانة الأواين اإىل ميينه قرب الباب حيث احتل التلفاز ركنًا بارزًا 
فيها،ثم اإىل احلائط  املقابل للباب وقد اأخذت يف �شدره مكانًا بارزًا �شورة لر�شم طبيعي �شمن 
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اإطار مزخرف احلواف، ثم اإىل املن�شدة  اأمامه وتوقف عندها.    كانت البيادق حتتل مكانها على 
رقعة ال�شطرجن وكتاب ثم منف�شة ال�شجائر املمتلئة بالأعقاب  واإبريق القهوة وفنجان ومق�ّس 
ول�شق، ويف الطرف الآخر املقابل للكتاب الغليون وعلبة التبغ، ما بني املن�شدة  العامرة وخزانة 

الأواين فراغ اإذ اإنَّه اأخرج من ال�شالة مقعدين كانا يعيقان النظرة اإىل التلفاز. 

نه�س بعدها متيقنًا من اإرادته وعزمه وخطا نحوها بثبات.    اقرتب اأكر من ذي قبل وانحنى 
وعنقها  راأ�شها  يغطي  كثيفًا  دمًا  وراأى  كاف  بو�شوح  وجهها  بذراعها.    �شاهد  ليم�شك  فوقها 

فرتاخى عزمه ومل يقو على ا�شتعمال ال�شدة.    رق  �شوته وقال موا�شيًا. 
  -  لن اأحلق بك اأذى.    قويل من فعل هذا بك؟

مل جتب.اأدخلت راأ�شها ب�شق ثوبها.    تابع : 
  -   ل بد اأن اأحدًا اعتدى عليك.    هل ت�شعرين باأمل؟

تابعت �شمتها، مد يده ليتلم�س جرحها.    مل متكنه، دافعت عن نف�شها ب�شراوة و�شربت الهواء 
بيديها.    وتاأتاأت ب�شعوبة. 

نفر من فعلتها وانت�شب مبتعدًا بج�شده عنها قال : 
  -   اللعنة عليك، اأردت فقط اأن اأرى ما بك واأن اأطمئن عليك. 

انه�شي واخرجي يف احلال. 
جلبتها  لطلبه.    هداأت  ا�شتجابة  اأدن��ى  تبد  مل  وتن�شرف.    ولكنها  تنه�س  اأن  منها  انتظر 

واعت�شمت بال�شمت.    قال ب�شوت  اأكر حدة : 
  -  األ ت�شمعني.    قلت لك اخرجي يف احلال، ودفعها دفعة مرتفقة.    وا�شلت تاأتاأتها.    مل يجروؤ 
على ا�شتعمال ال�شدة معها.    وقف عاجزًا اأمام �شعفها وعجزها.    اأم�شك به �شعور غام�س وانتزع 
احلق  له  كان  لو  حتى  عليها  العتداء  اأن  ي�شاعف  عليه  ال�شهل  من  القرار،فلي�س  �شالبة  منه 

بذلك. 

واخلوف  الإ�شفاق  من  ب�شيء  وا�شتعاد  مقعد،  على  بنف�شه  ال�شالة.    األقى  اإىل  وعاد  تركها 
�شورة وجهها املدمي.    ت�شاءل  عما اإذا كان اأحد اعتدى عليها اأم اأنها ت�شببت بذلك حني األقت 
بنف�شها من على ال�شور.    اإن الأمر يف نهاية املطاف  وبال عليه، فاأية مفاجاأة خبيثة هذه.    نظر اإىل 
ال�شاعة.كانت تقرتب من الن�شف بعد ال�شابعة وما زال عالقًا هنا، اأ�شريًا  يف منزله، حما�شرًا 

باجلروح والقذارة والعناد فماذا باإمكانه اأن يفعل؟
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انبثقت يف ذهنه فكرة اإبالغ ال�شرطة، قال لنف�شه :"  ل قدرة لك يا اأبا لطفي على معاجلة 
اأمر كهذا.    اترك اخلبز  للخباز ".    راقته الفكرة وا�شتغرب كيف مل يفطن لها من قبل مع اأنها 
الفكرة ال�شائبة الوحيدة.    ليرتك لرجال ال�شرطة  معاجلة الأمر وينطلق هو اإىل مدر�شته.    ذهب 
اإىل املطبخ واأتى لها بطعام تتزود به، قطعة خبز وجنب وحبة بندورة  وكوب ماء.  "  اإنها بحاجة 
اإىل الطعام "  قال لنف�شه، لن ي�شريه �شيئًا اأن ي�شعف جوعها اإذا مل يكن با�شتطاعته فعل �شيء 
 اآخر.    و�شع الطعام قريبًا منها وخرج مرتاح البال، را�شيًا عن قراره با�شتدعاء ال�شرطة وتقدمي 

الطعام لها. 

بانزعاج  �شغرية.    فّكر  م�شافة  �شيارته  قاد  اأن  بعد  الكدر  عاوده  فقد  طوياًل  ر�شاه  يدم  مل 
�شديد بالوقت الذي �شت�شتغرقه  اإجراءات ال�شرطة.    فلي�س الأمر بال�شهولة التي ظن ولن يقت�شر 
الإجراء على تلقي البالغ واأخذ العنوان ثم يرتكونه  يتابع طريقه اإىل املدر�شة.    �شوف يخ�شعونه 
من دون �شك لتحقيق من نوع ما ويطرحون عليه الكثري من الأ�شئلة  ورمبا يرتابون باإجاباته اأو 
�شالمتها  يتاأكدون من  ريثما  يحتجزونه  وقد  املنزل  اإىل  معهم  ياأخذونه  ورمبا  الريبة،  يّدعون 
اعتدى عليها.    ارتاع  الذي  اأنه هو  تزعم  لهم.    رمبا  �شتقول  يعرف ماذا  اأقوالها.    لن   وياأخذون 
لهذا اخلاطر، ودَّ لو يعفي  نف�شه من هذا الهّم، ولكنه عاد و�شكك يف اأنها �شتّدعي �شيئًا من هذا، 
فماذا �شتقول لهم؟.    �شطوت على بيته ف�شربني،ل  لن تكذب كذبة مثل هذه.    ل ميكنها اأن تفعل 
ذلك ولي�س لديها �شبب.    ماذا لو اأهمل لأمر برمته وتابع قيادة ال�شيارة اإىل  املدر�شة، رمبا يعود 
ويكت�شف اأنها خرجت من تلقاء نف�شها دون اأن ي�شطر اإىل زج نف�شه يف حادث ل �شلة له به.    لقد 
 ناأى بنف�شه وتنا�شى..    اأمرها، ولكنه مل يطمئن لهذا اخلاطر اإطالقًا وراأى اأن الواجب ميلي عليه 

اإبالغ ال�شرطة فيدفع  عن نف�شه ال�شبهات.    تابع طريقه نحو مركز ال�شرطة. 

ل�شانه.    �شاأله عما به.    روى  البقال حريته وعرة  ل�شراء علبة تبغ.    لحظ  توقف يف الطريق 
للبقال ق�شته. 

فاجاأه البقال باإطالق �شحكة ا�شتخفاف بق�شته، وبعد اأن انتهى من �شحكته قال : 
  -  ل تخف.    اإنها املجنونة. 

ردد بلهجة م�شوبة باحلذر والت�شكك ما تزال : 
  -  املجنونة. 

�شحك البقال جمددًا وقال : 
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  -  نعم املجنونة، يبدو اأنك ل تعرفها يا اأ�شتاذ. 
اطماأن قلبه قلياًل وعقب : 

  -  بالتاأكيد اأنا ل اأعرف اأية جمنونة. 

قال البقال معاتباً : 
من اأين لك اأن تعرفها؟ اأنت ل تعرف اأحدًا يف احلّي يا اأ�شتاذ، اإنك متر ب�شيارتك ول تلقي 

التحية على اأحد. 
امتقع وجه الأ�شتاذ ح�شان وحار يف ما يتوجب عليه قوله اإزاء هذه املالحظة غري املتوقعة، 

لكّن البقال اأردف خمففًا  عنه عناء اجلواب : 
  -  لو كنت تعرف اأنها املجنونة ملا هالك الأمر. 

زاغت عينا الأ�شتاذ ح�شان ببله، وهو يتنقل بفكرة بني مالحظة البقال عن �شلوكه وبن معرفة 
اأهل احلّي ملا يدور فيه،  بحيث ل يتعذر عليهم اأمر ثم �شاأل ليح�شل على مزيد من اليقني. 

  -  اأمتاأكد اأنت اأنها املجنونة؟ وهل هي ذاتها بال�شرورة ل غريها؟ اأكد البقال اأنها املجنونة 
بعينها واأن اأمرها ل  ي�شتدعي الهتمام والقلق اللذين اأظهرهما واأردف : 

  -  �شتخرج من بيتك مثلما دخلت وقد ل تعود مرة ثانية فهي ل تعرف �شوى الأزقة مالذًا لها.   
 قد تكون التجاأت اإىل  بيتك هربًا من الأولد الذين يالحقونها. 

اأجاب : 
  -  ولكنها م�شابة براأ�شها وعنقها ورمبا باأماكن اأخرى من ج�شدها. 

ابت�شم البقال با�شتخفاف وقال : 
التي ت�شرب بها.ول يقت�شر ال�شرب    -  ل �شيء جديد يف ذلك  -  لي�شت هذه املرة الأوىل 
اإنها لعنة على  اأي�شًا ليكرهوها على الرحيل عن احلّي،  الكبار  ي�شربونها  اإن  على ال�شغار بل 

اجلميع. 
للم�شاعدة  بحاجة  ب�شري  كائن  وال�شتخفاف مب�شري  احلد  اإىل هذا  الأمر  تب�شيط  اأغاظه 
حتى لو كان هذا الكائن جمنونة.    اأنعم النظر يف البقال وامتع�س من هيئته الزرية، وجهه غري 

احلليق �شعره الأ�شعث وقمي�شه القذر وعينيه املطفاأتني.    قال جازما : 
  -  يجب اأن اأخرب ال�شرطة يف هذه احلال. 

اأبت�شم البقال وقال : 
  -  ل تزعج نف�شك.    لن يفعل رجال ال�شرطة �شيئًا، اإنهم يعرفونها ويعرفون اأن الأولد يعتدون 
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عليها. 
  -  بدا كاأنه ياأخذ موقعًا، خمالفًا لإجماع اأهل احلي وبخا�شة اأنه �شبق له واأن قدم لها قبل 

قليل الطعام  

تغريت مالحمه من الندها�س اإىل ال�شرامة، �شاأل حمتجًا. 
  -  ملاذا؟

�شم البقال �شفتيه وقال م�شتخدمًا لهجة �شارمة تقابل �شرامة مالمح الأ�شتاذ ح�شان. 
ويعتقد  في�شربونها  الأولد  تالحق  احلّي.    اإنها  وجودها يف  يحّب  اأحد  ول  -  لأنها جمنونة    
اآفة يا  اإنها م�شدر �شوؤم، ول  اأحد يحب روؤيتها باأ�شمالها القذرة و�شعرها ال�شعث.    اإنها  الكبار 

جار وقد بلينا جميعًا بوجودها. 
رغم اأنه اأنكر يف دخيلته منطق البقال الفظ اإل اأنه ا�شتح�شن فكرة اإهمال ال�شرطة ومتابعة 
طريقه اإىل املدر�شة، فهو ل  يحب اأن يتاأخر عن املدر�شة، فتدب الفو�شى يف اأرجائها ول يعرف 

من ذا �شي�شتغل املوقف وعلى اأي نحو. 
قال : 

  -  معك حق  -  لن اأخرب ال�شرطة. 
كاد اأن ين�شرف بعد جملته هذه ولكنه تلكاأ ووجد نف�شه ي�شاأل : 

  -  ولكن كيف لك اأن تتاأكد اأنها هي بالذات. 
�شخر البقال من �شذاجة رجل يفرت�س فيه اأنه مرب لأجيال و�شاحب حنكة ودراية قال له  : 

  -  يا رجل اتكل على اهلل، هي بعينها من و�شفك لها.    دعك منها وان�شرف اإىل عملك. 
  -  األي�س لها اأهل؟

�شاق البقال بكرة الأ�شئلة وقال بتربم وا�شح : 
  -  ل اأحد يعرف من اأين جاءت اأو اأين تذهب.    ل اأحد يطرح مثل هذه الأ�شئلة. 

وّدع البقال، �شّد على يديه وهو ي�شافحه وابتعد قلياًل.    ولكنه ما لبث اأن عاد و�شاأل : 
  -  اأمتاأكد اأنت؟

مل يكرت البقال ب�شوؤاله.    تركه وت�شاغل عنه داخل البقالة. 
قال اأبو لطفي : 

  -  اأنت تعرف اأنني اأب وجد ومدير مدر�شة ول يليق بي اأن اأتعر�س لأذى ب�شبب ما ح�شل. 
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اقرتب البقال وو�شع يده على كتفه ودفعة دفعة خفيفة.    وقال : 
  -  اذهب اإىل عملك ول تخ�شى �شيئًا.    اأنت تهول الأمر. 

وّدع البقال مرة اأخرى مكرهًا وا�شتقل �شيارته. 
ل يختلف الأ�شتاذ ح�شان عن غريه من النا�س �شوى بتفا�شيل �شغرية مما تفرق بني الواحد 
والآخر، فهو كاأي اإن�شان  يخاف مما يجهله، يخاف املوت وال�شلطة والإدانة مهما كان م�شدرها 
والعقاب ويخاف املر�س وفقدان الوظيفة  والعجز عن تدبري �شوؤون حياته، ويخاف من اأهوائه 
واأخطائه ومن كل ما قد يف�شد عليه حياته.    وهو واإن ابتعد منذ  زمن بعيد عن كل ما من �شاأنه 
اأن يعر�س اأمنه للخطر، اإل اأنه بعد وفاة زوجته واختياره للعي�س مبفرده �شار اأكر  حذرًا وجتنبًا 

لكل ما قد يزعجه اأو ي�شلبه بع�شًا من وقته اأو يلزمه على فعل ما ل يرغب فيه. 

اأو يعرت�س على  اأو يزجره  اأحد يراقبه  اأخريًا وا�شتطاب العي�س، فال  لقد ت�شالح مع نف�شه 
طرائقه يف العي�س اأو يفر�س  عليه ما ل يرغب فيه.اإنه قانع بحياته ول يرغب يف اأي تغيري، وجل 
ما يخ�شاه اأن يحال اإىل التقاعد بعدما بلغت  خدمته ثالثني عامًا، ماذا �شيتبقى له لي�شلو به لو 
حتققت خماوفه واأحيل اإىل التقاعد، �شرتتبك حياته وت�شعف همته.    ولعل هذا ما يف�شر بلبلته 

الذهنية وخماوفه. 
اإنه اأول من ياأتي اإىل املدر�شة واآخر من يغادرها ويتابع كل �شغرية وكبرية فيها ليعطي اأف�شل 
نتيجة.ومهما كان �شاأن  اختالفه مع البقال يف النظر اإىل الأمور فاإن مما ل �شك فيه اأنه قدم 
م�شاعدة طيبة �شاعدته على �شرف اأمر الفتاة عن  ذهنه والذهاب اإىل املدر�شة.وكيف كان له 
اإىل  وتوجه  �شره عن ح�شن  �شنيعه  البقال يف  امل�شاعدة.    �شكر  تلك  لول  نهاره  يتابع خطط  اأن 

املدر�شة. 

ودود مع  وتبادل حديث ق�شري  الطعام  لتناول  ابنته  اإىل منزل  الدوام  انتهاء  بعد  �شيذهب 
زوجها ثم يرتكهما لي�شرتيحا  ويذهب هو اإىل منزله حيث باإمكانه اأن ياأخذ ق�شطًا من الراحة 
ثم يخرج للعب ال�شطرجن يف املقهى.    بدت له خططه  هذه على ب�شاطتها حافلة بكل ما هو عزيز 

عليه وفكر كيف اأنها كانت قبل قليل عر�شة للخطر. 

بلغ املدر�شة بعد مرور وقت لي�س بالق�شري على ابتداء الدوام.    بلغت م�شامعه �شجة التالميذ.   
 �شاءه اأن يت�شبب غيابه  بكل هذه ال�شجة.    عرب رحاب املدر�شة حمتدًا �شريع اخلطى.    واإذ كان 
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يجتاز الرواق الفا�شل بني غرف الدرا�شة اإىل  مكتبه هداأت اجللبة يف ال�شفوف التي مر حذاءها 
وا�شتقر الطالب يف مقاعد الدرا�شة.    غري اأنه مل ير�س بهذه النتيجة.    دخل ال�شفوف �شفًا �شفًا 
على  واأج��اب  اخلطية  التعليمات  مكتبه.    تلقى  اإىل  عاد  ثم  �شلوكهم  �شوء  على  الطالب  وعّنف 
 مهاتفات من م�شوؤولني يف الوزارة وقابل طالبًا يف هذه الأثناء وا�شتف�شر منهم عن طلباتهم، 
ورد منهم من كان طلبه  ل ي�شتند اإىل �شبب �شحيح، ولبى لبع�شهم طلباتهم.    وهكذا انق�شت 
�شاعات الدوام بني ان�شغال وان�شغال، غري اأن  �شورتها ظلت تفاجئه كلما خال اإىل نف�شه، فريى 
ًى وعينني حمراوين مذعورتني.    وّدع اآخر املدر�شني  وجل�س لي�شرتيح من عناء العمل.    وجهًا ُمدمَّ
 فاجاأه قدر هائل من الكدر.    انقب�شت نف�شه حتت وطاأته وحتري يف اأمر �شطوته  املباغته.    حاول 
اأن ي�شتق�شي اأ�شبابه ويخفف من حدته فف�شل.    ظل همه مبهمًا ثقيل الوطاأة كاأمنا ت�شرب اأىل 
م�شامه من  تواريخ مهجورة ووقائع عفا عليها الزمن ولي�س ب�شبب احتمال بقاء الفتاة يف منزله 

فقط، فهي �شتخرج على اأية حال  طاملا اأنها مت�شردة، �شتخرج ل حمالة. 

اأدار قر�س الهاتف وات�شل ب�شعاد ومل يكن متيقنًا مما �شيقوله لها، اأي�شكو لها اأمره اأم يتكتم 
عليه، غري اأنه كان موقنًا  من عدم رغبته يف زيارتها وتناول طعام الغداء فما بارحه الهم اأو ترباأ 
من الت�شو�س والن�شغال باأمرها.    اعتذر لها  وتعلل بان�شغاله املفاجئ مبو�شوع يخ�س املدر�شة، 
اأن تف�شح ما  املتاأ�شية  ي�شكو من �شيء.    كادت  لهجته  اإن كان  و�شاألته  فا�شرتابت ب�شحة عذره 

يخفيه ولكنه متا�شك وهو ي�شتمع اإىل �شوتها احلنون املت�شكك وقال بلهجة اأكر قوة : 
  -  ل يوجد �شبب يدعو لقلقك.    اأنا بخري.    كل ما يف الأمر اأنني اليوم فقط ل اأ�شتطيع القدوم.   
 اأعاد �شماعة الهاتف اإىل  مكانها وابت�شم باأ�شى وهو يتذكر ما قاله من اأن كل �شيء ي�شري على ما 

يرام ول يوجد ما يدعو لقلقها. 

�شمل مكتبه بنظرة م�شوبة باخلوف، تّعني عليه اأن يخرتق و�شط عمان يف طريقه من جبل 
القلعة اإىل �شرقيها، كان  اأمامه رهط كبري من ال�شيارات وعلى جانبي ال�شارع اأفواج من النا�س.
ا�شطر لل�شري ببطء �شديد.    ان�شرف اإىل  مالحظة النا�س �شواء الذين ي�شريون على اأقدامهم 
اأو ي�شتقلون ال�شيارات.    ت�شاءل اإن كان لدى هوؤلء النا�س هموم.    اأَو  ُيعقل اأن تخلو حيواتهم من 
ال�شباح وحتى  اأقدامهم منذ  يُجّرون  اأعباء ج�شام  ينوءون حتت  الذين  النا�س  الهموم.    هوؤلء 

 امل�شاء لتاأمني لقمة خبز حتمل احلياة ليوم اآخر مت�شقق ومغرب، دون زهو اأو رجاء. 
العي�س دون  يتابعون  اأدنى درجة يف املرتقى الجتماعي ومع ذلك  اأو  الذين هم مثله  هوؤلء 
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توقف وبقليل اأو كثري من  التجهم، ل يهم ما داموا يعي�شون.    اأترى لو كانوا يهولون امل�شائل مثلما 
يفعل اأكانوا يرغبون يف اأن تدب احلياة يف  اأو�شالهم يومًا اأخر.    فكر بالبقال الذي يبدو متما�شكًا، 
على اأي نحو جتري حياته؟ وهل هي مفعمة بال�شعادة والر�شى؟  اأم اأن البوؤ�س اأخذ طريقه اإليه 
فيتظاهر بغري ما هو عليه؟ اأم اأنه يقبل ب�شظف احلياة و�شوئها فيمر ب�شعابها �شاخرًا من  كل 

�شيء.    كيف �شمح لنف�شه اأن يقف اأمامه �شعيفًا مرتبكًا مغلق الفهم؟

كيف نظر البقال اإىل احلادثة باحلجم الذي ت�شتحقه دون مبالغة وكيف و�شعها يف اإطارها 
ال�شحيح، قال لنف�شه : 

  -  اإنك ت�شخم الأمور كعادتك يا اأبا لطفي.    �شتكت�شف اأنك تكدرت واأ�شغلت نف�شك دون داع.   
 مل حت�شن وزن الأمور يف  يوم من الأيام.    كنت تراها اإما اأ�شغر اأو اأكرب من حجمها احلقيقي.    اأما 
اآن لك اأن حتتكم اإىل املنطق وترى الأ�شياء كما  هي بعيدًا عما حتب اأو تكره؟ لقد التجاأت الفتاة 
اإىل منزلك هربًا من الذين اعتدوا عليها و�شترتك املنزل يف و�شح  النهار حتى تطمئن اإىل اأن 

اأحدًاَ مل يعد يالحقها. 

ا�شت�شلم لإغواء وخدر هذا اليقني، فال اأحب لديه من اأن يلقي بج�شده املنهك على ال�شرير 
بعيدًا عن ال�شجيج وحر  ال�شم�س.    فكر بالوجبة التي �شيعدها لنف�شه.    اإن لديه خ�شارًا خمتلفة ول 
ينق�شه اإل اللحم.    �شي�شرتي كيلو حلمًا ثم يطبخ  اللحم مع الكو�شا والبندورة والب�شل و�شريتاح 

بعد الطعام قلياًل، ثم يغ�شل مالب�شه الداخلية. 
عليها،  تعر  اأن  ابنه  زوجة  بو�شع  فلي�س  الداخلية،  مالب�شه  غ�شل  من  يخجل  اأن  عليه  لي�س 
وتهم�س يف اأذن لطفي اأن  والده يو�شخ مالب�شه الداخلية مثل مراهق، اإنه ليح�شل على قدر كبري 

من املتعة وهو يقوم بخدمة نف�شه. 

تزال  ما  الفتاة  ووجد  العك�س  لو حدث  فيما  قرار  اتخاذ  وغفل عن  املقبلة،  الوقائع  اأخدته 
يف املنزل.    فطن لهذا الأمر  حني اأوقف �شيارته اأمام املنزل.    بقي يف ال�شيارة يقلب الأمور على 
وجوهها املختلفة ومل يهتد اإىل القرار املنا�شب.    ترك املع�شلة معلقة ودخل.    مل يفاجاأ كثريًا حني 
وجدها هناك.    كان الحتمال يف احلقيقة كامنًا داخل نف�شه طيلة الوقت  وهذا ما يف�شر غمه.   
 امتع�س من نف�شه حني اأدرك اإمنا كان يعمل على خداع نف�شه، واأن احلقيقة اأ�شلب من الأحالم، 
 فها هي يف منزله بكيانها القذر البذيء، فماذا �شيفعل لها الآن؟ كانت قد غريت من �شجعتها، 
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ودنا  امتعا�شه  لبقاء طويل.    زاد  نف�شها  تعد  لو كانت  واأ�شندته  اإىل اجلدار كما  رفعت جذعها 
منها.    مل ترتعب ومل تاأت بحركة احتجاج واحدة.    حملقت فيه وتركته يقرتب.    ا�شتم رائحة برازها 
فتاأفف والتفت اإىل م�شدر الرائحة.راأى برازها يف الزاوية.    حدق فيها  واأ�شار اإىل الرباز.    مل تبد 

اأ�شفًا حيال فعلتها كاأن الأمر ل يعنيها اأو اأنه خارج عن اإرادتها.    قال منفعالً : 
  -  اللعنة عليك اأيتها املجنونة القذرة، األ جتدين مكانًا اآخر لقذارتك، اخرجي من منزيل 

يف احلال. 

يف  اإليها  الطلب  وكرر  املفتوحة  البوابة  اإىل  بتثاقل.    اأ�شار  تنه�س.    نه�شت  كي  اإليها  اأ�شار 
اخلروج.    مل تذعن لطلبه.    هبطت مرة ثانية على الأر�س وكاأنها ل تقوى على الوقوف.    اأم�شك 
بطرف ثوبها وجرها بقوة نحو الباب.    متزق  الثوب وانف�شلت عنه املزقة التي مي�شك بها بيده.   
 واأ�شدرت هي ا�شواتًا حلقية متقطعة مزعجة.    تركها ودخل اإىل  املنزل.    عاد بعد قليل مبجرفة 
�شغرية، اأزال بها برزاها واأخذه اإىل الداخل.    األقى به يف املرحا�س ثم نزع مالب�شه  واغت�شل.   

 جفف ج�شده ولف املن�شفة على و�شطه وانتقل اإىل ال�شالة. 

فعلته  �شر  احلمام عن  يف  وهو  ت�شاءل  عليه  عزم  ما  تنفيذ  يف  وف�شله  خيبته  بعد  اأنه  بد  ل 
هذه.    وكان ل بد له اأن يدرك  اأنه عا�س حياته كلها كارهًا للعنف.وحني جل�س يف ال�شالة تذكر 
تلك احلادثة التي طبعته على النفور من العنف  اجل�شدي.    كان وقتها تلميذًا يف ال�شف ال�شاد�س 
البتدائي حني �شاهد يف احلّي ال�شعبي الذي ي�شكنه رجاًل مي�شك بقدمي  �شبي يعرفه ويجره 
على الأر�س غري املمهدة ثم يتوقف لريكله بقدمه قيل له حني �شاأل رهط املتفرجني، اأ ال�شبي 
 �شرق ذهب زوجة الرجل؟ وكان يعرف اأن ال�شبي قد اعتاد على زيارة منزل الرجل بناء على 

طلب زوجته التي  ت�شخره خلدمتها. 

حقد على ال�شبي ال�شارق وجافاه ولكنه علم بعد فرتة وجيزة اأنه مل ي�شرق ذهبًا ول خالفه، 
واإمنا الذي �شرق الذهب  هو �شقيق الزوجة.    �شحيح اأن �شاق ال�شبي قد �شفيت، ولكنه هو مل 
اأن يت�شنى له العتذار  ي�شف من الإح�شا�س بالذنب، خا�شة واأن عائلته  انتقلت من احلّي قبل 
ق�شى  الذي  الفتاح  تول�شتان  عبد  الأ�شتاذ  مبوت  عرف  قرن  بربع  ذلك  منه.    وعقب  بدر  عما 
نحبه ب�شبب التعذيب املتوا�شل ملدة اأربع وع�شرين �شاعة.    اعترب نف�شه منذئذ مناه�شًا للعنف 
وقد  متكن خالل ثالثني �شنه من التدري�س اأن يفر�س احرتامه على غريه من املدر�شني وعلى 



الدخيل

23

الطالب �شواء ب�شواء دون  اأن يلجاأ مرة واحدة اإىل العنف. 
رفع قدميه على املن�شدة كما يفعل عادة، غري اأنَّ نهيًا داخليًا دفعه اإىل اإنزال قدميه و�شم 
ركبتيه حرجًا من عري  ج�شده.    اأخرج لفافة ولكنه مل ي�شعلها.    ذهب اإىل غرفته وارتدى منامته 
وعاد.    كان وجودها يف باحة املنزل على غري  ا�شت�شافة منه، ينق�س من �شعوره باأنه حر الت�شرف 

يف منزله. 
ح�شب اأنها ميكن اأن تزحف نحو الباب اأو تنه�س لتم�شك بق�شبان النافذة فتقتن�س نظرة 
باأنه مراقب بف�شول يلجمه عن احلركة  ال�شعور  اإليه.    لأول مرة منذ هجر منزل  لطفي يعاود 

العفوية، ويلزمه بهام�س �شيق من احلرية. 

عدل عن اجللو�س يف ال�شالة ودخل اإىل غرفة النوم واألقى بج�شده على ال�شرير.و�شع كفيه 
اأ�شفل راأ�شه وفكر مبنطق  احلياة الغريب، ففي حني رف�س فكرة ابنته عن �شرورة الزواج انطالقًا 
من كونه اعتاد وحدته وا�شتعذب خلوته  وف�شلها على منافع الزواج، تقتحم هذه املجنونة القذرة 

ح�شنه الآمن وتعيث فيه ف�شادًا. 
�شم يديه اإىل �شدره وحدق يف �شقف الغرفة.    اأمل اأن ياأتيه عون ما فيخرجه من حمنته هذه.   
 ا�شتعاد فكرة اللتجاء اإىل  ال�شرطة اأو ال�شتعانة بالبقال، ومل يعد اأمامه �شوى لطفي، اإنه ما زال 
�شابًا �شلبًا قوي ال�شكيمة واأنانيًا بطبعه،  و�شيتعامل  -  ل بد  -  مع هذه املع�شلة بطريقة خمتلفة.   
 نظر اإىل �شاعته، وجد اأن الوقت غري منا�شب للذهاب اإىل لطفي  الآن.    اأغم�س عينيه وحاول اأن 
يفكر ب�شيء خمتلف يعينه على النوم.    تقلب يف فرا�شه ثم نام �شاعة اأو اأكر وعندما  اأفاق كان 

قد قرر ال�شتعانة بلطفي. 

قر�شه اجلوع، فقام اإىل املطبخ واأعد طعامًا لنف�شه، فتح علبة تونة وق�ّشم حبات بندورة قطعًا 
�شغرية، وقلى بي�شة.    وعندما و�شع اأطباقه على املائدة و�شرع يف تناول الطعام توقف عن الأكل.   

 فتح علبة تونة ثانية، اأخذها اإليها مع  قطعة خبز وحبة بندورة.    ا�شطنع تك�شرية وقال لها : 
  - خذي، ت�شممي، ولكن ل تعتقدي اأنني اأقبل بوجودك، �شتخرجني بر�شاك اأو بالقوة اإذا لزم 

الأمر. 
تناولت الطعام منه بلهفة واأ�شدرت اأ�شواتًا �شغرية متقطعة مل يفهم منها �شيئًا.    تركها ودخل 

ليتناول طعامه. 
اأن  ال�شفيف.    �شحيح  الغتباط  ثم  العتدال  اإىل  الكدر  من  مزاجه  واأنقلب  با�شتمتاع  اأكل 
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اأ�شباب كدره ما زالت قائمة  واأنها هناك باأ�شمالها القذرة ورائحتها الكريهة وعنادها الذي يثري 
األ يبعث  اأنه وجد نف�شه رغم ذلك  يهناأ بالطعام وانفراج نف�شه،  اإل  ال�شخط ويتحدى الأنفة، 
هذا التحول على الت�شاوؤل؟ مل يغفل عن طرح مثل هذا ال�شوؤال على نف�شه ول  عن ال�شبب يف اأنه 
قد قدم الطعام لها يف حني اأن وجودها القذر يبعث الق�شعريرة يف نف�شه ويود لو ُيكرهها على 
للكلب اجلريح، والل�س الذي  اإنهم يقدمون امل�شاعدة   اخلروج من منزله، قال لنف�شه :  مل ل؟ 
يخونه قدمه في�شقط يف فناء  الدار، والأ�شري الذي يقع يف يد الأعداء، ويقدمون الطعام وقلياَلً 
من العزاء للرجل الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام،  ولكنه فكر اأي�شًا اأن من يجهزون على الكلب 
اجلريح، وي�شيفون اإىل اللقمة التي يتناولها املحكوم عليه جرعة اأمل  عو�شًا عن العزاء، فاإىل 
اأي �شنف ينتمي هو؟ فكر اأنه ن�شيج خا�س، جبل على الراأفة والعاطفة ونكران الذات.    اأدرك  اإذ 
ذاك اأنه غري را�س عن نف�شه واأنه مل يتناق�س مع نف�شه حتى فيما مي�شه ويوؤذيه واإن ر�شاه هذا 

يحرره من اأي اإثم. 

اأنهى طعامه وغ�شل الأطباق واأ�شعل لفافة.دخنها وذهب اإىل ال�شالة لي�شتطلع اأمر الفتاة.
راآها تدفع بج�شدها باجتاه  حنفية املاء، فكر اأن اإ�شابتها ل بد اأن تكون بليغة بحيث ل ت�شتطيع 
الوقوف على قدميها ول بد اأن هذا ال�شبب يف  بقائها يف منزله.    ل بد اأن البقال حمق فيما قال.   

 �شتخف اآلمها غدا وتذهب من تلقاء نف�شها، فال داعي لإزعاج لطفي  يف هذه الق�شية. 

�شاعت يف نف�شه طماأنينة مل يكن لها ما يربرها �شوى خ�شية داخلية مبهمة من اإ�شراك اآخرين 
يف م�شاألة مل تتاأكد  خطورتها بعد.    وبخا�شة لطفي الذي مل يرث من خ�شاله ما هو حمبب اإىل 
نف�شه.    �شي�شخر منه ويقول اأعجزت عن  ركلها؟ ركلة واحدة وت�شبح خارج املنزل.  "  ما العيب يف 
عجز الرجل عن ركل فتاة �شعيفة ".    لقد فعل ال�شواب،  هكذا اأكد لنف�شه، فعل ما يتوجب على 
رجل فعله جتاه املعذبني الذين ل حيلة لهم فيما �شاروا اإليه، واإنها بعد اأن تغادر  املكان �شتكون 

را�شية عنه.    فليعترب وجودها عار�شًا وليتابع حياته كاأن �شيئًا مل يكن. 

مل تكن قد اقرتبت من حنفية املاء حني األقى نظرة اأخرى اإليها.    اأدرك حاجتها املا�شة اإىل 
املاء. 

ذهب اإىل املطبخ واأتى لها بكوب ماء ومل ي�شتطع روؤية وجهها الدميم املدمى.    ترك لها الكوب 
واأ�شاح عنها ثم ابتعد. 
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على املن�شدة كتاب مل يقراأه بعد.    وجد لديه مت�شعًا من الوقت قبل ذهابه اإىل املقهى للعب 
ال�شطرجن. 

اأم�شك بالكتاب ورفع قدميه على حافة املن�شدة.    مل يجد الرغبة الكافية يف القراءة، هبط 
بقدميه ورفع جذعه.    قرب  رقعة ال�شطرجن منه واأ�شغل نف�شه بتجارب على افتتاحيات خمتلفة.   
 جرب اأكر من افتتاحية معروفة، والرد عليها.رمبا  فعل هذا من قبل ع�شرات املرات ولكنه يف 
كل مرة يقف اإزاء اأية افتتاحية فيها وكاأنه يتعرف اإليها للمرة الأوىل.    تابع  درا�شة الفتتاحيات 
والرد عليها اإىل اأن بلغت ال�شاعة ال�شاد�شة وحان موعد ذهابه اإىل املقهى.خرج ومر بالفتاة دون 
 اأن ينظر اإليها وقال بلهجة اآمرة "  يجب اأن تخرجي من منزيل باأ�شرع وقت واإل اأذقتك عذابًا 

اأ�شد ".    بعث الكالم يف  نف�شه ال�شحك وبعد اأن ا�شرت�شل فيه قلياًل اغتم. 

هادئة  بقعة  فهي  ال�شطرجن  زاوية  الأمري حممد  �شارع  الهالل يف  مقهى  رواد  يعرف جميع 
ناديًا  املقهى  من  جعلوا  اأ�شخا�س  �شتة  اأو  خم�شة  �شوى  منها  فال  يقرتب  �شجة،  ذي  مكان  يف 
ملزاولة هوايتهم املف�شلة ول اأحد يعرف كيف  جتّمع هوؤلء اإىل بع�س، فهم متفاوتون يف ال�شن 
اأنهم ل ميتهنون نف�س  املهن،فمنهم املدر�س، واملوظف،  اأكربهم ثم  وقد يكون الأ�شتاذ ح�شان 
ومن ميتهن ال�شيا�شة وطبيب الأ�شنان.    يقال اإن الأ�شتاذ ح�شان اأول من ارتاد املقهى  وكان يجل�س 
وحيدًا، يطلب رقعة �شطرجن ويتاأملها وحده، ل يلتفت اإىل بقية اجللو�س الذين يتحلقون حول 
املوائد  ويلهون بورق اللعب والرند ثم اإنه لفت النتباه، فجال�شه مدر�س اآخر يتقن لعبة ال�شطرجن 
وكان قد دخل املقهى  م�شادفة، ثم ان�شم الآخرون اإليهم على فرتات.    �شاروا يجتمعون يوميًا 
غريه  ياأتي  اأو  قاهر  ب�شبب  اأحدهم  يتخلف  اأقله.    قد  اإل  احلديث  من  يتناولون  ول  م�شاء،  كل 
ب�شيف جديد ممن ت�شتهويهم لعبة ال�شطرجن.    مل يكن يلعب اأكر من اثنني  يف اآن واحد، بينما 
يجل�س الآخرين بهدوء يراقبون اللعب يف حياد تام.    كانوا يتناوبون الفوز واخل�شارة ولهذا تبقى 

 املناف�شة م�شتمرة بينهم. 

كان اجلميع مبن فيهم �شاحب املقهى والنوادل، ينظرون اإليهم على اأنهم �شنف خمتلف من 
النا�س ورمبا اإىل التاأكيد  على اأن حياتهم ر�شية خالية من اأي تكدير. 

اأفرادها.    األقى  وزاد  ات�شعت  اأن احللقة  الركن رغم  ي�شود  متاأخرًا، كان هدوء عميق  و�شل 
التحية واأخذ مقعدًا وجل�س.    ان�شرف مبا�شرة اإىل مراقبة اللعب، نه�س اخلا�شر وقال : 

  -  تف�شل اأ�شتاذ ح�شان : 
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التفت اإىل البقية ي�شتاأذنهم.لفت انتباهه �شاب يف مقتبل العمر بدا متحفزًا للعب.    اأخذ مكان 
اأن ذهنه اعتم فجاأة ومل يح�شن التدبري،  اخلا�شر معتقدًا انه لن يجد  �شعوبة يف الفوز، غري 
خ�شر بيدقًا دون مربر ثم تتالت خ�شارته، مما حدا  بالآخرين للتعليق، الأمر الذي كّدر مزاجه، 
ودفعه لأن يطلب جولة جديدة،اأجيب طلبه غري املاألوف.    اأبدى تقدمًا  ملمو�شًا يف اجلولة الثانية 
ثم وجد وزيره بعد عدة نقالت يف و�شع �شعب.    �شلم بالهزمية وانتحى جانبًا مثلوم  الوجدان.   
لكزه  ال�شيا�شي  اأن  لول  يغادر  اأن  وكاد  به  حلقت  التي  باخل�شارة  ماأخوذًا  اللعب  عن   ان�شرف 
اللعب بدون  ال�شطرجن.    عّدل من جل�شته وراقب  اإىل ما يجري على رقعة  من خا�شرته  واأ�شار 
اهتمام ثم اأخذته الده�شة من حركات  ال�شاب الواثقة اجلريئة.    هر�س راأ�شه اأكر من مرة وهو 
يراقب وينتظر بلهفة اخلطوة التالية.    مل ينب�س ببنت �شفه وهو  يراقب بانبهار النقالت الفذة 
بكليته  وانطلق  ملك   "  ابت�شم  ال�شاب   "ك�س  قال  اإبداعه.    وحني  يقدم  كيف  يعرف  يافع  ل�شاب 
 لتاأمل ال�شاب الذي ان�شغل برتتيب البيادق وانتظار مناف�س اآخر.راأى األقا بعينيه وعزما اأنباأت 
عنه تقطيبة جبينه.    �شاأل  ال�شيا�شي عنه.اأجابه،اإن ال�شاب طالب جامعي ولكن درا�شته انقطعت 

ب�شبب اعتقاله مدة عامني وهو لعب متمر�س  وجرئ. 

مط الأ�شتاذ ح�شان �شفتيه وعلق منده�شاً : 
  -  �شنتان؟

�شحك ال�شيا�شي وكان نادرًا ما يقابل اآراء النا�س بال�شحك.    ولكن ق�شاء �شنتني يف ال�شجن 
ل يدعو اإىل الده�شة التي  اأظهرها الأ�شتاذ ح�شان، فلقد ق�شى هو ال�شيا�شي ثماين �شنوات يف 

ال�شجن وخ�شر ب�شبب طول املدة الفتاة التي اأحب  ومل يتزوج غريها.    قال : 
  -  بالتمام. 

نظر الالعبون بع�شهم اإىل بع�س لختيار من �شيخلف اخلا�شر يف مقابلة ال�شاب ثم اجتهوا 
لأنه فنت  بل  ب�شبب خ�شارتيه  لي�س  اللعب،  اإىل  الأ�شتاذ ح�شان.    اأعتذر عن  باأب�شارهم  جميعًا 

بال�شاب واأراد اأن ي�شاهد املزيد من اإبداعه. 

نه�س املدر�س الأخر وكان كالأ�شتاذ ح�شان عفيف الل�شان، جم الأدب، وميكن    -  اإذا اأهملنا 
يف  بينهما.    كان  م�شرتكة  حميدة  خ�شال  ع�شر  من  اأكر  نعدد  -  اأن  الثنني     بني  ال�شن  فارق 
حوايل الرابعة والأربعني من العمر ولكنه ي�شلك �شلوك  من عّمر اكر من ذلك وهو الذي جاء 

بال�شيا�شي اإىل املقهى ل�شلة قرابة جتمعهما. 
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وكان اي�شًا لعبًا �شعب املرا�س ل ي�شتهان بقدراته، تناوب الفوز واخل�شارة مع الأ�شتاذ ح�شان 
اأكر من مرة. 

اأخد املدر�س جانب احليطة منذ بداية اجلولة وك�شف دفاعًا بينما هياأ ال�شاب الطريق لقطعه 
كي تنت�شر حني يطلبها ثم  انق�س على حت�شينات املدّر�س فاأف�شدها. 

مل يح�شر الأ�شتاذ ح�شان اهتمامه باللعب بل تعداه اإىل ال�شاب نف�شه، مالحمه، ياقة قمي�شه، 
�شعره الذي مل يبذل عناية  يف ترتيبه، تناثر بجمال اأخاذ على جبني عري�س، معلنًا نباهته. 

انتهت اجلولة بفوز ال�شاب كما توقع، نه�س و�شافحه وغادر املقهى. 

قاد �شيارته ن�شوان حتى بلوغ اخلدر.    حاول اأن يجلو �شر ن�شوته فا�شتع�شى الأمر عليه.    ثمة 
ما هو اأبعد من الن�شر،  اأبعد من النقالت اجلريئة الذكية.    �شيء حبي�س خبئ ل يعلن عن نف�شه 
ب�شهولة.    ظل ماأخوذًا بن�شوته اإىل اأن تفتح �شيء  بداخله فجاأة ووجد نف�شه ي�شهل كمهر جامح 
اأ�شره.    نقر على مقود ال�شيارة و�شهق �شهقة ا�شتلت معها كل قهر  مرت�شب يف اأعماقه.    فر من 
 قال لنف�شه   "يا لروعة ال�شباب "، وتعجب كيف قالها دون ح�شد اأو �شغينة ودون رثاء للعمر الذي 

 انق�شى اأجمله ومل يوؤت اأُكله. 

كانت هناك حني عرب بوابة املنزل، التفت �شوبها حلظة اأن دخل.    كانت هناك يف ذات الزاوية 
وبداأت الهيئة الزرية،  مكومة على نف�شها كما يف ال�شباح.انقب�س داخله.    وكمن اأفاق عنوة من 
حلم جميل، ليكت�شف اأن البوؤ�س مل يبارحه،  فانهدم مرة واحدة واأح�سَّ بالهرم وال�شتباحة.    نك�س 
راأ�شه وخطا نحو الداخل.    مل ي�شعل ال�شوء يف ال�شالة، مل ي�شاأ.    األقى بنف�شه على املقعد الطويل 
واأغم�س عينيه.    اإن هذا الوقت هو الأ�شعب    -  عادة    -  بني اأوقات النهار كلها، حيث  يغدو وحيدًا 
ليجابه كل ن�شاطات روحه على تباينها وحيث جتتمع هفواته واإخفاقاته على نحو م�شخم، ثم 
وبفعل ق�شري  يلزم نف�شه بعمل من اأعماله املنزلية فيعتاد وحدته تدريجيًا وياأن�س اإىل اأ�شيائه، 

فيجل�س بعد النتهاء من عمله ليقراأ اأو  لي�شاهد التلفاز اأو ليتاأمل بيادق ال�شطرجن. 

فماذا يفعل الليلة وقد اأ�شيف اإىل همومه هم جديد؟ وكيف يت�شاطر املكان معها؟اإذا كان 
قد رف�س من قبل دعوة ابنته  اإىل م�شاركة امراأة عاقلة مدبرة حياته، فكيف يتقبل وجود هذه 

املخلوقة امل�شوهة املقرفة. 
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الأولد ويالحقونها،  اإىل ما كانت عليه، تالحق  اآجاًل  اأو  اإن عاجاًل  �شتعود من طوع نف�شها 
تفزع منهم في�شربونها.    تهجم عليهم فيت�شدى لها الكبار.    فلماذا ميهلها يومًا اآخر، لن يغري 
يف اأمرها �شيئًا، وهو لي�س بامل�شوؤول عن ماأ�شاتها،  واهلل وحده الذي يثيب ويحا�شب.    اأفا�س عليه 

ذكر اهلل بع�شًا من الطماأنينة فنه�س واأ�شعل ال�شوء. 
رقعة  وب�شط  التلفاز  عن  اأعر�س  ير�شه،  مل  م�شري  عمل  من  ج��زءًا  و�شاهد  التلفاز  فتح 

ال�شطرجن ورتب البيادق. 

وجد اأن ذهنه �شاف لدرجة متكنه من معرفة مكامن اخلطاأ يف اللعبة التي خ�شرها.    اأعاد 
ترتيب البيادق وفق مواقعها  يف اللعب.    توقف عن النقلة التي دفع بها وزيره اإىل ال�شرك.    اأ�شتغرب 
كيف ارتكب خطاأ كهذا.    انتقل بعد ذلك اإىل  اللعبة التي خ�شر فيها املدّر�س اأمام ال�شاب.    وجد 
�س كان �شائبًا.    ولو اأنه مل يكرت بفعل خ�شمه  وتابع خطوته ملا انهار دفاعه ول  اأن ما فعله املدرِّ

انقلب من الدفاع اإىل الهجوم، قال لنف�شه : 
اأن تبهر مرة ولكنها بدون احلكمة عدمية اجلدوى وكمن عر على فكرة    -  ميكن للجراأة 
ذكية مل تخطر ببال اأحد من  قبل.    انفرجت اأ�شاريره واعتز بحكمته التي مل تاأت من فراغ.    رغب 

يف النوم بعد نهار م�شن، فاأخذ الكتاب معه، قراأ  �شفحات قليلة ونام. 
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الأربعاء  

طلع على الأ�شتاذ ح�شان �شباح خمتلف، فل�شنوات م�شت منذ اأن �شفي من الآلم التي �شببها 
له فراق زوجته، ت�شابهت  �شباحاته يف ي�شرها ويف خفوت اإيقاها يف اكتنافها اأخيلة قو�س قزّحية 
ممتعة.    كان يفتح عينيه ببطء حمتفظًا بن�شف  اإغما�شة، ثم ياأخذ نف�شه من النوم �شيئًا ف�شيئًا 
اإىل اأن يكتمل �شحوة، فيفتح النافذة ويتاأمل دكنة ال�شباح ال�شفيف، ثم  يغادر ال�شرير لإعداد 
القهوة واحت�شائها، وي�شغي اآنذاك بان�شجام �شديد اإىل ما يبثه املذياع من اأغان ومو�شيقى ثم 
يدخل  اإىل احلمام، وبعد وجبة الإفطار ينظف الأواين التي ات�شخت، ثم يجل�س حتت العري�شة 
اأو يف ال�شالة، يرفع قدميه  على حافة املن�شدة ويراقب اكتمال ال�شباح والوعد الذي يولد من 

ان�شجام الأ�شياء، مفكرًا باأن النهار كله �شيم�شي  على هذا النحو الطيب وامل�شت�شاغ. 
غري اأن �شباحه هذا اختلف كثريًا، فلم يجد لديه الرغبة يف تاأمل دكنة الفجر وال�شرت�شال 
وتدفقها،  م�شاعره  ان�شياب  يعيق  كريه  ن�شاز  اإنها  اأف��اق،  ما  بها  اأول  فكر  خيالته،  مع  العذب 
ويحول بينه وبني اكتمال خلوته وبلوغها ذراها.    اإنها  ندبة �شوداء يف نهار �شاطع، ت�شفيه لل�شورة 
الإن�شانية وت�شويه لها، مترد على قدرة اخلالق على حتقيق الن�شجام بني  بنية الإن�شان اجل�شدية 

وعقله. 

اإن هًما كهذا كفيل باإف�شاد نهاره باأكمله.    فماذا يفعل بها؟ اأينه�شها من نومها ويدفع بها اإىل 
اخلارج اأم يرتكها بقذارتها  لتعيث ف�شادًا بحياته؟

مل يرغب يف فنجان القهوة، كذلك ول يتاأمل قطوف العنب، ول باأي �شيء مما كان ميتعه.   
 خرج اإليها.    وجدها قد  ا�شتيقظت وجل�شت القرف�شاء.    �شره التح�شن الذي طراأ عليها.    �شيتمكن 
من اإخراجها دون عنف.    ولكنه مل يتجه اإليها.    مل  يعد متعجاًل.    ابتعد قبل اأن تراه وذهب اإىل 
املطبخ، و�شع القهوة على النار ووقف يراقب غليانها وي�شتمع لبقبقتها.    اأخذ القهوة اإىل العري�شة 
وجل�س مطمئنًا اإىل اأن العرة يف طريقها اإىل الزوال.    اأنهى قهوته ونه�س اإىل احلمام.    اغت�شل 
 وجفف ج�شده وخرج.    اقرتب من نافذة ال�شالة وتل�ش�س عليها.    كانت تهر�س راأ�شها ثم تدخل 

يدها من فتحة ثوبها عند  ال�شدر وتهر�س ج�شدها اأي�شًا. 

انه ل يقدر على ا�شتعمال  اإىل  اأن يطردها يف احلال.    انتبه  تقزز من املنظر، فاأبتعد وقرر 
ال�شدة وهو ياأتزر باملن�شفة.    ذهب اإىل غرفته وارتدى قمي�شًا وبنطاًل وخرج اإليها.    رفعت راأ�شها 
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ونظرت اإليه باأنفة كما لو اأن �شلة ما تربطها به.    قال غا�شباً : 
  -  اخرجي الآن. 

واأ�شار اإىل البوابة. 
نك�شت راأ�شها ومل تفعل ما طلب منها. 

  -  ل تختبئي خلف جنونك.    اخرجي فورًا. 
اأم�شك بزندها وجرها بقوة.    اأطلقت اأ�شواتًا حلقية كما احل�شرجة، و�شربت الأر�س بقدميها.   
 اأفلت يدها من يده وابتعد  عنها.    دخل اإىل احلمام، اأخذ وقتًا طوياًل يف تنظيف يده من القذارة 

التي علقت بها. 
عاد اإليها. 

قال : 
  -  اإن مل تخرجي بر�شاك ف�شوف اأق�شو عليك اأكر مما فعل الآخرون. 

دخل و�شفق الباب خلفه بقوة.    اأكمل ارتداء مالب�شه وحمل حقيبته وخرج اإىل الباحة.    اأغلق 
الباب باملفتاح وقال لها : 

  -  اأ�شمعت ما قلت، يجب اأن تخرجي من منزيل.    اإذا عدت ووجدتك يف مكانك ف�شوف األقي 
بك من فوق ال�شور.    وذهب اإىل املدر�شة عازفًا عن الطعام وغري مكرت باأمر اإطعامها اأي�شًا.    

حق له اأن ي�شعر بخيبة مريرة بعد هذا العراك اخلا�شر.    اأي�شدق اأنه اأوقع الرعب يف نف�شها 
واأنها �شتخرج بعد هذا  التهديد والوعيد؟ مباذا عاد عليه غ�شبه، واأي نتيجة ح�شل عليها؟ كيف 
النهاية حيث هي، معتمدًا على  اإياها يف  الأمر به فابتعد عنها خمذوًل مدحورًا،  تاركًا  انتهى 

تغليظ �شوته يف اإرعابها؟

اتخاذ  عن  فيحجم  عليه،  عاطفته  تغلب  الإرادة،  طرّي  �شبابه،  بدء  منذ  كان  كما  زال  ما 
املوقف ال�شعب الذي من �شاأنه  جتنيبه الآثار ال�شلبية لأية عالقة ل تن�شفه ول ت�شع م�شلحته 
يف املقام الأول.    لقد انتهكت حياته على مر �شنوات  عمره وفقد القدرة على توجيه دفة حياته، 
لأنه بب�شاطة مل يكن �شاحب القرار.    اأما اآن له الآن وبعد اأن م�شى العمر  اإل ذبالته اأن يتعظ 
اإذا مل يكن  ويكف عن اأخطائه؟ مل ل يغيب عن عاطفته ملرة واحدة ومي�شي يف �شلوكه الفظ 
منه  مفر؟ واأية فظاظة هذه حني يرد العدوان عن نف�شه، اأيعقل اأن يف�شح لها املجال لتتخذ من 

منزله وكرًا لها؟
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جاوز البقال وهو من�شغل بحواره مع نف�شه وبهمه الذي ت�شعب وكاد اأن يت�شل بعرات حياته 
كلها.    توقف على ميني  الطريق حني تبنّي له اأنه ابتعد عن احّلي.    فكر اأن يعود اإىل البقال ويتعلل 
ب�شراء علبة تبغ ويخربه يف معر�س احلديث  اأنها تاأبى اخلروج من املنزل رغم ا�شتعماله ال�شدة، 
ثم تبنّي �شذاجة الفكرة وت�شاءل لئمًا نف�شه ب�شدة، اأهذا ما انتهى اإليه  حواره؟ األ يجدر به اأن 

يعود اإىل املنزل    -  فما زال لديه وقت    -  وياأخذها بالعنف اإىل خارجه؟
�شتكلفه  العودة  و�شط عمان حيث  اأنه يف  راأي، ولحظ  على  ي�شتقر  اأن  بانتظار  ال�شري  تابع 
يعود من  وبكل حزم حني  العمل  بهذا  �شيقوم  اأنه  لنف�شه  يحتمل،  فاأعلن  اأكر مما  الوقت  من 

املدر�شة. 

و�شل اإىل املدر�شة اأبكر من املعتاد.    خال املكتب له فاأغلق الباب وانفرد بنف�شه.    ها هي مملكته 
التي ل ي�شمح لأحد اأو  ل�شيء اأن ي�شعفه فيها.    اإنه يديرها اأف�شل مما اأدار حياته، فليحافظ عليها 
مبعزل عما ي�شوب حياته من قلق.    اأ�شعل  لفافة واأطفاأها، مل يرق له طعمها اإذ مل يعتد التدخني 

قبل تناول قهوته وطعام الإفطار. 
خرج لتفقد باحة املدر�شة وا�شطحب معه الآذن، التقط بنف�شه من الأر�س بع�س ما خلفه 
الطالب من اليوم ال�شابق  وتابع الآذن التقاط البقية.    تفقد بعد ذلك املرافق ال�شحية، تاأفف 
من الروائح واعرت�س على قلة العناية، طلب من  الآذن العناية بتنظيف املرافق ال�شحية وغ�شلها 

باملطهرات،انتقل بعد ذلك اإىل غرف الدرا�شة وتفقد مقاعد الطالب. 

توافد املدر�شون والطالب فانتقل اإىل مكتبه واتخذ هيئة املدير الذي ل ي�شغله عن واجبات 
املدر�شة اأمر اآخر.انتظمت  الدرا�شة فانهمك بالعمل وت�شاغل عنها وعن جوعه، الوقت كله. 

ف�س الربيد الر�شمي وقراأه.    جمع املدر�شني وبحث معهم تعليمات الوزارة و�شاأل كل مدر�س 
عن ن�شاطات �شفه واأخذ  مالحظات باللوازم الناق�شة و�شلم لبع�س املدر�شني ما بحوزته.    ق�شى 
ما تبقى من الوقت بني الت�شال باملديرية اأو  ا�شتقبال مدر�س لديه ما يبحثه اأو طالب يلتم�س 
اإىل طعام الغذاء  اأي�شًا لتطمئن عليه ولتجدد  الدعوة  الإذن مبراجعة الطبيب، ات�شلت �شعاد 

ولكنه راوغها رغم حاجته لوجبة �شهية ثم اعتذر لها جمددًا. 

ا�شتقل �شيارته بعد انتهاء الدوام وعاد اإىل املنزل مدفوعًا بغ�شب ت�شعب ال�شيطرة عليه.   
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 مل تر�شه هزمية ال�شباح  وما �شاقت اإليه من اآلم طواها الن�شيان ول ا�شطرابه يف املدر�شة ول 
اعتذاره مرتني عن تلبية دعوة ابنته. 

بفرح طفويل "لقد  لنف�شه  و�شعها.    قال  على  مفتوحة  دفته  الباب.    راأى  قبالة  �شيارته  اأوقف 
خرجت    -  لقد خرجت ".    غادر  ال�شيارة على عجل.    تاأكد ظنه حني وطاأ عتبة الباب ومل يجدها 
يف مكانها، تنهد براحة وعرب.    غري اأنها مل تربح  منزله.    راآها ت�شري مبحاذاة الواجهة املقابلة 
من ال�شور معافاة مما اأقعدها.    ا�شت�شاط غ�شبه.    اإنها ت�شتخف به وتتحايل  عليه وتت�شبث مبنزله 

على كره منه.    اندفع نحوها وقال مهتاجاً : 
  -  اخرجي، اخرجي. 

نحو  وجرها  بيدها  نحوها.    اأم�شك  لطلبه.    تقدم  ال�شتجابة  من  بدًل  الأر���س  اإىل  هبطت 
الباب.    قاومت ب�شدة واأطلقت  اأ�شواتًا متاأتئة :  و�شل بها اإىل الباب ولكنه مل يفلح يف اإخراجها 
منه.    قاومت بيديها وقدميها وبكل ما ت�شتطيع من قوة.    تركها لي�شرتيح قلياًل ولي�شتعد جلولة 
اأخرى.راآها حتبو مبتعدة اإىل الداخل.    عاد اإليها مرة اأخرى، اأم�شك بيديها فاأن�شبت  اأ�شنانها 
بيده و�شغطت عليها.    �شرخ من الأمل واأفلت يدها.    �شربها على وجهها مرتني وتركها وفتح باب 

املنزل  ودخل. 

اإىل  تخد�س اجللد.    نظر حمنقًا  اأنها مل  رغم  يده  اأث��رًا ظاهرًا يف  تركت  قد  كانت ع�شتها 
�شاعده ثم جل�س دون اأن يتخذ  و�شعًا مريحًا، متحفزًا للوثوب والقيام بغارة ثالثة ل يرتد بعدها 
خا�شرًا، فقد بلغ ال�شيل الزبى.    وفيما كان ي�شحذ همته،  األقى نظرة عابرة اإىل املائدة، و�شادف 
اأن راأى مق�شًا كان قد اأتى به يف وقت �شابق ليقتطع ق�شا�شات من ال�شحف.    امتدت يده اإىل 
اإذ ذاك روح �شيطانية وراأى يف املق�س و�شيلته  املق�س دون ق�شد واأ�شهره يف الهواء.    اأمتلكته 
 لإخراجها من املنزل ثم اأح�س برجفة �شديدة وخوف مل يعرف مثله من قبل، فلي�س من ال�شهل 
على رجل اعتاد على  كراهية العنف ورف�شه اأن ي�شتعمل اأداة قاتلة قد تف�شي اإىل قتل اإن�شان اأو 
جرحه على اأقل تقدير.ترك املق�س واأبعده  عن متناول يده، ولكنه عاد واألقى نظرة اإىل املق�س، 
فقد ي�شاعده يف اإخافتها مبجرد اخلروج به دون اأن يقرتب منها.    ومع ذلك ومع اأن فعاًل كهذا 
حتى  قهوة  اأو  طعامًا  يتذوق  مل  اأنه  رغم  لفافة  اأ�شعل  اإليها،  يخرج  مل  التطبيق  وممكن  �شهل 
اللفافة  واأطفاأ  باملق�س  اأم�شك  وفيما راح ميت�س دخانها،  اأخرى  اأ�شعل  ثم  بنهم   الن ودخنها 
وخرج اإليها.    وقف على  مبعدة منها وانتظر اأن تراه وهو ي�شهر املق�س.    راأته ومل تبال.    اقرتب 
منها بثبات دون اأن يكّون اأدنى فكرة عما  �شيفعل فيما اإذا مترت�شت يف مكانها واأبت الرحيل.   
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 راأته يقرتب فلم تنه�س.    كورث نف�شها وحمت راأ�شها بذراعيها.    اأم�شك ب�شعرها بيده الطليقة 
ورفعه اإىل اأعلى.    اأخذ خ�شلة من �شعرها باملق�س.    مل تبد مقاومة.    ا�شرت�شل وتابع ق�س  �شعرها 
حتى بقي منه بطول عدة اأ�شابع فقط.    بدت اإذ ذاك كطائر نتف ري�شه.    رفع راأ�شها ونظر اإليها 
باإ�شفاق �شديد.    ات�شحت له مالمح وجهها الطفويل املعذب.    راأى دمعًا يرتقرق على وجنتيها 
القذرتني وي�شل اإىل �شفتها العليا.    لحظ  اأن �شفتها العليا منق�شمة اإىل فلقتني اثنتني.    واأنفها 

ق�شري واأفط�س، وعنقها هزيل بحيث ميكن ق�شمه ب�شهولة وف�شل  راأ�شها عن ج�شدها. 

ى على املعاجلة.    �شاهد جراح  اإنها ل تبدو تلك املتوح�شة التي تتاأبى على المتثال له وتتع�شّ
ذراعها  من  بها  �شغرية.    اأم�شك  جروح  وعدة  �شنتيمرتات  بقدر  ثالثة  كبريًا  راأ�شها.    واحدًا 
الدم.    كانت  من  ونظفه  خفيفًا  �شعرها  دعكًا  ال�شنبور.    دعك  وفتح  املاء  �شنبور  نحو  ودفعها 
جراحها �شطحية وقد ُدملت الآن.    رفع جذعه واأنه�شها معه.ذهب اإىل الداخل واأتى  بوعاء تنكي 
اأتت على  اأن  اإىل  اأنطفاأت  كلما  وي�شعلها  النار  لرياقب  النار.    اأنحنى  واأ�شعل  فيه  �شعرها  و�شع 
النظرات  الثنان  اإىل اجلدار.    تبادل  واأ�شندته  رفعت جذعها  قد  اإليها.    كانت  �شعرها.    التفت 
خ�شمه.    منهما  كل  فيها  اأ�شاب  عادلة  معركة  من  انتهيا  للتو  خ�شمان  كاأنهما  يلهثان،  وهما 
 ابت�شم من �شهولة املجابهة التي ظنها �شعبة ومهولة.    ابت�شمت  بدورها وبدت ممتنة لأنه اأنهى 
ال�شراع بهذا ال�شكل.    اقرتب منها.    كانت اأنحل واأق�شر من اأن تكون ندًا له.    ربت على  كتفها 

وابتعد ثم اجته اإىل باب الباحة وخرج. 

ا�شتقل �شيارته بال هدف حمدد.    رغب فقط يف البتعاد عن املكان وا�شتعادة ما جرى والتفكري 
به.    مل يعد يح�س بخوف  اأو �شغينة اأو قلق.    تاأكد له اأن ارتعابه كان وهمًا لي�س اإل. 

 "هذه الطفلة ل تخيف اأحدًا.    اإنها بحاجة اإىل رعاية فح�شب.    ملاذا اأثريت كل هذه ال�شجة 
حولها؟ملاذا ي�شربونها؟ اإنها  جمرد طفلة �شعيفة.    جمنونة؟ ما ذنبها بذلك؟ األي�س لها اأ�شرة، 

اأب اأو اأم، اأو كليهما معًا؟ األ يعنيهما اأمرها، األ يكنان  لها قلياًل من العطف؟ "
مر ب�شيدلية فاجنذب اإىل واجهتها وملع خاطر يف ذهنه.    توقف عندها.    �شرح لل�شيدلين 
خماوفه من انت�شار القمل يف  منزله.    اح�شر له مبيدًا للقمل واأر�شده لطريقه ا�شتعماله.    اأخذ 

الدواء ومع ذلك مل يعد مبا�شرة للمنزل. 
جال يف �شوارع احلّي.    توقف عند البقال ل�شراء معلبات ولكن هاتفًا داخليًا اأوعز اإليه بالبتعاد 
عن البقال ومتابعة  الطريق.    غري اأن البقال راآه وحياه، فلم يجد منا�شًا من التوقف والتحدث 
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اإليه.    قال : 
  -  مرحبا

قال البقال : 
  -  اهاًل باجلار العزيز، اأمر؟

قال : 
  -  الأمر هلل وحده.    اعطني علبتي حلم بقر وعلبتي تونة من ف�شلك. 

ناوله البقال ما طلب و�شاأله : 
  -  هل غادرت املجنونة منزلك؟

كان يخ�شى اأن يواجهه بهذا ال�شوؤال ولعل هذه اخل�شية هي التي دفعته ملحاولة البتعاد عن 
البقال، حترّي فيما يقول.    لحظ البقال حريته.    قال : 

  - اأما زالت مكانها؟
مل يعلق، تلهى باإخراج النقود.    قال البقال متخابثًا وهو ميد يده ل�شتالم النقود : 

  -  رمبا اأعجبها منزلك.    فال اأحد يزعجها هناك. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 

  -  هذا ما اأخ�شاه. 
قال البقال : 

  -  اح�شر لها الأولد اإذا مل تخرج.    �شتهرب منهم ولن ترى وجهها ثانية. 
قال وهو يبتعد : 

  -  �شاأعمل ح�شب راأيك. 
اإليها كي  واأ�شار  املاء  اأ�شابع قدميها.    اجته �شوب �شنبور  املنزل.    راآها ت�شري على  اإىل  عاد 

تقرتب.    قال : 
  -  هنا، تعايل هنا. 

ا�شتجابت لطلبه.    فتح �شنبور املاء وقال : 
  -  احن راأ�شك. 

مل تفعل.    انده�س من متنعها.    قال بلهجة اآمرة : 
  -  قلت احن راأ�شك. 

وحرك يده من اأعلى اإىل اأ�شف باجتاه املاء.    اأدركت ما يطلب منها.    ثنت ركبتيها وانحنت.   
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للدواء  جروحها.    �شار  مي�س  األ  حمذرًا  يده  باأ�شابع  �شعرها  راأ�شها  ودعك  على  الدواء   �شكب 
رغوة.    اأ�شتعمل اأ�شابع يديه الثنتني يف دعك  �شعرها ثم غ�شله ونظفه من املبيد ثم �شكب املزيد 
وتابع الدعك والتنظيف.    دعك وجهها وعنقها كذلك،ثم �شكب املزيد  من الدواء للمرة الأخرية 
�شفتا  عينيها  اأن  يلحظ  اأن  لرياه.    �شره  ورفعه  براحتيه  وجهها  ح�شن  ثم  وجففه  راأ�شها  على 
 قلياًل وخفت حمرتهما واأن وجهها �شار اأقل تنفريًا مما كان عليه، اأم�شك باملق�س واأخذ ي�شذب 
�شعرها مرتفقًا به باذًل  عناية كافية لكي تت�شق اأطواله.    اأدركت اأن �شيئًا اختلف فيها، واأن راأ�شها 
ال�شغري مل يعد ينوء حتت ثقل �شعرها الكث  املت�شخ، قبلت �شاعده، ارتع�س واأبعد يده.    نظرت 

اإليه بتحبب فاأبعد وجهه عنها وقال : 
  -  اأراأيت ما اأح�شن النظافة.    كان ميكن اأن تبقي يف منزلك وتغت�شلي فال يكون لك هذا املنظر 

الذي حولك من طفلة اإىل  غولة. 

�شمت قلياًل ثم �شاأل : 
  -  لك بيت، األي�س كذلك؟ اأين هو؟

مل جتب على �شوؤاله.    امتقع وجهه فلم يتوقع منها اأن تتح�شن ب�شمتها بعدما اأظهر لها كل 
هذا العطف.    التفت اإليها  بعدما اأظهر لها كل هذا العطف.    التفت اإليها و�شاأل بحدة : 

  -  اأاأنت خر�شاء؟ ملاذا مل جتيبي؟

تاأتاأت وحركت يديها باإ�شارات مل يفهم منها �شيئًا، فطن اإىل اأنها ل حت�شن الكالم.    قال : 
  -  اأنت خر�شاء اإذن؟

اأخذها اإىل الداخل واجته بها اإىل احلمام.    نزع ثوبها الف�شفا�س املت�شخ.    مل تكن ترتدي اأية 
قطعة داخلية حتته.    راأى  ج�شدها ناحاًل هزياًل، ولول بروز نهديها ال�شغريين لظهرت تفا�شيل 
التالية. اآبهة  بعريها يف ح�شرة رجل، تنتظر خطوته  قف�شها ال�شدري.    لبثت يف مكانها غري 
بالثوب  واأ�شعل  اأخرج  ال�شطل  ثم  الثوب  على  الكاز  من  قلياًل  الثوب يف   ) �شطل (  و�شكب  و�شع 
وعاد.اأدخلها حو�س ال�شتحمام.    فتح �شنبور املاء وزجاجة مبيد القمل.تذكر �شيئا، تلفت  وتناول 
ماكنة احلالقة، رغى �شابونًا واأزال ال�شعر النابت.    ثم �شكب قلياًل من مبيد القمل على راحة يده 
و�شرع يف  مالم�شة ج�شدها وتنظيفه.    مرة مببيد القمل ومرة بال�شابون.    انهمك يف عمله وفنت 
باإفتتان كمن يتاأمل  باجل�شد الغ�س كلما تقدم يف  النظافة.    دفعها لكي ت�شتدير.    وقف يتاأملها 
اأبدع يف �شنعه.    دفعها لكي ت�شتدير.    تاأملها من  المام ومن اخللف.    من ا�شتدارة كتفها  نحتًا 
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حتى اخم�شها.    انتبه على ا�شتغراقه يف تاأمل ج�شدها فا�شطرب.    اأبعد نظره  عنها ثم اأم�شك 
باأول �شرت راآه وهو املن�شفة.    لفها حول و�شطها واأخرجها من احلمام.    ذهب اإىل ال�شالة فتبعته.   
 جل�س  على مقعد وجل�شت على الأر�س قريبًا منه.    اأ�شار اليها كي تبقى وعاد اإىل احلمام.    جاء 
دوره يف الغت�شال.    نزع  مالب�شه ووجد نف�شه يتاأمل عريه هو الآخر.    ا�شتعمل اي�شًا مبيد القمل 

واغت�شل ودعك ج�شده مباء الكولونيا ثم جفف  ج�شده وارتدى منامته وعاد اإىل ال�شالة. 

كانت املن�شفة قد �شقطت عنها وراأى ج�شدها منتع�شًا بالنظافة طازجًا.    وكاأمنا اكت�شف للتو 
عريها فاأ�شاح بب�شره ثم  تراجع واأح�شر لها منامة قدمية.مل تاأخذ املنامة ومل تدرك اأنه يطلب 
منها اأن ترتديها.    ظلت على جل�شتها ذاهلة عما  يدور يف راأ�شه، حتملق فيه وهو يغ�س من ب�شره 
اأو ي�شيح عنها.    نه�س فجاأة وطلب اإليها باإ�شارة، الوقوف.    وقفت.    األب�شها املنامة وتركها جتل�س 

من جديد. 

جل�س و�شار باإمكانه مواجهتها دومنا حذر ودون هم.    اأكان �شي�شدق لو اأن �شخ�شًا اآخر و�شف 
له ما حدث، اأن هذه  التي جتل�س قربه وادعة األيفة هي ذات الكومة القذرة املنتنة التي يبعث 
منظرها الق�شعريرة يف النف�س.    �شتان ما بني  ال�شورتني.    من يقبل اأن يحكم على نف�شه باجلهل 
ويزعم اأن هذه الفتاة املطيعة جمنونة.    رثي حلالها، ومل يدر بخلده اأن  خروجها من املنزل اأو 
اإحدى املع�شالت التي �شيتعني عليه جمابهتها.    قال خماطبًا  بقاءها فيه بع�س الوقت �شيكون 
اأ�شتطيع التكهن مبا  باأنها ل ت�شمعه :  اأيتها امل�شكينة ولكنك �شتخرجني.    ل   اإياها رغم اقتناعه 

�شيحدث لك.    كانت تتاأمله  ب�شغف كبري را�شية عن كل ما فعله لأجلها اأو ما قد يفعل. 

قال : 
  -  ل بد انك جائعة.    فلنح�شر معًا طعامًا لكلينا. 

نه�س واأ�شار اإليها كي تنه�س وتلحق به.    نه�شت ووجدت �شعوبة يف احلركة، فقد كان بنطال 
منامته وا�شعًا وطوياًل  بحيث اأنه �شقط فور وقوفها وتعرت به.    تخل�شت من البنطال وحلقت به.   
 ابت�شم للم�شهد.    اأجل�شها على مقعد يف  املطبخ، وفيما كان يح�شر الطعام حتدث ب�شوت م�شموع 
موجهًا الكالم اإليها.    اإن لل�شوت امل�شموع �شحرًا ل تغني  عنه الأفكار وكان ل بد اأن يتدفق �شوته 

اأخريًا ناقاًل كل ما يفكر وي�شعر به. 
لقد اآمله من قبل اأن يكت�شف اأن �شوته ي�شق الطريق اإىل اخلارج رغمًا عنه واأنه مل يكن هناك 
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من ي�شمعه �شواه. 
قال : 

  -  رمبا تعتقدين اأنني ل اأجيد الطبخ؟ �شرتين اآلن كيف اأنني اأ�شتغل اأب�شط املواد لتح�شري 
طعام �شهي.    اإن ال�شرورة  تفعل املعجزات.    ل وقت الآن لوجبة د�شمة فاأنا وانت جائعان.    ولكنني 
كنت  عافيتك.ماذا  لت�شرتدي  ال�شغرية  الطعام  اأيتها  اإىل  حتتاجني  د�شمة.اإنك  بوجبة  اأعدك 
تاأكلني يف ت�شردك؟ اأين كنت جتدين الطعام؟ اإن حياتك ع�شرية    -  ل بد    -  ل  تختلف عن حياة 

الكالب ال�شالة. 

كان قد اأفرغ علبة اللحمة من حمتوياتها اأثناء حديثه وقطع حبتي ب�شل اإىل قطع �شغرية.   
 كما قطع حبات بندورة.    اأ�شاف اإىل اللحمة الب�شل وبع�س قطع البندورة وو�شعها يف اإناء على 
النار.    ثم فتح علبة التونة واأفرغها يف �شحن  واأ�شاف اإليها قطع الب�شل وع�شر عليها ليمون، 

ثم خلط ثالث بي�شات وو�شع اخلليط يف مقالة وو�شع املقالة على  النار. 
وبينما كان يتحدث ويح�شر الطعام يف اآن واحد، راحت تراقبه متنقلة من حركة �شفتيه اإىل 

ما يفعل بيديه.    قال : 
  -  هذا كل ما عندي الآن.    رمبا اأرغب فيما بعد اأن اأف�شي اإليك ما بنف�شي.    اأما الآن فاإىل 

الطعام. 

اأنزل الإناء واملقالة عن النار و�شكب حمتوياتهما يف �شحنني وكان قد ح�شر ال�شلطة والتونة 
واأتيا على ما يف  تاأكل.    اأكل الثنان بنهم �شديد  اليها كي  واأ�شار  و�شخن اخلبز.    جل�س  قبالتها 
ال�شحون.    نه�س ليغ�شل األإطباق فنه�شت  ووقفت قربه.    غ�شل طبقًا وطلب اإليها اأن حتذو حذوه.   
 غ�شلت الطبق فلم ير�س عن غ�شلها له.    اأخذه وغ�شله مرة ثانية.    جفف الأطباق واألقى بالقمامة 
يف ال�شلة ثم اجته اإىل ال�شالة.    حلقت به اإىل ال�شالة.    اأ�شعل لفافة ودخنها.    راقبته وهو  ميت�س 

الدخان وينفثه. 

لقد درج على ال�شتلقاء بعد وجبة الغداء واأخذ غفوة ق�شرية.    فماذا يفعل الآن وهي تالحقه 
من مكان اإىل مكان  وتبحلق به؟ نه�س قا�شدًا غرفة النوم.    اأ�شار اإليها اأن تبقى حيث هي حني 

خطت لتتبعه.    خرج واأغلق الباب خلفه. 
�شاأل نف�شه حني ا�شتلقى على ال�شرير :  وماذا الآن؟.    بحلق يف ال�شقف ومل يجد لديه جوابًا.   
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 عاد و�شاأل وماذا الآن؟.    ماذا  فعلت وكيف اأت�شرف؟ هل اأقول لها اآويتك حني كنت تتوجعني، 
غ�شلتك واأطعمتك، فاأن�شريف عني ب�شالم؟ هل �شتقّبل  يدي مرة اأخرى وتقول يل اأ�شكرك على 
ما فعلته يل ثم تودعني بكيا�شة وتن�شرف، اأم �شيطيب لها املقام، فتبقى  لرتمقني بهاتني العينني 
الف�شوليتني وتواجهني بهذا الوجه القبيح؟.    كيف �شاأحافظ على هدوئي وكيف �شاأمار�س حريتي 
ووفق  هنيء  �شائغ  ب�شكل  الآن  اإىل  حياتي  انتظمت  ال�شاذ؟.    لقد  بوجودها  اخلا�شة   وطقو�شي 
اأنا ل وفق  اختيارات الآخرين.    اأغ�شبت لطفي واأنكرت رجاء �شعاد لأ�شون وحدتي  اختياراتي 
اأرف�س فكرة الزواج من امراأة عاقلة  اأفعل الآن واأيَّ �شلوك  اأختار؟.    اإذا كنت  وحريتي.    فماذا 
ح�شنة التدبري فكيف اأقبل بوجود تلك الفتاة العاجزة امل�شوهة؟.    على من �شاأ�شع اللوم الآن اإذا 

ما تخلخلت اأيامي وتقطع ان�شيابها وفقدت الهدوء الذي نعمت به؟

ا�شتع�شى النوم عليه.    ظل يطرح الأ�شئلة على نف�شه فيزداد تيهًا وغيظًا وكان اأكر ما اأغاظه 
اأنه رف�س تلبية دعوة  �شعاد لتناول طعام الغذاء زاعمًا اأنه �شيعود اإىل املنزل ويطرد الفتاة من 

منزله اإذا مل تكن قد غادرت بعد.    فماذا فعل؟  لقد ا�شت�شافها وزين لها البقاء. 

نه�س وارتدى مالب�شه وقرر اأن يخرج من املنزل يف احلال.    مل تكن ال�شاعة قد جتاوزت الثالثة 
اإل بدقائق، واحلر  �شديد فاأين يذهب الآن واإىل اأي مكان يلتجئ؟ فكر ب�شعاد، �شيكون زوجها 
قد اأفاق من اإغفاءة الظهرية وجل�س ليحت�شي  قهوته قبل الذهاب اإىل عيادته، فقرر اأن يزورهما 

وي�شاركهما القهوة.    اأهذا كل �شيء؟ �شاأل نف�شه وهو يتجه نحو  منزلهما.    مل يكن متاأكدًا. 

كانت �شعاد حت�شر القهوة فعاًل.    ان�شرحت حني فتحت الباب وراأته.    رحبت به وقالت : 
  -  حماتك بتحبك. 

احت�شنها وقبلها.    وّد لو يحتفظ بها بني ذراعيه مدة طويلة ولكنه ا�شطر لإفالتها وم�شافحة 
الدكتور فتحي الذي هرع  اإليه.    �شافحه بحرارة وجل�س الثالثة لحت�شاء القهوة.    �شاألته فيما اإذا 

تناول طعام الغداء وقبل اأن تتلقى اإجابته، التفتت  اإىل فتحي وقالت : 
لتناول  اأدعوه  وعندما  �شهية  واحدة  بوجبة  ي�شتمتع  ول  النوا�شف  اأكل  يعي�س على  -  والدي    

طعامي يعتذر : 
�شعر فتحي باحلرج اإذ اعتقد اأن الدعوة يجب اأن ت�شدر عنه قال : 

  -  واهلل يا عمي اأنا اأعترب اأن بيتي هو بيتك ولذلك اأ�شاطرها العتب عليك. 
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رد الأ�شتاذ ح�شان بلهجة مفعمة بالر�شى والأ�شى معًا. 
  -  اللقمة التي اأتناولها من يد �شعاد اأف�شل من كل طعام الدنيا.    ولكن ماذا اأفعل حني ل اأجد 

الوقت خ�شو�شًا اأن بيتكم  يف اآخر عمان. 
قالت �شعاد : 

  -  ل تغيب املو�شوع.    تناولت طعامك اأم ل؟. 
قال : 

  -  لقد تناولت طعامي مع... 
مل يكمل جملته، امتقع وجهه على الفور لزلة ل�شانه، �شاألته �شعاد بف�شول �شديد : 

  -  مع من تناولت طعامك؟. 
قال : 

  -  مع جمموعة من املدر�شني.    دعانا مدر�س من هيئة املدر�شة اإىل منزله واطعمنا من�شفًا. 
قالت : 

  -  اإذن تاأكل فاكهة.    اترك فنجان القهوة. 
اأخذت اأي�شًا قهوتها وقهوة فتحي وقالت : 

  -  ن�شرب القهوة بعد الفاكهة. 
تركتهما وذهبت لإح�شار الفاكهة.    ران �شمت ق�شري على الرجلني اللذين مل ينجحا اإىل الآن 

يف معرفة املوا�شيع  املنا�شبة لأحاديث م�شرتكة ثم �شاأل فتحي الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  كيف ت�شري اأمور املدر�شة. 

اله�شاب  اإىل  النافذة  عرب  ينظر  كان  اإذ  ليجيبه،  حلظات  وانتظر  ح�شان  الأ�شتاذ  �شمع 
ابنته على  اإىل حيث يجل�س زوج  اإىل الداخل  بالفتاة.    ابت�شم وهو  يعيد ب�شره  والأودي��ة ويفكر 

بعد خطوتني : 
كان يف كل زيارة �شابقة يجل�س على املقعد ذاته وينظر عرب النافذة اإىل املدى الرحب ويح�ّس 
بانفراج مماثل  وين�شرف يف احلديث م�شتغرقًا يف تاأمل رهيف.    كان فتحي ي�شمت اأي�شًا اإما 
لفطنة منه اأو لعجزه عن اإدارة حوار  ميكن له اأن يت�شل�شل ويت�شعب مب�شاركة الثنني معًا.    اأما 
هذه املرة فقد رحب الأ�شتاذ ح�شان باأي حديث ي�شاعد على  اإخراجه من �شيقه وان�شغاله باأمر 

الفتاة.    ابت�شم وقال : 
  -  املدر�شة جيدة كالعادة. 
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جاءت �شعاد بالفاكهة املربدة.    وقالت : 
  -  اليوم تناولت من�شفًا واأم�س؟. 

قال : 
  -  اأم�س. 

وبدا كمن �شها عما تناوله. 
  -  اأم�س. 

تلكاأ قلياًل وقال : 
  -  اأم�س، نعم تذكرت، تناولت طعامي يف املدر�شة.    كان لدي عمل كثري. 

قالت : 
  -  �شحن حم�س اأكيد. 

ا�شطرب وحاول اأن يداري ا�شطرابه.    ق�شم تفاحة وبعد اأن لكها قال : 
  -  ولكنني طبخت مقلوبة يف الليل. 

ثم التفت اإىل الدكتور فتحي ليعطي انطباعًا ب�شدق ما يقول : 
معها.    اأكلت  يدك  تاأكل  الباذجنان  مع  مقلوبة  واهلل طبخت  الطبخ؟  اأجيد  اأنني  -  اأتعرف    

ب�شهية �شديدة. 

قالت �شعاد : 
  -  تعال غدا.    اأطبخ لك ملوخية.    وعندي بامية من وجبة اليوم. 

ق�ش�س  يف  وال�شرت�شال  عنه  احلديث  يف  فتحي  الدكتور  لدى  الرغبة  الطعام  متعة  تثري 
الوجبات ال�شهية.    مل ينتظر  احل�شول على موافقة الأ�شتاذ ح�شان على الدعوة وحتدث متغنيًا 
بلذة طعام �شعاد وراح يعدد الوجبات املف�شلة لديها  تاركًا ال�شمت لالأ�شتاذ ح�شان.    واإذا كان 
مثل هذا ال�شرت�شال يف احلديث ل ي�شر الأ�شتاذ ح�شان دائمًا اإل اأنه ا�شتفاد منه  هذه املرة يف 

جتنب اخلطر الذي تدفع اإليه اأ�شئلة �شعاد. 

ه    -  كما  تناولوا الفاكهة املربدة، واأطنب فتحي يف امتداح الفاكهة التي ي�شرتيها بنف�شه اإذ اإنَّ
قال    -  يعرف كيف يخرجها  من خمابئ البقالني.    جاء دور القهوة بعد الفاكهة، اكت�شف فتحي 

اأنه تاأخر عن موعد عيادته فرتك القهوة، ونه�س  معتذرًا. 
فاجاأه الأ�شتاذ ح�شان ب�شوؤال كان مفاجاأة له هو اأي�شًا. 
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  -  اأنت تعرف    -  ول بد    -  �شيئًا عن الإمرا�س العقلية؟. 
مل يول الدكتور فتحي ال�شوؤال اأدنى اهتمام.    قال : 

  -  لي�س اأكر منك. 
ابت�شم الأ�شتاذ ح�شان ابت�شامة باهتة وقال : 

  -  �شكرا على ثقتك. 
رد عليه ب�شكر مماثل م�شاحبًا كلماته ب�شحكة مفتعلة لي�شفي انطباعًا بالدعابة على احلوار 

الق�شري الذي اأقفله من  جهته. 
الده�شة  �شعاد  نظرات  لمتحان  يخ�شع  اأن  فتحي  الدكتور  خروج  بعد  ح�شان  الأ�شتاذ  كاد 

املت�شائلة فزاغ ب�شره عنها.    عّلق رغم اأنها مل تطرح �شوؤاًل عليه : 
  -  كان جمرد �شوؤال. 

ولأنها ظلت على ده�شتها ا�شطر لإ�شافة املزيد من التف�شري : 
  -  اأنا اأهتم مبثل هذه الأمور كما تعرفني...    ولكنني اليوم مررت بفتاة م�شطربة عقليًا وجدت 

اأنها حت�شن الت�شرف  فخطر يل اأن اأ�شال. 

قالت بعد اأن اأر�شاها هذا التو�شيح : 
  -  اأنت تعرف اأن فتحي اأخ�شائي اأمرا�س ن�شائية. 

رفع راأ�شه املثقل بالهموم والأ�شئلة، نظر اإليها م�شتق�شيًا ما وراء حدة لهجتها م�شتغربًا منها 
اتخاذ موقف املدافع عن  زوجها يف حني اأنه مل يرم اإىل اإزعاجه اأو اإثارة ا�شتيائه.    قال بحدة 

مماثلة : 
  -  ولكنه در�س الطب ب�شكل عام  -  يفرت�س فيه اأن يلم ب�شيء من هذا اجلانب على الأقل. 

قالت برغبة خال�شة لتنهي احلديث يف هذا املو�شوع وقد راأت اأن يف تو�شيحها ملوقف زوجها 
اإزعاجًا لأبيها : 

  -  اأنا ل اعرف �شيئًا عن الطب.    ل اأ�شمع منه اإل احلديث عن م�شاكل الن�شاء، اإنه خمل�س يف 
عمله كما تعرف. 

قال بلهجة م�شاحلة : < يكر اأمثاله "، ويبقى وتبقني له. 
ا�شتنفد كل منهما ما بجعبته من كالم حول م�شاألة ثانوية وعدمية الأهمية ووجدا نف�شيهما 
يف مواجهة بع�شهما البع�س  دون ثالث.    تلهى بتقليب الولعة التي وجدها اأمامه وتلهت هي بتاأمل 
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اأظافرها وكان كل منهما يبحث يف ذهنه عن  ال�شيء الأهم الذي يرغب بقوله لالآخر.    لحظت 
اأنه �شم �شفتيه واتخذ مظهرًا جادًا، كمن يهم بالإف�شاح عن اأمر بالغ  الأهمية.    اأم�شكت يدها 

بقب�شة اليد الأخرى وتاأهبت ل�شماع ما �شيقوله.    قال : 
  -  ا�شمعي.    اإنني مل اأكذب عليك من قبل ومل اأخف عليك اأمرًا. 

ات�شع جفناها وارتع�شا و�شغطت على يدها.    تابع : 
  -  اأم�س ت�شلقت �شور منزيل فتاة، يقال عنها اإّنها جمنونة، واألقت بنف�شها اإىل الداخل هربًا 

من اعتداء الأولد عليها ومل  اأ�شتطع اإخراجها من املنزل ل باملعاملة اللينة ول بالعنف. 

قالت : 
  -  اأبي. 

اأ�شار اإليها كي ت�شمت وتابع : 
لأمرها،  يهتموا  لن  ال�شرطة  رجال  اأن  احل��ّي،  بقال يف  اأخ��ربين  �شتقولني،  ماذا  -  اأعرف    
فكثريًا ما يعتدى عليها اأمامهم.    ثم اإنَّ من �شاأن اإخبار ال�شرطة زجي يف حتقيق ورمبا اأدى اإىل 

الرتياب فاأخذت بن�شيحة البقال.    على اأية حال الفتاة  بخري. 
قالت : 

  -  ولكنك تقول اإّنك مل ت�شتطع اإخراجها من املنزل. 
�شمت واأطلق زفرة طويلة وقال : 

  -  هذا �شحيح. 
قالت : 

  -  ولكنك ل ت�شتطيع اأن ترتكها يف املنزل.    اإنها جمنونة وقذرة ل بد.    �شتقلب لك البيت راأ�شًا 
على عقب وتنتقل اإليك  قذارتها. 

نظر اإىل وجه ابنته املرتعب.    اإنها    -  ول �شك    -  �شتتناول امل�شكلة من زاوية خمتلفة و�شتهتم 
فقط يف اإبعاد الأذى عنه  بطردها من املنزل والتخل�س من �شر وجودها و�شيع�شى على فهمها 

ما قام به. 
اأ�شعل لفافة وخف�س راأ�شه وحني نظر اإليها جمددًا.    قال : 

  -  ل اظنها �شتفعل �شيئًا من ذلك.اإنها لي�شت جمنونة على ما اأعتقد، اإنها بكماء و�شماء وهذا 
كل ما يف الأمر.    ثم اإنني  ق�ش�شت �شعرها وغ�شلته بداء مبيد للقمل وغ�شلت ج�شدها واألب�شتها 

منامة قدمية. 
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قالت غا�شبة : 
  -  اأحقًا فعلت ذلك؟

اوماأ بالإيجاب. 
  -  ولكن ملاذا؟ اأنت ل�شت م�شوؤوًل عنها، اطردها، �شاآتي معك فورًا واأنا �شاأطردها. 

وقفت وقالت : 
  -  انتظرين، �شاأرتدي مالب�شي واآتي معك. 

تركته ودخلت اإىل غرفتها.    ات�شح له حلظة ان�شرافها عنه اأي خطاأ اقرتف، فما من �شيء 
اأبغ�س اإىل نف�شه من هذا  النفعال ال�شارم الذي ل ياأخذ يف احل�شبان عاطفته الإن�شانية ول 
يرتك جماًل للروية واملعاجلة الأكر رحمة.    �شاأل  نف�شه على وجه التحديد اإن كان يرغب يف بقاء 
الفتاة واإىل اأي وقت.    قال لتخرج ولكن لي�س بهذه الطريقة، ثم ت�شاءل  اإىل اأين ومل يعر على 
جواب.    اأغم�س عليه كل ما يحيط بها وما يريده لها ومنها، ومل يت�شن له اأن يفكر بطريقة لردع 

 ابنته، فقد جاءت وقالت : 

  -  هيا بنا. 
مل ينه�س.    نظر اإليها بعينني مَذلَّتني. 

قالت بلهجة زاجرة : 
  -  اأبي. 

وتابعت نحو الباب. 
قال برجاء : 

  -  �شعاد، انتظري قلياًل، لي�س لدي وقت الآن.    اأنا معك يف كل ما قلت واعتقد اأين قادر على 
طردها هذه الليلة من  منزيل، واإذا لزم الأمر �شاآتي بالبقال واآخرين من احلّي مل�شاعدتي يف 

اإخراجها دون اأن يلحق بي اأي اأذى فيما لو  ا�شطررت ل�شتعمال القوة. 
مل يقنع اجلواب ابنته.    ازدادت حنقًا وعنتًا وقالت :  

اآخر.    كيف  يوم  اإىل  توؤجل طردها  و�شوف  ال�شفقة عليها  �شتاأخذك  اأعرفك  اأبي.    اأنا  -  ل،    
تتحمل وجودها الكريه.    اأنا ل  اأر�شى لك الأمر.    لنذهب الآن. 

قال بحزم : 
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  -  �شعاد.    قلت لك اإنني م�شغول الآن، �شاأطردها قطعًا، ابقي يف بيتك و�شاأقوم اأنا بواجبي. 
اأثقلت عليه فلم يتحرك من مكانه ومل  اأي�شًا كاآبة جهمة  جل�شت متربمة متجهمة.    اعرتته 

ينطق بكلمة.    رفع راأ�شه بعد  طول �شمت وقال م�شتغفراً : 
  -  اأعدك باأنها لن تبيت الليلة يف منزيل ولكنني م�شطر الآن لإجناز عمل. 

نه�س واقرتب منها مودعًا، قّبل جبينها وهم باخلروج.    نه�شت وعانقته وقالت : 
اأن ل ترتبط مبوعد يوم اجلمعة.    �شناأتي لق�شاء اليوم عندك.    �ش�اأغ�شل مالب�شك    -  اأرجو 

واأنظف املنزل ونتناول طعام  الغداء. 

قال : 
  -  ل تزعجي نف�شك.    ا�شتغلي يوم اجلمعة لراحة زوجك. 

دفقة  الآخ��ر  هو  لحت�شانه.    انتابته  العاطفة  من  موجة  دفعتها  ثم  معاتبة  بعينها  غمزت 
عاطفية، فتعانقا جمددًا، قالت : 

  -  ي�شعب علّي اأن اأفكر بك وحيدًا. 
متالك نف�شه واأجاب بهدوء : 

  -  اأعرف اأنه يعز عليك اأن ترتكيني اأعي�س وحدي.    اأعرف ذلك متامًا ولكن ما باليد حيلة، 
جربت ال�شكن مع لطفي  ورغم حبي ال�شديد له �شعرت بال�شيف، ول تن�شي اأن للطفي زوجة لها 

احلق يف الراحة يف منزلها. 

قالت : 
  -  تزوج اإذن، نبحث لك عن امراأة نا�شجة.    اأرملة اأو فتاة مل تتزوج بعد. 

قال بلهجة متاأ�شفة : 
  -  ي�شعب علّي العي�س مع امراأة اأخرى.    فثمة تفا�شيل يف احلياة اليومية لل�شخ�س الواحد 
تتعار�س بال�شرورة مع  تفا�شيل �شخ�س اآخر.    رمبا يف غمرة احلياة العائلية مل اأكن اأهتم، ولكني 
اأ، ت�شمحي يل  الآن وحدي وكل تف�شيل مهما �شغر يبدو يف  غاية الأهمية بالن�شبة يل، فاأرجو 

بالعي�س ما تبقى يل من العمر على طريقتي اخلا�شة. 

تركته يخرج وانهمر دمعها بعد احتبا�س طويل. 
ذهب مبا�شرة اإىل املقهى.    اأوقف �شيارته يف �شارع �شينما الأردن وتابع طريقه �شريًا. 
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الغبطة،  �شديد  نف�شه  قرارة  يف  بتدخينها.    كان  واكتفى  نرجيلة  الآخرين.    طلب  قبل  و�شل 
منت�شيًا مبا اأجنز، فقد حرر  اآدمية مما كان يغّلها ويجعل منها حيوانة �شر�شة قذرة، كان يح�س 
بنبل و�شرف فعلته، تاأتيه ال�شور والأفكار هنية  لذيذة في�شت�شلم ملتعتها.    كان يراها �شاهمة اأو 
متفح�شة لل�شور املعلقة على اجلدران اأو راقدة ب�شالم.    كان يرى ج�شدها  الغ�س النحيل وهي 

تخطو اأو ترقد اأو تتكدر. 

وعندما ح�شر األأ�شدقاء رف�س امل�شاركة باللعب واأن�شرف اإىل اأفكاره مرة واإىل متابعة اللعب 
مرة اأخرى، مل ي�شاأل  اأي منهم عن �شبب امتناعه، فرقعة ال�شطرجن ت�شتحوذ على اهتمامهم. 

وملا مل يجد بنف�شه مياًل للَّعب نه�س مودعًا، وحني �شار اإىل �شيارته �شعر باإغواء يجذبه اإىل 
املنزل.    ثمة عالقة اآ�شرة  بانتظاره، لن يتعب نف�شه يف نقا�س عقيم عما �شت�شفر عنه هذه العالقة، 

فح�شبه اأن يعنى بالفتاة ويراقب التقدم املده�س  اخلارق الذي يح�شل عليه. 

كانت ال�شالة وحدها م�شاءة من بني غرف املنزل، ومع ذلك كانت اإ�شاءتها كافية و�شرورية 
بهذا القدر الذي يجعل  من املنزل كله مكانًا اأني�شًا واأليفًا وحمتماًل.    مل يكن متاأكدًا مّما اإذا كان 
قد اأ�شاءها قبل خروجه من املنزل اأم اأنها هي  التي اأ�شاءتها، اأذا متكنت من فعل ذلك حقًا فهي 
لي�شت برّية متامًا، ول بد اأنها عرفت املاء والكهرباء واملاأوى يومًا  وتعاملت معها.    دخل بف�شول 

زائد.    وجدها تغط بنوم عميق وقد رقدت يف زاوية من ال�شالة. 

جل�س بهدوء خ�شية اإيقاظها.    اجنذب نظره اإليها، لي�س يف مالحمها رقة الفتيات ال�شغريات، 
فاأنفها اأفط�س و�شفتها العليا  تك�شف عن �شنني كبريين ونابني، وجبهتها �شيقة وج�شدها ناحل 

�شيء التغذية. 

اإىل  البداية، حني قادها  اأكان يدرك منذ  اإليها؟ ما الذي حتركه فيه؟  ت�شاءل عما يجذبه 
احلمام ونظفها مما علق بها من  اأو�شاخ، اأنها �شتاأخذ منه هذا الهتمام اأم اأن الطفولة املعذبة 
والوداعة اللتني تك�شفتا له هما اللتان تثريان اهتمامه، اأم  اأن العاطفة املهملة احلبي�شة داخله 
اأم �شيء اأكر خفاء واأدق؟ ل يعرف على وجه اليقني ولكنه ي�شعر بفي�س ي�شبه  ال�شوء ينبج�س 
يبعث  بعيدًا عما  واحد  ن�شق  على  العي�س  تقبل  اآلم  قبل  وميلوؤه غبطة.    لقد عرف من  بداخله 
العاطفة  ويوؤججها.    لقد عرف من قبل القنوط والرتهان مل�شيئة الآخرين.    وها اأن عاطفته التي 
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�شارفت على اجلفاف تنفتح  الآن وتتهياأ اأفكار نبيلة ونا�شعة لالنبثاق منها. 
اإليه،  طريقها  والأفكار  وامل�شاعر  العواطف  هذه  اأخذت  كيف  ال�شتغراب  من  بكثري  ت�شاءل 

وكيف ميكن لفتاة قبيحة  هزيلة متخلفة اأن حترك فيه كل هذا. 

يحدث  اأن  يخ�شى  مكانه،  حبي�س  نف�شه  فوجد  ع�شاءه  ويعد  التلفاز  لي�شغل  يتحرك  اأن  اأراد 
جلبة فيوقظها، لبث يف مكانه  دون حراك ف�شجر لقلة احلركة، نه�س وذهب اإىل املطبخ ثم جل�س 
حتت العري�شة.    كانت العري�شة تغلق عليه منافذ  الروؤية وت�شده اإىل املكان الذي يجل�س فيه.    رقعة 

حمدودة و�شقف واطئ. 

اأغم�س عينيه على اأمل اأن متده خميلته باأفكار وم�شاعر لذيذة ولكنه ف�شل.    حلت بالدة ثقيلة 
يف خميلته فتربم بجل�شته  و�شاق باحل�شار الذي فر�شه عليه وجود الفتاة.    فكر اأنه اخطاأ يف كل 
ما فعل واأنه اأوقع نف�شه يف وهم �شيك�شف عن  كارثة تقلق حياته.    اإنه طي�س حم�س.    كيف ي�شّدق 
اأن مت�شردة معاقة �شتعطي حلياته رونقًا.    اأما كان اأجدر به اأن  يطردها قبل اأن ي�شتفحل خطرها، 
اإىل ال�شالة ويفعل ما كان يفعله كل  م�شاء.    نظر  اأن يعود  اأجلها.    قرر  وملاذا يعاقب نف�شه من 
اإليها باإزدراء وكراهية.    ملاذا يرتكها تنام هنا فتعيق حركته.    ملاذا ل يحملها اإىل اخلارج.    لن 
ي�شيبها اأذى  يف ليلة اأيلولية قائظة ثم اأنها تنام دائما يف العراء.    حملها اإىل الباحة وعاد.    واإذ 
خلت ال�شالة منها اأدرك اأنه ا�شتعاد  �شيئًا عزيزًا عليه بعد اأن خ�شره اأو كاد.    قال لنف�شه :"اإنك 
لن تتغري اأبدًا يا ح�شان، تظن نف�شك عرت على ما هو ثمني  ثم حني تفتح قب�شة يدك جتد اأنك 
تقب�س على جمر ".    �شّغل التلفاز، وا�شتلقى على الأريكة الطويلة ولكنه ما لبث اأن  نه�س.    اأنزل 
اإىل  الب�شاط ودثرها وعاد  اليها ثم و�شعها فوق  من على �شقيفة املطبخ ب�شاطًا ودثارًا.    اأخذه 

الداخل  بر�شى اأكر عن نف�شه. 
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اخلمي�س  

جاء ال�شباح على هيئة جديدة، واعدًا منذ مطلعه مبباهج غري معتادة، فحني فتح الأ�شتاذ 
يف  الأر���س  واقتعدت  غرفته  اإىل  ان�شلت  الفتاة،  واأن  مبفرده  اأنه  لي�س  له  تبني  عينيه،  ح�شان 

الزاوية، ترتقب �شحوة من النوم. 
كانت عيناها وحدهما تلتمعان يف دكنة الغرفة وتنتزعانه من حالة ال�شرود التي ت�شاحب 
�شحوه عادة.    مل يفرح اأو  يغ�شب لوجودها داخل غرفته، ا�شتغربه فقط.    وبعد اأن زالت ده�شته 
لغرفته، فقد كفته  وا�شتباحتها  زيارتها  اإليها  م�شتلطفًا  ال�شرير ونظر  اإىل  واأ�شنده  رفع جذعه 

عناء ال�شوؤال عنها، طفح وجهها بال�شرور حني رفع جدعه. 

كانت دكنة الغرفة والكالم املعطل بينهما يتيحان للم�شاعر حرية احلركة.    وقد اأحب لطف 
وجودها.    اأ�شار اإليها كي  تقرتب.جاءته حبوًا على ركبتيها واتكاأت مبرفقيها على ال�شرير حتى 

�شار باإمكانه اأن ي�شتم اأنفا�شها.    مد يده ولم�س  وجنتيها ثم اأراحها على كتفها وقال : 
  -  مل تغ�شبي مني.    األي�س كذلك؟ هذا لأنك فتاة طيبة. 

املرتبة  ال�شتارة  النافذة.    كانت  اإىل  والتفت  كتفها  على  يده  يده.    ترك  ملالم�شة  ا�شتكانت 
الغامقة حتجب ال�شوء بقوة  ومتنع النهار من الإعالن عن نف�شه.    التفت اإليها وقال : 

  -  كيف اأو�شح لك اأنني اأريد منك فتح النافذة. 

ابت�شمت ببله.قال : 
  -  ح�شن.    الكالم ل يفيد.    فلنجرب و�شيلة اأخرى. 

اأم�شك بها من ذراعها واأنه�شها بلطف.    اأ�شار اإىل النافذة ودفعها من كتفها. 
�شارت خفيفة اخلطو اإىل النافذة ووقفت هناك بانتظار مزيد من التعليمات.مد يديه اأىل 
اإليه مت�شائلة  الأمام با�شتقامة واحدة ثم  باعدهما ب�شرعة.    اأم�شكت بقطعتي ال�شتارة ونظرت 
اإن كان هذا هو املق�شود.    اأ�شار اإليها بالإيجاب.    اأبعدت قطعتي ال�شتارة فتدفق يف احلال �شوء 
خافت على وجهها وعنقها.اأولت ظهرها له واتكاأت على حافة النافذة.    �شار باإمكانه الآن اأن 
يتاأمل غب�س ال�شباح ولكنه مل يفعل، فقد ا�شتحوذت على اهتمامه با�شتجابتها الطّيعة التلقائية 
 ووجودها العذب.    تاأمل عنقها وا�شتدارة الكتفني والردفني وا�شتطالة الفخذين.    كانت يف ذات 
الوقت لهية عن الطريقة  التي ينظر اإليها ورمبا اأي�شًا لهية عن ق�شوة حياتها ومعاناتها وعن 
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كل ما ينتظرها هناك حني تخرج اإىل ال�شارع. 

قرر اأن يوفر لها ثوبًا لئقًا ت�شترت به.    ترك الفرا�س واجته اإىل غرفة ابنته.    فتح اخلزانة ووجد 
بع�س الف�شاتني القدمية. 

اأخذ واحدًا منها وذهب به اإليها.    التفتت حني �شمعت خطوه.    اقرتب منها واأعطاها الف�شتان، 
ب�شره  تعريها.    غ�س  بعفوية  املنامة.    فوجيء  ونزعت  النافذة  على  حافة  وو�شعته  به  ابتهجت 

وا�شتدار ثم خرج من الغرفة مبت�شمًا. 
ذهب اإىل املطبخ، مزج القهوة مع ال�شكر واملاء واأ�شعل الغاز.    و�شع الإبريق على الغاز واقرتب 
الن�شج.    �شهور  املكتملة  العنب  اإىل قطوف  ينظر  الباب.    وقف  وفتح  املطبخ.    فتحها  نافذة  من 
قليلة م�شت منذ برعمت الدوايل.    نبتت  فروع �شغرية وا�شتطالت ثم اكت�شت بالأوراق اخل�شراء 
مهياأة  نا�شجة  هي  وها  كربت  وامتالأت  اأن  لبثت  ما  �شغرية  حبيبات  العنب  قطوف  تدلت  ثم 
للقطاف.    وبعد �شهر �شتجف الأوراق وتت�شاقط وتتعرى الدالية من جديد بانتظار دورة  جديدة. 

ا�شتم رائحة القهوة واأدرك اأنها اأو�شكت على الغليان.    ا�شتدار وفوجئ بها تقف و�شط املطبخ، 
بانتظار اأن يراها  بف�شتانها اجلديد.    بدت هزيلة جدًا داخل الف�شتان الذي تزيد مقا�شاته عن 

حجمها.    ندت عنها تاأتاأة متقطعة واأ�شارت اإىل  الف�شتان.    قال : 
  -  ح�شن، هذا اف�شل ما لدي. 

النار فتباطاأ غليانها واقرتبت بذات الوقت لرتى القهوة وهي  اإبريق القهوة عن �شعلة  رفع 
تغلي.    اأح�سَّ برجفة حني  لم�س ج�شدها ج�شده. 

اأطفاأ �شعلة الغاز واأخذ اإبريق القهوة اإىل املائدة.    جل�س و�شكب القهوة يف الفنجان.    جل�شت 
هي اأي�شًا.    قال : 

اأمار�س هذه  كنت  كبري،  بها  ف�شغفي  اأنا  القهوة.    اأما  متعة  تعرفني  ل  الأرج��ح  على  -  اإنك    
الطقو�س وحدي قبل جميئك.    واأعرتف الآن اأنه مل يكن لها ذات النكهة. 

كانت حتدق به وهو يتحدث فت�شيُق حدقتا عيناها وتت�شعان. 
  -  اإنَّك تنظرين اإيّل ول ت�شمعني �شيئًا مما اأقول ومع ذلك تبدين را�شية.    ما يهمك اأن تكوين 
قربي وح�شب، تراقبني ما  اأفعل وت�شرين به واأنا اأقول اإنك اإمنا تتملقينني بهذا ول اأريده.    ميكن 
اأن تذهبي اإىل احلمام قبل اأن تقرتب حاجتي له،  ميكن لك اأن تخرجي اإىل الباحة اأو تفعلي اأي 

�شيء اآخر.    فقط ابتعدي واتركي يل هذا الهام�س ال�شغري من احلرية،  فاأنا ا�شيق برقابتك. 
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هذا  من  �شيء  ل  اأن  �شلفًا  يعرف  وهو  به  لت�شلو  ينفعها  عما  بحثًا  اتفق  كيفما  حواليه  نظر 
القبيل لديه.    نه�س واأخذها من  يدها وقادها اإىل العري�شة.    اأ�شار اإىل قطوف العنب.    مد يده 
وقطف عنقودًا واأعطاها اإياه.    تناولت العنقود، قربته من  فمها وق�شمت عدة حبات معًا.    ا�شتعاد 

العنقود منها.    وقال : 
  -  يجب غ�شل العنب قبل اأكله. 

ذهب اإىل املغ�شلة.    غ�شله واأعاده اإليها.    ثم تركها حتت العري�شة وجل�س ليحت�شي قهوته. 
حان موعد احلمام.    نه�س وذهب اإىل احلمام.    اأم�شى نحو ن�شف �شاعة وخرج لفًا املن�شفة 
على و�شطه.    وجد اأنها  قطفت املزيد من العنب وعرف اأنها غ�شلته لأن املاء ظل عالقًا بحباته.   

 
قال : 

-  اإنك تتعلمني ب�شرعة. 
ربت على كتفها واأ�شار اإىل الباب. 

الآن دورك لدخول احلمام. 
رفعت راأ�شها مبت�شمة والتفتت اإليه.    �شار وجهها قريبًا منه.    مل يرقه اإمعان النظر يف فلقتي 
�شفتيها و�شنيها الكبريين  البارزين واللذين برزا اأكر مع البت�شامة.    خف�س راأ�شه واأخذها من 
يدها اإىل احلمام.    دفعها اإىل الداخل واأغلق الباب  خلفها.    تذكر اأنه مل ياأت لها مبن�شفة.    ذهب 
اإىل غرفة نومه واأتى بواحدة.    كانت تقف عارية ول تفعل �شيئًا.    اأخذها اإىل  حو�س ال�شتحمام 
وغ�شل �شعرها وج�شدها.    كانت راحة يده تالم�س ج�شدها وتنزلق ببطء مع انحناءاته دون اأن 

تبعث  فيه الرع�شة التي رهب حدوثها.    قال : 
  -  اإنك بحاجة اإىل غذاء. 

لف ج�شدها باملن�شفة و�شار لالثنني نف�س الهيئة ف�شحكا معًا. 
خرجا من احلمام اإىل املطبخ.    وقال : 

  -  الآن نح�شر طعام الإفطار. 
اأنها تراقب الطعام بنهم.    مل يطلب م�شاعدتها.    اأجل�شها وقام هو بتح�شري الطعام.    لحظ 

 قال وهو يتابع و�شع الأطباق  على املائدة : 
  -  اأعرف اأنك جائعة، �شاأجعلك تاأكلني كثريًا. 

جل�س ثم تذكر عنقود العنب.    اأ�شار اإىل العنقود.    نه�شت لتح�شره. 
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تاأمل ردفيها وهما يتحركان داخل املن�شفة ثم غ�س ب�شره.    جاءت بعنقود العنب وجل�شت. 

تناول قلياًل من الطعام واكتفى.    راقبها وهي تزدرد الطعام بنهم.    كان نظره يفر من وجهها 
اإليه، متب�شمة مرة، وحذرة مرة  تاأكل وتنظر  اإىل  كتفيها ويديها.    كانت  التقى به وينزلق  كلما 
اأخرى، في�شجعها بحركة من يده كي تتابع الأكل.    ود  لو يقول لها �شيئًا تفهمه وي�شمع منها ما 
تفكر به ولكن ل حيلة له بذلك.    اأرجاأ رغبته يف احلديث غري مرة، ثم رمى  ب�شره من فوق كتفيها 

اإىل العري�شة حيث يرتاح من عناء النظر اإليها.    وجد نف�شه يقول : 

عما  الآن  حتدثيني  اأن  ميكن  بينهما.    كان  الكالم  تعطل  اإذا  اأثنان  يجتمع  اأن  فائدة  -  ما    
ت�شعرين به اأو عن الطعام وتنظيف  املنزل.    وكان ميكن اأن اأحدثك اأنا عن ال�شياء الذي انبثق 
ل  الذي  والبله  واحل�شية  البالدة  الذهنية  اأدمنت  والذي جهلته مدة طويلة حتى  الآن  بداخلي 
نظري له.    ترين اأذن.    كل �شيء ميكن اأن ي�شبح مادة �شاحلة للكالم.    اأما هذا ال�شمت  الإجباري 
�شعرت  ملا  موجودة  تكوين  مل  مزمن.    لو  خمتار  �شمت  بعد  عليه  اأح�شل  ما  كارثة.    اأهذا  فهو 
بحاجة اإىل  الكالم اأو رمبا حلدثت نف�شي بدون نطق وحتى لو نطقت فلن اأفكر باأن النطق �شيبدو 

م�شحكًا اآنذاك. 

�شقطت املن�شفة عن �شدرها.    فتحرر نهداها وارجتا مع حركة يديها.    اأ�شاح عنها ثم اغتم 
فجاأة وارجت.    �شاده ا�شطراب  �شديد.    فكر بهذا الذي يجري يف منزله ويت�شرت عليه.    ماذا �شيقال 
عنه لو �شرى خربه بني النا�س.    ماذا �شيقول البقال لو  اقتحم منزله وراأى هذا امل�شهد؟ �شتذهب 
املدر�شون  والتالميذ؟  �شيقول  ماذا  ثم  لطفي؟  اأو  �شعاد  �شتقول  مذهب.    ماذا  كل  الظنون  به 
�شيغمزون من قناته بال ريب.    كره وجودها، ودَّ لو ي�شفعها بقوة ويلقي بها خارج املنزل وي�شرتيح 

من  الهم الذي ت�شببه له.    تقل�شت ع�شالت وجهه وقال : 
  -  اأرى اأن تتعلمي اأول كيف ت�شترتي.    اأمل يحدثك اأحد من قبل كيف ينظر الرجال اإىل ج�شد 
الأنثى.    اأمل يحذرك اأحد من  تعرية ج�شدك يف ح�شرة رجل.    اأنه�شي ارتدي ف�شتانك على الفور.   

 انه�شي.    تكدرت اإذ مل تعرف �شبب غ�شبه،  طاأطاأت راأ�شها وتوقفت عن الأكل. 

نه�س واأتى لها بالف�شتان من احلمام، األقاه عليها وابتعد.    اأدرك بق�شوة ل مثيل لها اأن عليه 
كي يتقبل وجود الفتاة يف  منزله ولو لب�شعة اأيام، اأن يحاذر يف �شلوكه واأن ي�شع قواعد و�شوابط 
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جديدة حتد من احلرية التي اعتادها.    يتوجب  عليه اأن يبداأ بنف�شه اأوًل.    فلي�س من املعقول اأن 
يتحرك وهو �شبه عار ثم يطلب منها اأن ت�شترت.    دخل اإىل غرفة نومه.    اأغلق الباب خلفه وا�شتلقى 
على ال�شرير، حانقًا على وجودها وعلى نف�شه، عازفًا عن العامل الذي مل يعرف كيف  بتعامل 
معه والذي اأوقعه اأكر من مرة يف ماأزق مربك.    غري اأن الوقت اأدركه وحتتم عليه اأن يتوجه اإىل 
املدر�شة.    اأرتدى مالب�شه وذهب اإليها حيث تركها يف املطبخ اأخذ ال�شحون الفارغة اإىل املجلى.   
اأنها  لحظ  اآخر.    نظفته،  واأعطاها  �شحنًا  يفعل.    نظف  ما  جانبه  تراقب  اإىل  ووقفت   نه�شت 

اأجادت يف عملها.    ترك لها بقية ال�شحون وخرج. 

انفرجت اأ�شاريره بعد اأن اأغلق الباب اخلارجي باملفتاح ولحظ الهدوء املحيط مبنزله.    �شعر 
وهو يقود �شيارته اإىل  املدر�شة اأنه مل يكن يف يوم من الأيام اأف�شل مما هو عليه الآن واأنه مل يكن 
ثمة �شبب جدي لل�شيق الذي اأح�س به،  فما زال هو �شيد املوقف وبقليل من ح�شن التدبري ميكن 
له اأن يذلل اأي �شعوبة واأن يحيل ذلك ال�شيء الكريه  وال�شعب والنافر على وجه العموم اإىل ما 

هو حمبب اإىل النف�س. 

اأن جميع من مر بهم �شغريهم  كانت عمان كلها تنه�س مرتونقة وقد راأى بنظرة �شمولية 
وكبريهم يختلطون يف دورة  ن�شاط متكاملة. 

ويف املدر�شة �شلك اأي�شًا �شلوكًا مغايرًا، فقد تب�شط مع اجلميع وتلطف، داعب ال�شغار الذين 
وقفوا مرتعبني حني مّر  مبحاذاتهم و�شاأل واحدًا كيف �شعر هذا ال�شباح واآخر فيما اإذا تناول 
اإفطاره وغريه عن �شلوكه مع ذويه يف  املنزل.    ويف مكتبه تبادل الدعابات مع املدر�شني  طعام 
مهارات  واكت�شاب  فر�س  ال�شتمتاع  للتالميذ  توفر  اأن  ميكن  التي  الن�شاطات  اأوجه  يف  وبحث 

خمتلفة. 

وحني ان�شرف اجلميع اإىل منازلهم ا�شرتخى يف مقعده مغتبطًا.    ثم خرج وتاأمل بر�شى كبري 
اأرجاء املدر�شة وغادر  هو الآخر. 

وتدفعه  بداخله  متور  رغبة  اأن  يف  �شك  من  فما  �شيذهب،  اأي��ن  ليت�شاءل  حلظة  يتوقف  مل 
لالإ�شراع يف العودة اإىل املنزل.    وقف ليت�شوَّق يف طريق عودته كل ما يحتاجه وقد عني هذه املرة 
بتفقد كل ما ينق�شه.    كان متيقنًا من اأنها بانتظاره  وقد منحه هذا اليقني �شالمًا كاماًل ودفعه 



االعمال الكاملة /رواية

52

لبذل مزيد من العناية مبنزله. 
مل يكن الوحيد الذي تنبه ل�شرورة العناية باملنزل، فقد لحظ بده�شة اأن املنزل اأنظف مما 
كان عليه واأنها بذلت جهدًا  وا�شحًا يف تنظيفه.    لقد اأزالت من الباحة علب ال�شجائر الفارغة 
واأكوام الغبار املتجمع يف الزوايا.    اندفعت نحوه  لت�شاعده يف حمل الأغرا�س.    �شّر للعون الذي 
قدمته له.    دخل معها اإىل املطبخ وو�شعا الإغرا�س فوق املائدة.    ربت  على كتفها وهي تقف اإىل 

جانبه مزهوة مبا اأجنزت.    قال مازحاً : 
  -  ل�شت بهذا ال�شوء. 

وزع الإغرا�س على خزائن املطبخ وو�شع اخل�شار وقطع اللحم داخل الثالجة وجل�س.    �شره 
اأنها ابقت لنف�شها حبة  تفاح وذهبت لغ�شلها.    قال : 

  -  لبد اأنك جائعة.    �شتاأكلني حلمًا الآن و�شيعجبك طعامي. 

نه�س و�شرع يف اإعداد الطعام.    حتدث اإليها وهو يقوم باإعداده عن كل خطوة يقوم بها كما 
لو كانت تدرك ما يقول.    ثم  �شاألها ب�شكل عار�س عما كانت تقتات عليه.    وردد لنف�شه اأظن اأن 

طعامك كان ما توفره القمامة.    توقف عما يفعل  والتفت اإليها بادي التاأثر وقال : 
  -  اأخ�شى اأنك �شتعودين اإىل اأكل القمامة. 

اأفزعه هذا اخلاطر واقتحم هناءة حلظته. 
خ�شي اأن تكون قد ارتعبت مما قال.    قال مطمئناً : 

 -  ولكني اأعدك اأنك لن تعودي اإىل هذه احلال. 

نظر اإليها بحنان.    كانت حتملق به ول تفقه �شيئًا مما يقول.    تابع : 
  -  هذه واحدة من فوائد ال�شمم. 

و�شع اإناء الطبخ على النار ودعاها للذهاب معه اإىل ال�شالة.    جل�س على املقعد وجل�شت هي 
على الأر�س.    اأ�شعل  لفافة واأرخى جذعه ووجه ب�شره اإىل ال�شقف فيما ظلت هي ت�شخ�س اإليه 

طيلة الوقت.    خف�س ب�شره وواجهها.    قال :  
  -  ملاذا ل تكفني عن البحلقة.    األي�س لديك �شيء اأف�شل من ذلك؟

اأ�شفق عليها لأنها بذلت جهدًا وا�شحًا لت�شتوعب ما يقول.    اأ�شار اإليها كي تقرتب منه.    نه�شت 
واقرتبت.    اأجل�شها اإىل  جانبه واحت�شنها ب�شاعده.    وقال : 

  -  يف احلقيقة ل يهمني اأن يجري احلديث من طرف واحد.    فاألمر �شيان لدي طاملا اأنني 
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اأرغب يف الكالم.    قد اأقول  كالمًا غام�شًا ل تفهمينه وقد ل ير�شيك �شماعه لو كنت ت�شمعني 
فكثريا ما التفت عني ا�شخا�س واأنا اأحدثهم مبا اأ�شكو  منه وان�شرفوا اإىل �شاأن اآخر.    اإنه عامل 
قا�س كما ترين.    ينبج�س الكالم دون اإرادة من الواحد اأحيانًا ويتدفق دون اأن  يتمكن من جلمه.   
 وهنا تاأتي الفائدة من وجودك، فاأنت لن تقومي بالحتجاب عني اأثناء الكالم اأو العزوف عنه 

وبذلك  اأقول كل ما لدي اإىل اأن تخلو جعبتي من الكالم. 

�شاقت باجللو�س قربه.    وقفت وخطت داخل ال�شالة ثم خرجت اإىل الباحة وراحت تتقافز 
على قدم واحدة.    اأبت�شم باأ�شى  اإذ اإّنه مل يكد ي�شرع يف التحّدث اإليها.    متتم "  حتى اأنت يا بروت�س " 

 وراح يراقبها وهي تلهو �شاليًا عن اأفكاره مبراقبتها  ثم ذهب اإىل املطبخ ليتفقد الطعام. 
هذا  منها  ب�شاعديها.    ا�شتغرب  واأحاطته  الطعام  ي�شكب  كان  حيث  فزعة  نحوه  اندفعت 
الندفاع البالغ الإثارة.    اأح�س  بارجتاف ج�شدها.    نظر اإليها ده�شًا.    كانت ت�شري باجتاه ال�شالة.   
 اأجل�شها على كر�شي وذهب م�شتثار الف�شول لريى ما  الذي اأرعبها.    كانت ال�شالة بذات الهدوء 
والرتتيب الذي كانت عليه ولكنه �شمع جلبة �شديدة يف اخلارج وكانت من  ال�شدة بحيث اندفع 
وع�شيًا  حجارًا  يحملون  الأولد  من  ح�شد  بروؤية  فبوغت  مفتوحًا،  كان  الذي  الباحة  باب  اإىل 

وكاأمنا  يتاأهبون ملعركة.    قال غا�شبا : 

  -  ماذا تفعلون؟
نظروا اإليه وقد اأخذتهم املفاجاأة وقال اأحدهم   "  ها هو، اأهربوا ". 

لذوا بالفرار باجتاهات خمتلفة.    تعر واحد منهم بحجر و�شقط على الأر�س.    اغتاظ من 
قحتهم وجراأتهم على العدوان  وترب�شهم بالفتاة وهي اآمنة يف بيته.    مل تفعل ما ي�شوؤوهم ويربر 
هذا العدوان.    حلق بال�شبي الذي �شقط اأر�شًا ليم�شك  به ويجري معه حوارًا، اإل اأن ال�شبي نه�س 

من عرته قبل و�شوله ووىل هاربًا هو الآخر.    عاد م�شتفزًا م�شطربًا  م�شو�س الذهن. 
اأهداف �شبية احلارة،  اأ�شبح هدفًا من  اأنه  واأ�شاح عنها وعن الطعام.    فكر  جل�س بتخاذل 

طاملا اأنها تقيم عنده، و�شواء  طال الزمن اأو ق�شر ف�شوف يتعر�س لالأذية. 

كانت تنظر اإليه متلهفة، تنتظر الإذن لها بتناوله، غري اأنه بالكاد عني بجوعه، فقد بعثت 
فيه احلادثة خماوف ي�شعب  كبحها.    �شربت براحة يدها على كتفه فتنبه.    التفت اإليها وراأى اأن 
وجهها دميم اأكر من اأي وقت م�شى.    وكاأمنا  اكت�شف قبحه فجاأة.    زوى ناظريه ثم تناول لقمة 
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و�شعها يف فمه ولكها على مهل. 

اندفعت اإىل الطعام بنهم.    نظر اإليها بكره �شديد، فهذا كل ما ت�شبو اإليه ول يعنيها ما ت�شببه 
له من خماطر واآلم.    قال  باإزدراء : 

  -  كلي جيدًا.    يبدو اأن هذه فر�شتك الأخرية لتناول وجبة جيدة. 
اأكل قلياًل ثم اأ�شعل لفافة ونه�س.    اأجته اإىل غرفة نومه، تناول قر�شًا منومًا، وا�شتلقى على 
ال�شرير ثم غلبه النعا�س  فنام.    نام لوقت زاد عن ال�شاعتني، وحني اأفاق مل يربح �شريره.    ا�شتهل 
�شحوة بتدخني لفافة وراأى من خالل الكتئاب  الكثيف الذي اكتنفه اأن حياته انق�شى جّلها دون 

رونق واأنها مت�شي اإىل نهايتها الو�شيكة برثاثة. 

وجنح اإىل التفكري باملوت �شيد اخلال�س من الأزمات واحل�شان الأ�شود اجلامح الذي �شيعرب 
به مملكة الظالم الأبدية. 

حانت منه التفاتة �شوب النافذة، راآها يف الباحة، تتقافز على قدم واحدة وتتوقف لتلقي 
نظرة اإىل الغرفة لتكت�شف ما  يفعل.    نه�س متقد الغ�شب.    اأ�شرع نحوها واأم�شك �شاعدها و�شده 

بقوة.    قال : 
  -  اأيتها الكريهة تتل�ش�شني علّي، حتى يف غرفة نومي. 

راأى اأي ذعر اأ�شابها.    اأفلت �شاعدها وابتعد عنها ثم عاد واأخذها اإىل ال�شالة.    جل�س على 
مقعد وجل�شت قبالته حيث  اأ�شار وبينهما من�شدة الو�شط وحرية وبلبلة وكثري من الكالم املعطل 

والأ�شئلة التي ل يعرف الواحد منهما كيف  يطرحها على الآخر. 
حاول اأن يو�شح لها باإ�شارات من يديه ما يفكر به وما يريدها اأن تعرفه، نظرت اإىل حركاته 

ببله �شديد.    قال : 

  -  اللعنة، ل �شبيل لإفهامك. 
كان يريد اأن يفهمها اأنه جمرب على اإجالئها عن املنزل واأن وجودها مل يعد اآمنًا وملا عيل 
يريد.    طامنت  ما  اأدركت  وكاأمنا  بدت  الهواء  يده يف  ورفع  اإىل  اخلارج  ثم  اإليها  اأ�شار  �شربه، 

راأ�شها ومل تاأت بحركة. 
اإىل  يدها  من  وعاد.    اأخذها  مالب�شه  ارت��دى  غرفته،  اإىل  قراره.    ذهب  اأعلن  اأن  بعد  وقف 
عنها  ابتعد  ثم  عنها  فاأ�شاح  بانك�شار  اإليه  اأي�شًا.    نظرت  الباحة  باملفتاح  باب  واغلق  الباحة 
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وا�شتقل �شيارته.    تنف�س ال�شعداء وهو يبتعد عن املنزل.    ا�شتغرب �شهولة ا�شتجابتها وطاعتها 
له.    فكر ب�شعفها يف مواجهة عامل �شر�س غوغائي. 

قال لنف�شه اإنها جمرد فتاة �شعيفة وجاهلة مبا يدبر لها وكانت كذلك منذ البداية. 
اأت واأفلتت من قب�شتهم  اغتم وهو يفكر مب�شريها املحتم وما �شتالقيه من عقاب، لأنها جترَّ

لأيام ولأنها تنحت عن  �شاحة احلرب. 

ال�شبية  اأن  ال�شوارع.    فكر  يف  النا�س  وانت�شر  �شطوتها  من  �شيئَاً  فقدت  قد  ال�شم�س  كانت 
�شيجدونها عما قريب و�شيلحقون  بها اأذى م�شاعفًا.    ازداد غمه واأف�شد عليه الراحة التي اأح�س 

بها.    رغب يف العودة ومعرفة ما يحدث لها.    ولكنه  خاطب نف�شه قائالً : 
  -  لقد انتهيت من اأمرها، تابع طريقك، اأحلت الرغبة عليه من جديد.  "  تابع طريقك "  قال 

لنف�شه.  "  �شتف�شد كل �شيء.    لقد  اأجنز الأمر ". 

املنزل قاطعة كل �شلة بحيهم، خالها تختبئ خلف اجلدار  خالها حتدر اجلبال من خلف 
بانتظار حلول الظالم.    وجد  ال�شبية على حال بعث فيه الطماأنينة، فقد جتمعوا يف باحة خالية 
اأول احلّي وكانوا فريقي لعب ومتفرجني.    اأما هي  فقد جل�شت على عتبة املنزل منك�شة الراأ�س.   

 اأوقف �شيارته وترجل منها ثم فتح باب منزله واأدخلها.    وعاد. 
�شعد درجات املقهى خفيف اخلطو، ن�شط احلركة.    حيا اجلميع بب�شا�شة زائدة وجل�س.    لعب 
اأخلى مكانه لغريه.    وجد نف�شه  جولتني مع لعبني  خمتلفني، فاز يف كل منهما فوزًا �شهاًل ثم 
تفي�س بالكالم.    تلفت اإىل الآخرين بحثًا عمن  ميكن اأن يبثه بع�شًا مما تزخر به نف�شه.    مل يجد 
اأحدًا، فقد حتلقوا جميعًا حول رقعة ال�شطرجن.    رفع الرجل الذي  ات�شف بامتهان ال�شيا�شة راأ�شه 

وتوقف لي�شعل لفافة. 

بادره ليقول : 
  -  حتى اأنت تاأتي اإىل هنا لت�شمت. 

رد ال�شيا�شي بالإيجاب ثم قال : 
  -  لكل واحد منا حمطة للراحة. 

قال له : 
  -  معك حق. 
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وتابع هو نف�شه اللعب. 
غري اأن تفكريه �شرعان ما ان�شغل باأمرها.    ت�شاءل عما تفعل يف هذا الوقت رغب يف مغادرة 
املقهى والعودة اإىل  املنزل، نه�س واألقى حتية الوداع ولكن ال�شاب مل ياأخذ دوره بعد، اأف�شح عن 
رغبته يف منازلته واأنعم يف الرجاء  وراأى ف�شوًل يف اأعني الآخرين وحتبيذًا للفكرة.    اأكد رغبته 
يف العودة مبكرًا اإىل املنزل.    اإل اأنَّ الالعبني تخليا عن  مكانيهما له ولل�شاب.    فاأذعن واأخذ مكانه 

قبالة ال�شاب. 

ن مواقعه الأمامية ثم اأفرغ ما بني امللك  كان البدء من ن�شيبه هو.    ابتداأ اللعب بحذر، ح�شّ
والرقعة وبدل موقعيهما  و�شار يرتقب من ح�شنه املنيع خطوات ال�شاب ويعّد العدة لكل نقلة.   
 اأ�شاب ال�شاب �شيء من النزق لأنه مل ينجح يف  اخرتاق دفاعات الأ�شتاذ ح�شان وقاده اإىل تقدمي 
بيادق الو�شط لت�شتبك مع بيادق الأ�شتاذ ح�شان ا�شتباكًا خ�شر بنتيجته  ثالثة من بيادقه مقابل 
اثنني.    انقلب اللعب بعدها اإىل معركة �شهلة حقق فيها الأ�شتاذ فوزًاً هّينًا.    �شافح ال�شاب بعدها 

 وقال : 
  -  اأرجو األ ت�شتهني مبقدرة كبار ال�شن. 

قال ال�شاب : 
  -  العفو، اإنني اآتي هنا لكت�شاب اخلربة منكم. 

غادر املقهى واأن�س للهدوء الذي �شاد املدينة.    كانت ال�شوارع قد خلت من املارة.    �شار منت�شب 
القامة بهيًا بال �شكوك  اأو هواج�س اأو ارتعاب.    كان ي�شمع وقع خطاه على اأ�شفلت ال�شارع فيتعزز 
دور  اإح��دى  من  تدفق  النا�س  من  جمعًا  اللحظات.    جتنب  هذه  �شيد  وباأنه  بالكمال  اإح�شا�شه 
ال�شينما ثم انتقل اإىل الر�شيف الآخر ولكن اجلمع توزع وانت�شر بع�شه  على ذات الر�شيف.    حث 
خطاه مبتعدًاً اإىل حيث تقف �شيارته.    دلف اإىل ال�شيارة وحني ا�شتقر على مقعدها رفع جذعه 

 ونظر اإىل امتداد ال�شارع والبنايات املطفاأة الأ�شواء. 

ظن اأنها �شتكون قد اآوت اإىل منامها ولم نف�شه لأنه مل يعد مبكرًا، وجدها يقظة تعاند النوم.   
اخلارج  اإىل  طريقها  اأخذت  البالغة  ده�شته  وو�شط  ا�شتئذان  فجاأة  وبدون  يده،  وقّبلت   وقفت 
ورقدت يف الباحة.    عز عليه اأن يرتكها دون طعام اأو  دثار.    خرج اإليها ودعاها للنهو�س ثم ذهب 
ر طعامًا.    �شرد عليها اأثناء حت�شري الطعام ق�شة  انت�شاره وقال يف نهاية  بها اإىل املطبخ وح�شَّ

احلديث "  لو راأيت وجه ال�شاب حني خ�شر البيدق الأول ".    وكرر اجلملة عدة مرات. 
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راقبته بان�شراح كما لو اأنها ا�شتوعبت ما قال.    تناول الطعام واحت�شيا ال�شاي.    طامنت راأ�شها 
بعد اأن اأنهت كوب ال�شاي  ثم نه�شت يف طريقها اإىل اخلارج.    حلق بها واأم�شكها من كتفها ثم 

قادها اإىل ال�شالة.    اأ�شار اإليها كي جتل�س ريثما  يرتب لها منامًا. 
رتب منامها يف الف�شحة ما بني مقاعد اجللو�س واخلزانة وّبني لها بحركة يده وانحناءة راأ�شه 

اأنه يريد منها اأن تنام  هناك. 

ا�شتجابت وان�شلت اإىل منامها ورقدت حتث الدثار مولية ظهرها له، اأما هو فقد جل�س يف 
مواجهة خزانة الأواين  ورفع قدميه على املن�شدة متحررًا من همومه امل�شائية.    ولكن احلال مل 
التلفاز  اأن بقى �شامتًا  �شاكنًا يوزع نظره دون ق�شد معني بني  يطل به على هذا النحو، فبعد 
املطفاأ والفتاة التي رقدت على الأر�س،تكونت لديه رغبة ملحة يف  م�شاهدة التلفاز واأ�شف لأنه 
مل يفطن لإدارة التلفاز اأول دخوله ال�شالة.    اإذًا لكان اأعفى نف�شه من عناء النهو�س ثم اأنه  خ�شي 

اأن يحدث جلبة، فيوقظها. 

وا�شل النظر اإىل التلفاز والفتاة التي ترقد ببالدة هناك جاهلة بال�شيق الذي حلق به.مل 
يتاأكد من اأنه مل ينه�س لإدارة  التلفاز ب�شبب حالة ال�شرتخاء اأو لأنه يتخوف من اإزعاجها يف 
نومها، لكنه مال اإىل اعتبارها العائق اأمام تدفق  وان�شياب رغباته، واأنه لول وجودها النا�شز ملا 
حتّرج من �شيء ما، كان ميكن اأن يرتك التلفاز مطفاأ ويلتفت عنه اإىل  كتاب اأو يتجاهل التلفاز 
والكتاب وميعن الفكر يف رقعة ال�شطرجن اأو يوؤجل ذلك كله ويقوم بعمل من اأعمال املنزل.    اأما 

الآن فقد اأحلت عليه رغبة �شديدة يف م�شاهدة التلفاز ول �شيء اآخر. 
جدوى  يف  حم�شًا.    �شككه  ن�شازًا  ال�شالة  يف  هنا  رقدتها  يف  وراأى  �شديد  بحنق  اإليها  نظر 

ال�شتمرار معها يف حياة  م�شرتكة ولو لب�شعة اأيام. 

ي�شتعيد  ال��رواق  يجتاز  وهو  نف�شه  نومه.    وجد  غرفة  اإىل  واأخذ طريقه  املزاج  معتكر  نه�س 
التي  الأ�شرة  بعيدًا عن  ال�شالة  هنا يف  يجل�س  العائلية.    كان  من  حياته  يتغرّي  ل  يكاد  م�شهدًا 
الأولد  عليه  يتوافد  تخيالت عذبة حتى  وقتًا  يف  اأن مي�شي  وما  التلفاز  املوزع حول  تتجمع يف 

واحدًا بعد الآخر وكلهم يرجوه باإ�شرار اأن ي�شاركهم م�شاهدة التلفاز. 
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فريجوهم اأن يرتكوه و�شاأنه ولكنه مل ينجح اأبدًا يف الإفالت منهم ومن �شجيجهم، فجليلة 
اأي�شًا تلح يف طلبه ول تتقبل  فكرة جلو�شه وحيدًا.    كانت تاأتي بنف�شها لتطمئن عليه وت�شاأله اإن 
كان ي�شكو من �شيء حتى اإذا نفى دعته للجلو�س معها  ومع الأولد، تقول :  يحب الأولد اأن يروك، 
اأنت تغيب عنهم طوال النهار، فيقهر رغبته يف النفراد والتمتع بقليل  من الهدوء ويذهب معها.   
 وها اأن الأولد كربوا، تزوج لطفي وتزوجت �شعاد وا�شتقلوا عنه وارحتل زياد اإىل ال�شماء  و�شار 

يف الأر�س منزًل. 

كان قد اأهمل يف غمرة ان�شغالته ال�شغرية املبعرة، يف غمرة اهتماماته اجلديدة وا�شت�شاغته 
تفا�شيل العي�س وحيدًا  كل ما ات�شل بحياته الأ�شرية ال�شابقة حلوها ومرها.    وحني �شار داخل 
غرفته انتابته اأفكار حمبطة وبائ�شة عن اأ�شواأ  ما ات�شل بحياته الأ�شرية.    فرتك ال�شوء مطفاأ 
وا�شتلقى على ال�شرير.    �شتاأتي �شعاد مع زوجها يف ال�شباح ول يعرف  كيف �شيهيء �شلوكه اأمامها 
ليبدو متما�شكًا وقويًا و�شعيدًا وهذا اجلي�س من الأفكار القامتة يقتحمه ويعيث فيه ف�شادًا.    اأمتد 
يوؤمله  ما  كل  فيه  بعثت ذاكرته  الغرفة،  اإىل  انح�شر  ثم  الظلمة  اإل  ير  فلم  النافذة  ب�شره عرب 

ويحبطه. 

مل يحب هذا املنزل قط.    لقد اعتربه على الدوام ثمرة حمّرمة واآثمة حلياة زياد.    كان يقب�س 
على التعوي�س الذي  يح�شل عليه من اأهل اجلاين ومن �شركة التاأمني كمن يقب�س على جمر.   
 لقد رف�س بعناد الإفراج عن املبلغ وت�شليمه  للطفي الطامح به.    لقد �شاركته جليلة يف احلر�س 
على املال وانتظرت اإىل اأن تخرج لطفي من اجلامعة وا�شتغل  لتعلن عن رغبتها يف هجر املنزل 

القدمي الذي قتل زياد داخله. 

تلفت يف اأرجاء الغرفة املعتمة متلم�شًا النهو�س يف كبوته واخلال�س من �شيقه و�شوداويته، ثم 
نه�س و�شار اإىل  النافذة فلم ير اإل الظلمة اأي�شًا. 

له "  اأبي مل يعد هذا املنزل منا�شبًا  اأن ي�شغي لن�شيحة لطفي حني قال  به  اأجدر  اأما كان 
ل�شكنك، بعه وانتفع بثمنه  وتعال لت�شاطرين ال�شكن  ".    اأما كان اأجدر به اأن ي�شتمر بال�شكن لدى 
التي  امل�شايقات اخلفية  تلك  النظر عن  م�شايقات زوجته،  يغ�س  والعي�س حتت مظلته  لطفي 

تلّم�شها وحده وتاأبت كرامته ال�شكوت عليها. 
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�شتاأتي �شعاد غدًا فباأي مظهر �شيقابلها.    اتكاأ على حافة النافذة واأخرج جذعه خارج النافذة 
واأ�شاء  قلياًل  وتراجع  جذعه  رفع  ثم  الوقت  لبع�س  هكذا  ب��رودة  الهواء.    مكث  ببع�س  واأح�س 
الغرفة.    ازداد �شيقه بالغرفة وكاأنها ل ت�شلح  �شوى للنوم اأو البتئا�س.    قرر اأن يعود اإىل ال�شالة 

مكانه الأليف واحلافل بكل ما يحب. 

اجته اإىل ال�شالة ووقف ببابها.    كانت قد اأبعدت الدثار عن ج�شدها بالكامل وفردت ذراعيها 
و�شاقيها ثم انقلبت يف  اللحظة ذاتها اإىل اجلانب واأولته ظهرها،عملت هذه احلركة على ك�شف 
ج�شدها.    تاأمل اجل�شد املبذول اأمامه بعفوية  وطي�س �شبياين واأمعن يف تاأمله ثم ارتد اإىل اخللف 
مرتعبًا من تلذذه مب�شاهدتها يف هذا الو�شع.    كان خوفه جمع  تاريخ من املالحظات الرتبوية 

والكوابح الأخالقية ورف�س الدن�س اجل�شدي.    تركها و�شاأنها وعاد اإىل غرفة نومه. 
اإنها جمرد فتاة �شغرية معاقة قال لنف�شه معاقبًا نف�شه على ما بدر منه.    اأخذ قر�شًا منومًا 

واأرغم نف�شه على دخول  الفرا�س ثم نام. 
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اجلمعة  

اأن نه�س من نومه رائق البال متحفزًا  مل ي�شبق لالأ�شتاذ ح�شان يف الألف �شباح املا�شية، 
للحركة والعمل مثلما حدث  هذا ال�شباح.    كان اأمامه الكثري ليفعله قبل جميء �شيوفه.    عزم 
على اإظهار املنزل ب�شورة لئقة، ليحرم ابنته فر�شة  اإبداء مالحظتها امل�شفقة والتي من �شاأنها، 
�شواء وعت اأو مل تع ذلك، بعث الأ�شى يف نف�شه.    فلي�س من ال�شهل عليه  تقّبل فكرة اأنه يعي�س حياة 
متدنية تدعو اإىل الرثاء، لقد عمل ما يف و�شعه لأن يكفي نف�شه بنف�شه واأن يتقبل بر�شى  كاف 

ظروف حياته، وراأى يف وجود فتاة ما يحّفز همته اإىل العمل. 

غادر ال�شرير ولب�س خفه وفتح نوافذ املنزل، فتدفق �شياء ال�شباح من كل منفذ.    بحث عن 
فا�شتجابت  للدخول  فكره.    دعاها  ي�شغل  عما  لهية  الباحة،  احلجلة  يف  تلعب  فوجدها  الفتاة 
ال�شرتة  واأح�شر �شطل ماء ومم�شحة.    اأخذ على  ونزع  املنامة  بنطال  اأطراف  رفع  الفور،  على 
عاتقه غ�شل اأر�شية املنزل وطلب اإليها م�شح الأر�س وجتفيفها.    كانت حرارة  اجلو مرتفعة ولكن 
املاء الذي �شّح بكرة على اأر�شية املنزل خفف من حّدتها.    عمال معًا بان�شجام وتوافق كاملني 
 وتف�شد عرق غزير من ج�شديهما.    م�شحت العرق املت�شفد بظاهر كف يدها اأما هو فقد ر�شق 
املاء على وجهه  و�شدره ليتربد.    جل�شا لبع�س الراحة بعد النتهاء من غ�شل الأر�شية وجتفيفها 
ثم دعاها مرة اأخرى مل�شاعدته يف  ترتيب اأثاث املنزل واإزالة الغبار.    اأنهيا العمل بوقت قيا�شي 
وكاأنهما يف �شباق مع الزمن.    وقف يتاأمل باإعجاب حالة  املنزل وانتقل من مكان اإىل اآخر وهي 
ت�شري اإىل جانبه �شعيدة ل�شعادته تقف اإذا وقف وتتحرك اإذا حترك وتتلم�س من  بعده ظهر مقعد 

اأو حافة من�شدة. 

لقد وّحدهما هذا الإجناز امل�شرتك حتى اأنه فكر حني وقف ليغلي القهوة اإنها تالئمه وتوؤن�شه 
اإليها با�شمًا وطفح وجهها بال�شرور حني راأته  واأنها مفيدة على  نحو غري متوقع.    التفت  كثريًا 
يبت�شم.    رفع اإبهامه عاليًا لإ�شعارها باأهمية النجاح  الذي اأحرزاه.    اأراد اأن يقول لها اأنه ينتظر 
�شيوفًا.    فابتدع حركات للتعبري عن ذلك.    بذلت جهدًا يف متابعة حركاته،  ات�شعت حدقتا عينيها 
واإ�شارات مل  توقف قامت بدورها بحركات  وارتاحتا وحني  تقّل�شت ع�شالت وجهها  و�شاقتا، 

 ي�شتوعب منها الكثري ولكنها دللت على اإن احلوار ممكن بهذه الطريقة. 
اأ�شار اإليها كي تدخل اإىل احلمام وتغت�شل فا�شتجابت. 
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جل�س وحده لتناول القهوة منتظرًا خروجها من احلمام.م�شى الوقت بطيئًا فنه�س وقام بعدد 
من الأعمال.    نظف اإبريق  القهوة والكوب وقطف عنبًا وغ�شله واأتى بكتاب وقراأ عدة �شفحات. 

املن�شفة  لإبقاء  بيديها  جتاهد  وهي  نحوه  والتفت.    تقدمت  فتنبه  الباب  انفتاح  �شوت  �شمع 
ال�شغرية على و�شطها.    قال : 

  -  اللعنة اإنها ت�شتعمل من�شفة الوجه. 
ذهب اإىل احلمام بدوره وخرج ليعيد لها ثوبها ثم دخل واأغلق الباب.    تركت الثوب ملقى على 
الأر�س وخطت داخل  املطبخ وهي تتم�شك باملن�شفة ثم تركتها هي الأخرى ت�شقط على الأر�س.   

 رفعت يدها وتلم�شت بروزات وانحناءات  ج�شدها واملواطن احل�شا�شة منه. 
اغت�شل وحلق حليته وخرج، فوؤجيء مبا تفعل.    ت�شمر يف مكانه وراقب حركة كفها ثم اندفع 
نحوها، ابعد يدها بقوة  ودفعا.    ف�شقطت على الأر�س.    اأخذ الف�شتان واألقى به عليها وا�شتدار وهو 

ي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم. 

هواج�س  واإبعاد  لأن�شنتها  املثمرة  الدوؤوبة  وحماولته  الداخلي  �شراعه  �شياق  يف  غفل  لقد 
العدوان عنها، عن اأنها اأي�شًا  اأنثى ولو كان اأدرك ذلك من البداية ملا قام بتعريتها وهدم اجلدار 
املفرت�س قيامه بني رجل وامراأة، بحيث يحجب  الواحد ج�شده وم�شاعره اجلن�شية عن الآخر، 

نفيًا لأي مكا�شفة وات�شال من هذا القبيل. 

فطن اإىل اأنه هو الآخر �شبه عار فال ي�شرته اإل من�شفة تلتف حول و�شطه فقط. 
اأ�شرع اإىل غرفته وارتدى مالب�شه وعاد لريى فيما اإذا كانت ارتدت ف�شتانها اأم ل.    كانت قد 
وقفت خاف�شة الراأ�س وقد  ارتدت الف�شتان.    تغافل عما جرى اإطفاء جلذوة الغ�شب وبخا�شة اأنه 

ينتظر قدوم اأبنته. 
عاد اإىل ال�شالة فلحقت به وجل�شت يف الزاوية، غري اأنها مل ترفع راأ�شها ومل حتدق به.    قال 

ب�شوت م�شموع وكاأن  اخلطاب موجه له نف�شه : 
  -  لك اأن حتزين ويل اأن اأتوجع وهذا اأمر ل منلك اإزاءه الكثري. 

فعلك.    ل  لعواقب  اإدراك  دون  وتتح�ش�شني ج�شدك  الآن على ميولك اجلن�شية  تتنبهني  اإنك 
تدركني ما معنى اأن يقول  ج�شدك اإنني نا�شج ومهياأ للقطاف يف ح�شرة رجل حمروم من التلذذ 

اجلن�شي لأنه بلغ �شنًا، يفرت�س معه اأن يتوقف  عن مثل هذه ال�شهوات. 
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�شمت وعادت به الذاكرة �شنوات طويلة اإىل الوراء حني ا�شطر لإعطاء درو�س خ�شو�شية 
لفتاة يف الرابعة ع�شر  من عمرها.    كان وقتها قد رزق مبولوده الثاين �شعاد وتكاثرت الهموم عليه 
فقد اأتعبت الولدة زوجته مما ا�شطرها  اإىل مالزمة الفرا�س وا�شطر هو اإىل اإنفاق راتبه على 
الأدوية وحليب �شعاد ثم العناية بالبيت.    كانت الفتاة جميلة جدًا  وقد ن�شجت قبل اأوانها فا�شتقام 
عودها وامتالأ �شدرها وكانت تعرف كم هي جميلة، اأخذت تطرح الكثري من الأ�شئلة  وترتك اأزرة 
قمي�شها مفتوحة وحني يلتفت اإليها ليلقنها الدر�س تاأخذه فتحة قمي�شها اإىل النهدين احلرين 
البارعني  فياأخذه �شبه دوار ويحمر وجهه.    لقد عذبته كثريًا فاأنتقم من نف�شه ومنها باأن طلب 
ي�شتطيع تركها وحيدة.    ولكنه كثريًا  اأنه ل  نوم  زوجته بحجة  الدر�س يف غرفة  تتلقى  اأن  اإليها 
ما ي�شتعيد الآن م�شهدها وهي تنحني قا�شدة اإعطائه فر�شة  مل�شاهدة نهديها ولت�شعد نف�شها 

مبالحظة احرتاقه اآنئذ. 

�شمع قرعًا على الباب.    فامتع�س لأنه مل يتهياأ بعد ل�شتقبال ابنته ومل يرباأ من �شطوة امل�شهد 
اجلن�شي الذي اأثاره. 

خرج لي�شتقبلها وا�شتغرب اأن الذي يقف خلف الباب هو البقال الذي مل ي�شبق له اأن زاره من 
قبل، ثم اأن العالقات  بينهما مل تتعد الأحاديث العابرة.    نظر اإليه مت�شائاًل عن �شر زيارته. 

قال البقال : 
  -  �شباح اخلري، يا جاري العزيز. 

قال وهو ي�شد الباب بج�شده معربًا عن عدم رغبته يف ا�شتقباله داخل املنزل : 
  -  �شباح اخلري. 

ابت�شم البقال بخبث وهو يواجه بعد الرتحيب وقال : 
  -  جئت لالطمئنان عليك. 

مل يفهم اأو مل يرد اأن يفهم اإن الواجب يفر�س عليه اأن يرحب به يف هذه احلال وي�شكره على 
اهتمامه.    قال باقت�شاب : 

  -  اأنا بخري.    �شكرًا. 
وجه البقال من فوق كتف الأ�شتاذ ح�شان نظرة اإىل الداخل وقال : 

  -  ما اأخبار املجنونة؟
ارتبك الأ�شتاذ ح�شان وتلعثم بالكالم.    قال متجاهاًل الق�شد من ال�شوؤال : 
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  -  مل ت�شب باأذى. 
قال البقال وهو يبحث بعينيه عنها. 

  -  ولكن اأين هي يا ترى، مل تعد يف ال�شارع، اأما زالت تتح�شن يف منزلك؟
مل يعد بو�شع الأ�شتاذ ح�شان املراوغة قال : 

  -  اإنها تتخذ من الباحة م�شتقرًا لها ولكنها تذهب وتعود. 
قال البقال م�شككاً : 

  -  غريب.    مل يعد اأحد يراها يف ال�شوارع. 
اأظهر الأ�شتاذ ح�شان حزمًا جتاه هذا الت�شكيك غري امل�شتحب وقال بلهجة تخلو من الكيا�شة 

اأو اللعثمة. 
  -  اإن هذه م�شكلتك.    اأنا اأغيب عن املنزل طيلة النهار.    ول اأعرف اأين تذهب وهي لي�شت هنا 

الآن. 
تبادل احلديث  اأنه را�س عن  البقال  الثنني.    ادعى  ا�شتمرار احلديث بني  يعد ما يربر  مل 
واأنه مل يرم اإىل اأكر من ذلك.    اأعتذر عن الإزعاج غري املق�شود وتعلل ب�شرورة الذهاب اإىل 

بقالته. 
�شكره الأ�شتاذ ح�شان بدوره على الزيارة اللطيفة وعلى اهتمامه. 

ا�شتدار البقال وابتعد.ترّيث الأ�شتاذ ح�شان قلياًل اإىل اأن تاأكد من ابتعاده ثم دخل ممتقع 
الوجه. 

ك �شدولها على نف�س الأ�شتاذ ح�شان وبعثت رعدة �شغرية يف اأو�شاله.    اأرخت ظالل من ال�شُّ
 مما ل �شك فيه اأنه هذه  الزيارة غري امل�شتحبة، مل تكن بريئة ومل يكن دافعها الطمئنان على 
�شلكت.    �شعر  اأي اجتاه  التي ل يعرف  الفتاة  والظنون  الف�شول ملعرفة م�شري  بل  �شالمته هو، 
وكاأنه متهم ب�شيء ما واأن هذه الزيارة مقدمة ملا هو اأكر اإزعاجًا  منها.    مل ياأت البقال مبح�س 
رغبته اخلا�شة التي مل يطلع اأحدًا عليها.    اإنه مبعوث من اأهل احلّي جميعًا.    هذا التجمع  ال�شائب 
الرخو عادة والذي قد يتما�شك ويتحول اإىل كتلة جهمة غبية تتحرك بنوازع �شريرة ل تعرف 
املغفرة.    اأمل  يحدث هذا مع ال�شبي الذي اتهم ب�شرقة م�شاغ املراأة التي كان يخدم.    اإنه يعي�س 
يف هذا احلّي منذ �شت �شنوات مل  ي�شاأل اأحدًا عما يجري داخل منزله ومل ي�شاأله اأحد فكيف اأتاح 
للبقال فر�شة اأن يقحم نف�شه يف حياته واأباح له اأن يدقق  فيما يحدث معه.    اإنها غلطته هو فقد 

ارتكب هفوة يف حالة �شعف دون اأن ياأخذ باحل�شبان مغبة ما قد يرتتب عليها. 
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ا�شتد خوفه وت�شكك ب�شحة ت�شرفه.    اإنه ل ي�شتطيع اأن ي�شتهني باأمر الآخرين اإذا اجمعوا 
على ال�شك باأمره.    اأما كان  يجدر به اأن ياأذن للبقال بالدخول ويطلعه على اأمر الفتاة فينتزع 
يعتد  �شكوكه.    اإنه مل  الباب يف وجهه  مما وي�شاعف من  واإغ��الق  بدًل من رف�شه  ال�شك منه، 
اأخطاأ هذه  اأحد وميلي عليه قراراته.    غري  اأنه  اأن يفكر عنه  اأن يك�شف لأحد دواخله ول يحب 
املرة، فهو الذي اأف�شح املجال للبقال وعليه اأن يعالج الو�شع بحكمة اأكر.    فكر اأن يلحق بالبقال 
بحجة  �شراء بع�س احلاجيات ويتبادل معه حديثًا طيبًا ويحدثه عنها، بل رمبا كان من الأف�شل 
اأن ي�شطحبها معه ليفهمه اأنه  ل يخفي �شيئًا ويقول له :"لقد خل�شتكم من هذه الآفة.    و�شوف 
اأ�شلمها غدًا اإىل وزارة التنمية الجتماعية ".    لعبت الفكرة  دورها يف تهدئة خماوفه ويف م�شاعدته 
اإليها.    كانت ل تزال خاف�شة الراأ�س  ورمبا تبحث يف  على اجللو�س.    بانتظار قدوم ابنته، نظر 
قرارة نف�شها عن الذنب الذي اقرتفته.    اأ�شفق عليها.    خطا نحوها وربت على كتفها ثم اأم�شك 
بيدها  ودعاها للوقوف.    وقفت ولكنها مل ترفع راأ�شها اإل حينما اأحاطها بذراعيه واأجل�شها اإىل 

جانبه على املقعد الطويل.    رفع  قدميه على املن�شدة واأ�شعل لفافة وفا�شت نف�شه بالكالم. 

قال لها : 
  -  ينبغي اأن اأعرتف اأنني ت�شببت بحرج �شديد ومل اأح�شن الت�شرف ول اأعرف كيف اأخل�س 
نف�شي من هذه الورطة.    اإن  الأ�شياء التي اأحببتها ل تتفق بع�شها مع بع�س وكان علي اأن اأدرك 
احت�شن  اأن  واحدة.    فال ميكن يل  اأكر من بطيخة  بيد  اأحمل  البداية فال  هذه احلقيقة منذ 
واحدة يف مثل و�شعك واأ�شعها يف مرتبة اأهل بيتي واأغ�س النظر عما �شيقوله  الآخرون.    ثم اإن 
الأمر اأكر خطورة من ذلك، فلو ا�شتثنينا الآخرين فلم نتمكن من ا�شتثناء حقيقة كوننا ذكر 
واأنثى وما  ين�شاأ عن ذلك من حماذير.اأود من كل قلبي اأن اأتركك عندي لتكت�شبي �شحة وعافية 
ومهارات ولتتفتحي، وتظلي  حويل تبعثني يّف هذا الدفق من العاطفة التي اأ�شعر بها الآن، والتي 

ت�شاعدين على جمابهة اخلوف من املوت. 
�شمت لدقائق وعاد اإىل احلديث : 

  -  قبل جميئك، مل اأكن اأجد من اأحتدث اإليه، و�شيئًا ف�شيئًا فقدت القدرة على النطق مبا 
اأح�س به والتعبري عنه وها اأنا يف  ذروة م�شكلتي اأود اأن اأف�شح عما اأ�شعر به، لي�س لك بال�شرورة 
فاأنت ل ت�شمعني ما اأقول، ولي�س ل�شخ�س معني فال  اأحد ي�شغي ملا اأقول، رمبا لنف�شي، واأظنني 
بحاجة ملكا�شفة نف�شي ب�شوت م�شموع.    وهكذا ترين اأنك مفيدة رغم الأمل  الذي �شببه وجودك 



الدخيل

65

الأوهام  املغلوطة من  والعادات  املفاهيم  يتعلق برتاث من  الأمر  به.    اإن  والذي ل ذنب لك  يل 
 والنطباعات اخلاطئة والأحكام املعدة �شلفًا. 

اأن  دون  يقول  ما  فهم  اإىل  ال�شبيل  وجدت  وكاأمنا  اإليه  بكليتها  متجهة  اإليها.    كانت  التفت 
ت�شمعه.    لحظ تاأثرها البالغ.    قال : 

  -  اإنني اأجد على الأقل من يعتقد باأين اأقول �شيئَاً ي�شتحق النتباه �شواء فهم اأو مل يفهم ما 
اأقول.    �شخ�س يفهم الكالم لأنه  ي�شدر عني ويقبل به قبوله بي. 

داعب �شعرها بيده ويف هذه اللحظة �شمع �شوت حركة يف باب الباحة.    اختلط الأمر عليه ومل 
يعرف اإذا كان القادم  هو ابنته اأم اإنه البقال اأم �شبية احلارة.    رفع يده عن �شعرها ب�شرعة ونه�س 
مرتبكًا واأم�شك بها من يدها ودفعها باجتاه  الداخل.    انفتح الباب وعربت منه �شعاد ثم حلق بها 
زوجها ثم اخلادمة التي دفعت عربة الطفل بيد وحملت باليد  الأخرى كي�شًا بال�شتيكيًا.    عانق 

�شعاد و�شافح زوجها واأف�شح لهما الطريق.    قالت �شعاد وهي تتقدم اإىل داخل ال�شالة  : 
  -  اأبي.    اجل�شا حتت العري�شة واأنا �شاأعطي تعليماتي للخادمة ثم اأحلق بكما. 

قال : 
 -  ل تزعجي نف�شك.    املنزل نظيف. 

�شربت على �شدرها وقالت : 
  -  اأت�شمي هذه نظافة، واهلل ل اأعرف كيف تقبل العي�س هكذا. 

لو كانت اأمي موجودة... 
قاطعها زوجها وقال حمتداً : 

  -  اأمك لي�شت موجودة، اهلل يرحمها.    دعينا مع احلي. 
ت�شمرت يف مكانها حني راأت الفتاة تتقدم من جهة املطبخ. 

حدقت فيها بازدراء �شديد وقالت : 
  -  ت�شوروا.    تتمخطر مثل ربة بيت.    بابا ماذا تفعل هذه هنا؟ اأمل تقل اإنك �شتطردها؟

امتقع وجه الأ�شتاذ ح�شان ومل ينب�س ببنت �شفة، فلقد كان يعرف اأنها �شت�شتغرب وجودها 
واختالج  وجهه  امتقاع  وكان  والق�شوة،  احلدة  هذه  مبثل  ردة  فعلها  جتيء  اأن  يتوقع  مل  ولكنه 

ق�شماته من ال�شدة بحيث دفع زوج ابنته لأن يت�شدى لها  جمددًا وينقذ املوقف.    قال : 
  -  دعينا منها الآن وقومي مبا جئنا من اأجله. 

تقدم نحو العري�شة وتبعه الأ�شتاذ ح�شان ناك�س الراأ�س كمذنب �شبطته اأمه يف وقت مل يتوقع 
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فيه جميئها.اتخذا  مقعديهما.    �شاأل الدكتور عن ال�شحة ثم �شمت وبدا كاأنه يتخري كلماته ثم 
بادره بالتعليق على الفتاة مفرقًا بني موقفه  وموقف زوجته.    قال : 

  -  ل يبدو عليها اجلنون. 
ابت�شم الأ�شتاذ ح�شان ابت�شامة مقت�شبة وقال : 

  -  كيف تت�شور اأنها يف بيتي منذ اأربعة اأيام لو كانت جمنونة. 
نقر الدكتور لفافته على ظهر القادحة.    وقال : 

  -  ولكن هذا ما فهمته من �شعاد. 
متالك الأ�شتاذ ح�شان نف�شه اأكر ونظر يف عيني الدكتور مبا�شرة وقال : 

  -  �شحيح، معاقة بال�شم والبكم ول اأعرف �شيئًا عن ن�شاأتها اأو ظرفها العائلي، هذا اإذا كان 
لديها عائلة ولكنها اأهملت  وخرجت اإىل ال�شوارع وب�شبب الإهمال واحتقار النا�س لها وعدوانهم 

عليها تولدت لديها دوافع عدوانية مما زاد  و�شعها النف�شي تعقيدًا. 
اإنها بحاجة اإىل العناية لي�س اإل. 

قال الدكتور بلهجة منخف�شة حماذرًا اإغ�شاب الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  ول اأظنك اأنت الذي �شتعتني بها. 

قال الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  ل ل�شت على وجه اليقني.    رمبا اأر�شلها اإىل م�شح الإمرا�س النف�شية. 

قال الدكتور بلهجة ا�شتعادت عافيتها : 
  -  ل اعتقد اأن م�شح الأمرا�س النف�شية �شيقبل بها.    اإنَّ امل�شاألة م�شاألة اخت�شا�س.    عليك اأوًل 
اأن ت�شتدعي اإىل وزارة  التنمية الجتماعية التي �شتحيلها اإىل طبيب و�شوف يو�شي باإر�شالها اإىل 

اإحدى موؤ�ش�شات العناية بال�شم والبكم وهذه  موؤ�ش�شات خا�شة. 
جاءت �شعاد وقالت : 

  -  اأبي.    املنزل بحالة مزرية. 
قال الدكتور : 

  -  اجل�شي طاملا اأن اخلادمة �شتقول بالعمل.    اإننا نبحث اأمر الفتاة. 
قالت : 

  -  ان�شيا اأمر الفتاة. 
التفت الأ�شتاذ ح�شان نحوها منده�شًا مما تقول.    و�شاأل الدكتور عما تعني.    قالت : 

  -  لقد ذهبت. 
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�شاألها الأ�شتاذ ح�شان وقد خمن ما ح�شل. 
  -  كيف؟

قالت : 
  -  لقد طردتها وخل�شتك منها. 

العنب  قطوف  لتاأمل  الدكتور  ان�شرف  فيما  تدخنها  وجل�شت  تبغ  لفافة  زوجها  من  طلبت 
تفاديًا للحديث وانكفاأ الأ�شتاذ  ح�شان داخل نف�شه، وران �شمت على اجلميع. 

تبادلوا  واأثاروا �شجيجًا منذ حلظة دخولهم.    اختلط اجلميع،  وزوجته وطفاله  جاء لطفي 
العناق والتحيات ووجد الأ�شتاذ  ح�شان نف�شه مكرهًا على تقبل الو�شع على عالته، فهو ينفر من 

الفو�شى التي ي�شببها طفال لطفي ول ي�شتطيع اأن  يخرج لي�شتعلم اأمر الفتاة. 

فعبثا  رقابة،  بال  نف�شيهما  الطفالن  ووجد  لل�شواء  اللحم  بتح�شري  فورًا  املراأتان  ان�شغلت 
على  واملعلقة  املوؤطرة  ال�شورة  واأن��زل  مقعد  على  اجللو�س.    �شعد  اأكربهما  �شالة  مبحتويات 
اجلدران وامتدت يد الأ�شغر اإىل الكتب فاأ�شقط بع�شها  على الأر�س.    اأما الرجال الثالثة فقد 
اأن لديه خططًا لبناء منزل  جديد يكون  جل�شوا لتبادل احلديث.    اغتنم لطفي املنا�شبة ليعلن 

لأبيه فيه �شقة م�شتقلة ووجه احلديث مبا�شرة اإىل زوج �شقيقته.    وقال : 
  -  لقد عرت على قطعة اأر�س منا�شبة ب�شعر لن ت�شدق رخ�شه. 

بدا الهتمام وا�شحًا على الدكتور و�شاأل عن املوقع.    قال لطفي : 
  -  اأتعرف منزل الدكتور ح�شن احل�ّشان يف تالع العلي. 

اأجاب الدكتور بالإيجاب. 
  -  اإنها القطعة التي تعلوها مبا�شرة. 

قال الدكتور :  اإنها قطعة جيدة ل �شك قد �شبق يل اأن وقفت بها.    ثم �شاأل بف�شول عن ثمنها. 
قال لطفي بلهجة ال�شخ�س الذي يحمل معه دائمًا اأخبار اإجنازاته فيفرج عن بع�شها ويكتم 

البع�س الآخر : 
  -  �شاأقول لك حني تتم ال�شفقة. 

اأت�شح اأن لالثنني اهتمامات م�شرتكة بالجتار يف الأرا�شي.    فخا�شا يف مو�شوعاتها بان�شجام 
كامل.    ا�شتمع الأ�شتاذ  ح�شان بنفاذ �شرب اإىل احلديث الذي ل يعنيه ب�شيء بل والذي ياأ�شف له 

لأنه يك�شف عن املدى الذي يختلف فيه ابنه  عنه ثم نه�س فجاأة وقال : 
  -  اعذراين.    مل ا�شرت �شحفًا اليوم.    �شاأذهب لآتي ب�شحيفة. 



االعمال الكاملة /رواية

68

علق لطفي دون اأن يكلف خاطره اللتفات اإىل اأبيه. 
  -  اأرح دماغك مرة من الأخبار. 

مل ي�شتلطف الأ�شتاذ ح�شان مالحظة اأبنه فقال حمتداً : 
  -  اأنت تعرف اأنني اأقراأ ال�شحف كل يوم وكان باإمكانك اأن حت�شر يل �شحيفة.    على كل حال 

املكان قريب. 

ا�شتاأذن. 
تركهما يتابعان احلديث وذهب ل�شراء �شحيفة.    وما اأن اأغلق الباب خلفه حتى فكر بغرابة 
ويعمل  م�شرتك  منزل  لبناء  ابنه يخطط  اأن  ابنه.    ففي حني  بينه  وبن  واملفارقة  له  يحدث  ما 
على تنمية ثروته ويتقدم على طريق الإثراء يبحث هو  بلهفة عن فتاة �شغرية معاقة اأولها جل 
اهتمامه.    جال يف ال�شوارع طمعًا يف روؤيتها لكنه مل يعر عليها فاأخذ طريقه  اإىل البقال.    ترك 
ال�شيارة وا�شتل �شحيفة من بني كومة ال�شحف املن�شقة يف اخلارج وطلب اأي�شًا علبة تبغ.    مد 

للبقال  دينارًا وقال : 
  -  اعتذر عن عدم ا�شتقبالك يف ال�شباح فقد كنت من�شغاًل باأمور املنزل. 

قال البقال مبديًا احت�شامًا.    فاته املحافظة عليه لدى زيارته ال�شباحية.    املقلقة : 
  -  ل �شيء مهم.    كنت مارًا بال�شدفة واأردت اأن اطمئن عليك فقط. 

اغتنم الفر�شة ملحو الأثر ال�شلبي ل�شتقباله غري الودي له.    قال : 
  -  اأ�شكرك من �شميم قلبي.كنت اأمتنى اأن مرورك كان يف وقت اأف�شل من هذا.    اأرجو اأن ل 

تكون قد غ�شبت. 
وجه البقال له طعنة جارحة وقال  : 

  -  ملاذا اأغ�شب؟ الواحد يقدم ما لديه. 
فابتعد  البقال  اأ�شغلوا  اآخرين  زبائن  ولكن  الكالم  اأن ميد يف  الطعنة.    رغب يف  بعمق  �شعر 

خمذوًل.    حلق به البقال وقال : 
  -  اأ�شتاذ.    نقودك. 

اأخذ النقود ومل يعرف مباذا يف�شر ذهوله.    طامن راأ�شه وا�شتقل �شيارته. 
املوقد  قرب  املراأتان  جمر.    جل�شت  اإىل  الفحم  وحولت  املوقد  يف  ا�شتعلت  قد  النار  كانت 
والده  اأن  يقول  لطفي  ال�شحيفة.    �شمع  احتجب خلف  ثم  ال�شواء.    حياهم  وجل�س  وانهمكتا يف 



الدخيل

69

اأ�شاع فر�شًا كثرية من هذا القبيل.    لفت احلديث انتباهه  فتوقف عن القراءة واأن�شت.    غري اأن 
الدكتور اأعاد احلديث اإىل لطفي. 

قال له : 
  -  ولكنك عو�شت الذي �شاع. 

�شحك وقال :  اأنا اقتن�س كل فر�شة مالئمة. 
قالت زوجته : 

  -  ولهذا تزوجتني، لأن اأبي ثري. 
رد عليها من خالل �شحكة جملجلة : 

  - �شاحمك اهلل، تزوجتك بدافع احلب وحده. 

ردت عليه : 
  -  ولكنك حتب املال اأكر. 

تفجر �شحك اجلميع لهذه املناكفة الزوجية امل�شتطرفة، باأ�شتثناء الأ�شتاذ ح�شان الذي �شعر 
باغرتاب �شديد. 

التفت لطفي اإىل اأبيه ثم خاطب الدكتور قائالً : 
  -  هذا اأبي طوال حياته ي�شتغرق يف قراءة �شحيفة اأو كتاب ول ي�شاأل عما يجري حوله. 

اأن ي�شتق�شي اأ�شباب اغرتابه دون جدوى، يف الوقت الذي قال  كان الأ�شتاذ ح�شان يحاول 
ابنه جملته هذه، اأبعد  ال�شحيفة عنه واأعتذر. 

قالت �شعاد : 
  -  لت�شدقه. 

قال لطفي : 
  -  بالطبع كنت اأمزح، اأراأيتم؟ ها قد ترك ال�شحيفة من يده. 

�شاأله الدكتور عن الإخبار.    فقال : 
  -  ل �شيء جديد، الكل يت�شابق على تاأييد قرار جمل�س الأمن رقم   833  ومع ذلك فاإنه �شيبقى 

يف الإدراج لأن اإ�شرائيل  لن تر�شى به. 
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قال الدكتور :  وملاذا قرار الأمن   833  وهناك قرار جمل�س الأمن   242  . 
قال لطفي :  اإنني اأرف�س جميع قرارات الأمن. 

قال الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  رويدك.    لو كنا قبلنا قرارات الأمم املتحدة �شنة   7491 م.    ملا كان حالنا مثلما هو الآن.    يف 

ذلك الوقت قرر العامل  ونحن رف�شنا والآن نقبل واإ�شرائيل ترف�س. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 

  -  انتبهوا، الو�شع خطري ويزداد خطورة.    اأعتقد اأننا اإذا طالبنا بتطبيق جميع قرارات الأمم 
املتحدة ف�شوف ن�شتميل  الراأي العام العاملي اإىل جانبنا ونعزل اإ�شرائيل. 

قالت �شعاد : 
  -  لطفي اجلب املائدة من ال�شالة. 

املطبخ  من  مبقاعد  بالأطباق.    جاءوا  امتالأت  ما  �شرعان  التي  باملائدة  واأتى  لطفي  نه�س 
وحتلقوا جميعا حول املائدة.    تناولوا اللحم امل�شوي والكباب وال�شلطة و�شربوا املرطبات ثم اأكلوا 

الفاكهة. 

النوم  اإىل  باحلاجة  وت��ذرع��وا  القهوة  بالقهوة.    �شربوا  وج��اءت  الأط��ب��اق  اخلادمة  غ�شلت 
وا�شتاأذنوه بالن�شراف. 

ان�شرفوا بجلبة اأخفت من جلبة جميئهم.    وّدعوه ومل يلتفتوا اإىل اخللف لريوا ماذا حل به.   
املكان من جديد.    دهمته  ي�شود  بالهدوء  و�شعر  يغلق  الباحة  وراأى  باب  باردة  بنظرات   �شيعهم 
وح�شة كبرية وهو يتفح�س الفراغ.    ل جديد يف هذا  الفراغ ل جديد يف هذا الهدوء.    فلماذا القلق 
واحلرية.    هكذا فكر وهو ي�شعل لفافة وينظر اإىل الباب املغلق.    تعلق قلبه  وب�شره بالباب.    ظنها 
النعا�س وهو يرتقب جميئها.    يغفو حلظة فيهياأ  تعد.    لقد قاوم  الوقت طال ومل  �شتعود، ولكن 
له اأن  الباب فتح واأنها ان�شلت اإىل الداخل.    اأدرك اأخريًا اأنها لن تعود هذه املرة ثم قال لنف�شه 
كنت �شاأتخل�س منها على اأية  حال.    ولكنه ل ينظر اإىل غيابها ب�شرور كما توقع ومل تعد وحدته 

م�شت�شاغة كما اعتقد.    تغلغل فيه النعا�س �شيئًا ف�شيئًا  فغلبه النوم. 

اأفاق بعد �شاعة و�شط �شكون �شامل وخواء.    تلفت بب�شره.    لي�س هناك جديد وهي مل تعد.    لن 
تعود اأبدًا قال لنف�شه.    لقد  عرفت الآن كرامة نف�شها ولن تعود لتطرد من جديد.    
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خرج اإىل الباحة، تعلل بحاجته اإىل الهواء، فتح باب الباحة ووقف يرقب حركة النا�س.    اآماًل 
اأماًل �شئياًل بعودتها  ولكنه �شجر من الوقوف فعاد اإىل الداخل.    غ�شل وجهه وم�شط �شعره وتابع 
قراءة اجلريدة، نحى اجلريدة جانبًا ونظر  اإىل �شاعته.    لقد جتاوزت اخلام�شة بقليل.    انق�شت 
النتظار.    من  عودتها  ول جدوى  رجاء يف  ول  كثريًا  ابتعدت  قد  غيبتها.    �شتكون  على  �شاعات 

 ارتدى مالب�شه وخرج. 
ذهب اإىل املقهى.    فوجيء بهم جمتمعني يف وقت اأبكر من املعتاد.    اآن�شه وجودهم وخفف من 
يلتقيهم بعد غياب طال.    فكر برهافة  حدة جتهمه، فاأقبل  عليهم با�شا.    حياهم بحرارة كاأنه 
النف�س الب�شرية فقد كان للحظات خلت منقب�س  النف�س األيم امل�شاعر، وهانف�شه ت�شفو وينق�شع 
عن  باللعب  وان�شرافهم  وانهماكهم  ق�شماتهم  اأحب  بخاّلنه،  كبري  بود  يت�شل  هو  وها  همها 
�شغائر الأمور.اأحبهم اأكر من اأي وقت م�شى و�شغف ب�شيمائهم وحني رفع ال�شديق الذي خا�س 
عن  و�شاأله  الود  بذات  بابت�شامة  وقابله  كبري  بود  له  يبت�شم  نف�شه  وجد  راأ�شه  ال�شيا�شة   غمار 

احلال.    قال : 
  -  كما ترى باأح�شن حال. 

ومل ي�شاأله عن حاله لأنه يعرف اأنه دائم الر�شى حني يكون طليقًا وما دام طليقًا فهو ل �شك 
باأح�شن حال. 

خا�س غمار ثالث لعبات هذه الليلة، ك�شب اثنتني منها واعتذر عن اإمتام اللعبة الثالثة، فقد 
امتد وقت اللعب وحان  موعد عودتهم اإىل منازلهم.    اتفقوا على متابعة اللعبة ذاتها يف الغد من 
املرحلة التي و�شلت اإليها، وكاأن كل منهما  ميلك القدرة على ا�شتعادة الو�شع من الذاكرة بدون 

زلل. 

عاد اإىل املنزل كما يف كل م�شاء �شبق، ل ينتظر اأحدًا ول يتوقع خروجًا على املاألوف فكل �شيء 
باق على حاله.    يعرف �شلفًا اأي فراغ بانتظاره ويعرف كيف يتغلب عليه.    لقد ان�شرمت األف ليلة 

و�شتاأتي األف ليلة اأخرى ول يتغري  عليه �شيء. 

اأ�شاء غرفة اجللو�س.    كان كل �شيء يف مكانه املعتاد، يف مو�شعه الآن�س املتكتم على ر�شاه اأو 
�شكواه، والوقت بعد  التا�شعة يف موعد اأوبته امل�شائية.    باإمكانه اأن ي�شيء التلفاز اأو يقراأ كتابًا اأو 
ي�شتعيد جولة ال�شطرجن التي مل تكتمل  وي�شتعد جلولة الغد اأو يجل�س رافعًاً قدميه على املن�شدة، 
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م�شتعيدًا بقليل من اخلمول وكثري من املتعة وقائع نهاره اأو  يتجه اإىل املطبخ ليعد ع�شاًء اأو �شايًا 
اأو يرغب يف  فعل �شيء.    وياأتي به اإىل ال�شالة.    ولكن �شيئًا من ذلك مل يحدث.    مل يفعل �شيئًا 
 افتقد ذلك البهاء الداخلي كما لو اأن ال�شوء ان�شل من داخله ومالأ الظالم جوفه، وبدا له فجاأة 
اأن كل ما  يحيط به �شاحب وكئيب واأن نف�شه هرمت مرة واحدة واأن ال�شبل قد انقطعت به واأنه 
ترك وحيدًا، فال معني اأو رفيق،  واأن الفراغ الوح�شي �شيحا�شره ويق�شي عليه ل بد، قال بوجع : 

يااهلل، يا اهلل، يا اهلل. 

ال�شوء  مب�شرة.    اأطفاأ  اإليه  يبعت  ول  فقط  القاتل  الفراغ  يك�شف  الذي  ال�شوء  واأطفاأ  وقف 
وجل�س.    مل تكن اإل فتاة �شغرية  �شوهاء ومعاقة، فتاة �شعيفة وقذرة، مل تكن ذات فائدة ول رونق 

ومع ذلك بعثت فيه هذا ال�شوء الذي يفتقده الآن. 

قال مرة اأخرى : 
  -  يا هلل، ملاذا األزمتني بها اأنا ال�شعيف الذي يتفقد �شالمة نف�شه كل يوم وي�شكرك لأنك 
األزمتني بها وبيننا كل هذا املدى.    لها احلارات واخلوف  اآخر؟  ملاذا  منحته فر�شة حياة يوم 
الطعام غداء  الليل غطاء وفتات  الأمان.    لها  �شقف  ال�شيق وهذا  والكراهية، ويل هذا احليز 

ويل املالذ. 
ا�شتد الوجع عليه واخذ ال�شيق بخناقه فذهب اإىل غرفته واأخذ م�شكنًا قويًا ونام. 
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ال�صبت  

نادرًا ما تت�شابه �شباحات ال�شبت الأوىل لدى النا�س، فاإما اأن يكون الواحد قد اأم�شى يوم 
على  نف�شه  حاثًاً  فينه�س  ال�شجر،  من  مزيدًا  اإل  املنزل  يف  مينحه  املكوث  ومل  م�شجر  عطلة 
الإ�شراع يف اخلروج ليحظى بات�شال اإن�شاين اأكر  دفئًا، واإما اأن يكون قد ق�شى يومًا ممتعًا يوّد 

لو يطول. 

اأما الأ�شتاذ ح�شان الذي نام بفعل م�شكن قوي، فلم يكن لديه �شيء من هذا ول ذاك، كان 
كمن وجد نف�شه بغتة يف منام  خمتلف، يحتاج معه لبع�س الوقت ليتكيف مع ما حوله.    فقد م�شت 
ب�شرعة هاربة وقائع �شباحاته قبل جميء الفتاة  وقد كان يق�شي الوقت هنيهة هنيهة منجزًا 
على التوايل واجبًا اأو وظيفة �شباحية، كما اأنه كره بقوة تذكر ال�شباحات  الأربعة ال�شابقة، ملا 
الآن ومما �شوف يكون عليه نهاره،  واإزع��اج، وبدون تيقن مما ميكن فعله  بلبلة  له من  �شببته 
نظر  بكثري من البله اإىل اخلزانة املغلقة التي مل تربح مكانها منذ انتقاله لل�شكن يف هذا املنزل 
وركز النظر عليها، كما لو  كانت ذات قيمة كبرية اأو كما لو اأن انغالقها يغلق عليه فكرة اأي�شًا، 
وبعد برهة من التاأمل العقيم، نه�س وفتح بابها  املزدوج واأدرك اإّذاك اأنها ل تعني �شيئًا، فاأعاد 
يتناول طعام  اأنه مل  اإىل املطبخ حيث حت�ش�س جوع معدته،  وتذكر  الغرفة  اإغالقها وخرج من 

الع�شاء.    فتح الثالجة ووجدها متتلئ باللحم امل�شوي والفاكهة. 

اأكل اللحم امل�شوي باردًا و�شرب كثريًا من املاء، وتذكر اأنه يتوجب عليه اأن ي�شتعد للذهاب اإىل 
املدر�شة.    دخل اإىل  احلمام فاغت�شل وحلق حليته وارتدى مالب�شه وخرج.    مل يلحظ يف احلّي حركة 

مريبة ت�شري اإىل وجود الفتاة وهجوم  الأولد عليها رغم انت�شارهم يف ال�شارع.    قال لنف�شه : 
 "  تكون قد فعلت خريًا للجميع لو اأنها انتقلت اإىل حّي اآخر ". 

تابع طريقه اإىل املدر�شة باكرات اأقل للفو�شى التي عمت حياته ودون خطط لبقية النهار، 
اآماًل اأن تنق�شي �شاعات  الدوام على النحو املعهود، غري اأنه ا�شرتاب من الأحاديث التي تبادلها 
املدر�شون حني اجتمعوا يف مكتبه حول خطة  �شاملة للتنقالت والرتقيات واإحالت على التقاعد 

بهدف اإ�شفاء �شيغة معينة على التعليم. 
طوى قلقه وخوفه و�ّشري اأمور املدر�شة ب�شكل جيد. 
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ناق�س املدر�شني مبواد التدري�س وال�شعوبات التي يواجهونها واأخذ بع�س املالحظات ووعد 
غري  �شيئًا  اأن  اأيقن  �شيارته  وا�شتقل  اأبوابها  املدر�شة  اأغلقت  امل�شوؤولني.    وحني  اإىل  باإي�شالها 

مطمئن �شيحدث له ومل ي�شتطع اأن يخمن ما هو ولهذا  قرر اأن يعود اإىل املنزل. 
ارتدى منامته فور دخوله املنزل واألقى بنف�شه على �شريره واأغم�س عينيه.    فكر اأن اأ�شواأ ما 
ميكن حدوثه هو اإحالته  على التقاعد.    وت�شاءل ملاذا هو مرتعب على الدوام من فكرة الإحالة 
اإح�شا�شه  فيتعمق  باملتقاعد،  اإليه  يخ�شى  الإ�شارة  لأنه  اأم  البطالة  يخ�شى  األأنه  التقاعد،  على 
بلغ، ول يغري يف  �شيء كونه ما زال  العمر الذي  اأن ينكر  اإنه ل ي�شتطيع  العمر؟  واأفول  بالهرم 
موظفًا، فاألمر يعود اإليه، اإىل اإرادته، اإىل رغبته يف مقاومة املوت.    اإن با�شتطاعته فعل الكثري 
 حتى لو اأحيل على التقاعد، با�شتطاعته اأن يعمل مدر�شًا عاديًا يف مدر�شة خا�شة مثاًل وبذلك 
يزيد من دخله.    اإن اأي  مدر�شة خا�شة �شرتحب به لدى املفا�شلة بينه وبني مدر�س حديث العهد 

بالتدري�س.    هكذا، وبقليل من الدراية يحول  الكارثة املرتقبة اإىل مك�شب. 

اأفاق بعد وقت  الع�شبي وذهبت خماوفه، وبعد قليل ثقل جفناه فنام،  خفتت حّدة هياجه 
ق�شري على �شوت �شقوط ج�شم  يف باحة منزله.    فتح عينيه مرتعبًا ثم نه�س لي�شتطلع الأمر.   
 راأى الفتاة ملقاة على الأر�س وقد متزق ثوبها.    اأ�شرع  اإليها وحملها بني يديه ودخل بها، و�شعها 
اإليه  على املقعد الطويل وتفح�س ج�شدها.    كانت الكدمات ظاهرة يف اأكر من  مكان.    نظرت 
بعينني مت�شولتني واأ�شارت اإىل موؤخرتها.    ك�شف عن موؤخرتها واكت�شف اأنها �شربت باأداة ت�شبه 
 ال�شوط.    مل يكّون فكرة عما يتوجب عليه عمله يف هذه احلال.    تركها وجل�س متفكرًا باأمرها، 

م�شفقًا عليها وهانئًا  بعودتها. 

�شمع طرقًا على الباب، فقدر اأن له �شلة بالعتداء عليها، خرج وفتح الباب.    فوجئ برجال ل 
يعرفهم بينهم البقال.    واجهوه بنظر عاب�س ومالمح قا�شية، قال البقال : 

ت الولد.    -  زبونتك ع�شّ
اأف�شحوا املجال لل�شبي الذي اأ�شهر بوجهه يده املع�شو�شة. 

امتع�س من قول البقال   < زبونتك "  ومن مداهمتهم ملنزله.    قال للبقال : 
  -  زبونتي !!  ماذا تعني بذلك. 

غ�س البقال من ب�شره.    وقال متمتماً : 
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  -  اأعني ما اأعني. 

قال اأحدهم : 
  -  اأير�شيك هذا؟

وقال والد ال�شبي : 
  -  هذه جرمية برقبتك. 

اأن ل ذنب له فيما ح�شل، واأن ال�شتباك وقع يف �شاحتهم ولي�س يف  اعتقد الأ�شتاذ ح�شان 
بيته، قال : 

لأن يل احلق يف حماية  الفتاة من منزيل  اأخرجت  اأنتم.    اأنا  اأم جرميتكم  اأنا  -  جرميتي    
نف�شي، فهاجمها اأولدكم،  �شربوها بق�شوة واأعادوها اإيّل، فمن يكون املجرم اأنا اأم اأولدكم. 

رد عليه البادئ : 
  -  نعم جرميتك اأنت، لول حمايتك ورعايتك ملا جروؤت على ع�ّس اأحد.من قبل كانت تنفر 

من ال�شبية، ول توؤذي  اأحدًا. 
بوغت الأ�شتاذ ح�شان بهذا الإ�شرار على الإدانة وفكر يف �شعوبة املوقف، وهاله اأن ي�شبح 

مو�شع عداء اأهل احلي.    قال : 
  -  يا جماعة البنت جمنونة، والأولد يهاجمونها فرتد عليهم، وكان هذا هو احلال دائما. 

قال اأحدهم : 
  -  اإذا كانت جمنونة فلماذا تت�شرت عليها، اأم اأن لك ماأربًا فيها ! 

ت�شرج وجهه واأدرك ما يرمون اإليه قال : 
  -  اهلل ي�شاحمكم.    ماذا يكون ماأربي، الفتاة التجاأت اإىل منزيل بعد اأن �شربت ب�شدة، واأبو 
علي يعرف ذلك، وهو الذي  اأو�شاين بعدم اإخبار ال�شرطة وتركها يف املنزل، اإىل اأن تاأمن جانب 

الأولد فتخرج من تلقاء نف�شها.    �شححني يا اأبا  علي اإن كنت اأكذب. 

قال اأبو علي : 
  -  �شحيح، ولكن مكوثها طال لديك، وعندما �شاألتك عنها اأنكرت وجودها. 

قال : 
  -  اإنني مل اأنكر، قلت اأن الفتاة تغادر املنزل وتعود لرتمتي يف الباحة اأثناء غيابي، اأنا اأغيب 
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عن املنزل طيلة النهار  كما تالحظون. 
قال ابو علي : 

  -  كالمك غري �شحيح. 
قال حمتداً : 

  -  اأخرت كالمك بدقة اأبا علي، اأنا ل اأكذب، وبقالتك بعيدة عن منزيل، فكيف تعرف، اأم اأنك 
ترتك بقالتك لرتاقب  منزيل. 

بدا وكاأنه جنح يف ال�شيطرة على املوقف، لول اأن اأحدهم قال �شاخراً : 
  -  ملاذا ق�ش�شت �شعرها واألب�شتها ثوبا جديدًا؟

نظر اإىل القائل ثم اإليهم جميعًا. 
اإخراجها من املنزل بالقوة واأبو علي يعرف ذلك، وملا عييت، ق�ش�شت �شعرها    -  حاولت 
واأعطيتها ثوبًا جديدًا،  واأحرقت �شعرها والثوب القدمي لكي اأتخل�س من القمل.    هل يف هذا ما 
يدعو اإىل املالمة؟ اإنها الآن اأنظف من قبل،  فاأي �شرر يف ذلك؟ لقد اعتادت على منزيل، وها 
واأترك  القذر  اأولدكم هاجموها، فهل  اأقبل بوجودها  اأن طردتها منه، لأن  بعد  اإليه  تعود  هي 

القمل ي�شرح يف منزيل؟

قال اأحدهم  : 
الأمر  طاملا  عنا  �شرها  يبعد  اأن  �شوء.    املهم  بدون  وت�شرف  فا�شل،  الرجل  جماعة،  -  يا    

كذلك. 
اأيده كثريون وقالوا : 

  -  �شحيح.اإن ما يهمنا اأن ل نراها يف ال�شارع، ل نريد م�شاكل لأولدنا. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 

  -  يا جماعة، هذا كثري اأنا ل اأ�شتطيع الحتفاظ بها عندي، ابحثوا عن حل اآخر. 
قال البقال : 

  -  يا جماعة، الأ�شتاذ ل يريد اأن يتعاون معنا ول يريد اأن ي�شتقبلها يف منزله،قلنا ما عندنا 
فلنذهب الآن. 

للبقال وبني ما يجري الآن، ومل يعد لديه الآن ما  ا�شتقباله  الأ�شتاذ ح�شان بني عدم  ربط 
يخفيه، فاجلميع يعرفون اأنها  يف الداخل.    قال : 

  -  بالعك�س يا جريان، اأ�شتحلفكم باهلل اأن تدخلوا ولنبحث معًا عن حل لهذه امل�شكلة. 
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تراجع اإىل الداخل واأف�شح لهم الطريق.    ثم األح بالدعوة. 
وبدا له اأنهم مل ياأتوا جميعًا بدافع الغ�شب فقد جاء بع�شهم بدافع الف�شول، لريى املدر�س 
اآخرون  رف�س  بينما  الدخول  يف  البع�س  رغب  ولهذا  منزله،  بالإقامة  يف  ملجنونة  �شمح  الذي 
منهم  البع�س  تقدم  اأخرى،  مرة  بالدعوة  وا�شتحلفهم  اأحلف  وحني  بالغ�شب،  اإمعانًا  الدعوة 

وحلق بهم اآخرون على م�ش�س ثم دخل اجلميع. 

هربت الفتاة حني راأتهم يدخلون ولذت باحلديقة اخللفية.    �شاأل الأ�شتاذ ح�شان عن راأيهم 
بتناول ال�شاي.    �شمت البع�س  وك�شف اآخرون عن روح مت�شاحمة ورددوا برتحاب. 

  -  ن�شرب �شايك يا اأ�شتاذ. 

تركهم يتبادلون النظر فيما بينهم ودخل ليعد ال�شاي.اأعد خطبة فيما كان يح�شر ال�شاي.   
 خال كالمه قويًا بليغًا موؤثرًا.  "  اأنها لي�شت جمنونة كما يتبادر لكم.جمرد �شبية بكماء و�شماء 
ل �شري منها على الإطالق.    امل�شكلة تكمن يف اإنكار  اإن�شانيتها والتعدي على حريتها مما ولد يف 
نف�شها نوازع العدوان.    اأنا واثق من ذلك لأنني راأيت بنف�شي كيف فعلت  بها املعاملة الإن�شانية 
واخلوف.    ال�شطهاد  بعيدًا عن  فتاة طبيعية  كاأي  العي�س  لها  �شيت�شنى  باأنه  اآماًل  فيها  وبعثت 
 وبذلك ت�شبح مفيدة.    اإن تقبلكم لها وتعاملكم معها كما يليق باإن�شانة ميكن اأن يجنب احلّي كله 
هذا الهياج الذي يتوّلد  عن ح�شورها غري امل�شتحب.    باإمكان كل واحد منا اأن ي�شت�شيفها يومًا 

يف منزله وبذلك ن�شاهم جميعًا يف عمل  اإن�شاين نبيل ". 

عاد اإليهم بال�شاي وبعد اأن وزع الكوؤو�س جل�س واأخذ نف�شًا طوياًل وهياأ نف�شه لإلقاء خطبته، 
غري اأن واحدًا ممن بقي  على غ�شبه وتاأزمه �شبقه وقال : 

  -  قبل �شرب ال�شاي لنا طلب عندك. 
نظر اإليه بثقة املم�شك بزمام الأمور وال�شبور الر�شّي وقال : 

  -  تف�شل. 
قال : 

  -  ل نريد اأن نرى الفتاة يف ال�شوارع.    اأغلق عليها الباب. 
وقال والد ال�شبي : 

  -  هذا اأقل ما ميكنك اأن تفعله جلريانك.    ل نريد م�شاكل بيننا. 
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ن�شي كالمه البليغ وقال با�شطراب : 
  -  يا جماعة هذا كثري اأنا ل ا�شتطيع الحتفاظ بها. 

قال اأكر من واحد يف اآن واحد : 
  -  بل ت�شتطيع. 

�شمت و�شمت الآخرون.    وجد البقال اأن الوقت منا�شب لتو�شيح موقفه فقال : 
  -  هذا ما جئت لأقوله لك اأ�شتاذ ولكنك مل حترتم اجلرية واأغلقت الباب يف وجهي. 

رفع الأ�شتاذ ح�شان راأ�شه املثقل بالهم ونظر يف عيني البقال وقال : 
  -  �شاحمك اهلل اأبا علي.    اأنت تعرف ما لديك ول تعرف ما لدي.    كان البيت يف حالة فو�شى 
واملاء يغمره لأنني كنت  م�شغوًل يف تنظيفه، بانتظار اأولدي.    اأنت تعرف  -  اهلل يرحم زوجتي    
-  اإنني اأعي�س وحيدًا.    والرجل ل يعاب اإذا نظف  منزله.    ولكنه ل ي�شتطيع ا�شتقبال �شديق يف 

تلك احلالة. 

تابع البقال ممعنًا يف اإدانته : 
  -  ولكنك مل تقل حتى كلمة اعتذار واحدة. 

اأخذ الأ�شتاذ ح�شان على غرة فهو مل يف�شل فقط يف اإدارة احلديث على نحو يربر م�شلكه 
اأن  وبعد  راأ�شه  النتقا�س منها.    طامن  اأو  رّدها  لنف�شه  مالمة ل ميكن  بل جلب  اأفعاله  ويزين 
تباطاأ وجيب قلبه رفع راأ�شه ولحظ حتوًل يف موقف  الآخرين، اأراد الأ�شتاذ ح�شان العتذار عما 

فاته العتذار عنه، غري اأن اأحدهم اأعفاه ووجه كالمه للبقال قائالً : 
  -  ما جئنا هنا للعتاب.    جئنا حلل م�شكلة.    قال الأ�شتاذ ح�شان متفرجَاً ومتجاوزًا اخلطبة 

التي اأعدها : 
  -  لدّي احلل. 

نظروا اإليه جميعًا مت�شائلني.    قال : 
  -  ن�شتدعي لوزارة التنمية با�شمكم جميعًا. 

وملا حظي اقرتاحه بالر�شا اأح�شر ورقًا وقلمًا وخط طلبًا اإىل الوزارة. 
وقعوا جميعًا عليه ثم ا�شتاأذنوا وان�شرفوا، حاثني اإياه على تقدمي الطلب غدًا واأن يكون هذا 
اأول �شيء يفعله، ومل يهمل  والد الطفل تذكريه بقاء الفتاة يف منزله اإىل اأن ت�شتلمها الوزارة، 
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�شيعهم اإىل اخلارج وعاد.    تنف�س ال�شعداء حني دخل  ولكنه مل يلبث اأن �شعر بثقل امل�شوؤولية التي 
الفتاة يف  واأنه و�شع نف�شه بني فكي كما�شة.    �شعاد ولطفي لن يقبال  بوجود  األقيت على كاهله 

املنزل واأهل احلّي ل يريدون لها اخلروج.    فماذا هو فاعل الآن؟
اإّنه  اإل بالقليل من امل�شرات بل  اأن حياته مل تكن دائمًا على ما يرام واأنه مل يحظ  �شحيح 
جترع من اخليبات اأكر مما  نال من امل�شرات واإّنه مل يحقق ما كان ي�شبو اإليه، اإل اأن حياته 
دون  �شت�شتمر هكذا  وكانت  رونق  اأي  واإن خلت  من  واآمن  مريح  نحو  على  ا�شتقرت  ذلك  رغم 
مفاجاآت مده�شة األيمة اأو باعثة على ال�شرور لول هذه احلادثة العار�شة التي  كان ميكن اأن تبقى 

عار�شة لول �شلوكه العبثي اللعني الذي اأخل باإيقاع حياته وتوازنه. 

ي�شدق  عليها.    فمن  ينطوي  التي  بالكذبة  وفكر  احلّي  اأهل  من  املوقع  بال�شتدعاء  اأم�شك 
ما  لها  وترتب  فتح�شنها  بالفتاة  الراأفة  وتاأخذها  تواقيع  �شت�شتجيب  لب�شعة  التنمية  وزارة  اأن 
وزارة  �شوارع عمان ومل حتفل  وتدريب.ثمة ع�شرات من  اأمثالها يف  وتعليم  ماأوى  حتتاجه من 
التنمية وموؤ�ش�شات الدولة بهن.    واإذا كانت الكذبة وا�شحة له على هذا النحو  فلماذا �شّوغها؟.   
 اأثمة اأمر يبطنه ول يدركه بو�شوح؟.    اأثمة دوافع مل تعلن عن نف�شها متلي عليه ت�شرفاته؟.    لو 
اأنه منح  بع�س الوقت لكا�شف نف�شه بدون مواربة اأو ا�شتحياء ولكن الأحداث اأخذته بت�شارعها 

فال يكاد يخرج من اأزمة اإل  ويواجه اأزمة اأخرى. 

نه�س وجتول يف ال�شالة، متاأزمًا حم�شورًا بني فكّي الوقت والواقع.    لو كان ميلك فقط بع�شًا 
من الوقت لفكر بحرية  وهدوء واتخذ الرتتيبات املالئمة. 

اإنه الوقت عدوه الدائم.    الوقت الذي اأف�شد عليه اأكر من مرة م�شروعًا كان �شيزهو اأو عالقة 
كانت �شتثمر.    ثمة وقت  حمدد يتاأبى على المتداد فيفر�س عليه ما ل ي�شره.    حني كان اأبوه على 

فرا�س املوت قال له برجاء، "  اأريد لك زوجة  وولدًا قبل وفاتي ". 

كان وقت اأبيه ينتهي ووقته مل يبداأ بعد.    ولكن وقته حتدد مب�شيئة اأبيه فتزوج يف الوقت غري 
املالئم وقبل على م�ش�س  مبا فر�شه الوقت عليه، وبعد الزواج اأبدى رف�شه لفكرة اإجناب طفل يف 
وقت مبكر لأن لديه خططًا واآماًل ولكن  الطفل مع ذلك جاء عنوة ويف الوقت غري املالئم فاأف�شد 
عليه خططه وبعر اآماله.    اإنه الوقت املع�شلة، الوقت الذي  وقف دائمًا �شده.    فلم يعرف كيف 
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يقي�س ويرتب اأ�شياءه على مقا�شه.    حني تقدم اإىل امتحان القبول املخ�ش�س لل�شلك  اخلارجي، 
تلعثم و�شرف وقتًا قبل اأن يجمع �شتات نف�شه وين�شق اإجاباته، فانتهى الوقت قبل اأن يجيب على 
�شوؤال واحد  ب�شكل لئق.    ولكن الوقت يكون اأحيانًا ف�شفا�شًا اإىل احلد الذي يربكه.    حني يقب�س 
راتبه يت�شرف به قبل وقت الراتب  القادم بكثري.    فتنقطع به ال�شبل ويقع يف العوز ويطول انتظاره 
ملوعد الراتب القادم.    وحني كان نهاره ينتهي وتخلد  زوجته للنوم مبكرة يجد الوقت املنا�شب 
الطويل  يف  الوقت  ي�شتعر�س  اإذ  روحه  ويرهق  انتظاره  عليه  في�شعب  ينبغي  مما  اأطول  للنوم 
عراته.    وحني قرر اأن ل يعذب نف�شه بانتظار النوم واأن يعمل �شيئًا مفيدًا مثل القراءة والكتابة، 
اكت�شف  اأن الوقت ق�شري ل ي�شعفه يف اإجناز �شيء.    اإنه الوقت املع�شلة الزائفة.    مل مي�شك به 
اأبدًا يف الوقت املالئم.    يرغب يف  �شيء ينتفع منه؛ فيف�شل يف احل�شول عليه اأو يح�شل عليه بعد 
فوات الوقت املالئم، فال ينتفع منه، يقوم بزيارة يف  غري وقتها املالئم فرتتد وباًل عليه.    كيف 
يتعرف الآخرون على الوقت املالئم وينجزون اأعمالهم يف الوقت املالئم.    ويقولون كالمهم يف 
الوقت املالئم وي�شمتون يف الوقت املالئم.    وكيف يقي�شون وقتهم فتاأتي ثمرة اأعمالهم يف الوقت 
 املحدد تامة متكاملة غري معابة.    والآن كم لديه من الوقت لتدبري الأمر بروية ودون اأخطاء.    كم 

تبقى له من الوقت  قبل اأن ميوت؟. 

اإىل  وحملها  قهوته  العري�شة.    اأعد  حتت  وراآه��ا  املطبخ  اإىل  فذهب  قهوة  فنجان  يف  رغب 
العري�شة.    اقرتبت منه حذرة  وجل�شت على املقعد املجاور. 

ابت�شم لها مطمئنًا وقال : 
يف  الت�شرف  ح�شن  تتعلمي  اأن  ينبغي  ولكن  الوقت  بع�س  هنا  �شتبقني  اأن��ك  " اأعتقد 
ح�شرتي ".�شحك من نف�شه اإذ راآها  تنظر اإليه جاهلة مبا يقول ومع ذلك تابع :  يجب اأن تتعلمي 

كيف تغت�شلي لوحدك.    اذهبي واغت�شلي الآن، اذهبي. 

نظر يف عينيها املت�شائلتني، قال : 
  -  حمام، ل تعرفني معنى حمام، ثم �شحك جمددًا وحرك يديه ليفهمها اإنه يريد منها اأن 
ودخل  العري�شة  احلمام.    ترك  اإىل  وذهبت  موافقة  راأ�شها  وتغت�شل.    هزت  احلمام  اإىل  تذهب 
غرفة ابنته.    عر لها على ثوب منا�شب وجل�س بانتظار  خروجها من احلمام، تذكر اأنه مل يرتك 
اإنه  ثم  عن  منا�شفه  تختلف  منا�شف  لها  يح�شر  اأن  الآن  عليه  بات  فقد  تخ�شها،  من�شفة  لها 
بب�شاطة  هكذا  اإليه  تخرج  فال  احلمام،  داخل  ثوبها  وترتدي  نف�شها  جتفف  لكي  الوقت  حان 
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لتعر�س ج�شدها  الغ�س مبن�شفة مثرية.توجه اإىل احلمام ولكنه مل يدخل بدون ا�شتئذان مثلما 
�شماء ".    فتح  اأنها  تذكر  اللعنة "  اإذ  نف�شه،  تفتح.    خاطب  وتريث.    مل  الباب  �شابقًا.    قرع  فعل 
الباب بحذر فتحة مل تكن كافية لرياها فا�شطر لتو�شيع الفتحة اأكر  وغ�س ب�شره حني بدت 
الباب من  واملن�شفة على مقب�س  الف�شتان  ال�شابون.    علق  ك�شتها رغوة  وقد  الكامل  بعريها  له 

 الداخل واأغلقه. 
التي  ال�شحيفة  الأثناء  هذه  يف  ح  وت�شفَّ احلمام  من  خروجها  بانتظار  ال�شالة  يف  جل�س 
اأح�شرها معه ثم اأ�شتغرق يف  قراءتها.    فوجئ بها تقف قبالته مرتدية الثوب الذي اأدخله اإليها. 

نطق ب�شرور : 
  -  اأنك تتعلمني ب�شرعة اأيتها ال�شغرية. 

ركن ال�شحيفة جانبًا واأرغم نف�شه على تاأمل ق�شماتها.    ثم رفعت اإ�شمامة اأ�شابعها وحركتها 
بهزة خفيفة.    فهم من ذلك  اأنها ت�شتح�شن الف�شتان.    دفع ا�شتح�شانها للف�شتان فكرة اأن ي�شرتي 
لها واحدًا خا�شًا بها وعلى مقا�شها.    اأ�شار اإىل الف�شتان  ثم اإىل �شدره ثم اإىل اخلارج.    ثم ر�شم 
يف الهواء اأ�شكاًل خمتلفة لف�شاتني متعددة واأنه �شيختار لها واحدًا.    ابت�شمت  ومدت اأ�شابعها اإىل 

عينيها لتقول له انظر ثم انحنت واأ�شارت اإىل �شاقها اأ�شفل الركبة بقليل ورفعت كفها. 
فهم اأنها تريد الف�شتان بهذا الطول فقط.    قام بحركة مماثلة ليوؤكد لها اأنه يوافقها الراأي.   
 وجهت اأ�شبعها نحو �شرتته  ودفعت اأ�شبعها باجتاهه مرتني.    اأ�شار اإليها م�شتفهمًا، اأعادت احلركة 
مرة اأخرى ولكنه ظل على جهله وا�شتفهم  جمددًا، اقرتبت منه و�شغطت اأ�شبعها على �شرتته 
وقامت بنف�س احلركات التي قام بها قبل قليل لتمثيل الذهاب  لنتقاء و�شراء ف�شتان.    اأدرك ما 
ترمي اإليه.    فتفجر فرح يف داخله وتدفق.    اأحاطها بذراعه و�شمها اإليه منت�شيًا بالعاطفة  التي 
اأ�شبغتها عليه.    تذكر اأنه مل ي�شرت هندامًا منذ اأكر من خم�س �شنوات واأن هندامه هذا فقد لونه 

من كرة اللب�س  والتنظيف. 

كان هذا �شاأنه طوال حياته، فلم يكن لديه الوفر املايل ليخ�ّس نف�شه مبالب�س جديدة ومل يكن 
لديه يف اأي وقت من  الأوقات حذاء اأو قمي�س اأو هندام لئق اأو ربطة عنق مقبولة، فهذه كلها 
لي�شت يف مقدمة اأولوياته.    ومل يقت�شر الأمر  على مالب�شه فقط بل تعداه اإىل اأثاث املنزل الذي 
اكتفى بال�شروري منه رخي�س الثمن، با�شتثناء اأثاث غرفة النوم  والذي �شنع من اأجود اأنواع 
اخل�شب مع زخرفة للحواف والأطراف تتنا�شب مع الذوق الذي �شاد وقت زواجه.    وكذلك  اأمر 
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ال�شيارة القدمية التي ح�شل عليها ب�شق النف�س بعد اأن انتقل لل�شكن يف هذا امل�شكن الق�شي.   
اأن تثري لديه اكتئابًا �شديدًا.    فلي�س بو�شعه لو  اأية  مالحظة حول بوؤ�س مالب�شه   وكان من �شاأن 
رغب يف هندام جديد اأن يقرت على العائلة  لي�شتاأثر وحده مبغنم كهذا.    غري اأن الهتمام اخلال�س 
الكلّي الرباءة الذي اأظهرته نحوه لتح�شني لياقته هو مبعث فرح  �شديد.    فما من اأحد قبلها اأبدى 

نحوه مثل هذا الهتمام. 

التفت اإليها، لحظ اأنها رغم ال�شعادة التي ت�شعر بها تتوجع.    قام بحركات ليو�شح لها اأنه 
يف  رغبة  املطبخ.    اأبدت  اإىل  هو  ويذهب  لت�شرتيح  �شيرتكها  لالأكل  واإنه  �شيء  باإعداد  �شيقوم 
موؤخرتها.    اأخذت  وك�شف عن  بطنها  ت�شتلقي  على  وجعلها  الرف�س  على  اأ�شر  لكنه  م�شاحبته 
الكدمات متيل اإىل الزرقاق.    قّدر اأنها توؤمل ول �شك لكنها لي�شت بال�شيء  اخلطري.    اأعاد الثوب 
لي�شرتها.    ذهب اإىل املطبخ، ويف عجلة من اأمره اأخرج اللحم امل�شوي وفرده يف �شينية و�شعها 
املائدة  يرتب  كان  فيما  �شحن.    وفكر  يف  لبنًا  و�شكب  وخيار  بندورة  حبات  وقطع  النار،   فوق 
بالر�شى الكبري الذي  ي�شاحب ال�شخ�س حني يخدم اآخر يف حالة �شعف.    فكر باآلف املمر�شني 
واإن�شانية  بعاطفة  يوؤدون عملهم  واملر�شى وكيف  واملمر�شات وكل من و�شع يف خدمة  العجزة 
رفيعة امل�شتوى وا�شتبعد اأن يكون ال�شر اأحد خ�شائ�س  النف�س الب�شرية، وهزاأ من اأولئك الذين 
يلوكون حلم غريهم ثم يتبجحون بالقول لخري بالإن�شان.    اإنه خملوق مفرت�س،  اأ�شد �شررًا من 

احليوان. 

انتهى من ترتيب املائدة وذهب لياأتي بها.    وجدها نائمة فا�شطر اإىل اإيقاظها وا�شطحابها 
اإىل املطبخ، جل�شا وتناول  الطعام، وبعد النتهاء منه �شار معها اإىل ال�شالة وافرتق عنها، بعد 
عينيه  واأغم�س  �شريره  على  اإىل  غرفته.    رقد  ذهب  الراحة،  من  ق�شطًا  لتاأخذ  ا�شطجعت  اأن 
واأف�شح املجال للنوم ليتغلغل فيه بنعومة، لكنه ما لبث اأن اأفاق متوهمًا ب�شماع  طرق على الباب.   

 هتف :  من الطارق؟ من الطارق؟

مل ياأته جواب فذهب ل�شتطالع الأمر.    مر بها وكانت م�شتغرقة يف النوم.    فتح الباب فلم يجد 
اأحدًا.    عاد وتناول ديوان  �شعر املتنبي وقراأ ب�شوت خفي�س. 

جاء وقت الذهاب اإىل املقهى ومل تكن قد اأفاقت بعد، فاأ�شطر اإىل اإهمال اأمر الذهاب اإىل 
املقهى ومار�س هوايته  بلعب ال�شطرجن منفردًا. 
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ليتاأمل املوقف ثم يرتك الرقعة  الوقت وهو يبدل ويغري يف مواقع القطع ويتوقف  م�شى به 
وير�شل ب�شره مرة عرب  النافذة اإىل الف�شاء ومرة اإىل �شقف ال�شالة، و�شارت الأفكار وال�شور 
اأن اأخذ �شياء  اإل قلياًل، ثم يعود اإىل  الرقعة ثم يهملها لي�شغل لفافة اإىل  تاأتيه نتفًا فال تلبث 
النهار بالنطفاء وابتداأ زحف الظالم.    ترك ال�شالة تغرق يف العتمة  �شيئًا ف�شيئًا وانتع�س ج�شده 

كله بفعل الراحة والهدوء والن�شمات التي هبت لطافًا وخففت من حرارة اجلو. 

باأدنى حركة لتف�شد عليه  اأفاقت من النوم ورفعت جذعها.    ومل تقم هي  اأنها  اإىل  مل ينتبه 
هدوءه.    كان م�شتغرقًا بال�شالم  الذي ت�شلل اإليه.    وحني نه�س ليخرج اإىل الباحة، التفت فراآها.   

 قال : 
  -  اأيتها اخلبيثة. 

ثم اأ�شعل الكهرباء ولحظ يف ال�شوء اإ�شارات الوجع على ق�شماتها. 
كانت تتاأمل ب�شمت وجتاهد لتبت�شم.    ذهب اإىل املطبخ وجاء لها بخبز وجنب وعنب وماء بارد 
وم�شكن.    تركها تاأكل  وعاد اإىل رقعة ال�شطرجن ثم اأعطاها امل�شكن وجعلها ت�شطجع على بطنها 

ودثرها وخرج ليوايف اأ�شدقاءه يف املقهى  واإن كان الوقت قد تاأخر. 
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الأحد

التقاعد قد تبددت مع بداية  اإحالته على  اإىل  اأن ي�شار  كانت خماوف الأ�شتاذ ح�شان من 
العام الدرا�شي، فلقد جرى  تثبيته مديرًا للمدر�شة لل�شنة اخلام�شة على التوايل واكتملت هيئة 
التدري�س وانتظمت الدرا�شة بدون هنات ثم بعثت  خماوفه من جديد يوم ال�شبت حني اأ�شغى 
ماأخوذًا اإىل اأخبار الت�شكيالت املتوقعة، ولهذا مل يفاجاأ كثريًا حني طلبه  مدير الرتبية والتعليم 
بوا�شطة الهاتف ملقابلته يف مكتبه.    كان قد تيقن بطريقته اخلا�شة من اأن الت�شكيالت اجلديدة 

 �شت�شمله واأنه �شيحال على التقاعد ل حمالة. 

كان قد ترك املنزل يهيج النف�س يف خام�س يوم عا�شف ومتلّون من اأيام ا�شتثنائية خارقة 
اأو  القلق  اأو  اخلوف  اإىل  تدعو  ل  حالة  على  موؤقتًا  الأمر  فقد  ا�شتتب  ومفاجاأتها،  فو�شاها  يف 
جمرد ال�شكوى، حالة من ال�شتقرار الواعد بنجاحات  جديدة، وبدت الفتاة يف حال اأف�شل مما 
باتت عليه، حتى اأنها قامت باجلزء الأكرب من حت�شري طعام الإفطار ونظفت  الإطباق وم�شحت 
الغبار عن حذائه، وقد فكر اأن الوقت حان ليطلق عليها ا�شمًا يخاطبها به وقطع امل�شافة ما بني 

 املنزل واملدر�شة وهو يبحث لها عن ا�شم منا�شب. 

طلب املدر�شني لالجتماع يف مكتبه ومل يكّون فكرة عما يريد قوله، وهكذا جل�س �شامتًا حني 
اكتمل �شملهم ثم اأخربهم  بلهجة متاأ�شية باأمر مهاتفة مدير الرتبية له وقال : 

  -  اأعتقد اأننا �شنفرتق. 
باإعالن  تبججوا  ملا  مغايرًا  تاأوياًل  املهاتفة  تاأويل  ويف  عليه  اخلرب  وقع  تهوين  يف  ت�شابقوا 
معرفتهم به، مما اأوغر  �شدره عليهم وكاد اأن ي�شب جام غ�شبه عليهم لول اأنه متالك نف�شه 

وفاجاأهم بالقول اإن الأمر �شيان بالن�شبة له واإنه مل  يعد بحاجة اإىل الوظيفة. 
اآن  فقد  للفتاة،  داخلية  ومالب�س  ف�شتانًا  لي�شرتي  املدينة  و�شط  اإىل  وخرج.    ذهب  وّدعهم 
الأوان لتعويدها على �شرت  ج�شدها، �شعر مبنافع احلرية التي �شتعطى له ق�شرًا وهو ي�شري يف 
ا�شرتى  كما  ومنامة،  داخلية  وقطعًا  لها  ف�شتانًا  ا�شرتى  اآخر،  اإىل  متجر  من  ويتنقل  ال�شوارع 
لنف�شه قمي�شًا و�شار نحو �شيارته.    ذهب اإىل وزارة التنمية الجتماعية وقدم  ال�شتدعاء وح�شل 

على رقم الت�شجيل ثم انتقل اإىل وزارة الرتبية والتعليم. 
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قرع باب املدير ودخل.    نه�س املدير وحياه ودعاه للجلو�س.    �شكره وجل�س.    ان�شغل املدير عنه 
بع�س الوقت ثم خاطبه  و�شاأله عن احلال.    واأجابه باأنه يف اأف�شل حال واأن ح�شن احلال من ر�شى 
اهلل.    اأيده املدير على ما قال و�شمت وبدا  كاأمنا يجد �شعوبة يف قول ما يريد، ثم �شاأله اإن كان 
مل ي�شجر من التدري�س.    مل يرق ال�شوؤال الذي طرح ب�شيغة  حتمل على الوهم باأن م�شدر القرار 
الذي �شيعلن اإليه اإمنا اتخذه حفاظًا على م�شلحته و�شونًا ل�شحته من الإنهاك.    ولو اأن اخليار 
ترك له لقبل بدون حتفظ البقاء يف وظيفته ع�شر �شنوات اأخرى.    ولهذا فاإن �شوؤاًل بهذه ال�شيغة 
ل يعد  عن كونه جتاهاًل كاماًل للحقيقة ورياء زائفًا يثري الغ�شب.    اتخذ مالمح جادة و�شارمة 

ونظر يف عيني املدير مواجهة  وقال : 
  -  اأفهم اأنك �شتبلغني بقرار اإحالتي على التقاعد.    اأرجو اأن تقول ذلك ب�شراحة، واإذا اأحببت 
اأن تعرف راأيي فاإنني  �شاأقول لك باأنني ل اأبايل مع اأنني اأحب عملي ول اأ�شجر منه.    �شاأتقبل 

القرار مهما يكن. 

�شعر املدير مبزيد من احلرج واأ�شاح عنه ثم قال : 
  -  اأ�شارحك القول اإن الوزير ن�ّشب اإحالتك على التقاعد.    رمبا لن ي�شدر قرار جمل�س الوزراء 

ب�شرعة ولكنني اأرجو  اأن تتقبله بروح �شمحة. 
انقب�س �شدره واأح�س برجفة رغم ما بذل من جهد لإظهار عدم اكرتاثه.    �شكره وخرج واجتاز 

الرواق خافق ال�شدر  من �شدة الغ�شب. 
قال حني بلغ ال�شارع : 

  -  يا الهي ملاذا كل هذا؟
قاد �شيارته بدون هدف وهو يف ذروة انفعاله.    انتقل من جبل احل�شني اإىل ال�شمي�شاين وثم 
جبل عمان.    �شعر وهو  ي�شتجلي مالمح الأماكن املرتفة بغربة �شديدة وكاأن ن�شيج هذه الأماكن 
البالغ الرحابة والفخامة يقبل به على م�ش�س.    اجته �شوب و�شط املدينة جاهاًل بالدوافع التي 

جاءت به ثم انعطف ميينًا وقرر العودة اإىل املنزل. 

كانت قد ابتداأت اأعمال التنظيف.    و�شع الكي�س البال�شتيكي على املن�شدة وغري مالب�شه وعاد 
لي�شاعدها يف اأعمال  التنظيف.    جل�شا للراحة.    نظرت اإليه ثم مّدت �شاعدها بطوله واأ�شارت اإىل 
ي�شري  باأكمله  ال�شاعد  اأن  بحركتها.    قدر  مت�شائلة.    فكر  قليال  كفها  وحركت  ال�شاعد  منت�شف 
اإىل فرتة غيابه املعتادة والإ�شارة اإىل منت�شفه ت�شري اإىل هذا الوقت الذي  عاد به واأنها بالتايل 
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اأو كيف.    تناول الف�شتان واخرج املالب�س  ت�شتف�شر عن عودته املبكرة.    مل يعرف مباذا يجيبها 
 الداخلية من الكي�س البال�شتيكي وقدمها لها.    اأم�شكت الف�شتان ب�شغف وقلبته بني يديها وهّمت 
بارتدائه، اأخذه منها وحّرك  كفه بالنفي واأ�شار اإليها اأن تذهب اأوًل لتغت�شل.    اأطاعت وذهبت اإىل 
احلمام.    رفع قدميه على املن�شدة بانتظار عودتها  وفكر بالأحداث التي ت�شارعت منذ دخولها 
اأن  يحدث.    لقد  اأمكن  الذي  هذا  بكل  والتفكري  نف�شه  التقاط  من  يتمكن  مل  اأنه  حتى  منزله 
يخل�شها من مظهرها املخيف ويلطف من وح�شيتها ويعود بها اإن�شانة رقيقة قادرة على التعلم 

والإفادة. 

غري اأنها �شرتحل عما قريب اإىل حيث يريد اأو ل يريد لها.    تاركة فراغًا اأ�شد ق�شوة عليه مما 
م�شى وعاطفة جديدة  �شي�شعب عليه التعامل معها. 

راآها قادمة من احلّمام، تغنج قلياًل يف م�شيتها وقد اأحاطت و�شطها مبن�شفة ورغم اأنه اعتاد 
روؤيتها وجتاوز ال�شدمة  التي كان يحدثها فيه منظر �شفتها املنفلقة واأنفها الأفط�س، اإل اأنه ظل 
مع ذلك يحاذر النظر مبا�شرة اإىل وجهها،  وينح�شر نظره تلقائيًا كلما واجهها.    اجنذب نظره 
اأن الطبيعة قد عو�شتها  عن قباحة وجهها.    فقد  اإىل ج�شدها املنتع�س بفعل الغت�شال ولحظ 
ا�شتطال �شاقاها وانعقد على �شدرها نهدان نا�شران بجراأة وقوة موؤثرة.    اقرتبت منه وانحنت 
 والتقطت الف�شتان.    مهملة ال�شروال الداخلي وحمالة ال�شدر ثم ا�شتدارت لتذهب به، غري اأنه 
عيون  عن  واإخفائه  �شونه  على  الفتاة  حتر�س  مبا  العتناء  اإىل  يف  دفعها  الرغبة  �شديد  كان 
الرجال وبخا�شة عنه �شيما واأنه ل منا�س من  اجتماعهما يف منزل مغلق عن عيون الآخرين، 
جذبها بيد ورفع اإليها قطعتي املالب�س الداخلية باليد الأخرى.    اأخذتهما  وتفح�شتهما مت�شككة 
بنفعهما فلي�س لها باعتبارها اخلا�س اأدنى اأهمية وبخا�شة حمالة ال�شدر التي مل تعرفها من 
قبل.    توارت دقائق ثم عادت فرحة بالف�شتان الذي جاء وفق طلبها اأما حمالة ال�شدر فقد بقيت 
بال�شروال  اأنها ر�شيت  اأن يغ�س النظر  عن رف�شها ارتداء حمالة ال�شدر طاملا  يف يدها.    كاد 
لكنه �شاألها �شوؤاًل عابرًا من قبل الف�شول، لي�س اأكر،  عن ال�شبب يف رف�شها حلمالة ال�شدر.   
 اأرادت اأن تو�شح له اأنها ف�شلت يف ارتدائها.    و�شعت حمالة ال�شدر على  �شدرها وتركتها ت�شقط 
ثم كررت العمل نف�شه مّرة ثانية.    فهم مرامها.    نه�س لرييها كيف ت�شبكها اأخذها منها واأ�شار 
 اإىل امل�شبك ثم �شبكه اأمامها واأعاد احلمالة اإليها.    ابتعدت ورجعت بعد قليل مت�شك باحلمالة 
وتهز راأ�شها موؤكدة على  ف�شلها مرة ثانية.    وقف وطلب اإليها نزع الف�شتان.    فعلت واقرتبت منه 
قلياًل حتى كان �شدرها امل�شرئب اأن يالم�س  �شدره.    ارتع�س حني اأح�س بهذا الدنو الالهب دفعها 
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لال�شتدارة هربًا من خطورة القرتاب على هذا النحو اخلطر،  ولكنه ف�شل يف ال�شيطرة على 
ال�شهوة التي تنادي ج�شده كلُّه لها.    الت�شق بها من اخللف وو�شع راحته على �شدرها  وحت�ش�شه 
واأل�شقت  بغتة  منتف�شًا.    ا�شتدارت  وابتعد  تركها  ثم  واحدة  مرة  ا�شتهاءه  دافقًا  كتفها  وقبل 
ج�شدها بج�شده  �شاغطة على �شدره م�شتثارة بانفعال ج�شدي مماثل ورمبا اأكر �شراوة.    تهياأ 
ج�شده ل�شتقبال ج�شدها اللدن اليافع  املرتع�س اأي�شًا بفعل حلظة القرتاب اجل�شدي.    غري اأنه 
كمن توجع من ل�شع النار اأبعدها عنه بقوة وانتف�س بهياج  اأكر من ال�شابق ثم اأ�شار اإليها ثم اإىل 
نف�شه و�شرب يده اأفقيًا يف الفراغ بحركة ع�شبية توؤكد رف�شه ملثل هذا  القرتاب اخلطر وملا قد 
يذهب اإليه، ثم جل�س وحنى ج�شده و�شغط باأ�شابع يده على ركبتيه، جل�شت هي الأخرى  وفعلت 

�شيئًا من هذا القبيل. 

مل يرفع اأي منهما جذعه ومل ينظر اإىل الآخر.    لبثا على حالهما مفكرين بهذا املاأزق ال�شعب 
الذي ح�شرا نف�شيهما فيه. 

ترى ماذا يفعل اثنان ل ثالث لهما يجربان على العي�س معًا يف منزل واحد وبينهما هذا الذي 
�شارفا على اقرتافه رغم  ات�شاع الهوة بينهما.    اأيديران ظهريهما لبع�س وينطويان على نف�شيهما 
اأم يبحثان معًا عن اآفاق خمتلفة حتتهما  ال�شرورة في�شعيان اإىل عمل م�شرتك يعود عليهما معًا 
بالفائدة.    واأي عمل م�شرتك يجمع كهاًل مثله اإىل �شبية مل  تتعرف على �شباها بعد وكيف يوفق 
بني نف�شه املثخنة بجراح التجارب الفا�شلة والآمال التي تق�شفت على مدى  �شنوات عمره، مع 

توقها اإىل العي�س، جمّرد العي�س دون اأن تتعر�س للعقاب والعدوان. 

انفعاله وخبا وهج هيجانه اجلن�شي.رفع جذعه ونظر  ثورة  اأن هداأت  بعد  يفكر  راح  هكذا 
اإليها.    ل بد اأنهما ي�شتطيعان  العي�س معًا فثمة الكثري مما ميكن فعله. 

وقف وفكر اأن يدعوها يف احلال لعمل م�شرتك وليوؤكد لها اأنه ما زال باإمكانهما العي�س معًا.   
 راأى حافظة ال�شور يف  خزانة الأواين.    جاء بها ثم اأم�شك بيد الفتاة برقة �شديدة، فرفعت راأ�شها 
اإليه.    نظر اإىل وجهها بدون نفور ولحظ  بو�شوح �شدة اأملها.    رفع �شاعدها فا�شتجابت ونه�شت.   
 جل�شا معًا على املقعد الطويل وحافظة ال�شور بينهما.    فتح  احلافظة ودعاها لت�شاركه النظر.   
ذلك احلفل،  املفاجاأة،  زواجه،  الأوىل حلفل  ال�شورة  ال�شور.    كانت  مل�شاهدة  راأ�شيهما   قاربا 
فقد خرج عن النطاق املحدود كما اأعد له، بفعل تدفق عدد كبري من الأ�شدقاء الذين طافوا 
به �شوارع احلّي  مرددين اأهازيج الفرح.    ظهر يف ال�شورة معتزًا بنف�شه يحيط زوجته بذراعه 
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اأما هي فقد اأ�شندت كتفها بلني اإىل �شدره  وابت�شمت للم�شور، ظهر خلفهما ح�شد من املحتفلني 
توقفوا جميعا يراقبون امل�شور. 

اأ�شارت اإىل �شاربه الكث يف ال�شورة وكورت قب�شة يدها.    ابت�شم وتلم�س �شاربه الذي ق�شر 
وت�شذب عما كان عليه  وقتئذ.اأ�شارت اإىل زوجته و�شاألت عنها بحركة من يدها.    اأ�شار اإىل �شدره 
-  هذه  بالقول :"  زوجتي   هذه  حركاته  اأحدهما.    ورافق  واأبعد  بع�شهما  اإىل  �شبابتيه  �شّم  ثم 
زوجتي  -"  لقد ماتت؟.    مل يعرف فيما اإذا كانت فهمت اأم ل ولكنها انتقلت  اإىل �شورة اأخرى.   
فرتكها  امل�شاركة  من  القدر  بهذا  واكتفى  حده،  على  �شورة  كل  عن  يحدثها  اأن  �شعوبة   اأدرك 
النار  على  الإناء  للغذاء.    ح�شر "مقلوبة "  و�شع  طعامًا  ليح�شر  وذهب  وحدها  ت�شاهد  ال�شور 
وعاد اإىل ال�شالة بانتظار ن�شوج  الطعام.    لحظ كم هي م�شتغرقة يف م�شاهدة ال�شور.    تركها 
اأحبه كثريًا  فيما م�شى جاءه به ال�شيا�شي واأو�شاه  على ان�شجامها وتناول رواية لكاتب �شوري 

بقراءتها.    ا�شتغرقته القراءة هو اأي�شًا. 

عندما اكتفت من م�شاهدة ال�شور رفعت راأ�شها وراأته يقراأ فلم ترغب يف اإزعاجه.    نه�شت 
و�شارت على اأ�شابع  قدميها احلافيتني وخرجت اإىل الباحة، فيما ا�شتمر يف القراءة اإىل اأن قّدر 
اأن وقت ن�شوج الطعام حان، ترك الكتاب  وذهب اإىل املطبخ.    ك�شف عن الطعام وانتظر قلياًل 
كي يجف الرز ثم تذوقه، واأطفاأ النار و�شكب الطعام يف طبق  كبري، وو�شعه على املائدة وو�شع 

طبقني اآخرين ولبنًا وملعقتني وزجاجة ماء مربد، وذهب لدعوتها. 
اللحم  مع  الرز  مبزج  رغبتها  يف  يعار�شها  ومل  طبقها  يف  لها  الطعام.    �شكب  لتناول  جل�شا 

واخل�شار واللنب يف يدها  وتناوله بهذه الطريقة. 

تناول طعامه وهو يتاأمل وجهها امل�شوه وطريقتها الفظة يف تناول الطعام.    اأخذ يتناول طعامه 
بال�شر  اأفكاره.    فكر  ويتابع  عنها  وي�شيح  الفتاة  اإىل  ينظر  ثم  فمه  اللقمة  يف  ي�شع  مهل،  على 
تبعث  حني  ويف  ال�شهوة،  ج�شدها  النفور،  ي�شتفز  على  وجهها  يبعث  حني  فيها.    ففي  الكامن 
اإعاقتها على ال�شيق ل�شتحالة احلديث اإليها يجد اأنها تلهمه اأفكارًا وم�شاعر  وعواطف جديدة 
عليه، في�شتعيد بهجته واإقباله على احلياة.    اأما هي فلم ترفع راأ�شها عن الطعام.    اأكلت ب�شهية 

زائدة  و�شكب لها مرة ثانية. 
اأ�شعل لفافة بعد الطعام وطلب اإليها اأن تنظف الأطباق وجل�س يرقبها.قامت بواجبها كفتاة 
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اإنه  لها  ليقول  كفه  راأ�شه على  اإعجابًا وحنى  الرّباد، �شفق  الطعام  الزائد يف  وو�شعت  مدربة 
�شيذهب اإىل النوم. 

بدون  وفّكر  الغرفة  �شقف  يف  ق  ال�شرير.    حّدّ مغادرة  ي�شتعجل  ومل  الراحة  من  ق�شطًا  اأخذ 
كدر باملحنة التي تعّر�س لها،  فلقد م�شت الأوقات ال�شعبة ومل تعد الفتاة تلك الكومة الب�شرية 
ياأويها.    اأو يجد لها مكانًا  اأن يبقيها  النتنة فتعلمت كيف تكون مفيدة، و�شار ميلك اخليار  يف 
 وقد اأبلغ بقرار اإحالته على التقاعد فتقبله بانزعاج اأقل مما كان يظن.    وها اأن  اأمامه ف�شحة 
كافية من الوقت ليوجه دفة حياته باجتاه جديد وراأى اأن با�شتطاعته النهو�س من كبوته والقيام 
باأعمال  مفيدة، واأنه بقليل من الرتتيب والنظام ي�شتطيع اأن يبداأ من حيث توقف قبل ع�شرين 
�شنة اأو يزيد.    راأى اأن مينحها  احلق يف املبيت يف غرفة ابنته وبذلك يحقق انف�شاًل بينهما بات 
�شروريًا للحد من امل�شادفات املغوية ثم يعود اإىل  اأ�شيائه القدمية فيخرجها من ال�شناديق التي 
اأودعت بها لدى انتقاله اإىل هذا البيت والتي اأهملها اأثناء مر�س زوجته  ومل يعد لها بعد موتها.   
 �شي�شتقل كل منهما بغرفة نوم تخ�شه وميار�س كل منهما اأموره اخلا�شة داخلها وي�شرتكان يف 

 ال�شالة معًا. 

رفعت  وقد  الطويل  املقعد  على  جتل�س  قراراته.    وجدها  اإليها  لينقل  متفائلة  بعزمية  نه�س 
�شاقيها وثنت ركبتيها واأر�شلت  ب�شرها يف الف�شاء الذي تك�شفه النافذة.    جل�س قربها وحدق يف 
الفراغ اأي�شًاَ ووهنت عزميته حتت تاأثري مناخ ال�شكون  الذي فر�شه ان�شرافها التام عنه اإىل ما 

تفكر به، وجد نف�شه يقول ب�شوت م�شموع : 
  -  يبدو اأننا اأنا واأنت �شننعزل عن العامل لبع�س الوقت.    رمبا لن يكون هذا �شارًا بالن�شبة لك 
ولكنه قد ي�شعب علّي.    فال  اأريد لنف�شي الهرم ال�شريع ول اأعرف كيف اأدعوك مل�شاعدتي ولكنني 

على يقني من اأنك ت�شتطيعني لو اأنني اأح�شنت  خماطبتك. 

اأنتبه اإىل اأنه تكلم ب�شوت م�شموع.    توقف عن الكالم والتفت اإليها.    كانت حتدق فيه بافتتان 
�شديد وكاأنها تفهم ما يقول.    اأحّب نظرتها الربيئة املتّحرية.    قال لها وهو يداعب وجنتها :  هذا 

ما اأريده منك. 
نه�س وطلب اإليها اأن تتبعه.    اأخذها اإىل غرفة ابنته.    توّقف حلظة ليتاأكد اأنه يريد ذلك فعاًل 
للنوم  الغرفة  اأنه يخ�شها بهذه  لتفهم  ال�شرير  اإىل  واأ�شار  نوم  الغرفة وا�شطنع  حركة  ّثم فتح 
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اأودع داخلها كتبه واأ�شياءه  ثم دعاها لتتبعه اإىل غرفته.    كان قد غمر ال�شناديق  الثالثة التي 
الأثرية لديه.    مبالءة ون�شي اأمرها منذ ذلك الوقت.    اأما وقد �شار لزامًا عليه اأن  يق�شي معظم 
وقته يف املنزل، فال منا�س له من اأن يجد بدياًل يعتا�س به عما خ�شره ويلهمه الرغبة يف العي�س، 
 م�شتفيدًا من كل ما يوفره له املنزل من وقت و�شكينة متكئَاً على اأ�شيائه الب�شيطة القليلة، فال 

يجل�س قانطًاً مثبط الهمة،  بانتظار املوت. 
انحنى ونزع املالءة التي جتلل ال�شناديق الثالثة ونظر اإليها مبزيج من البله واحلذر وقليل 
من الكرتاث، فهو يجهل  ما قد ياأتي منها ومع ذلك ل غنى له عن معاودة القرتاب من ما�شيه 

والت�شال مبا انقطع من حياته. 

اأفرغ ال�شندوق الأول من حمتوياته، فهوت اإىل الأر�س كتب وجمالت فكرية واأدبية اأ�شبوعية 
من  بكثري  والأفكار.    تاأمل  بع�س اخلواطر  عليها  قد خطَّ  كان  واأوراق  وق�شا�شات من  �شحف 
الده�شة واحلنني عناوين الكتب  واملجالت وانذهل ب�شبب هذا احل�شد والختالط والتنوع.    هذ 
كنزه املوفور اإذًا وزاد �شبابه.    هلل دّرك يا جليلة مل تهملي  ورقة اأو ق�شا�شة.    كل كتاب وكل عنوان 
يثري لديه ذكرى.    حاذر اأن يلم�س �شيئًا على الفور، كاأمنا يتهيب من مالم�شة  ما�شيه ويتاأنى كي 
ي�شل اإليه ويت�شل به و�شاًل هّينًا.    انت�شب و�شار مي النافذة، حيث املدى اأكر رحابة وح�شورًاً، 
الراهنة  واللحظة  الالهبة  وال�شم�س  جمهول.    املدى  م�شتقبل  ول  عنه  تك�شف  كئيب  ما�س   فال 
فقط.    طالت وقفته فلم ي�شر  احلا�شر عنه ومل يهده �شواء ال�شبيل.    �شعر باجنذاب نحو اأ�شيائه 
الأليفة التي خرجت من مكمنها وتبعرت ب�شمت،  عاد متمهاًل واأفرغ ال�شندوقني الآخرين جل�س 

القرف�شاء وعمل على عزل املواد بع�شها عن بع�س. 

التقطت الفتاة جملة م�شّورة واأخذتها بعيدًا وتّلهت بتقليب �شفحاتها وم�شاهدة ال�شور. 
جمع الكتب على حدة ثّم انتقل اإىل املجالت الفكرية والأدبية، ثم الأ�شبوعية وهكذا انتقل 
من مادة اإىل اأخرى اإىل اأن  اأمت الفرز.    جل�س بعدها هادئًا هائمًا يف �شفافية الذكرى، يتاأمل دون 

اأ�شف ما كانت عليه حياته. 

فبماذا  �شبابه  يف  منها  ينتفع  مل  فاإذا  جدواها،  عن  وت�شاءل  واملجالت  الكتب  اأك��وام  تاأمل 
ف�شوًل  اأن  غري  ال�شتارة،  عليها  وي�شدل  ال�شناديق  اإىل  اأن  يعيدها  بباله  خطر  الآن؟  �شتفيده 
جاذبًا منعه فرتيث وتفكر واأخريًا نه�س ونقل كل كتاب  وجملة وورقة اإىل ال�شالة.    ووقف يتاأمل 
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الزوايا بحثًا عن مكان منا�شب لها فتبني له اأن خزانة الأواين خري مكان. 
اأفرغ خزانة الأواين من حمتوياتها ونقل املحتويات مب�شاعدة الفتاة اإىل املطبخ داخل خزائنها 

وعاد اإىل ال�شالة. 
يتاأمل  للمجالت.    تركته  �شاحلًا  مكانًا  ووجد  اأحجامها  ح�شب  اخلزانة  داخل  الكتب  رتب 

اأرفف الكتب وخرجت اإىل  الباحة لتلهو. 

التي امتالأت بالكتب واملجالت ثم جل�س ولحظ  يتاأمل اخلزانة  الوراء وهو  اإىل  ارتد قلياًل 
يحتفظ  اأنه  فك�شاها.    تذكر  عارية  قبل  من  كانت  لو  كما  على  ال�شالة،  طراأ  الذي  الختالف 
داخل غرفة ابنته مبن�شدة للدرا�شة.    ذهب وجاء بها  وو�شعها ل�شق اخلزانة ثم اأح�شر مقعدًا 
من املطبخ وابتعد لي�شاهد ب�شمولية اأكر الركن الذي نه�س بجمال وجالل  الآن ف�شرى يف نف�شه 
ر�شى كبري.    اأخرج اأقالمًا من احلقيبة وو�شعها على املن�شدة ثم اأتى لها بكوب وو�شعها فيه.   
 جمع ق�شا�شات ال�شحف وو�شعها على املن�شدة اأي�شًا ثم تناول ورقة مطوية وف�شها قراأ قلياًل 
اأو يبت�شم مع كل ورقة، جل�س بعد ذلك م�شرتجعًا  ثم اأهملها وتناول  ورقة اأخرى.    �شار يغتاظ 

تواريخ م�شت، موغاًل يف العموميات  والتفا�شيل. 

ا�شتنفد خياله ففتح عينيه وتلفت يف اأرجاء الغرفة.    راآها تقتعد الأر�س وتبحلق فيه.انزعج 
من بحلقتها، قال : 

  -  األ تعرفني �شيئًا اآخر غري البحلقة؟ اأغربي عن وجهي. 
ا�شتنفار  حالة  يف  وتركته  الباحة.    خرجت  اإىل  تخرج  كي  اإليها  واأ�شار  مغتاظًا  جذعه  رفع 

وا�شتفاقة تامة على حا�شره. 
كان قد انقطع عن القراءة، اإل ما ات�شل مبو�شوع تدري�شه وناأى بنف�شه عن العواطف التي 
تبعثها فيه اأخيلة الكتاب  فا�شتقامت حياته واأخذت منحى واحدًا حمددًا ل يخرج عنه فهل يفعل 
الآن؟ مل يتقبل فكرة اعتزال العامل والبقاء اأ�شري  املنزل حما�شرًا بهمه وَبْحلقْتها.    وّد لو يراها 
لن  يبدو،  ما  تفعل  على  لن  ولكنها  موّدعة  اإليه  وت�شري  نف�شها  تلقاء  الباب اخلارجي من  تفتح 
تخ�شر هذه الدعة.    قّرر اأن يخرج يف احلال ومل يحن موعد املقهى بعد ومل تتكون لديه فكرة عن 
 مكان اآخر ميكن الذهاب اإليه.    غري اأن الرغبة باخلروج اأحلت عليه، لي�س بال�شرورة اإىل مكان 

حمدد بالذات بل جمرد  اخلروج وروؤية النا�س يف حركتهم الدوؤوبة. 
يتاأمل  ووقف  ال�شالة  اإىل  �شيقه.دخل  من  وتخفف  اجلديد  القمي�س  وارت��دى  وجهه  غ�ّشل 
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مكتبه من جديد.    �شار له �شكل  جاذب.    جل�س اإىل املن�شدة وان�شدَّ اإىل اإيحاءاتها.    اأخذ ورقًا من 
احلقيبة وكتب. 

 "  طلع �شباح اآخر ل يعد بجديد، وانت�شرت يف اجلو رائحة غبار.    ويف منزل منفرد من حّي 
بي�شر  كهل  تابع  احلديثة،  بيوته  واختلفت  وتناثرت  القدمية  بيوته  ترا�شت  وت�شابهت  جبلي، 

طقو�شه ال�شباحية.    كان يتحرك ببطء،  م�شت�شيغًا كل فعل يقوم به   ". 

مزّق الورقة وتناول غريها.    كتب : 
 "طلع �شباح رتيب، ي�شابه كل �شباح اآخر، م�شى الكهل يف تاأمل �شفيف، م�شت�شيغًا بلذة �شغوفة 

كل حلظة من  حلظات �شباحه ". 
مّزق الورقة اأي�شًا وتناول اأخرى وكتب : 

 "ما كان يل اأن اأعرف واأنا اأمتع نف�شي بوقائع ال�شباح الأوىل،اأن حدثًا بالغ ال�شاآلة �شيقحمني 
يف اإ�شكالت ل ح�شر  لها ويعيد ترتيب حياتي على نحو مغاير ملا كانت عليه ". 

اأي�شًا ونه�س.    قرر اخلروج يف احلال.    راأى الفتاة وهي يف طريقه اإىل اخلارج  مزّق الورقة 
املطبخ.    فتح  اإىل  منه.    اأخذها  تقرتب  ودعاها كي  قلبه  الباحة خاف�شة  الراأ�س.    رق  تخطو يف 
الرّباد واأ�شار اإىل الطعام ثم اأخذها اإىل غرفتها  اجلديدة وقام بحركات ليفهمها اأن هذا هو 

منامها اجلديد.    ابت�شمت بر�شى. 

ابت�شم هو اأي�شًا وحرك يده معربًا عن رغبته يف اخلروج.    تركها على ر�شى وخرج. 
ك�شف له اخلارج عن وهم كبري، فاأية حركة بلهاء هذه التي �شعى اإليها، فلي�س لها غاية حمددة 
بل اإنها يف ذاتها غاية،  جمرد حركة ل تف�شح عن هدف ول ترمي لغر�س حمدد جمرد حركة 
معاك�شة لل�شكون وح�شب.    حركة يف حيّز  �شّيق.    اجتاز �شوارع عديدة دون هدف حمدد ملجّرد 
ال�شيارات.    ي�شتقلون  اأقدامهم  اأو  على  ي�شريون  الذين  النا�س  النا�س فقط،  وم�شاهدة  احلركة 

 مي�شون قدمًا اأو يتوقفون قلياًل ثم يتابعون ال�شري. 

اقرتب موعد ذهابه اإىل املقهى، فلم ي�شتغرب انعطافه يف ذلك الجتاه، فحركته دائمًا مرتبة 
ومدبرة م�شبقًا ول بد له  من الن�شياع حلكم العادة والذهاب اإىل املقهى، �شواء اأََرِغَب يف ق�شاء 
اأم�شيته هناك اأم ملجرد اإلقاء حتية امل�شاء  على الأ�شدقاء.    ثمة هدوء هناك ل ي�شابهه هدوء اآخر 
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ك.    غري اأنَّه ت�شاءل  مع ذلك وهو يتابع طريقه عما  وثمة ا�شتقرار يكبح كلَّ �شوؤال وينفي كل ت�شكُّ
يخفي الآخرون خلف هذا الإجماع ال�شامت على الندماج يف رقعة ال�شطرجن  واللتفات عن كل 
�شيء اآخر.    األ يحمل الآخرون اأوجاعا مماثلة، األ ي�شكون من �شيء مثلما ي�شكو هو؟ األ يظهر هو 

 من وجهة نظر مراقب اآخر �شبيهًا بهم، متما�شكًا ومن�شبطًا وقانعًا مبا يفعل؟
دخل املقهى وئيد اخلطى.    كانت ال�شو�شاء عالية.    اجتاز طريقًا متعرجة بني موائد الذين 
يلهون بورق اللعب والرند.    اأن�س اإىل الركن الهادئ، حيث حتلق اأ�شدقاوؤه حول من�شدة ال�شطرجن.   
 األقى حتية امل�شاء وجل�س.    ظن اأن �شيماءه  �شتعلن ما يعاين منه، غري اأن اأحدًا مل ينتبه ملا به اأو 
اأبدى مالحظة تخ�شه ومل يالحظ هو اأيَّ اختالف على حال اأحد  منهم.    تاأملهم مبقت �شديد.   
منا  كل  وليفرج  قلياًل،  لنتحدث  اإيّل،  حم�س.    التفتوا  زيف  < هذا  قائالً :  بهم  ي�شرخ  اأن   كاد 
 عما يكربه ".    ولكنه مل يفعل اأذ تداركه الوقت واأخلي له املكان كي يالعب الفائز.    جل�س مقابل 
خ�شمه كما كما يف كل  م�شاء.    لعب جولة واحدة وفاز ب�شعوبة ثم انتحى جانبًا خمليًا مقعده 
لديه ومل  الحتمالت  �شرب  اأغوارهم.    فتعددت  بهدف  اأ�شدقائه  ق�شمات  تاأمل  اإىل  لغريه.    عاد 

يرت�س بواحد منها فنه�س واعتذر وغادر املقهى. 

   ا�شتقل �شيارته وتوجه لزيارة لطفي.    فوجئ با�شتقباله الفاتر.    دخل على م�ش�س، اأدرك اأن 
لطفي وزائريه يلعبون  الطرنيب واأنه �شيف�شد عليهم �شهرتهم. 

طلب اإليهم متابعة اللعب ولكنهم مل يفعلوا.    �شاد �شمت م�شحون بال�شيق قطعه لطفي باإعادة 
الرتحيب بوالده و�شوؤاله  عن الأحوال.    رد عليه باقت�شاب، ثم �شاأل عن الطفلني وملا علم باأنهما 
مل يناما بعد، اعتذر وذهب اإىل غرفتهما، ق�شى  معهما وقتًا وحكى لهما حكاية عن جنمة �شلت 
طريقها و�شقطت على الأر�س وفقدت لونها وات�شخت و�شار من  ال�شعب التعرف عليها، لول اأن 
طفال التقطها �شدفة فاأخذها اإىل بيته وعاملها بحنان ونظفها واأعاد لها لونها فانبعث  منها 
ذلك الإ�شعاع الغريب الذي ل ياأتي اإل من جنمة، مما لفت اإليها انتباه باقي النجوم، فاأ�شرعت 

والتقطتها، تاركة  الطفل يتفقد يديه اآ�شفا ماأخوذا بفقدانها. 

   ودعهم بعد النتهاء من حكايته ووعد بق�شة اأخرى يف زيارة قادمة وجل�س مع لطفي و�شيوفه 
وقتا ق�شريا.    تناول  القهوة معهم ثم اعتذر وتعلل ب�شرورة النوم املبكر وخرج. 

   كانت ت�شاهد التلفاز.    نه�شت حني راأته يعرب ال�شالة.    لحظ ن�شوتها واإح�شا�شها بالأمان.    ربت 
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اأ�شارت اإىل التلفاز.    تابع معها م�شاهدة  اإليه ثم  على كتفيها وجل�س.    جل�شت من بعده، نظرت 
التلفاز.    اخذ يلتفت بني احلني والآخر فرياها  اإّما مبت�شمة اأو منقب�شة، منفعلة مبا ترى.    لحظ 
بعد قليل اأّنه اأي�شًا ينفعل بدرجة مت�شاوية.    �شارا يلتفتان ويواجهان  الواحد منها الآخر عندما 
يدعو م�شهد لالبت�شام ويفرتقان وينقب�شان اإذا �شاء احلال.    وجد اأن مل�شاهدة التلفاز ب�شحبتها 
اإليها.    لحظ اأن ج�شدها   متعة كبرية فازدانت بنظره واأدرك نفعها.    اأكر من اختال�س النظر 
امتالأ قلياًل واكت�شب ن�شارة  وحيوية واأن عينيها األقتان ومل يعد وجهها منفرًا كما كان واأن املكان 

بوجودها �شار اأكر األفة. 

انتهى امل�شل�شل مع اقرتاب ن�شرة اأخبار ال�شاعة العا�شرة نه�س ودعاها للذهاب اإىل املطبخ.   
 علمها كيف تعد ال�شاي.    �شكب �شايًا لكليهما.    اأ�شعل لفافة بعد النتهاء من الطعام وتلّذذ ب�شرب 
اإىل  بعدها  والكاأ�شني :  عادت  ال�شاي  لتنظف  اإبريق  هي  نه�شت  فيما  لفافته،  وبتدخني  ال�شاي 

ال�شالة.    جل�شت هي لتتابع التلفاز وجل�س هو اإىل املن�شدة.    كتب : 

مل  الع�شافري،  وزقزقة  ون�شماته  الفجر  فدكنة  ع��ادي،  �شباح  اإىل  ي�شري  �شيء  كل   "كان 
الداخل ويفرج عنه  به من  الذي مي�شك  الغام�س  ال�شعور  ا�شتثنائي،  وهذا  اأو  يخالطها طارئ 
�شيئًا ف�شيئًا اأي�شًا مل يتغري.    ومل يكن يف ح�شبانه تبعًا  لهذا، اأن يتوقع مفاجاأة معدة �شلفًا بانتظار 
تت�شم  التي  واأن  حياته  كانت،  كما  ت�شتمر  لن  الهينة  الرتابة  اأن هذه  له  لتعلن  اكتمال �شحوه، 
م�شاعره  وتوقظ  ب�شكينته  تع�شف  لفجاءات  �شتتعر�س  باجلمال  الإح�شا�س  وتخلو من  بالهدوء 

وتبعث  من القبح والقذارة �شعاعًا خال�س اجلمال ". 

التفت اإليها اآنذاك.    كانت قد غفت يف مقعدها.    نه�س وحملها اإىل غرفة نومها، اأفاقت بني 
يديه وا�شت�شلمت لهذا احلنو.    طلب األيها اأن تنتزع ثوبها قبل اأن تنام ثم دثرها واأطفاأ ال�شوء 
وعاد اإىل ال�شالة.    م�شى مع الكتابة قلياًل ثم �شعر بثقل  النعا�س فاأخذ نف�شه اإىل غرفة نومه 

ونام. 



الدخيل

95

الإثنني

اأفاق من نومه دون اأن ي�شاحب �شحوه اأدنى تفكري بغرابة ما يحدث معه، فلم يعد ثمة ما 
يفاجئه.    ا�شتدار بب�شره يف  اأرجاء الغرفة التي غدت اأكر األفة، واعدًا نف�شه مبباهج جديدة، ثم 

ترك الفرا�س للحظة وفتح ال�شتارة وعاد اإىل  �شجعته على ال�شرير. 

قبل الآن ول�شنوات عديدة م�شت، كان انبثاق الفجر وزوال النهار يثريان فيه �شعورًا غام�شًا، 
هذا  اأما  الوقت،  لبع�س  ماأخوذًا  ويظل  اإزاءه  نف�شه  ميلك  فال  به،  ا�شتبطانه  والتكهن  ي�شعب 
ال�شباح اجللي فلم يحظ منه اإل بان�شداه طفيف  ل يف�شي اإىل فكرة حمددة ول ي�شلبه حلظته 
اآماًل  التي  تن�شاب على مهل،  املرخاة  م�شاعره  م�شتعذبًا  الك�شولة،  الراهنة، ظل على �شجعته 

بنهار حافل بكل ما تطيب به النف�س. 

فعله.    ثمة  له  يلذ  ما  وبكل  ب�شاطتها مفعمة باجلمال  له على  وبدت  نهاره  ا�شتعر�س خطط 
واجبات ل بد من القيام بها  وثمة عمل ذو خ�شو�شية ينتظر اجنازه بت�شوق واثارة.    �شيذهب 
اإذ ل بد له، احرتامًا  لنف�شه من القيام بواجبه حتى التمام، فال  اإىل املدر�شة مزهوًا بنف�شه، 
اإجراء  اأتخذ  اإن كان  قد  لي�شاأل  ال��وزارة  اإىل  ب�شوء، ثم يذهب  يف�شح املجال ملتقول، كي مي�شه 
ب�شاأن الفتاة، ثم يت�شوق احتياجاته ورمبا ي�شرتي �شيئًا للفتاة يبهجها ويتوقف يف طريقه عند 
البقال ليبعث  الطماأنينة يف نف�شه ويطلعه على ما يح�شل عليه من معلومات، ثم يعود اإىل املنزل 
اإعداد وجبة،  يتناولنها وحني ينتهي من كل هذه الواجبات التي ل غنى له  وي�شرتك معها يف 
عنها، يحني موعده مع نف�شه، مع تاريخه وم�شتقبله.    فال  بد له اأخريًا من اأن يتوحد داخل نف�شه 
ول يبقى �شاهدًا على انف�شام نف�شه عاجزًا عن الن�شجام، حمبطًا، �شي�شرع يف  دخول حذر متاأن 
اإىل ما�شيه، لأنه يعرف م�شبقًا ما به و�شيك�شف بدون اأ�شى عن جتلياته واأ�شواق �شباه ومالمح 
اأراد، يح�س منذ ال�شباح بهذا القدر من الت�شوق والإثارة وال�شغف  فكره  الذي مل ينتظم كما 

وي�شتعجل انق�شاء ن�شف النهار  الذي ل يخ�شه. 

اإىل  واجته  والذهني  اجل�شدي  ال�شرتخاء  حالة  فيه  بعثته  �شفيف  خدر  تاأثري  حتت  نه�س 
املطبخ بفعل العادة لي�س اإل،  غري اأنه فوجيء ب�شيء اأكر جدة واإثارة مما اعتقد اأنه ح�شل عليه 
حتى الآن، فلم ي�شبق له اأن نه�س من النوم و�شاهد  مائدة عامرة بالطعام، من جبنة ولبنة وزيت 
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وزيتون وزعرت وعنب وتني، وال�شاي يجهز فوق �شعلة النار. 

نف�شه  ففا�شت  العري�شة،  حتت  جتل�س  الفتاة  وراأى  املده�شة  اللحظة  جتاوز  اأن  بعد  التفت 
ولكنه  امتنانه  لها عن  يعرب  اأن  قبالتها.    اأراد  وجل�س  كتفها  وربت  على  نحوها  تقدم  بالبهجة، 
توؤرجح �شاقيها يف  راأ�شها وراحت  اإّنها �شبكت كفيها  خلف  اإذ  اأن يرتكها للحظة طفولتها،  اآثر 
الهواء، راقب ب�شرور حركة �شاقيها احلرتني املتاأرجحتني وبدت له يف  لهوها الربئ، نقي�شًا له 

يف ا�شتجماعه لنف�شه من جديد ومل يجد يف هذا التناق�س اأية غرابة. 
توقفت عن الأرجحة ونظرت اإليه مبت�شمة ثم    -  وكمن تذكرت �شيئًا    -  نه�شت واأ�شرعت اإىل 

املطبخ لتكمل جتهيز  ال�شاي ثم دعته لتناول الطعام. 
اأكل ب�شهية رغم اأنه مل يعتد تناول الطعام يف وقت مبكر وقبل الغت�شال.    ذهب بعد الطعام 
اإىل ال�شالة وتناول كتاب  الأمري ال�شغري وعاد اإىل العري�شة.    تاأمل غالفه بحنان ثم �شرع يف 

القراءة فيما نه�شت هي لتنظيف املائدة وما ات�شخ. 

و�شعهما  على  عينيه  وفتح  اأمامه  املن�شدة  على  وو�شعه  برفق  طواه  ثم  الكتاب  مقدمة  قراأ 
و�شرح ذهنه يف �شباب  ممتع.    جاءت وجل�شت قبالته.    تنبه على جميئها فاعتدل ونظر اإليها ملّيًا 
متخياًل بدون و�شوح �شلة ما بينها وبني  الأمري ال�شغري.    مل مي�شك اخليط جيدًا ومل يحدد من 

اأي مظهر تنبثق هذه ال�شلة. 

نظر اإىل �شاعته بدون ق�شد ووجد اأن لديه مت�شعًا من الوقت، اأكر مما توفر له �شابقًا، فعّن 
له اأن يعتني مبظهره بعد  اإهمال تاريخي، ان�شجامًا مع اإ�شراقة نف�شه.    جاء بحذائه وطاله وتركه 
لها لتعمل على م�شحه بالفر�شاة وا�شتعمل املكواة  الكهربائية لكّي بنطاله ثم دخل اإىل احلمام 

واغت�شل وتعّطر وخرج م�شتطيبًا عطره وانتعا�س ج�شده. 

ارتدى بنطاله والقمي�س اجلديد وتاأمل باإعجاب ملعة حذائه وتبخرت يف م�شيته را�شيًا عن 
مظهرة، ثم وقف اأمامها  ولحظ باأي اإعجاب كانت ترمقه، رغب يف فنجان قهوة يعدها بنف�شه، 
ب�شرور  ويراقب  العري�شة يح�شوها  ي�شت�شيغها  وجل�س حتت  واأعد قهوته كما  املطبخ  اإىل  فدخل 
ال�شتباك ال�شامت بني الفتاة وبني قطة م�شاك�شة وقفت على ال�شور  متهيبة.    متحفزة للهرب.   
املعركة  وانتهت  وتاأتاأت هي  القطة  ثم ماءت  �شزرًا  ترمقها  والقطة  يدها  اأ�شابع   كانت حترك 
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 بهرب القطة. 

عادت وجل�شت قبالته وعادت القطة اإىل مكانها فانربى هو لها هذه املرة، فهربت من جديد.   
 ا�شتخف به الفرح ف�شحك  �شحكة جملجلة.    وجد اأن الوقت مل يعد ي�شمح له باأكر من ذلك.   
 نظر اإليها و�شرح لها بحركات، اأنه �شيذهب الآن  وابت�شمت هي وهّزت راأ�شها موافقة ثم انحنت 
موافقته  معلنًا  راأ�شه  اأي�شًا  الأر�س.    هّز  م�شح  لعملية  تقليد  يف  وحركتهما  الأر���س  اإىل  بيدها 

ور�شاه وخرج. 

ظن اأنه لن يفاجاأ من جديد ولن يحدث ما يعكر �شفوه واأن خطط نهاره �شتم�شي كما رتب 
لها، ولن ينالها الإرباك اأو  التغيري، فلقد ات�شح كل �شيء الآن، لي�س له وحده بل لكل من هو على 
�شله به ومل يعد ما يخ�شى عليه اأو يخفيه  وجتاوز رّدات الفعل الع�شبية واأقام كل اأمر يف مكانه 
ال�شحيح.    ولقد تاأكد ظنه وهو يقود �شيارته اإىل عمله، فحياة  النا�س على حالها ل تنبئ باأي 
اختالف.    التالميذ يتجهون اإىل مدار�شهم وربات البيوت ينه�شن للقيام باأعباء املنزل،  ينتظرن 
مع با�س املدر�شة اأو يلقني بالنفايات اإىل اخلارج والأطفال الأ�شغر �شنًا يلهون يف باحات البيوت 
وجمهور  �شيارات الأجرة ينتظرون �شيارات تقلهم وعمال البناء �شرعوا يف العمل مبكرين.    بارك 
يف �شره احلياة والكائنات  الب�شرية التي تتحمل بداأب عبء احلياة اليومية، حتى يف يوم قائظ 
كهذا وبارك كل ما اتفق ومّر به.    الأ�شجار  واحليوانات واآلة ال�شيارة التي �شنعها الإن�شان وتابع 

�شريه ر�شّيًا. 

على  الدللة  بالغ  حت��ّوًل  لحظ  رحابها،  وعبوره  املدر�شة  اإىل  دخوله  حلظة  ومنذ  اأنه  غري 
اإليه  اختالف الأمور عما كانت  عليه، اختالف انتق�س من قيمته واأ�شاءه، فقد نظر التالميذ 
وتابعوا ما يقومون به من لهو وعبث ومل يعطوا قدومه  اأية اأهمية خا�شة، كما لو كان جمرد عابر 
�شبيل، فتاأكد له اأن خرب اإحالته على التقاعد قد بلغهم واأنه مل يعد بنظرهم  املدير القائم كامل 
اإىل �شفه، ويف مكتبه ت�شرف  للتوجه كل  اإياهم  داعيًا  بهم  واملهابة، فاغتاظ و�شرخ  ال�شلطة 
امتعا�شًا وطلب من اجلميع اخلروج  فازداد  اإليه  اأو هكذا خيل  زائدة  بحرية  اأي�شًا   املدر�شون 

واختلى بنف�شه. 

اأن  فاإما  خيارين،  نف�شه  على  قدره.    طرح  من  ويّقلل  ال�شرعة  بهذه  يهمل  اأن  عليه  يهن  مل 
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يتوقف منذ الآن عن العمل  ويتقدم بطلب اإجازة طارئة اأو يت�شرف بحزم مظهرًا عزمه على 
ممار�شة دوره كما يليق مبدير ما زال على راأ�س  عمله.    فاتخذ اخليار الثاين.    طلب املدر�شني اإىل 
مكتبه،جاءوا على م�ش�س م�شتخفني مبا �شيقول يف خطبته الوداعية  كما حال لهم اأن يتوهموا 
ولكن ظنهم خاب، حني وجه لهم لومًا قا�شيًا على ما بدر منهم واأعلن اأنه �شيمار�س مهامه  حتى 

اليوم الأخري بهمة ون�شاط وحزم ولن يقبل من اأيِّ واحد منهم اأن يتجاهل هذه احلقيقة. 

مل ي�شتغرب املدر�شون خطابه املقت�شب جلّي العبارات فقط بل ا�شتغربه هو نف�شه وزها به 
ولذلك ما اأن اأبدى اأحدهم  مالحظة يتهمه فيها باملبالغة حتى انفرد به وقّرعه تقريعًا �شديدًا 

خا�شة واأنه هو بالذات من جتاوزه وتناول الطبا�شري  من �شندوق خلفه، دون ا�شتئذان. 
زار بعد ذلك ال�شفوف �شفًا �شفًا وطلب بح�شور الأ�شاتذة اإىل كثري من الطالب اأن يقفوا 
توبيخًا  ووبَّخه  مكتبه  اإىل  احل�شور  بالإجابة  منهم  ر  ق�شّ من  وطلب  اإىل  اأ�شئلة  اإليهم  ووجه 

�شديدًا. 

ا�شطر  حيث  الجتماعية،  التنمية  وزارة  اإىل  مبا�شرة  وانتقل  ًا  بهّيّ ناه�شًا  املدر�شة  غادر 
ملراجعة رئي�س الديوان الذي  ا�شتمع بقليل من الكرتاث اإىل ق�شته ثم قال له  : 

  -  ها اإنك ترى بنف�شك اأنك قادر على معاجلتها دون م�شاعدة منا. 
ارتاح لهذا الإطناب يف املديح ورد عليه : 

  -  ولكنني ل اأ�شتطيع اإبقاءها يف منزيل.    اأنت تعرف... 
قاطعه بقول ات�شم بربودة تامة ل تتفق مع مزاجه الطيب.    قال : 

  -  الوزارة غري معنية مب�شكلتك اخلا�شة. 
نه�س وغادر الغرفة بدون وداع، فلم يتلق من الرجل ما ي�شتحق منه الثناء.    بقي حتت �شطوة 
غ�شبه فرتة من الزمن  يفكر بهذا ال�شد الغا�شم الأحمق وي�شتنكره ثم بحث يف فكرة عن بدائل 
جديدة وملّا ع�شي الأمر عليه تّخلى عن  التفكري، قانعًا بفكرة ترك الأمر على حاله.    اجته اإىل 
�شوق اخل�شار.    ت�شّوق ما يحتاجه وعاد اإىل املنزل.    توّقَف يف  طريقه عند البقال، ا�شرتى جريدة 
وتريث عّله يتبادل معه حوارًا يهون عليه رف�س الوزارة، اإل اأن البقال مل يحاوره  ومل ي�شاأله عن 

جواب الوزارة ول عن الأحوال، فقد اكتفى با�شتالم ثمن ال�شحيفة وان�شرف عنه. 
تابع اإىل منزله مغتاظًا من �شّد البقال ومن اإغالق الوزارة بابها يف وجه طلبه ومن ت�شرف 

التالميذ والأ�شتاذة يف  املدر�شة ومن ازدحام ال�شري. 
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نقل م�شرتياته  الباحة.    �شاعدته يف  لتلعب يف  املنزل وخرجت  تنظيف  انتهت من  قد  كانت 
اإىل املطبخ ثم عادت معه  اإىل ال�شالة.    لحظت اكفهراره فاكفهرت هي الأخرى، طلبت اإليه اأن 

ي�شرتيح وغابت.    قال :  وهو ي�شيعها بنظره : 
  -  حتى اأنت    -  اإنه من الأف�شل اأن تغربي عن وجهي. 

اأ�شغل نف�شه بقراءة ال�شحيفة.    عادت بعد قليل حاملة اإليه قهوة وماء باردًا.    رفع راأ�شه اذ 
�شمع وقع اأقدامها وراأى  ال�شينية بني يديها.اعتدل مزاجه وتقبل القهوة واملاء البارد ب�شرور.   
قراءة  وتابع  م�ش�س  على  تناولها  ذلك  طعمها  ومع  من  امتع�س  اأنه  غري  ممتنًا  القهوة   تناول 

اجلريدة، فيما جل�شت تتاأمله. 

مل يكن يقراأ فقد عقد مقارنة بني رقة الفتاة واإخال�شها له وحدبها عليه وبني ما يلقاه من 
الآخرين.    فكر بالأوجه  املتعددة للخطاأ وال�شواب، للرذيلة والف�شيلة.    للقبح واجلمال.    وكم يكون 
اخلطاأ فيما ي�شميه الآخرين �شوابًا، وكيف  تكمن الرذيلة يف ما تّدعيه ف�شيلة ويك�شف اجلمال 

عن قبح يثري ال�شمئزاز وينه�س من القبح جمال من�شق ل يطاله  العبث. 

ترك ال�شحيفة والتفت اإليها.    لحظ اجنذابها الكلي نحوه.    نظر مليًا اإىل وجهها الذي حاذر 
من قبل اإطالة النظر اإليه.    قال موجهًا كالمه لها :  

  -  اأعرف عنك كل �شيء وتعرفني عني كل �شيء    -  لكل منا م�شاحة يف هذا املنزل ولكل منا 
مما يرغب فيه الآخر ول  يثقل عليه.    لقد حببت يل اجللو�س يف املنزل وها اأنا اأكر راحة من اأي 
مكان يف اخلارج.    ها اأنا اأعود اإىل مكتبي  واأوراقي، من يقول اإنَّني هرمت واإن ل فائدة يل من 
الكتب والأفكار وهلو�شات ال�شعر؟.    ها اإن نف�شي تتلطف اأخريًا  واأراين مقباًل على ما كنت عليه، 
ناه�شًا من كبوتي، م�شتمدًا من عراتي طاقة جديدة.    ارتع�س جفناها وهي تتابع  حركة �شفتيه 

وجتاهد كي تعرف ما يقول : 

  -  تراقبينني حمرية.    �شحيح؛ ذلك اأنني اأحتدث الآن واأنت ل ت�شمعني.خري لك اأن تعتادي 
مثل هذه احلالة.    لقد اأكرهُت  من قبُل على ال�شمت.    �شمت طوياًل حتى طبعني ال�شمت بطابعه 
كتمان  على  ق��ادرًا  اأع��د  اأرغ��ب  يف احلديث.    مل  اأين  �شمع.    غري  ب��دون  وعندما جئتني، جئتني 
اأفكاري.    اإن الذي ل تعرفينه اأن للكالم اأرجاًل �شغرية اأح�س بدبيبها، فهي  تتحرك ببطء اإىل 
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اأن تبلغ خمرج الكالم واإذ ذاك يخرج الكالم من تلقاء نف�شه فيقذف اإىل اخلارج بقوة ل منلك 
 ال�شيطرة عليها. 

توقف عن الكالم.    اأ�شفق عليها.    فاأمت كالمه :  
  -  اأظن اأن الأمر هكذا اأف�شل واإل اأ�شجرتك بحديثي لو كنت ت�شمعني.    فال منفعة لك بحديث 

رجل جمّرح يحاول اأن  يطّبب نف�شه يف اآخر العمر. 

  -  اأغم�س عينيه و�شمت.    فكر خاللها ب�شخف ما فكر به وما قاله ثم فتح عينيه وقال تعايل 
نقوم بعمل نافع.    دعاها  باإ�شارة لتتبعه.    تبعته وتوجها اإىل املطبخ.    ا�شرتكا يف اإعداد وجبة طعام 

ومع اأن م�شاهمتها كانت يف غ�شل وتقطيع  اخل�شار اإل اأنها كانت مفيدة. 
افرتقا بعد الطعام.    ذهبت اإىل ال�شالة وتوّجه هو اإىل غرفة نومه.    فّكر وهو ي�شت�شلم للنوم 
ب�شواب ما يفعل فما من اأحد  باعتقاده يجروؤ على   < معايرته "  لحت�شان فتاة م�شت�شعفة ل وزر 
لها ب�شعفها واإعاقتها وما من اأحد غريها بقادر على  اأن يهبه هذا القدر الي�شري من ال�شعادة.   

 نام مرتاح الوجدان ثم اأفاق موفور الن�شاط متحفزًا للعمل. 

ومر  مكتبته  اأم��ام  م�شّورة.    وقف  جملة  وبيدها  جتل�س  ال�شالة.    كانت  اإىل  مبا�شرة  ذهب 
تول�شتوي، جاك لندن، جون �شتاينبك،  الكتب   ) انطون  ت�شيخوف، ك�شتو�شفكي،  باأ�شابعه على 
اأدري�س، جنيب حمفوظ، ال�شّياب،  �شوقي بغدادي، الأخطل ال�شغري، امروؤ  همنجواي، يو�شف 

القي�س، ابن خلدون، طه ح�شني ( ، وبع�س اأجزاء من الأغاين. 
جل�س وتابع تاأمل الكتب، ثم تناول الأمري ال�شغري وتابع القراءة.    جاءت ووقفت قربه.    حنت 

راأ�شها وراأت ر�شم  اكزبري لالأمري ال�شغري. 

توقف عن القراءة اإذ لحظ اهتمامها.    حاول اأن يف�شر لها اأن الأمري ال�شغري، خملوق لطيف 
جاء من جنمة من  ال�شماء.    اأ�شار اإىل الر�شم ثم اإىل ال�شماء وكّور قب�شة يده فلم تفهم.    عدل عن 
الإ�شارات.    ر�شم �شماء على ورقة ثم  جنومًا كثرية وواحدًا اأكرب ور�شم �شهمًا يتجه من ال�شماء 
اإىل الأر�س و�شكال ي�شبه الأمري ال�شغري يف الر�شم ميتطي  ال�شهم.    بدت وكاأنها فهمت.    ابت�شمت.   
 ناولها الكتاب لرتى بقية الر�شوم وانتقل اإىل الأوراق املخطوطة.    تناول واحدة  مرتفقًا بها، اإل 
اأنه بعد قراءة مبت�شرة األقى بها ثم تناول غريها وكّومها.    انفعل و�شار يكّوم الأوراق ويلقي بها.   
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 ويف  حلظة نزق �شديد نقل الأوراق اإىل الباحة واأ�شعل فيها النار. 
كانت جتل�س على املقعد املقابل.    ابتاأ�شت اإذ راأته على هذه احلال.    رفعت قامتها و�شارت على 
اأ�شابع قدميها لرتى  ا�شتعال النار ثم عادت ووقفت خلفه.    داعبت �شعر راأ�شه باأناملها.    اأح�سَّ 
بحنو ملم�شها فاأغم�س عينيه وا�شت�شلم بلذة  للم�شة اأ�شابعها املتغلغلة يف �شعره ثم جذبها من 
يدها.    نظر مبا�شرة اإىل وجهها الذي حاذر حتى ذلك الوقت اأن يدمي  النظر اإليه.    لحظ �شوؤاًل 
بريئًا م�شفقفا على حمياها، لكنه مل يعرف ال�شبيل اإىل اإي�شاح م�شاألة بالغة الرتكيب والتعقيد 

 كهذه لها. 

غدت يف تلك اللحظة اأقرب النا�س اإليه.    ابت�شم لها وابت�شمت هي باأ�شى.    قال : 
  -  ل عليك، لي�س الأمر بهذا ال�شوء. 

�شعر بدافع قوي للتعبري عن امتنانه.    اأ�شاء لها التلفاز واأدار مقعدها لي�شهل عليها م�شاهدته 
وفكر ب�شيء يخ�شه.    تناول  حقيبته واأخرج منها اأوراقًا وقلمًا ومل يكن لديه اأدنى فكرة عما يريد 
من الأوراق، لكنه بعد قليل من التفكري كتب يف  راأ�س ال�شفحة "  الثالثاء "  ثم توقف.    نظر اإليها 

وقد ان�شرفت بالكامل اإىل م�شاهدة الر�شوم املتحركة ثم كتب. 
 "  انبلج فجر الثالثاء الثاين من اأيلول على رجل م�شن يعي�س مبفرده ورغم اأنه والد لرجل 
وامراأة ومدير مدر�شة اإل  اأن عزاءه كان فقط يف هذا ال�شالم الذي ينعم به يف وحدته ومل يرج 

من دنياه اأكر من ذلك. 

وكان ذلك الفجر بالذات م�شكونًا بهداأة عظيمة ومل يدر بخلده اأن حدثًا مفاجئًا ل �شلة له 
به �شيغري من حياته وانتظامها  على النحو اخلامل الذي كانت عليه.    فقد بوغت لدى خروجه 
بج�شم غريب ملقى يف باحة منزله وتبني له بعد تدقيق  النظر اأنه ج�شد فتاة م�شوهة اخللقة، 

�شعثاء ال�شعر، �شربت ب�شدة وانبج�شت دماوؤها ". 

توقف عن الكتابة ثم تابع : 
 "�شت�شبح هذه املخلوقة امل�شوهة منذ ذلك الوقت حمور اهتمامه ".    ترك القلم وذهب اإىل 
املطبخ.    غلى قهوة وعاد.    اقرتب منها اأثناء عودته.    رفعت راأ�شها اإليه واأ�شارت اإىل مهارة الفاأر 
امل�شاهدة.    اأتى مبقعد  لي�شاركها  ثم جذبته  التخل�س من  املاأزق  يف م�شل�شل   "توم وجريي "  يف 
وجاورها.    كانت فرحتها مبا ترى مبعث �شرور م�شاعف.    اهتم بقدر  اهتمامها باللعب ال�شائكة 
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وامل�شوقة بني القط والفاأر، حتى اأنه غفل عن كوب القهوة الذي و�شعه على يد املقعد،  ف�شربه 
بيده، لدن انفعل بامل�شهد و�شكب القهوة على مالب�شه.    نه�س مل�شوعًا ب�شخونة ال�شائل وذهب اإىل 
غرفته ليغري  مالب�شه، وحني عاد �شاهدها تلتقط ك�شرات الكوب.    فانحنى و�شاعدها يف التقاط 
معاودة  يف  راغب  غري  حوله  وتلفت  جذعه  �شلة  النفايات.    رفع  اإىل  ونقلها  والفتات  الك�شرات 

اجللو�س فقرر اأن يخرج رغم اأنه ما زال اأمامه اأكر من  �شاعة على موعد الذهاب اإىل املقهى. 

�شاهد ح�شدًا من الأولد على مبعدة ي�شرية من املنزل فلم ياأبه بوجودهم غري اأن ابتعادهم 
املفاجئ فور م�شاهدتهم له،  اأثار ريبته فعدل عن اخلروج وعاد اأدراجه. 

كانت م�شاهدة ال�شور املتحركة "  لتوم وجريي "  قد انتهت وحل حملها عمل من اأعمال رعاة 
البقر.    جل�س على  م�ش�س واأرخى جذعه وتابع م�شاهدة التلفاز دون اهتمام، غري اأنه �شرعان ما 

اجنذب اإىل الأحداث. 
تهبط،  وتارة  بقامتها  وتعلو  ت�شرئب  فتارة  الأحداث  اإىل متابعة  بكليتها  الفتاة متجهة  كنت 
تندفع اإىل الأمام مرة واإىل  اخللف مرة اأخرى.    دفعه انفعالها اإىل اأق�شى حدود الإثارة، ف�شار 

يلعن الأ�شرار ويطارد الل�شو�س ويحّر�س البطل  على معاقبتهم. 

انتهى العر�س، فنه�شت الفتاة وان�شلت اإىل اخلارج واأخذت تتقافز على قدم واحدة.    اأما هو 
فقد بقي يف مكانه يف حالة  انبهار كامل ثم تلفت فلم يرها.    اأ�شف خلروجها ثم ابت�شم اإذ راآها 

من�شرفة اإىل اللعب واللهو. 
لكل  امل�شرتكة خ�شو�شية  اإىل جانب الحتياجات  التوافق والفرتاق.    فثمة  اأر�شاه هذا  لقد 
اأن يتما�شك ويوجد  منهما.    فهي ما زالت طفلة  وقد ا�شتيقظت طفولتها الآن وهو كهل يحاول 
مربرًا ل�شتمرار حياته، فلم ي�شقط عن جواده بعد.    نظر اإىل املكتبة ومن�شدة الكتابة و�شعر باألفة 

وان�شجام معها.    نه�س وجل�س اإىل املن�شدة وقراأ ما كتبه ومل ير�شه  كثريًا.    كتب من جديد. 

 "طلع �شباح عادّي اآخر وعبقت يف اجلو رائحة اليا�شمني وتناهى اإىل اأ�شماع الكهل الذي يعي�س 
وحيدًا متتمات هادئة  لرجال ون�شاء واأطفال يهيئون اأنف�شهم لنهار جديد. 

اأن اهلل قي�س له  اإثارة كما م�شت نهارات �شابقة لول  اآخره دون  وكان نهاره �شيم�شي حتى 
مفاجاأة ما كان لها اأبدًا اأن  تخطر على باله.    مفاجاأة ات�شمت بالغرابة والق�شوة و�شوء الطالع ". 

مل ير�شه هذا اأي�شًا.    اأهمل الكتابة وتناول كتاب طه ح�شني    يف ال�شعر اجلاهلي "  ونه�س. 
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اإليها  كانت الفتاة قد اكتفت بالق�شط الذي حظيت به من اللهو ودخلت اإىل ال�شالة.    نظر 
طوياًل كاد اأن يقول لها ملاذا ل  تبقني يف اخلارج، غري اأن فكرة خطرت بباله يف تلك اللحظة 
فبا�شرها.    اأجل�شها على املن�شدة.    تناول جملة م�شورة  ثم خطرت بباله فكرة اأخرى تناول ورقة 
بي�شاء واأعطاها قلمًا حاول اأن يدربها على الإم�شاك به بثالثة اأ�شابع كما  يفعل هو وكما يفعل 
جميع النا�س، فلم ينجح فرتكها مت�شكه بقب�شة يدها.    نظرت اإليه مت�شائلة والقلم بيدها.    اأخذ 
قلمًا  اآخر ور�شم وجهًا واأ�شار اإليها اأن تقلده.    اأخذت وقتًا يف املحاولة.    تركها وا�شطجع على املقعد 
الطويل و�شرع يف  القراءة.    جاءت اإليه لرتيه الر�شم.    طلب اإليها اأن تفعل ذلك مرة اأخرى وم�شى 

يف القراءة.    اأخذت وقتًا اأطول من  ال�شابق ور�شمت عدة وجوه وقطع هو �شوطًا يف القراءة. 

رفع جذعه واأ�شعل لفافة.    جاءت لرتيه ما ر�شمت.    تقبله ب�شرور.    نه�س واأعطاها ورقة اأخرى 
اإىل  اأن تر�شم �شيئًا مماثاًل وعاد  اإليها  اأن ير�شم وجه  قط.    حقق جناحًا �شئياًل.طلب  وحاول 
متعة.    فكر  اأكر  فالبديل  الأ�شدقاء،  �شهرة  مع  املنزل وخ�شران  لبقائه يف  ياأ�شف  القراءة.    مل 
بالأيام املقبالت التي توعد مبزيد من اللطف والإمتاع، �شتمنحه غبطة مل ي�شعر  مبثلها من قبل.   
 ا�شت�شلم لنعا�س خفيف لذيذ، فاأغم�س عينيه، غري اأن الباب طرق ب�شدة فارجت ونه�س م�شتفزًا، 
حانقًا.    فتح الباب وفوجئ بالأ�شخا�س اإياهم يقفون بالباب.    القوا التحية ورد مبثلها ود لو يكتفون 
ب�شوؤال واحد ثم يعودون  ولكنه دعاهم على �شبيل احليطة للدخول واأف�شح لهم الطريق.    دخلوا. 

كانت الفتاة م�شتغرقة يف حماولت ر�شم اأ�شكال لراأ�س القطة.    راأتهم اإذ عربوا الباب.    وهنت 
قواها وارتعدت ثم  نه�شت واأ�شرعت اإىل غرفتها واختباأت هناك.    نظروا اإليها مبهورين وكاأمنا 

يرون ميتا نه�س من قربه وم�شى على  قدميه. 

لحظ انبهارهم.    قال : 
  -  تف�شلوا وا�شرتيحوا، اأهاًل و�شهاًل. 

جل�شوا وتبادلوا النظر يف وجوه بع�شهم البع�س.    كرر التحية فلم يرد عليه اأحد منهم.    توّج�س 
�شرًا وانتظر على  م�ش�س ما يخفون.    �شاأل اأحدهم بعد �شمت ثقيل : 

  -  ماذا فعلت لنا اأ�شتاذ. 
ا�شتغرب كلمة لنا.    فامل�شكلة اأوًل واآخرًا م�شكلته هو ولي�شت م�شكلتهم هم.    فال �شرر يطالهم 

من الفتاة الآن وهي ل  تخرج اإىل ال�شارع ومع ذلك وجد اأن ل خيار له �شوى الإجابة.    قال : 
  -  خريًا اإن �شاء اهلل. 
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مل ت�شف اإجابته غليلهم.    اتبع ال�شائل �شوؤاله باآخر  : 
  -  مباذا اأجابت الوزارة؟

مل يعرف ماذا يقول.    فكر حلظة ونه�س ليخل�س نف�شه من املاأزق وقال : 
  -  ن�شرب ال�شاي اأوًل ثم اأحدثكم. 

ذهب اإىل املطبخ فلم يجدها.    بحث عنها ووجدها تختبئ يف غرفة النوم خلف ال�شرير.    نظر 
باإ�شفاق وتكونت لديه  رغبة يف التحدي.    دعاها للحاق به.    اأذعنت ونه�شت.    اأخذها اإىل  اإليها 
املطبخ.    مالأ اإبريق ال�شاي باملاء واأتى باأكواب بعدد  الأ�شخا�س وو�شع الإبريق فوق �شعلة الغاز.   

 تركها ترقب غليان املاء وعاد.    حياهم مرة اأخرى وجل�س ومل يقل �شيئًا.    قال ال�شائل : 
  -  نعم اأ�شتاذ؟

رد عليه بجفاء قال : 
  -  مل اأح�شل على جواب بعد.    هذا اأمر يتطلب وقتًا. 

�شاأل والد ال�شبي بلهجة حانقة. 
  -  ملاذا؟

رد عليه باجلفاء ذاته : 
  -  الأمر بيد الوزارة ولي�س بيدي. 

قال البقال بلهجة اأقل ت�شدداً : 
اأ�شتاذ :  حبال احلكومة طويلة.    فاإذا تركت الأمر للموظفني ف�شوف يهملون الطلب.    اأنا متقاعد 

واأعرف كيف جتري  الأمور يف دوائر الدولة. 
رد عليه بجفاء اأقل.    وقال : 

  -  معك حق.    �شاأذهب غدًا. 
جارنا  يا  للجميع.    اأنت  وقال :  الكالم  وب�شمل  م�شبحته  حبات  وداعب  �شنًا  اأكربهم  تنحنح 
العزيز اأ�شتاذ وتعرف اأكر من  اأي واحد منا.    اأولدنا يرتبون على يديك.    �شمت.    ترقب اجلميع 

كالمه بلهفة.    تنحنح مرة اأخرى وتابع : 

  -  الفتاة بالغة، نحن ل ن�شك بك    -  �شاحمنا اهلل    -  ولكن ل اأحد يقبل بوجود فتاة غريبة يف 
منزل رجل ول الدين ي�شمح  ول نحن ول اأنت. 

امتقع وجه الأ�شتاذ ح�شان وجف ريقه.    التفت جهة الباب وراأى الفتاة حتمل �شينية ال�شاي.   
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 نه�س واأخذها منها وتقدم  من اأول رجل اإىل ميينه.    غري اأن الرجل نه�س غا�شبًا وقال : 
  -  ما هذا؟ ت�شقينا �شاي املجنونة. 

وقف الآخرون واأعلنوا احتجاجًا بطريقة اأ�شواأ. 
قال اأحدهم وهم يخرجون : 

  -  ل تن�شى اأن عاداتنا ل تقبل بوجود فتاة يف منزل رجل غريب.    نحن حذرناك. 
تابعهم بنظره وهم يخرجون.    ت�شتت ذهنه وحتنط ومل يدرك ما رموا اإليه متامًا اإل بعد فرتة 
وجيزة من الوقت،  فاحتدمت م�شاعر غا�شبة بداخله.    ركل املن�شدة بقدمه فانقلبت اإىل جانبها 

و�شقطت منف�شة التبغ وتناثرت الأعقاب. 
نظر �شوب الفتاة التي جاءت ووقفت خاف�شة الراأ�س وهي تراقب امل�شهد.    وجه غ�شبه اإليها 

و�شرخ حمتجًا على  وجودها ال�شاذج. 
مل يحتمل البقاء يف املنزل اأكر؛ فقد خ�شي من ثورة غ�شبه وانفعاله.    خرج دون وداع وا�شتقل 

�شيارته اإىل املقهى. 

كان غ�شبه الذي احتب�س عّنوة بداخله قد ا�شتحال اإىل حالة من الإحباط، ل يف�شرها اإل هذا 
التاريخ امل�شترت لرجل  ابتلع الكثري من اخليبات، فكر بالعديد من املواجهات احلادة وامل�شادمات 
التي مل يكن عنها غنى، وكيف تباينت  مواقفه يف كل مرة بني معاندة و�شلف وبني انهزام �شموت 
وانحناءة، وكم مرة ثبت على موقف ب�شاأن �شئيل ل  يعني بالنتيجة �شيئًا �شوى متييزه عن غريه 
باأنه �شاحب قناة ل تلني وكم مرة نك�س على اأعقابه يف مواجهة كانت  �شتكلفه �شرف موقفه 

مقابل حريته اأو �شرف موقفه مقابل اأمنه القت�شادي. 

كان يعلل �شعفه �شابقًا حني يتقوقع مهزومًا باأنه اأُكره ب�شبب م�شوؤوليات الأ�شرة على موقفه 
ال�شعيف.    وماذا عن الآن؟  �شاأل نف�شه.    مل اأعد م�شوؤوًل عن اأحد، فما الذي اأجلمني؟.    مل يجد 
لديه اجلواب.  "  تبًا يل "  قال لنف�شه، لقد اأدمنت اخلنوع.    توقف عن م�شاءلة نف�شه وتلهى بالنظر 
< هذا  اإلهي ".    ثم متتم يف  �شره :  < يا  عال :  ب�شوت  وفجاأة �شرخ  بهم  الذين مير  النا�س  اإىل 
الكائن الب�شري ال�شعيف، املراوغ والكاذب، واملدعي، ما الذي ي�شعى اإليه وكيف تتحدد وجهته؟ 

ف ويذوي ".  كيف  يتما�شك ويقوى وكيف ي�شعف وينهار كيف يت�شامق ويتيه كربًا وكيف يتق�شّ

ا�شتدت رغبته لالجتماع بكائنات ب�شرية مثله وود لو يعريه اأحدهم اأدنى اهتمام فيحاوره.   
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 اأي�شحُّ اأن يبقى هكذا غارقًا  وحده فيما يوؤمله ول يك�شف لغريه �شيئًا مما يعاين منه؟
دخل املقهى يف وقت فر�شت فيه لعبة ال�شطرجن �شيادتها الكاملة على الأ�شدقاء واألزمتهم 
اإن كانوا جميعًا على هذا  اأفكارهم وم�شاعرهم.    حياهم وجل�س.    راقبهم بغيظه وت�شاءل  بكتم 
القدر من املزاج املعتدل دون غ�شات ودون ما  يوؤرقهم، وملاذا هو وحده املبتلى؟.    طفرت دمعة 

بعينه.    التفت ال�شيا�شي نحوه، اأنعم فيه النظر وقال : 
  -  تبدو �شديد النزعاج.    راأيتك من قبل منزعجًا ولكن لي�س اإىل هذا احلد؟. 

عينا  ال�شطرجن.    اغرورقت  لعبة  رواد  بني  قبل  من  مثله  يجر  مل  لكالم  فاحتة  ال�شوؤال  كان 
الأ�شتاذ ح�شان بالدموع ثم  انحدر دمعه تباعًا.    نه�س مبتعدًا اإىل مكان خلّي.    حلق به ال�شيا�شي 

وجل�س قبالته.    ربت على كتفه وقال : 
  -  اأبا لطفي  -  هون عليك.    ما بك.    اأمات لك اأحد.    حدثني اأرجوك. 

رفع راأ�شه مثقاًل بالهم.    مل يعد يجديه التظاهر فقد انف�شح �شعفه وبكى يف ح�شرة رجل 
اآخر.    م�شح دمعه مبنديل ثم  اأ�شعل لفافة، ا�شطنع ابت�شامة بعد اأن اأخذ نف�شًا.    وقال : 

  -  ل �شيء مهم.    غمامة وعربت. 

غري اأن ال�شيا�شي مل يقنع بجوابه.    قال : 
نا اأ�شدقاء  -  مل    -  اأبا لطفي.    ل اأظنها غمامة و�شتنق�شع.    اإنك موجع اأكر مما ينبغي واأظن اأنَّ

نتحاور اأكر من قبل    -  ولكننا اأ�شدقاء. 

�شمت.    ثم اأ�شعل لفافة هو الآخر.    ثم قال : 
اأقوياء ل نرجّت بالداخل ول جنزع.    نتحدث عن    -  مالنا نخجل من اآدميتنا ونتظاهر باأننا 

الهّم ون�شتخف مبا هو اإن�شاين  وذاتي ونخفيه بحذر عن �شوانا. 

عبَّ نف�شًا اآخر وتابع : 
اأنني عازب يف اخلام�شة والأربعني.    ول تعرف اإن كنت اأحمل عاطفة لمراأة    -  اأنت تعرف 
اأم ل، تكتفي مني باأنني  منا�شل �شيا�شي وتعتقد اأن ل هم خا�س يوؤرقني واأن ل ق�شية يل �شوى 
ق�شايا ال�شعب.    واأنا اأكتفي بذلك اأي�شًا.    اأتعرف  اأن الفتاة التي اأحببت والتي بلغت الأربعني وهي 
تنتظرين.    فقدت رونقها فجاأة بنظري وحينما حدثتني عن الزواج قبل  اأ�شبوعني فزعت.    ومل 
ن�شارتي.    اإنني  الأع��وام حتى فقدت  انتظرتك كل هذه  لقد  قالته يل،  بكلمة.    اأتدري ما  اأنب�س 
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 اأتركك الآن بدون اأ�شف. 
�شمت ودمعت عينه هو الآخر.    وتابع : 

  -  بعد يومني من لقائنا.    علمت اأنها تزوجت ومل اأعرف اإل حينها اأية خ�شارة حاقت بي، جئت 
يف امل�شاء اإىل املقهى  وكنتم تلعبون ال�شطرجن ومل يلتفت اإيّل اأحد منكم. 

رفع الأ�شتاذ ح�شان راأ�شه ونظر اإىل �شديقه متعّرفًا على مالحمه من جديد ومل يدر ماذا 
يقول، ف�شمت يف ح�شرته.    قال ال�شيا�شي بعد �شمت "

  -  واأنت ما بك. 
�شهل الكالم على الأ�شتاذ ح�شان وروى ق�شته متجنبًا التفا�شيل ومل ينتبه اإىل اأن الآخرين 

تركوا املقهى.    قال بعد اأن  فرغ من احلديث : 
  -  ل اأعرف ما الذي يخططون له. 

قال ال�شيا�شي بعد تفكري : 
  -  لدّي حّل ير�شيك. 

انفرجت اأ�شارير الأ�شتاذ ح�شان وارتبك وهو ي�شاأل عن احلل. 
قال : 

  -  تعي�س معنا.    اأنا و�شقيقتاي. 
نظر اإليه غري م�شدق ما �شمع. 

د ال�شيا�شي كالمه :  اأكَّ
  -  اآخذها لتعي�س معنا. 

وجد اأن كالمه وا�شح ل لب�س فيه، �شادق بدون ادعاء ومل يجد لديه �شببًا يتعلل به لرف�س 
الدعوة.    �شاأل : 

  -  وهل �شتقبل �شقيقتاك بها. 
اأجاب ال�شيا�شي بثقة : 

  -  �شتقبالن بدون �شك.    فهما بحاجة ملن يوؤن�س وحدتهما اأي�شًا.    �شاأحدثهما الليلة عنها ويف 
ال�شباح نلتقي. 

قال الأ�شتاذ ح�شان بعد اأن خرج الأمر من يده : 
  -  لي�س يف ال�شباح الباكر.    نلتقي بعد انتهاء الدوام يف املدر�شة اإذا رغبت، ثم نذهب معًا. 

قال ال�شيا�شي : 
  -  ح�شن، اتفقنا، اآتيك ال�شاعة الواحدة. 
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نه�شا معًا وغادرا املقهى وافرتقا. 
�شرت يف نف�س الأ�شتاذ ق�شعريرة واأخريًا �شرتحتل قال لنف�شه، ولكنه ارحتال اآمن ومي�شور.   

ه اأف�شل ما ميكن اأن  حت�شل عليه.   اإنَّ
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الثالثاء

اأح�سَّ الأ�شتاذ ح�شان منذ اأفاق يف ال�شباح الباكر بانقبا�س �شديد ووجع جواين.    وامتلكته 
م�شاعر باهظة، ليح�س مبثلها  اإل من يو�شك على النف�شال عن عزيز ولحت له نذر ال�شوؤم 
ثقيلة الظل حتوم يف املنزل وتلقي عليه غاللتها  القامتة، اإنَّه يتمثل الآن الفراغ الذي �شيحيط 
منذ  الأمر.    وكان  انف�شالها حمتمًا  اآخر  �شتنف�شل عنه  فها هي  �شي�شمله،  الذي  وال�شقيع  به 
يدر    -  اهتمام ومل يدر، مل  اأيَّ  يعر خطورته  بهذا القرتاب ومل  لنف�شه  �شمح  البداية.    فكيف 
 �شاحمه  اهلل    -  باأي وجع �شيح�س حني ياأزف موعد انف�شالها عنه.    ما كان لأحد اأن يقبل �شلتها 
به، فهي جمرد خملوقة مت�شردة،  خمتلَّة العقل، فكيف اإذا كان القرتاب ل�شيقًا وحميمًا اإىل 
هاذ احلد؟    -  �شاحمهم اهلل    -  فهم ل يعرفون اأنَّ هذه املخلوقة  القذرة ال�شوهاء رغم ما يرون 
فيها، بالغة الرّقة وقد ي�ّشرت له من اللطائف ما �شّن بها غريها عليه.    اأ�شعرته بالدعة  وهناءة 
يلومني، من ذا  الذي  اإلهي، من ذا  وقال ملتاعًا، "  يا  اليمنى على �شدره  بيده  العي�س.    �شغط 

الذي ميلك حق  اإدانتي وقد اأهملني ومل يعباأ بي ". 

اأنها  اإل  وقفته اجلزوعة،  بعد حني من  اإّل  يفطن  ومل  املطبخ،  اإىل  الفرا�س  نف�شه من  اأخذ 
العري�شة  اإىل  ال�شاي  واأخ��ذت  الإفطار  طعام  اأع��دت  فقد  فعلته  البارحة،  قد  كانت  ما  ك��ررت 
وجل�شت بانتظاره هناك، ابت�شم برفق اإذ التقى ب�شره  بها وتنّبه اإىل الطعام املّعد على املائدة، 
تاأملها باأ�شى، فهذا الطعام لن يتكرر يف حياته مرة اأخرى، اأ�شارت اإليه كي  يقرتب.    اأقرتب وجل�س 
قبالتها.    كاد اأن ينطق مبا يهّمه، لكنه تذكر اأّنها لن ت�شمعه، فازداد اأ�شاه وتناول جريدة الأم�س 

 ليخفي عربته خلفها. 

نظر اإليها بعد حني، كانت ت�شرئب بعنقها وتتاأمل الدالية، نظر بدوره اإىل الدالية وراأى �شربًا 
من الع�شافري ينت�شر  عليها وحّط بع�س منه على ال�شور.    راقب الع�شافري يف تقافزها البهيج 
ت الع�شافري وبقي القطُّ يبحلق به.    مل  وانتقالها من موقع اإىل اآخر.    قفز القّط اإىل  ال�شور ففرَّ

يرغب يف م�شاك�شة القّط لكن القطَّ فّر من تلقاء نف�شه حني وقفت  الفتاة. 

تفّر الع�شافري من القّط ويفر القطُّ من الفتاة امل�شاك�شة وتفّر الفتاة امل�شاك�شة من الأولد 
ن هم اأكرب منهم واأغلظ، ويفر الل�ّس من ال�شرطي ويفر  الأ�شقياء، ويفرُّ الأولُد  الأَ�شقياء ممَّ
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ال�شرطي من همه، وتفر العان�س من وحدتها،  ويفّر الزوج املبتلى ب�شجيج العائلة اإىل احلانة، 
ويفّر هو من نف�شه، ويفّر من عزلته، غري اأن عزلته تالحقه وتطّوقه  من جديد فال يقدر اأن يفرَّ 

منها. 

�شتنتقل الفتاة اإىل مكان اآخر وترتكه لعزلته.    �شتنتقل لتعي�س مع اآخرين، �شتعي�س مع ن�شاء، 
حيث ل اأحد ميلك حق  التدخل يف �شوؤونها بعد ذلك ول تعكري �شفوها.    ول يدري اإن كانت �شتفّر 
اآخر.    �شيء  من  معًا  ويفّرون  �شين�شجمون  اأن  اجلميع  اأم  منها،  �شتفّران  اأنهما  اأم  املراأتني  من 
 �شتعي�س مع املراأتني وت�شلو عنه مع الزمن وتن�شاه.    اأما هو، ف�شيعود  اإىل ما كان عليه.    �شيجل�س 
الأ�شياء  نف�شه.    مت�شفحًا  املكان  يف  و�شيلوب  ال�شاي،  يتناول  ل  ورمبا  مبفرده،  العري�شة  حتت 
 ذاتها، اجلدران والّرواق والنوافذ واأثاث املنزل والكتب، و�شيلوب كابي الإ�شاءة، �شجرًا، �شيلوب 

لتم�شية الوقت  فقط، ويف كّل يوم يخ�شر �شيئَاً من قّوته وتفّر منه رغباته. 

اإليها من جديد، كانت تتاأمله ب�شغف وحنان، خف�س ب�شره واأح�سَّ بالوجع واخلوف  التفت 
يكربان داخله نه�شت  واأخذته من يده اإىل مائدة الطعام.    اأكل قلياًل وترك املائدة اإىل احلمام.   
اإْن كان لديه �شبب جّدي  واحد يدعو ملثل هذا الذي يح�ّس به.    اإنها جمّرد   ت�شاءل وهو يغت�شل 
دخيل طارئ وجيز الإقامة وما كان لها اأن ت�شتقر وما من اأحد ير�شى  له بوجودها الدائم، حتى 
هو نف�شه، ل ير�شى، فلماذا هذا الوجع؟ كانت �شرتحتل على اأية حال بطريقة اأ�شواأ رمبا،  وبدون 
ال�شغري :  لالأمري  الثعلب  التوجع.    اأتكون قد دجنته "  قال  اأحد.    فلماذا هذا  برعاية  اأن حتظى 
اإىل مكان  لن ترحتل  و�شتتاأمل ".    ولكنها  �شاأرحل  للثعلب :  ولكنني  الأمري  ال�شغري  وقال  ي،  نِّ  دجِّ
جمهول �شتقيم لدى اأ�شدقاء و�شيتمكن من  روؤيتها بني احلني واحلني ويطمئن عليها و�شياأتي بها 
اأحيانًا اإىل منزله لتق�شي معه �شويعات فلماذا هذا التوجع؟.    األ  يكفيه اأنه خّل�شها من �شقائها 

ووفّر لها اأ�شرة ترعاها. 

، حليق الوجه، قانعًا  بارحه قدر كبري من امل�شاعر التي اأثقلت عليه، خرج من احلمام مغت�شاًلً
مبا تقرر واأجته فورًا  اإىل غرفته.    اختار �شرتة وبنطاًل غامقي اللون ي�شلحان زّيًا للمنا�شبات ومل 
تطلهما يد الزمن وتعبث فيهما كثريًا.    بحث  عن ربطة عنق منا�شبة من بني العدد القليل الذي 
ابنته  اأن يزور  اإىل نف�شه عرب املراآة  باجلّدية.    قرر  اإذ ذاك وهو يرنو  ميلكه وات�شمت مالحمه 

ويتناول طعام الغذاء لديها وهو بهذه الهيئة ثم يق�شي امل�شاء لدى ابنه. 
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خرج من الغرفة اأكر ثباتًا.    اجته اإىل العري�شة وجل�س ليق�شي ما بقي له من الوقت.    جاءت 
وجل�شت قبالته.    جتنب  النظر اإليها اأو تبادل حديث معها بالإ�شارات.    ت�شاءل اإن كان يجدر بها 
وياأتي  اأخرى  اأيامًا  �شت�شعفه !  اأيرتكها  لغة  لها  واأيُّ  �شي�شرح  لها.    ولكن كيف  ُرتِّب  ما  تعرف  اأن 
ب�شديقه لتاألفه اأو ياأخذها بزيارات متقطعة اإىل منزله.    نفى اأن يكون ذلك  ممكنًا.    لقد ق�شي 
الأمر على هذا النحو وبهذا التوقيت وعليه اأن يعتاد غيابها ووحدته.    اأ�شعل لفافة وا�شتمع اإىل 
ن�شرة  اأخبار ال�شابعة ووجد يف نف�شه على غري عادته مياًل للبقاء يف املنزل وعزوفًا عما عداه، 

فلم ينه�س ومل ي�شتعجل  اخلروج. 

�شلفًا  يدرك  اأنه  ورغم  �شروريًا،  بات  الفتاة  مع  احلوار  اأن  يفكر  عبو�شًا،  جل�شته  على  ظل 
اأنه ل ميلك الو�شيلة  ملحاورتها واأن احلركات والإ�شارات والر�شم ل ت�شهل له تو�شيح م�شاعره 
ر عن التعبري، اإل اأن التفكري  واأفكاره كما اأن احلديث نف�شه، حتى لو  كانت حت�شن ال�شمع، �شيق�شِّ
ب�شرورة احلوار األّح عليه، فلي�س من املعقول ب�شيء اأن  يفاجئها باأخذها اإىل منزل اآخر دون اأن 

يو�شح لها ال�شبب. 

طال الوقت به وهو يقلب امل�شاألة على وجوهها املختلفة فتبني له اأنه يف الوقت الذي اأدرك به 
اأن احلوار بات  �شروريًا اإل اأنه يف حقيقة نف�شه ل ميلك اجلراأة لالإ�شارة لالأمر جمرد اإ�شارة واأّنه 

اإمنا يتعلل بعجزه عن امتالك و�شائل  التعبري، واإل لفعل اأيَّ �شيء وابتدع و�شائل جديدة. 
كانت ال�شم�س قد اقتحمت الواجهة ال�شرقية ومل ت�شتطع الدالية اأن حتجبها.    �شايقه احلّر 
خ�شو�شًا واأنَّه يرتدي �شرتة  وربطة عنق.وكانت الفتاة قد هربت من احلّر ومل ي�شتطع التخمني 
اإىل  اأ�شارت  قبالته،  ووقفت  جاءت  ليغري  مكانه  ينه�س  اأن  وقبل  احلّر  ب�شبب  اأين.    تاأفف  اإىل 
ال�شم�س ثم اإىل اخلارج وحركت كّفها باإ�شارة يفهم منها امل�شري.    فهم اأنها تقول  له اأنه تاأخر يف 

اخلروج.هّزّ راأ�شه موافقًا ونه�س.    اأنعم فيها النظر ثم �شار نحو الباب اخلارجي. 

تاأكد من اإغالق الباب اخلارجي.    ومل يكن قد فعل ذلك من قبل.    قاد �شيارته متمهاًل وا�شتعر�س 
وهو يف الطريق �شريط  حياته كلها.    عقد مقارنة بني النجاحات التي اأحرزها والهزائم التي مني 
بها.    وراأى اأن جناحاته ال�شغرية مل تكن اإل  وجهًا حم�ّشنًا مقنعًا خل�شارات اأفدح.    واأنَّ ما ظنه 
مرة جناحًا مل يكن يف حقيقته اإل خ�شارة ل�شيء اآخر اأكر اأهمية  وتاأثريًا يف جمرى حياته.    األ 
يعني ذلك اأنه عا�س يف غفلة كبرية؟ وماذا يجديه الآن ا�شتذكار هذه احلقيقة املبئ�شة؟.    وماذا 
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بالر�شى  ي�شعره  ليحقق جناحًا واحدًا مربءًا من اخل�شارة؟.    جناح واحد  الوقت  له من  تبقى 
والفخر ومينحه الثقة  بالنف�س.    قال لنف�شه ثمة وقت مهما ق�شر، ثمة وقت يكفي لإجناز جناح 
حمدود.    اإنَّ النجاح جناح �شواء اأكان حمدودًا اأم  كبريًا، فليبداأ يف الال�شيء وبدون م�شاعدة من 
زه  اأحد.    اأدرك اأنه اإمنا يعني الفتاة.    لي�س بعا�س عليه ال�شتغناء عنها  وامتياح ما ي�شّوقه وما يحفِّ
بدونها.    بل رمبا هذا اأف�شل ما ينبغي اأن يكون.    هانت عليه فكرة رحيلها فتما�شك وقرر  اأن ي�شلك 
�شلوكًا عاديًا كاأمنا ل �شيء ا�شتثنائيًا يحدث معه.    اأ�شغل نف�شه مبراقبة الطريق واتخاذ احليطة 

يف قيادة  ال�شّيارة. 

�شافح املدر�شني بوقار جّم، موؤكدًا على رفعه منزلته ومتنع ذاته عن الهوان واتخذ مقعده يف 
غرفة الإدارة، غري اأنه  مل يجد لديه احلما�س الكايف للقيام باأي فعل اأو ن�شاط، فقد خطر بباله 
على نحو فجائي اأن ثمة خلاًل ما واأراد اأن  ي�شتجلي هذا اخللل، فاأهمل العناية باإدارة املدر�شة 

وفكر بدون جناح يف مكمن اخللل. 

اخريًا  وا�شرتى  املحالت  الب�شائع يف  وتفقد  العا�شمة  و�شط  النا�س  بني جموع  نف�شه  ح�شر 
ثالثة ف�شاتني وخفًاَ وبع�س  القطع الداخلية. 

رغب يف امل�شي مبا ا�شرتى اإىل املنزل وق�شاء وقتًا مع الفتاة، علَّه يجد و�شيلة لإخبارها مبا 
يعجز  بالكالم.    وقد  ال�شتعانة  دون  التو�شيح  ا�شتحالة  اأدرك  لكنه  ويو�شح  اأ�شبابه،  لها  يرتب 
الكالم نف�شه يف نقل م�شاعره.فكيف اإذا كانت  ل متلك ال�شمع.    ا�شتح�شن ترك الأمور لوقتها، 

فال ياأتي من جانبه بفعل قد يف�شد عليه كل �شيء. 

عاد اإىل املدر�شة، اأجنز مهامه كاملعتاد ثم جل�س لدى انتهاء الدوام بانتظار �شديقه، مت�شككًا 
مبجيئه.    فما مر به من  اإحداث.    اأظهر له اأن ال�شوء وحده ثابت اأو مرجح، اأما النافع فال يتعدى 
دائرة احللم.    ولكن ما اإن اأعلنت ال�شاعة من  اقرتاب الوقت من الواحدة ظهرًا حتى راأى �شديقه 
يعرب الغرفة ويتقدم مل�شافحته.    نه�س با�شمًا و�شافحه ودعاه  للجلو�س.    جل�س وقال بعد اأن فرد 

ابت�شامة عري�شة على وجهه. 

  -  الأمر كما قلت لك.    رحبت �شقيقتاي با�شت�شافة الفتاة ورتبتا لها مبيتًا جيدًا. 
ة  هداأت خماوفه ووجد اأنَّ هذا الذي كان يت�شكك بح�شوله يتحقق بب�شاطة تامة، تاأمل مبودَّ
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زائدة وافتتان مالمح �شديقه  الذي ان�شغل مبراقبة حمتويات الغرفة، راأى اأن �شديقه بهي الطلعة 
رًا.    ا�شتغرب اأن يتعر�س رجل مثله رهيف الإح�شا�س وادع  وادع امللمح واإن غزا ال�شيب �شعره مبكِّ

اإىل ا�شطهاد ال�شلطات بحجة اأنه يتبنى فكرًا �شيا�شيًاً خمتلفًا.    قال له بعد اأن واجها بع�شهما : 
  -  ل اأدري كيف اأ�شكرك ! 

رد عليه : 
  -  بل اأنا الذي اأ�شكرك لأنك حتملت الكثري من اأجل اإن�شانة م�شت�شعفة. 

مل ترق له هذه الإجابة ملا فيها من احتكار للهم الإن�شاين. 
نه�س وقال : 
  -  هلمَّ بنا. 

اإىل  مبا�شرة  واجتها  ح�شان  الأ�شتاذ  �شيارة  املدر�شة.    ا�شتقال  وغادرا  اأي�شًا  �شديقه  نه�س 
عّرج  ال�شواقة.    ثم  واآداب  وم�شبباته  ال�شري  اكتظاظ  على  املنزل.    اقت�شر كالمهما يف  البداية 
�شيارة.    فكر  من  اأكر  العائالت  لأفراد  بع�س  وفرت  التي  القت�شادية  الطفرة  على  ال�شيا�شي 
قال  و�شط  العا�شمة  اختناق  ل�شديقه.    ولدى خروجهما من  ي�شغ  بالفتاة ومل  الأ�شتاذ ح�شان 

بدون مقدمات. 

  -  الفتاة تتناول الطعام بطريقة �شرهة تثري التقزز. 
برت ال�شيا�شي كالمه وقال : 

  -  ماذا تتوقع منها.    فهي بالتاأكيد مل تتعلم اآداب الطعام يف ال�شالونات. 

قال الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  ول تنتبه لنظافة احلمام. 

قال ال�شيا�شي : 
  -  مَلْ حتتج النظافة وهي تتربز يف الطرقات. 

قال الأ�شتاذ ح�شان : 
  -  وهي طفلة.    حتب اللهو ول تعرف اإل احلجلة. 

مل يعلق ال�شيا�شي. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 
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  -  ولكن لها قلبًاَ من ذهب.    قلبًا يلّم مبا بك حتى لو اأخفيت م�شاعرك. 
قال ال�شيا�شي  : 

  -  ل اأظنها حتتاج اإىل التعليم كي تكون كذلك. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 

  -  اأظنها �شتحزن لفراقي وقد متتنع عن الطعام؟. 
ربت ال�شيا�شي على كتفه وقال : 

  -  ل تخ�س عليها.    �شنعرف كيف نعالج اأمرها. 
قال الأ�شتاذ ح�شان. 

  -  اإنها م�شكلتي اأنا فلماذا اأثقل عليك. 
قال ال�شيا�شي : 

  -  لي�س هناك اأدنى م�شكلة.    نحن بحاجة لها.    كف عن احلديث عنها. 
قال الأ�شتاذ ح�شان : 

  -  رمبا اآتي لروؤيتها اأحيانًا. 

   قال ال�شيا�شي : 
  -  اإنني اأرحب بك دائمًا. 

  -  ورمبا اآخذها لتق�شي نهارًا عندي. 
الأ�شتاذ  اإهمال  تاأذى من  والتعليقات، كما  الأ�شئلة  تاأذى من كرة  ال�شيا�شي، فقد  يعلق  مل 

ح�شان حلديثه، ولكن حني هّم  الأ�شتاذ ح�ّشان بقول جديد خاطبه بجدية تامة و�شرامة : 
  -  ا�شمع اأنا اأفهم تعلقك بالفتاة واأنا قبلت بها عن طيب خاطر اإكرامًا لك، فال حاجة لأن 
تكر من التعليق.    قلها بب�شاطة،  قل اإّنك متعلق بها وي�شعب عليك فراقها.    اأنا اأدرك مدى عوزك 
وحاجتك اإىل ال�شلوى.    اأنت �شنعت معجزة بتخلي�س  الفتاة من بلواها وحتب اأن ترى نتائج فعلك 

الطّيب. 
وتعليقات �شديقه  اأ�شئلته  ب�شرعة  وا�شتعاد  ال�شارمة  بلهجة �شديقه  الأ�شتاذ ح�شان  فوجئ 
وطال  اأي�شًا  �شديقه  و�شمت  الأ�شئلة.    �شمت  ط��رح  يف  يوفق  اأب���دًا  مل  اأّن��ه  واأدرك  املبت�شرة 

�شمتهما. 
زايل الأ�شتاذ ح�شان قدر كبري من ال�شيق والتخوف وراأى اإىل الأمر بالب�شاطة التي يقت�شيها.   

 فال اأنفع له وللفتاة من  هذا الذي �شيتم.    قال : 
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  -  معك حق.    لقد تعلقت بالفتاة كثريًا، فاأنا اأعي�س وحيدًا منذ زمن طويل.    وحتى حينما كانت 
زوجتي على قيد احلياة،  كنت اأ�شعر بربودة الوحدة.    لقد انكفاأت على نف�شها    -  رحمها اهلل    
-  بعد زواج ابنتنا وخلو الدار من الأولد ومر�شت.    فانقطع الكالم بيننا.    لقد اعتنيت بها طوال 

�شنتني ولكن مل ينفع معها �شيء. 
كانت ت�شمر ومتوت �شيئًا ف�شيئًا    -  رحمها اهلل    -  لقد اأينعت حياتي من جديد واخ�شرت واأنا 
اأراقب بزهو الفتاة وهي  تتفتح وتتعلم واأح�سُّ بحنوها وقربها مني ولكن النا�س    -  �شاحمهم اهلل 

   -  ل يحبون اخلري لأحد. 
انب�شطت الطريق ولحت يف ال�شفح بيوت احّلي.    اأح�س الأ�شتاذ ح�شان بوجيب قلبه، فلحظة 

املفاجاأة اأزفت ومل يعد  خطته بعد.    �شاأل �شديقه ببله. 
  -  كيف نت�شرف؟ لقد و�شلنا. 

مل يكن لدى �شديقه اأي�شًا اأدنى فكرة عما �شيفعالنه، ابت�شم ببله اأي�شًا وقال  : 
  -  واهلل ل اعرف. 

اأ�شغل كل منهما فكره باإعداد خطة موفقة ومل يكن ثمة وقت.    انعطف الأ�شتاذ ح�شان اإىل 
اليمني وبعد اأربعماية مرت  تقريبًا توقف ثم �شرخ قائالً : 

  -  الباب الباب، لقد خلعوا الباب. 
نزل من ال�شيارة على عجل وحلق به �شديقه م�شتفزًا، م�شتغربًاً �شلوكه. 

وقد جتلى  الداخلي  املنزل  باب  املنزل اخلارجي مفتوحًا على م�شراعيه وكذلك  باب  كان 
ب�شكل اأو�شح اآثار العنف  على حالة البابني.    اندفع الأ�شتاذ ح�شان اإىل الداخل وحلق به �شديقه.   
 كانت اأثار عراك جلية اأي�شًا يف ال�شالة.    فاملقاعد اأزيلت من اأمكانها ومن�شدة الو�شط انقلبت 
وارمتت اإىل جانب من�شدة الكتب ويف و�شط الغرفة مزقه من  ثوب الفتاة وبقع من دماء كاأمنا 
منبهرًا  متاأملًا  �شديقه  ووقف  الداخل  اإىل  ح�شان  الأ�شتاذ  املكان.    اأ�شرع  اقتحم  باأكمله  جي�س 
ممتقع الوجه ومل ي�شاأل الأ�شتاذ ح�شان حني راآه يعود خمذوًل ك�شيف الوجه عن الفتاة فكل �شيء 

ينبئ مبا حدث. 





ليلة عا�صفة
1996





 "�شار ل يدري اإىل اأين، لي�س اإىل جهة معينة، لي�س اإىل مكان معني، ل 
وتعر  �شار  الآن،  �شار دون هدف،  الحتماء  يريد  الآن، ل  الختباء  يريد 
ت�شبت  توقف،  وما  قواه  وخارت  وتخاذل ج�شده  ارتفعت حرارته  و�شقط، 
الر�شا�شة  القاتلة،  الر�شا�شة  دوي  ي�شمع  كان  بال�شيارات  والأ�شجار، 
الآثمة، الر�شا�شة التي ل تعرف الرحمة    -  لعن اهلل  الر�شا�س    -  لعن اهلل 
خمرتع الر�شا�س والبارود وال�شالح    -  دوي الر�شا�شة يطنُّ يف راأ�شه ودلل 
جثة هامدة، قتل  الر�شا�س �شريكة ليلته، من فتح عينيه على الرعب؟ من 
له  من  ك�شف  حقيقتها؟  على  عمان  اأراه  من  احلقائق؟  على  عينيه  فتح 

ال�شر املكتوم؟ من ك�شف له اخلديعة واأظهر له احلقيقة؟  ". 
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عمان...    
ة �صباح جمعة كانونيَّ

عقالها  من  تفلتت  الطبيعة  �شخط  من  عاتية  موجة  ال�شباح،  مطلع  منذ  وغ�شب  �شخب 
والعا�شفة  ال�شطراب  �شديد  معتكر  عمان.    الف�شاء  �شماء  متع�شف  نحو  جموح  يف  واندفعت 

الهوجاء يف طريقها الآن.    
توا�شل  املن�شرمة من  الثالثة  الأيام  عانى يف  الذي  الهزيعي،  كدر جالل  مبعث  كان ذلك 

ى نف�شه بنهار  خمتلف اأكر هدوءًا وي�شرًا.  الأمطار، ومنَّ
كانت العا�شفة مفاجاأة غري �شارة، فقد ا�شتمع ليلة اأم�س اإىل ن�شرة الأخبار اجلوية واطماأن 
واأن  �شرقًا،  التحرك  اإىل  �شبيله  املنخف�س اجلوي يف  اأنَّ  اإىل �شحة حتليل خبريها  الذي ذكر 
ارتفاعًاَ ملحوظا �شيطراأ على درجات احلرارة.    كان  هذا على وجه التحديد ما يريد �شماعه، 
ما يرغب يف حدوثه، فلعلَّه يتخل�س من بع�س كربه ويحظى بف�شحة من النهار  رائقة، غري اأن 

الو�شع تك�شف عن �شوء اأكر، فاأ�شكل الأمر عليه وظل يف رقدته م�شدوهًا �شديد الأ�شف.    

حيث  مبفرده،  يعي�س  ل�شخ�س  الأهمية  كبري  اأنه  غري  الب�شاطة،  غاية  يف  لأمر  خطط  لقد 
عند  اأو  النهار  اأوا�شط  ويف  عادته  من  كان  حتتمل،  ل  ذاتها  كارثة  بحد  اأحيانًا  العزلة  ت�شبح 
نهايته، حني يعود من اجلامعة، اأن يق�شي بع�س الوقت  يف مقهى �شهرزاد، الذي يقع يف و�شط 
العا�شمة والذي يوؤمه ح�شد من املثقفني، ميار�شون فيه طقو�شهم اخلا�شة التي  ل ت�شابه طقو�س 
رواد املقاهي من قريب اأو بعيد.    اإنه مقهى �شغري ل يت�شع لأكر من خم�شة طاولت، ولكنه ثري 
 برواده املتجان�شني يف ثقافتهم، والذين ل هم لهم �شوى القراءة وتبادل الأفكار والأحاديث التي 

ل تكون �شيقة اإل ملن  اأمل بها.    

يف هذا املقهى ل جمال للهو من اأي نوع ول جمال لأي �شجيج، فال ورق لعب ول طاولة نرد ول 
نرجيلة.    يف هذا  املقهى يجل�س بانتظام رواد دائمني يتوزعون املكان بهدوء، يحملون �شحفهم 
وكتبهم واأوراق الكتابة، يحت�شون القهوة  اللذيذة التي يح�شن اأبو يو�شف �شنعها اأو ال�شاي ورمبا 
اأحيانًا البرية الباردة، وهو املقهى الوحيد الذي توؤمه الفتيات يف  �شعي منهن لإ�شفاء اأهمية على 
اأنف�شهن باقرتابهن من زمرة املثقفني، وميكن القول اإنَّ هذا املقهى على �شغره مركز  ثقايف له 
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جاذبية �شديدة، اإنه مكان خمتل�س من �شارع امللك ح�شني التجاري، خمفي عن اأعني الدخالء، 
خيمة ظليلة يف  �شحراء، رحم دافئ لأولئك الذين جنحوا يف دخوله، ناد �شديد اخل�شو�شية 
يتطلب دخوله بطاقة انت�شاب والبطاقة هي  زوادة من الثقافة.    لقد ح�شل هو على هذه البطاقة 

واأ�شبح ع�شوًا مقبوًل.    
   �شار الذهاب اإىل املقهى عادة م�شتحكمة ي�شعب عليه التخلي عنها، ومتعة فاقت كلَّ املتع 
اأن يق�شي معظم وقته يف  اأن بو�شعه  الن�شرة اجلوية،  اإىل  ا�شتمع  اإليه  حني  الأخرى، لقد خيل 
املقهى وان ي�شري على قدميه متمهاًل، فامل�شافة  ما بني موقع �شكنه واملقهى لي�شت كبرية، ويكفي 
منه اأن ي�شري ب�شع مئات من الأمتار ثم يحدر اأدراجًا توؤدي اإىل  اأدراج اأخرى حتى يجد نف�شه يف 

اأول �شارع الأمري حممد.    

   لقد بلغته الأ�شوات ال�شاخبة حلظة اأفاق واأ�شغى اإىل �شرير الريح وقرقعة النافذة والباب، 
�شريره  وانكم�س يف  فتكدر وخاب ظنه  اإزعاجات،  الهبوب من  الرياح  �شديدة  به  تاأتي  ما  وكل 
من�شدهًا، ثم تتالت على خميلته تهوميات غام�شة  م�شطربة، كان ميكن اأن مي�شي يف رقدته 
على هذه احلال مدة طويلة لول اأن الربد وخز وجنتيه ويديه واأ�شعره  ب�شعوبة ال�شرت�شال يف 
ال�شابعة  ج��اوزت  ال�شاعة  اأن  مع  �شفيفة  ظلمة  يف  تغرق  غرفته  وراأى  عينيه  ففتح  فيه،  هو  ما 

 والن�شف.    

يتعني عليه الآن، كي يبداأ �شباحه، اأن يقوم باأكر املهمات ال�شغرية اإزعاجا، فلكي ي�شتقيم 
له الو�شع ويطيب املكان،  ل بد من اإ�شعال املدفاأة واملرجل الكهربائي وغ�شل وجهه مباء �شديد 
ينتهي منها حال  ما  �شرعان  اأنه  �شديدة  الإزعاج، غري  تبدو يف حينها  املهمات  الربودة.    هذه 

ال�شروع فيها، ثم يتخطاها اإىل ا�شتقرار مريح.    

   يف منزل العائلة، يف بلدته الريفية النائية، كانت والدته تتكفل وحدها بواجبات ال�شباح 
حتى قبل اأن ي�شحو من  النوم، فيجد النار م�شتعلة يف املواقد واملاء �شاخنًا يف قدر كبري واإبريق 
املهياأ  ال�شعب  الو�شع  هذا  اختار  لقد  �شواه،  معني  له  من  فلي�س  الآن  اأما  انتظاره،  يف  ال�شاي 
لأزمات من هذا القبيل ولي�س له اأن يندم اأو يع�سَّ ناجذيه، فقد طلب  ذلك بنف�شه وتخّلى من 
اأجله عن ال�شتقرار والراحة الطماأنينة، فقد اأ�شغل وظيفة مدر�س بعد اأن تخرج من دار  املعلمني 
وحظي باحرتام وتقدير اجلميع، وكان والده يعّد العدة لتزويجه من اإحدى فتيات البلدة وما 
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درى اأيَّ قلق  يع�شف به، ذلك القلق الذي اأدى به اإىل ال�شتقالة من عمله وال�شعي لالإقامة يف 
عمان.    

بذر ذلك القلق يف نف�شه مدر�س جاء من عمان.    لقد طرح عليه كثريًا من الأ�شئلة التي تتعلق 
بالكون والتاريخ  والإن�شان.    كانت اأ�شئلة من ذلك النوع الذي يدخل من باب املحرمات وتتناول 
ق�شايا ا�شتقرت العادة على تقبلها كما  هي، ورف�س بل حترمي التفكري بها، لقد فعل ذلك املدر�س 
فعله املوؤثر يف ا�شتثارة خياله، خا�شة واأنه كان ي�شاأل ثم  يجيب عن اأ�شئلته بنف�شه، فاحتًا ثغرات 
يف جدار عقل امل�شتمع، لفتًا انتباهه اإىل م�شائل يكفي اللتفات اإليها، حتى  ي�شعى العقل الآخذ 

بالتفتح اإىل حماولة القرتاب منها والتعرف عليها.    
ما مكث ذلك املدر�س بني ظهرانيهم طوياًل، فقد اعتقل يف منت�شف عامه الدرا�شي وترك 

فراغًا كبريًا واأ�شئلة حمرية  وت�شوقًا كبريًا ملزيد من املعرفة.    

فكره مبا  ترفد  كتب  يبحث عن  وراح  �شه  مدرِّ اإثر  مدر�س  وظيفة  اأ�شغل  اأن  بعد  اقتفى  لقد 
اأ�شئلة  تواردت على خاطره، فاأكر من اخللوة والقراءة وكلما كرت  ي�شاعد على الإجابة عن 
قراءاته ا�شتد عليه �شيق روحه ورف�شه ل�شيق اأفق  وغياب وعي من يحيطون به، فقرر اأن يرتك 
بلدته واأن يلتجئ اإىل عمان، ولكي يحدث هذا، فال بد من �شبب يقنع به  والده، فكان اأن اختار 
درا�شة القانون الذي تعني يف نظر اأهل بلدته، ومنهم والده، الطريق اإىل ال�شلطة واملكانة  الرفيعة 

املرموقة، فوافقه على ذلك ووعده بالعون.    

اإىل  املراهقة  مرحلة  اجتاز  اأن  بعد  عمره،  من  والع�شرين  ال�شابعة  يف  وهو  عمان  اإىل  جاء 
اأيَّ خطر  يعرف م�شبقًا  ب�شهولة.    كان  �شالك  باأن طريقه  اأوهام  الن�شج، جاء من  غري  مرحلة 
يحدق به، واأن عليه احلذر من اأقواله واأفعاله حتى  يتجنب ال�شجن.    جاء م�شتعاًل بحب املعرفة.   

 باإرادة �شلبة وت�شميم ل يعرف اللني.    

ويف اجلامعة �شاءت ال�شدف اأن جتمعه اإىل طالب يف مثل عمره، مر بتجربة قد تكون م�شابهة 
لتجربته يف كثري من  الأوجه، اإذ اإّنه بعد اأن اأنهى اأربع �شنوات يف كلية الطب تخلى عن درا�شته 
تلك والتحق بكلية الأدب العربي.    اإّنه  م�شكون مثله بهاج�س املعرفة، غري اأنه اختلف معه مبيله 
اإىل الأدب اأكر من الفل�شفة ثم جذب انتباهه املزج بني ثقافة  الفل�شفة وثقافة الأدب.    وهكذا 
وجد كل منهما يف الآخر قرينًا، فت�شادقا وتابعا معًا اأ�شلوب حياة ملهمًا وم�شنيًا.    وهذا  ال�شديق 
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هو الذي قاده اإىل مقهى �شهرزاد.    لقد فنت بذلك املقهى واأعجب برواده وما م�شى وقت طويل 
حتى األف  املكان واألفه و�شار واحدًا من �شلة الرواد الدائمني.    

كانت حياته يف عمان بادئ الأمر �شعبة، لي�س لأنه يجهلها متامًا فح�شب، بل لأن نقوده القليلة 
ا�شطرته لل�شكن يف  فنادق رخي�شة جلبت عليه اأفدح الإزعاجات واأ�شدها �شقمًا، اأ�شطر اأثرها 
للبحث دون كلل عن مكان م�شتقل ي�شتقر  فيه، اإىل اأن وجد هذا امل�شكن ال�شغري الذي يقع على 

ال�شارع مبا�شرة، واملقتطع من باحة م�شكن اأكرب.    

اأنق�س  مما  مقدمًا  اأ�شهر  ثالثة  اأجور  بدلت  لدفع  وا�شطر  ال�شيف،  يف  م�شكنه  ا�شتاأجر 
�شيولته املالية وا�شطره اإىل  الكتفاء ب�شرير وحيد تخلى عنه ال�شخ�س الذي كان ي�شغل املكان 
قبله.    ما تكبد �شوى ثمن فر�شة جديدة نظيفة ومالءة  لذلك ال�شرير، فقد كانت الفر�شة التي 

تركها �شاحبها يف غاية القذارة.    

ثم اإّنه تلقى بعد مدة ق�شرية عونًا ماليًا من اأحد اإخوانه، فتمكن من �شراء خزانة ومن�شدة 
وثالثة مقاعد من متجر لبيع  الأثاث امل�شتعمل، ثم ا�شرتى ما يلزمه من اأدوات املطبخ واكتمل 
بذلك �شرح م�شكنه، و�شار العي�س فيه ممكنًا بل  لذيذًا، اإن غرفته ال�شغرية هذه والتي تبدو اإذا 
ما هبت العا�شفة وكاأنها قارب على و�شك الغرق، تغدو ع�شًا ب�شريًا  لطيفًا واآمنًا بعد اأن ي�شري 
لبعث دفء  تكفي  ال�شتاء  بداية ف�شل  ا�شرتاها مع  التي  واحدة كهذه  فيها.    اإن مدفاأة  الدفء 

 حممود.    

وجد لزامًا عليه بعد اأن ا�شتقر هنا اأن يوفق بني واجباته املختلفة واهتماماته فو�شع نظامًا 
�شارمًا لنف�شه، ل يحيد  عنه، فللدرا�شة وقت وللقراءة وقت وللجلو�س يف مقهى �شهرزاد وقت 
وللقيام باأعباء امل�شكن وقت.    لقد �شاعده يف  النجاح بذلك الرتتيب املنهجي ال�شارم جتربته 

ال�شابقة كمدر�س، اعتمد برناجمًا ونظام تدري�س دقيقتني مكناه من  النجاح يف مهمته.    

كان نظامه ال�شارم يبداأ من غرفته، فال يرتك �شيئًا من اأ�شيائه نهبًا للفو�شى، فلكل �شيء 
مكانه، فال ير�شيه اأن يرى  قطعة مالب�س واحدة خارج اخلزانة اأو �شحن طعام تناول ما فيه 
مرتوكًا يف الغرفة على ات�شاخه اأو كتابًا نا�شزًا عن  منظومة الكتب، ول يتقبل زيارة �شديق يف 
وقت خلوته، اإذ اإنَّ مقهى �شهرزاد يوؤمنن اللقاءات دائمًا، لقد عرف  اأ�شدقاوؤه عنه هذا التفرد 
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بالن�شباط كما عرفوا عنه ميله ال�شديد للخلوة بنف�شه، فاحرتموا نظام حياته، غري اأن العزلة 
 التي يفر�شها على نف�شه تغدو اأحيانًا ثقيلة على النف�س مقب�شة و�شديدة الق�شوة، وهي كذلك 
هذا ال�شباح، خا�شة واأنه  يوم عطلته، فاأذعن لواقع احلال مكرهًا، اإذ لي�س ما ي�شتطيع فعله 

دفعًا لهذه العا�شفة الهوجاء.    

رفع جذعه بعد اأن ا�شطره الربد للحركة ثم اأنزل قدميه ولم�س قطعة ال�شجاد التي اأمده بها 
�شديقه واأحاط و�شطه  بالغطاء يف خطوة �شرورية ل�شتجماع طاقته و�شحذ عزميته، غري اأنه 
ظل من�شدهًا، مبهم الفكر، فاقد العزم.    وقف  دون حراك مقرورًا، حائرًا وكاأنه ل يعرف ماذا 
يريد وما هي خطوته التالية، ثم نظر اإىل املدفاأة الهامدة الباردة  ورفعها رفع الكارة لفعل جمرب 
عليه، و�شار بها اإىل احلمام ومالأ خزانها بالوقود ثم اأ�شعلها، ووقف يراقب �شعلتها  حتى اختفى 
واأ�شعل  اإىل احلمام  الغرفة ثم عاد  اإىل  واأخذها  الأزرق، فحملها  وا�شتقر  الأحمر متامًا  اللون 
املن�شفة  وحمل  ال��ربودة  �شديد  مباء  ووجهه  يديه  غ�شل  ثم  حاجته  وق�شى  املرجل  الكهربائي 
واأ�شرع بها اإىل الغرفة ملتجئًا اإىل  دفء املدفاأة واأخذ مقعدًا وجل�س، ثم اأحاط املدفاأة بفخذيه 

ورفع كفيه فوقها ميتاح منها الدفء وي�شتاأن�س بوهجها.    

   واإذ �شاع الدفء يف الغرفة وحترر ج�شده من قب�شة الربد اأمكن له اأن يفكر بحرية اأكر واأن 
يخطط ليومه وكيف  ي�شتفيد من هذه اخللوة الق�شرية الفائ�شة عن احلاجة، رفع جذعه ووجه 
ب�شره �شوب النافذة فانتبه اإىل كل تلك  الأ�شوات التي غفل عنها.    غري اأنَّه اأخذ الأمر بحيدة 
تامة الآن، فقد راأى يف بواكري العا�شفة، حدثًا يحدث يف اخلارج  وح�شب، ولي�س من �شاأنه اأن 

ي�شتلب منه �شفاء روحه وهذا ال�شالم الذي يرين على املكان.    

يف  �شخ�شًا  يفاجىء  غام�س  حدث  عن  م�شو�شة  فكرة  اأن  اإل  النف�س،  �شفي  كان  واإن  وهو 
مثل و�شعه يعي�س يف �شبه  عزلة، اأخذت تلح عليه، اإنها فكرة تبحث عن قالب وهو مل يكت�شف 
بعد ذلك القالب، كان كّلما راودته هذه الفكرة  واأ�شغل نف�شه بها طرحها جانبًا، فالفكرة بحد 
ذاتها م�شوبة بالغمو�س والت�شو�س، �شاقها اإليه البقال وهو ال�شخ�س الوحيد  الذي يتعامل معه 
اإليه  وي�شاأله عن الحوال ويرمي  ال�شالم دائمًا  يبادئه  املع�شر  ال�شارع، وهو �شخ�س لطيف  يف 
بني  احلني واحلني تعليقًا عن �شكان ال�شارع، حتى تكونت لديه �شورة غام�شة عنه.    ففي هذا 
ال�شارع خليط عجيب من  النا�س من اأعراق خمتلفة وهو يزخر بالتناق�شات، ففيه الل�س واملوم�س 
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وتاجر املخدرات وال�شرطي واملوظف  الب�شيط واملراأة املح�شنة �شد ال�شر والتي متنع اأولدها من 
الختالط بالآخرين خوفًا عليهم من �شوءات ال�شارع.    

متبتِّل  م�شامل  �شخ�س  عن  ق�شة  كتابة  يف  النهار  هذا  له  املتاح  الوقت  ي�شتغل  اأن  اإذًا  فكر 
وت�شاءل :  ماذا  وال�شر  والرذيلة  بالق�شوة  مفعم  ال�شارع  بها.    اإن  له  عالقة  ل  اأح��داث  تداهمه 
�شيكون �شاأن ذلك املتبتِّل لو اأن �شيئًا مما يزخر به ال�شارع،  داهمه على حني غفلة، ماذا �شيحل 

به وكيف �شيكون �شلوكه؟ 

اأن نهاره �شيكون عر�شة ل�شطراب ما، �شوف يكدر  �شعربقب�س وتهياأ له على نحو غام�س 
التي  الفكرة  وطاأة  حتت  الوقت  بع�س  م�شدوهًا  وظل  يريدها  ل  اإليه  بازعاجات  ويبعث  �شفوه 
�شكنته، وهو ال�شخ�س احل�شيف الذي �شلك  حتى الآن �شلوكًا يجنبه اأيَّ اأذى حمتمل.    ولكنه فكر 
اأي�شًا، فهو لن مييز املوم�س  من غريها لو التقاها ولن  اأن العيب يكمن يف هذا ال�شلوك  اأي�شًا 
يتعرف على الل�س لو مر به، وهو مل يخالط عربيدًا حتى يعرف كيف ي�شلك معه اإذا داهمه  يف 
حلظة غ�شبه.    اإنَّ كل القراءات ل تنفعه يف هذه احلال، ورغم ذلك فكر باللجوء اإىل القراءة 
لي�شرف هذه الفكرة  املوح�شة عن ذهنه، فلي�س �شيٌء اآخر ينفع لهذه املهمة.    فلو اأراد مثاًل اأن 
من   "ناظم  ق�شائد  املغلقة.    اإن  الدميمة  من  املنازل  �شفًا  اإل  ي�شاهد  فلن  النافذة  من  ينظر 
حكمت "  اأو   "وايت ويتمان "  لتنفعه يف هذه احلال، فهي بحاجة اإىل ما  يعيد اإليه توازنه و�شفاء 
نف�شه، اإنَّ انتقاء مو�شوع القراءة املنا�شبة يف اللحظة املنا�شبة ما هو اإل مهارة تنفعه يف  حلظات 
كدره وهو يتقن هذه املهارة وهذا ما يبقيه يف اأ�شواأ الظروف متما�شكًا، فليعّد اإذًا كوب �شاي ثم 

يقراأ قلياًل.    

ال�شاي و�شكرًا  املاء وكوبًا وكي�س عبوات  اإبريق  ال�شاي كاملة،  اإىل املطبخ وجهز عدة  ذهب 
وملعقة، و�شعها جميعًا  على �شينية م�شتديرة �شقيلة واأخذها اإىل الغرفة.    و�شع ال�شينية على 
الأر�س واأخذ عنها اإبريق املاء وو�شعه على  �شطح املدفاأة ثم اأجته اإىل النافذة يف انتظار غليان 
املاء، حيث باإمكانه مراقبة ال�شارع املقفر وروؤية فروع الأ�شجار  واأ�شالك الهاتف وهي تهتز واأن 

يرفع راأ�شه اإىل ال�شماء فريى الغيوم داكنة زاحفة.    

ا�شتدار بعدئذ وواجه الغرفة التي �شارت بكامل حمتوياتها مك�شوفه له.    نظر اإىل ال�شرير الذي 
يعاين من فو�شى النوم  والذي يتوجب عليه اإعادة تو�شيبه وانتقل بب�شره اإىل املن�شدة اخل�شبية 
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وهي  ال�شركات  مكاتب  يف  ي�شتعمل  مما  حجمها.    اإنها  ل�شعة  النا�شزة  الوحيدة  القطعة  وهي 
كثرية املنافع، اإذ اأنها تت�شع لكتب الدرا�شة التي يو�شبها يف ن�شق مريح  كما تت�شع لكتب املطالعة 
الأخرى، كما تت�شع للمذياع وعلبة التبغ واملنف�شة، ومع ذلك يتبقى فراغ ميكن ال�شتعانة به  يف 
و�شع �شينية الطعام وتناول وجباته اأو للقراءة والكتابة اأو كمتكاأ ملرفقه حني يجنح به اخليال.   
 اإنها القطعة الأثرية  لديه وهي حجر الأ�شا�س وكل ما يحيط بها من اإ�شافات ثانوية حتيط بها 
وتربز اأهميتها.    ثم انتقل اإىل املدفاأة التي  ت�شيع الدفء يف الغرفة وتوؤن�شه �شعلتها وهي تفيده 
يف اأغرا�س متعددة مثل احل�شول على املاء �شاخنًا يف كل  الأوقات، في�شرب ال�شاي كلما عّن له 
�شربه اأو ي�شخن عليها اخلبز فيلذ اأكله.    والتفت اإىل مقاعده الثالثة ذات امل�شاند  والتي توفر له 
راحة اجللو�س.    ثم التفت اإىل خزانته التي تتو�شط بني طرف ال�شرير والباب وتخفي عن عينيه 
مالب�شه،  �شواء النظيفة اأم التي يف طريقها للغ�شيل.    فاأي تاآلف مريح يقوم بني حمتويات غرفته 

بع�شها ببع�س وبينها وبينه  جمتمعة.    

   اأخذت متطر الآن.    �شمع وقع املطر فاجنذب األيه وا�شتدار ماأخوذًا �شغوفًا باإيقاعه اجلميل.   
 اإنه واإن كان قد عانى من  توا�شل ت�شاقط الأمطار يف الأيام الثالثة املن�شرمة، فالأنه كان م�شطرًا 
للتنقل بني اأكر من مكان واأخذ اأكر من  حافلة يف ذهابه اإىل اجلامعة وعودته منها.    اأما الن 
وهو ينعم بدفء غرفته فلي�س ما مينعه من الإ�شغاء اإىل وقع  املطر وال�شغف بهذا الإيقاع.    فما 
ابتعد بعد عن ذلك الريفي الذي يجد يف املطر انبعاثًا حلياة اأكر خ�شوبة.    يت�شاقط  املطر الآن 
على  الوقت  طوال  متطر  كانت  باربرا  بريفري " "بربارا " "تذكري  ق�شيدة   "جاك  في�شتذكر 
بري�شت ذلك  اليوم ".    وي�شتعيد اأي�شًا ق�شيدة   "ال�شياب "،   "عيناك غابتا نخيل �شاعة ال�شحر ".   
 املطر جلب احلزن له   "مطر مطر  اأتعرفني اأي حزن يبعث املطر "؟ ويبعث احلزن اأي�شًا يف نف�س 
ال�شاعر الفرن�شي   "فرلني "  حني تت�شاقط الأحزان بقلبه  كما يت�شاقط املطر فوق املدينة.    كما 
ي�شتعيد طقو�س ابتهاج الأطفال باملطر فريدد معهم   "�شتي يا دنيا وزيدي بيتنا  حديد "، وي�شتعيد 
اأي�شًا تلك الفتاة التي بدت له على كثري من الرقة واحلياء، والتي فاجاأها املطر الذي مل تعّد 
له عدتها.    كانت تقف اإىل جانبه يف مكان غري اآهل تنتظر قدوم احلافلة.    بلَّلهما املطر وما اأتت 
اإىل  فيه احل�شول على حافلة.    �شارت  يتي�شر  اآخر  مكان  ينتقال  اإىل  اأن  عليها  فاقرتح  حافلة، 
جانبه وكاأنهما �شديقان قدميان، ل يتقدم اأحدهما خطوة  على الآخر ول ي�شاأل الآخر عن �شيء.   
 كانت امل�شكلة يف املكان اجلديد الذي و�شاله، اإن ازدحام النا�س كان �شديدًا  وكان الت�شابق على 
احتالل مقعد يف احلافلة التي ت�شل على اأ�شده وما بذل اأيٌّ منهما جهدًا للح�شول على مقعد.   
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 ولأن  وقته نفد ا�شطر لال�شارة اإىل �شائق �شيارة اأجرة وغفل عن دعوتها، كان يعتقد اأنها �شتتبعه 
من تلقاء نف�شها وحني  ا�شتقل ال�شيارة التفت اإليها وراآها تتبعه بعينيها ال�شافيتني، فما اأمهله 

ال�شائق ليدعوها، بل انطلق ب�شيارته وما طلب منه  اأن يعود وياأخذها.    

لقد ترك رفيقته املجهولة اللطيفة العذبة التي �شارت اإىل جانبه حتت مطر غزير ل يقيها 
منه �شوى كنزة �شوف،  تركها تبتل باملطر ومل يدعها لإكمال م�شوارها معه.    اإنه ل يغفر لنف�شه 

تلك الغلطة ول ميلك اإل اأن ي�شتح�شرها يف  ذاكرته كّلما ت�شاقط املطر.    
   ارتفعت حرارة املاء يف الإبريق حتى الغليان وهو م�شغول مبراقبة املطر، له عن اإبريق املاء 
فوق املدفاأة.    اأخذ  املاء يف �شدة غليانه يبعث اإليه و�شي�شًا يف نداء خافت مت�شل، ثم �شاق ذرعًا 
وراح بخاره يدفع غطاء الإبريق دفعًا  مت�شاًل وي�شدر �شفريًا م�شتغيثًا به ملحًا يف دعوته، حتى 
بلغ ال�شفري م�شامعه فانتبه.    خطا نحو املدفاأة واأخذ الإبريق  عن �شطح املدفاأة ثم �شكب املاء 
يف كوب وو�شع عبوة �شاي واأم�شك بخيطها ثم اأ�شاف �شكرًا وحرك املزيج، ففاح  عطر ال�شاي.   
 فكر وهو يتذوق طعم ال�شاي اللذيذ ويالحظ البخار املت�شاعد منه، اأن الأ�شوات ل ت�شدر عن 
الأ�شياء  عبثًا.    اإنها تبوح مبكنوناتها، غري اأن ذهن الإن�شان ليعجز عن فهم تلك الأ�شوات واإدراك 
رموزها.    اإن الأ�شياء متلك  اأحا�شي�س خا�شة بها وتعرب عن نف�شها بطريقتها اخلا�شة وهو مل يلم 

بتلك الأحا�شي�س بعد.    

   ميكن القول اإنَّ جالل الهزيعي بداأ �شباحه با�شتعداد كاف منذ ذلك احلني واأنه اأم�شى فرتة 
اأعد طعام غدائه  واأنه  املنزلية،  بواجباته  والقيام  وقراءاته  منهمكًا يف  درا�شته  كلها  ال�شباح 
وتناوله ب�شهية.    ولن يفيدنا مو�شوع احلكاية التي  نحن ب�شددها اأن نخو�س يف تفا�شيل اأكر عن 
�شباحه، تفا�شيل ل �شرورة لها، ولي�شت بذات قيمة خا�شة، ولأن  �شردها ل يعدو اأن يكون ثرثرة 

ل طائل منها، �شوى الرغبة يف احل�شو غري املربر والإ�شافة التي تثري امللل لي�س  اأكر.    
وجملة القول اأنَّه نفذ يف ب�شع �شاعات برناجمه اليومي واإن كان لي�س على وجه الدقة متامًا، 
واأنه جل�س بعد تناول  طعام الغداء ودخن لفافته وكان هانئًا حلظته را�شيًا عما حقق، و�شار 

بو�شعه اأن ي�شتلقي على �شريره وينعم بغفوة  الظهرية التي لها لذتها اخلا�شة.    
حتى الرابعة م�شاًء ما كانت العا�شفة بلغت ذروتها بعد ول جلبت �شقاء لأحد اأو اأقلقت م�شاجع 
جالل الهزيعي الذي  اأم�شى نهارًا �شائغًا يف عمومه رغم ا�شطرابات الطق�س واندفاعات الهواء.   
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   رقد على �شريره بعد تناول وجبة طعام الغداء ونام �شاعة من الزمن ثم اأفاق هانئًا بدفء 
غرفته و�شال�شة وقته، وظل  على رقدته ي�شغي اإىل كل تلك الأ�شوات التي بدت له عزفًا مثريًا 
مرور  اأنه غفل عن  لدرجة  الأ�شوات  بحق  تلك  وحيوية  هائلة.    كانت مده�شة  مو�شيقية  لفرقة 
الوقت اإىل اأن خبا �شوء النهار واعتمت الغرفة، وما بقي ما ينري �شوى  ب�شي�س �شعلة املدفاأة.   
الفرقة  اأ�شوات  اإىل  حوا�شه  بكامل  واجت��ه  املدفاأة  قرب  وجل�س  ال�شوء  واأ�شعل  حينئد   نه�س 
 املو�شيقية يف احتفالها املهيب، وتراءت له يف عتمة اخلارج خيالت فروع الأ�شجار وكاأنها توؤدي 

رق�شتها املحمومة  على اأنغام تلك الفرقة.    

انطرحت  التي  امل�شو�شة  بالفكرة اخلفية  تت�شل  انبثقت يف ذهنه خواطر     وفيما هو كذلك 
عليه يف ال�شباح عن مداهمة  مفاجئة لذلك املعتزل املتبتل، تقحمه فيما مل يخطر بباله.    واإذ 
راقت له خواطره وبدت واعدة بالإثارة نه�س اإىل  املن�شدة و�شرع يف الكتابة ب�شكل مفتوح.    م�شى 
املواجهة  تلك  يف  يدخل  بنف�شه  اأن  وكاد  قريحته،  من  خالقة  وبا�شتجابة  روية  دون  كتابته  يف 
�شديدًا  الطرق  الطارق.    تتابع  ولعن  فاأجفل  الباب،  على  طرقًا  �شمع  اأن  لول  الع�شيةالع�شيبة 
 ملحًا فما وجد �شبياًل للخال�س منه �شوى بالنهو�س وفتح الباب.    فتح الباب ولده�شته البالغة 
راأى فتاة م�شربلة مبعطف  اأ�شود �شابغ مرفوع الياقة، ترفع مظلة وجتاهد كي ل تنطلق منها مع 
الريح.    كانت بهية على نحو غري ماألوف وذات  اأنفة وا�شحة.    رفعت راأ�شها وحدقت به فيما كان 

يتاأملها و�شاألته بجفاء : 
  - اأاأنت �شديق خالد؟

اأحنقته لهجتها املتعالية فرد عليها بجفاء مماثل  : 
  -  اآ�شف.    ل اعرف اأحدًا بهذا الأ�شم.    

باغتته بالقول : 
  -  اأنت تقيم يف م�شكنه ومع ذلك تنكر معرفتك به.    كف عن التخابث اأنا يف عجلة من اأمري.   

 هل هو يف الداخل؟ قل له  اأن �شقيقته ت�شاأل عنه.    
   رد عليها بغ�شب �شديد : 

   -  اأمرك غريب.    يبدو اأنك فقدت اتزانك وخرجت عن حدود اللياقة والأدب.    
ان�شريف عني وابحثي عن خالدك يف مكان اآخر.    فهذا منزيل اأنا ولي�س منزل خالد.    

فقدت رباطة جاأ�شها اآنذاك ورددت بلهجة ك�شرية : 
  -  ارحمني اأرجوك.    اأمي متوت واأنا بحاجة ما�شة اإليه.    
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ذهل وهو يجد منها كل هذا العناد ويالحظ مع ذلك حتوًل يف لهجتها فقال : 
  -  اأمل تاأخذي يف ح�شابك اأنك اأخطاأت املكان؟

   قالت : 
  -  ل ت�شتغفلني اأرجوك.    اإنني اأعرف متامًا اأين اأنا.    

   رد عليها بح�شم "
  - اأنت باملطلق خمطئة.    هذا �شارع ال�شكافية.    هل يقطن اأخوك هذا احلي؟

   اأجابته ك�شيفة الوجه : 
  - اأرجوك كف عن التظاهر.    اإنني بحاجة ما�شة اإليه هل هو يف الداخل؟

�شعر بقهر ل مثيل له لعجزه عن اإقناعها ب�شاللها، وكان الهواء البارد ي�شفعه ب�شدة والربد 
ينخر عظامه، فقال  : 

  -  ولكنني ل اأ�شارك اأحدًا ال�شكن ول اأعرف هذا الذي ت�شاألني عنه.    ادخلي وتاأكدي بنف�شك.   
 اأنا ل اأخفي عنك �شيئًا.    

اأف�شح لها الطريق فدخلت لده�شته ووقفت و�شط الغرفة ناك�شة الراأ�س ذليلة.    قال : 
  -  اأتاأكدت من �شدق كالمي الآن؟

   اأجابت دون اأن ترفع راأ�شها : 
  -  يبدو اأن اللعني رحل من هنا.    قد تظن بي الظنون واأنت معذور يف ذلك.    

   نظر اإليها بكثري من احلنو الآن وت�شاءل با�شتغراب اإن كان ال�شخ�س الذي اأ�شغل املكان قبله 
هو �شقيقها، غري اأن حالة  املكان وقذارته ل ت�شمح مبثل هذا الفرتا�س.    قال : 

اإذ مل يرتك �شوى �شريٍر  البوؤ�س  اأ�شغل املكان قبلي كان يف منتهى    -  ولكن ال�شخ�س الذي 
وفر�شة يف غاية القذارة.    

قالت   : 
  -  لالأ�شف هو �شقيقي.    لقد ترك املنزل منذ زمن بعيد وان�شرف.    

ثم دمعت عيناها وقالت : 
  -  ولكنه �شقيقي يف كل الأحوال واأمي متوت الآن، وكانت ت�شاأل عنه طول الوقت.    

ثم ا�شتدارت لتخرج خائبة.    قال : 
  -  األ ت�شرتيحني قلياًل.    دعيني اأقدم لك كوب �شاي.    

   قال ذلك من قبيل اإظهار العطف فقط وما ح�شب اأنها �شت�شتجيب.    
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ا�شتدارت ونظرت اإليه ثم خطت نحو مقعد وجل�شت.    �شاألت بعد اأن جل�شت : 
منذ متى �شكنت هنا؟

   اأجاب   : 
  -  منذ �شبعة اأ�شهر.    اأنا طالب جامعي.    

قالت   : 
  -  هذا وا�شح.    

   قال : 
  -  الطق�س �شديد الربودة هل ميكن اأن اأغلق الباب.    

   ما اأجابته.    بدت وكاأن ذهنها يعمل على فكرة ما.    
  -  دعيني اأقدم لك كوب �شاي.    

اأجابت وهي تقطب جبينها وتفكر : 
  -  �شكرًا.    

ثم  �شاي  عبوة  وو�شع  الكوب  يف  ماء  وملعقة.    �شكب  كوبًا  لها  واأح�شر  املطبخ  اإىل     ذهب 
�شاألها  : 

  -  كيف حتبني ال�شكر مع ال�شاي؟
قالت   : 

  -  بدون.    
اأخذت منه الكوب واحت�شنته بيديها ثم اأطرقت وبدت على و�شك البكاء.    قال : 

  -  اأرجوك.    ل بد من و�شيلة ملعرفة مكانه.    
رفعت راأ�شها اآنذاك ونظرت اإليه مت�شائلة ثم اأطرقت من جديد وراحت حت�شو ال�شاي ببطء 

غائمة العينني متفكرة  وكاأمنا لديها كالم.    
اأمكن له اأن يدمي النظر اإليها ويتملى ذلك الوجه اجلميل امل�شرب بحمرة خمرية واجلبني 
ينتهيان  ذهبيان  قرطان  عليه  يتدىل  ال��ذي  الطويل  والعنق  مكتز  ال�شفتني  والثغر  العري�س 

مبا�شتني.    

قالت : 
  -  كنا ن�شكن هنا وغرفتك هذه كانت املراآب.    �شقيقي هو الذي حولها اإىل م�شكن.    

باأن ثمة  اإىل الأمر بكثري من الو�شوح واليقني وفكر  اإذن يف هذه امل�شادفة.    نظر  ل غرابة 
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ما هو م�شرتك بينهما،  خيط دقيق يو�شل بينهما.    �شار بو�شعه تقبل وجودها ل على اأنه طارئ 
الأمر على هذا  اأخذ  معها يف احلديث.    واإذ  عليه  التب�شط  ويفر�س  وطبيعي  بل مربر  وق�شري 
العون متوفر  واأن  ي�شرية  التي  تواجهها  املع�شلة  اأن  املفاجاأة، فكر  الوجه وحترر فكره من قوة 
فيما حوله وما عليه اإل اأن ي�شري عليها مبا تفعل، غري اأنه ما ا�شتعجل التطرق  للمو�شوع وتركها 

حت�شو �شايها وتهداأ من انفعالها.    

   كانت اأي�شًا تعرف خطوتها التالية، فما جاءت اإل ولديها ت�شور كامل عما يجب اأن تفعله 
لتعر على اأخيها، ولذلك  ما اأن اأبدى فيما بعد رغبته يف امل�شاعدة حتى حثته على ذلك.    اإنها 
تبدو م�شممة ت�شميمًا ل ثابط له على العثور على  اأخيها واأخذه ولو بالقوة للمنزل، هناك حيث 
الأم يف حالة النزاع الآخري، وكان ل بد لها اأن متهد ملا عزمت عليه  متهيدًا ل يرتك جماًل لأي 

رف�س.    رفعت راأ�شها وبدت تعاين من خجل التوا�شل يف حلظات اللقاء الأوىل.    قالت : 
  -  اأتعرف اأن �شاحب امللك تاجر خمدرات؟

وجم ل�شماع ذلك ثم �شاأل : 
  -  تق�شدين اأبا هوميل؟

   اأجابت : 
  -  هو بعينه.    

قال   : 
  -  يف احلقيقة اأنا ل اأعرف عنه �شيئًا فال اأقابله اإل للحظات وعند دفع بدل الإيجار.    

اأنا ل اأعرف اأحدًا يف هذا ال�شارع ول يف عمان كلها، با�شتثناء قلة من الأ�شدقاء، حتى اأنهم 
ل ياأتون اإىل منزيل بل  اأجتمع اإليهم يف مقهى �شهرزاد.    

   �شاألت : 
  -  اأحقًا جتل�س هناك.    هل اأنت من رواده؟

   اأجاب مع ب�شمة ت�شي بفخاره وزهوه : 
  -  نعم.    

قالت : 
  -  ولكنه مقهى يجتمع به اأنا�س خطرون.    

   ظل على ابت�شامته و�شاأل : 
  - ما وجه اخلطورة فيهم؟
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   قالت : 
  -  اأنا ل اأعرف.    اأ�شمع من النا�س.    عرفت �شخ�شًا كان يعمل معي وقد اعتقل و�شجن ع�شر 

�شنوات لأنه �شيوعي مع اأنه  �شخ�س م�شامل عفيف الأخالق وديع يحبه اجلميع.    
   اأخذت ح�شوة �شاي وقالت : 

  -  ل اأعرف كيف ي�شجن واحد مثله ع�شر �شنوات ويرتك واحد مثل اأبي هوميل طليقًا.    
ب�شمته  ثم  عينيه  و�شواد  القوية  وبنيته  الفاحتة  �شمرته  اإليه.    كانت  ونظرت  راأ�شها     رفعت 
اأذى.    ياأتيها من جانبه  الذي ل  املنا�شب  بال�شخ�س  التقت  اإح�شا�شًا  باأنها  الطيبة تثريان فيها 

 قالت : 
  -  اأدخلت باحة املنزل؟

اأجاب : 
  -  اإن املنزل فاتن بحجره الحمر واأ�شجار ال�شرو واللزاب، اأ�شتغرب كيف ات�شلت به هذه 

البنايات ال�شوهاء.    
قالت   :  

  -  كان هذا املنزل لنا.    بناه والدي.    كانت الأر�س خالية متامًا حني بنى والدي املنزل.    ما كان 
هنا �شارع ول بنايات  ول ب�شر ملعونون : 
  -  اأهذا ما دعاكم للرحيل من هنا؟

   اأطرقت واأجابت : 
  -  تلك ق�شة اأخرى.    

�شمتت قلياًل ثم تابعت : 
  -  اعتقد والدي اأنه حني اختار هذه البقعة عند راأ�س اجلبل والتي تت�شل بال�شارع الأعلى عن 
طريق ممر �شيق، اأّنه  وفر لنا مكانًا اآمنًا و�شاحة للعب.    وقد اأن�شاأ هذا امل�شكن اجلميل ور�شف 
املمر وجعله درجًا، غري اأن زحف البيوت  من اأ�شفل اجلبل اأخذ بالتزايد حتى ات�شل مب�شكننا.   
اأ�شخا�س حمدودو  �شغرية،  ف�شارع  قطعًا  وق�شمها  الأر�س  معظم  ا�شرتى  الذي  هو   اأبو هوميل 
الدخل اإىل �شرائها وهذا ما ا�شطر والدي لالنتقال من هنا.    ت�شور اأننا �شكنا بادئ الأمر يف 

 اأ�شفل اجلبل يف ملك اأبي هوميل ثم حلق بنا فيما بعد وا�شتوىل على هذا املنزل.    
�شاألته على حني غرة وبانف�شال تام عن �شياق الكالم : 

  - هل حتب العي�س يف الأماكن اخلطرة؟
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اأجابها وهو ي�شتغرب هذا ال�شوؤال : 
  -  ل بالتاأكيد.    

قالت   : 
  -  ولكنك تقيم يف مكان خطر وتق�شي اأوقاتك يف مكان خطر؟

قال لها : 
  -  ما فهمت ق�شدك.    

تابعت : 
  -  اأنت ت�شكن يف ملك تاجر خمدرات ول بد اأنَّ ذلك �شيجلب لك خطرًا ما وجتل�س يف مقهى 

يجلب لك خطرًا اأي�شًا.    
ابت�شم جمرد ابت�شامة، فقد ظنها مترر اإليه جماملة جمرد جماملة.    عقب فقال : 

  -  ل اأرى امل�شاألة على هذا النحو اأبدًا.    فاأنا اأجل�س يف مقهى �شهرزاد لأن املثقفني يجل�شون 
هناك.    واإذا كان بينهم من  هو �شيوعي اأو ينتمي حلزب ي�شاري اآخر فذلك ل يعني اأن اخلطر 
يداهمني ما دمت اأنا نف�شي لي�س حزبيًا.    اأما عن  ال�شكن يف جوار اأبي هوميل فلن ي�شريين ما 
دمُت ل اأتعامل معه.    يل هنا    -  واأ�شار اإىل كتبه    -  ما يغنيني عن كل  ال�شو�شاء اخلفية التي 
حتدث يف هذا ال�شارع.    اأعرف القليل عن هذا اخلليط العجيب وما ينتج عنه، حدثني البقال اأبو 

 فوؤاد ولكنني غري معني، فلي حياتي ولهم حيواتهم.    

اأكان يربئ نف�شه من تهمة ما، اأكان يظهر توا�شعًا يتفق مع طبيعته اأم اأنه اأراد اأن يقدم نف�شه 
لهذه الغريبة على هذا  النحو املخت�شر.    هذا ما راح يفكر به بينما تركها حتدق به تارة وباأ�شابع 
التي ما  الزيارة  نهاية املطاف يف هذه  اإليها بدت  وكاأنها و�شلت  اأخرى.    حني نظر  تارة  يديها 

كانت زيارة يف حقيقتها.    
نه�شت وقالت : 

  -  �شكرًا على ال�شاي.    
وجد نف�شه وكاأمنا كلُّ تلك البهجة التي جاءت معها، وكلُّ تلك النمنمات اجلميلة التي بعثتها 

فيه �شرتحل معها و�شتخلف  له فراغًا كبريًا، وقف وقال : 
  -  ليتني اأ�شتطيع امل�شاعدة ب�شيء.    

   هتفت : 
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  -  بل ت�شتطيع، ت�شتطيع دون �شك.    
اأكانت تفكر مبثل ما فكر، اأخطر ببالها ما خطر بباله؟ �شاألها : 

  -  بكل �شرور.    ماذا اأفعل؟
قالت : 

  -  خدمة ب�شيطة ل تكلفك �شيئًا.    تذهب اإىل ذلك اللعني وت�شاأله اإن كان يعرف اإىل اأين انتقل 
خالد.    اإنَّه يعرف دون �شك  فهو الذي اأف�شده وهو �شيد م�شريه.    

اأن  اأنه فكر  اأن هذا ما فكر به، غري  بالقلق من تلك املهمة مع     اأ�شتغرب من نف�شه �شعوره 
يوجهها هي لأن تفعل ذلك  ل اأن تلقي املهمة اليه.    م�شت يف ال�شغط عليه.    

.    �شاأظل ممتنة لك لو فعلت، طوال حياتي.       -  خدمة ب�شيطة ل تكلفك �شيئَاً

   فكر اأن ل خيار له، فهو الذي اأعلن ا�شتعداده خلدمتها ولي�س من امل�شتح�شن اأن تذهب اإليه 
وهي تعرف عنه ما  تعرف.    قال : 

  -  �شاأفعل.    
   مرة اأخرى فاجاأته ب�شوؤال فيما كان يتجه اإىل الباب.    �شوؤال منف�شل عن �شياق احلديث الذي 

�شبقه : 
ك دوافع النا�س يف اعتقادك؟ اخلري اأم ال�شر؟   -  ما الذي يحرِّ

اأجاب : 
ك دوافعي دائمًا هو اخلري.    ملاذا ت�شاألني؟   -  ل اأعرف ولكن ما يحرِّ

قالت : 
  -  ل ل�شيء.    

�شاألها وهو يتجه نحو الباب : 
  -  واأنت.    

   قالت : 
  -  ال�شر.    ال�شر الذي يولد من احلقد.    

قال : 
  -  للكالم �شلة.    �شنتحدث عنه حني اأعود.    

   فقد وجد يف املو�شوع ما ي�شتحق الهتمام وما يفتح البال للخو�س يف حديث �شيق حول طبائع 
و�شلوكيات الب�شر  ودوافعهم.    اإنه مو�شوع خاليف، يجب اأن يديل فيه براأيه.    وما كانت امل�شافة 
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الق�شرية التي يحتاجها للو�شول اإىل باب  اأبي هوميل بكافية على اأية حال للتفكري يف املو�شوع اأو 
يف ال�شبب الذي دعاها لأن تتطرق اليه.    اإنَّ م�شكنه ال�شغري  مقتطع من باحة م�شكن اأبي هوميل 

ويكفي منه اأن ي�شري ب�شع خطوات على ر�شيف ال�شارع حتى يدلف اإىل باحته.    
الباب.    قرع  بلغ  اللحظة فهرول حتى  تلك  ت�شاقط مطر يف  وقد  الربودة  �شديد  الهواء  كان 
اإىل  ال��ربد من خاللها  ينفذ  ل  �شوفية  ف��روة  يرتدي  وك��ان  اأب��و هوميل  بنف�شه  فجاءه  اجلر�س 

ج�شده.    �شاأله حانقاً : 
  -  خري اإن �شاء اهلل ؟ ماذا اأتى بك يف هذا الطق�س.    

   اأجاب : 
ت�شاأل عن    -  الأمر ل يتعلق بي.    معذرة عن هذا الزعاج.    جاءت فتاة تبدو يف و�شع �شيء 
�شقيقها وتقول اإّنه كان  ي�شكن قبلي.    اأعتقد اأن ا�شمه خالد على ما ذكرت.    لقد رجتني اأن اأ�شاألك 

اإن كنت تعرف عنه �شيئًا واأين ميكن العثور  عليه.    
   كان اأبو هوميل يتفح�شه ليعرف ما وراءه وقد بدت الريبة وا�شحة على حمياه، ف�شاأله : 

  -  ملاذا تقوم اأنت بهذه املهمة؟ ملاذا تزج نف�شك فيما ل يعنيك.    
�شدم بهذا ال�شوؤال الذي ما توقع اأن يوجه اإليه ولكنه بادر اإىل القول : 

  -  ل ل�شيء.    لكنها طرقت بابي ت�شاأل عن �شقيقها ثم ا�شتعانت بي ورجتني اأن اأ�شاألك.    هل 
اأخطاأت يف �شيء؟

رد عليه : 
  -  يا �شالم.    لقد اأخطاأت بالطبع.    ما عالقتي اأنا بالأمر لت�شاألني وكيف اأعرف اأين ذهب؟ لقد 

ترك امل�شكن ورحل من  هنا.    اأنا ل اتدخل يف �شوؤون امل�شتاأجرين.    هل اأ�شاألك اأنت اأين تذهب؟
رد بتهذيب وقد راأى يف اإجابة الرجل ما يحمله على العتقاد ب�شحتها.    

  -  معك حق.    يف احلقيقة اأنت ل تتدخل يف �شوؤوين ولكنها تقول اإنَّك ل بد اأن تعرف عنه �شيئًا.   
 الفتاة م�شكينة.    

   ا�شطنع الهدوء و�شاأله : 
  -  وما قالت لك اأي�شا ! ؟

   اأجاب : 
  - ل �شيء.    قالت اإن اأُمها متوت وهي بحاجة ما�ّشة اإىل اأخيها.    
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   قال : 
  -  هم.    

وبعد تفكر قال : 
  -  انها تعرف �شقيقها جيدًا وتعرف اأن يكون.    

   جتراأ و�شاأل : 
  -  اأين مثاًل؟

   غ�شب اأبو هوميل وعّقب : 
  -  ملاذا ت�شاأل اأنت الآن، ماذا يهمك؟

   قال : 
  -  اأنه الف�شول وح�شب، فالفتاة على ما يبدو تنتمي اإىل اأ�شرة مو�شرة.    �شحك �شحكة جملجلة 

وقال : 
  - كانت مو�شرة.    

ويف غمرة �شحكه قال : 
  -  لتبحث عنه يف قاع املدينة.    يف مقاهي احل�شي�س والقمار.    �شتجده هناك.    

قال له : 
  -  �شكرا اأم�شيت على خري.    

وا�شتدار ليعود.    
غري اأنَّ الرجل ا�شتوقفه قائال : 

  -  هذه الزيارة �شتكلفك الكثري.    اأنا ل اأحب الف�شوليني من اأمثالك.    ابحث لك عن م�شكن 
اآخر ول ت�شيع وقتا لن اأمهلك  طوياًل.    

و�شريرًا  بغي�شًا  له  ميقتها.    بدا  التي  ال�شفات  كل  الرجل  مالمح  يف  وراأى  حانقًا     ا�شتدار 
وماكرا، وما دام اأنَّه �شيرتك  م�شكنه، فليقل له ما ي�شعر به �شراحة ويرد ال�شاع اإليه �شاعني : 

   قال : 
  -  حا�شر يا تاجر املخدرات.    اأنا ل ي�شرفني اأن اأبقى يف م�شكنك، �شاأبحث عن م�شكن اآخر 

وباأ�شرع مما تظن.    
�شرخ به اأبو هوميل حمتداً : 

الباب يف وجهه وتركه  اليوم ثم �شفق  روؤيتك بعد  اأريد    -  اغرب عن وجهي.    ان�شرف.    ل 
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ذاهال م�شتفزا حمبطًا معًا،  فلقد جلب لنف�شه كارثة حمققة كان يف غنى عنها، �شار حتت مطر 
كانون العنيف بخطى وئيدة وهّم �شديد.    

ما األقى التحية حني دخل.    لقد �شاق بوجودها الزائد عما يحتاجه وجودها البغي�س املنفر، 
فهو ل يحب اأن يراه اأحد  حمبطًا اإىل هذا احلد، ل يحب من اأحد اأن يراقبه حتى لو كان بدافع 

احلنو املح�س.    

على  وجهه.    اتكاأ  يف  غر�شا  قد  ك�شهمني  دهاه  ماذا  لتعرف  به  حدقت  حني  عيناها     كانت 
املن�شدة مبرفقيه واأخفى راأ�شه.    دون اأن يعطي وجودها اأية اأهمية ودون اأن يكرتث ملا يفر�شه 
ينفث  اأن  فيملك  الآن؛  فيه  اأن يرتك وحده  يرغب  ما  لياقة.    كان  عليه وجودها يف غرفته من 
غ�شبه، اأن ي�شرخ وي�شرب اجلدار بقب�شة يده.    كانت تطوقه بنظراتها نافذة  ال�شرب ل جتروؤ 
على �شوؤاله ماذا دهاه.    ما عاد يحتمل ذلك احل�شار الذي حّول غ�شبه يف تلك اللحظات اإليها، 

ف�شرخ  يف وجهها : 

هو  يحركك  ما  داَم  ما  م�شكني.    اأهنئك مبا حققت  الب�شيطة  اخلدمة  تلك  كلفتني  -  لقد    
ال�شر وما يوجه خطاك هو احلقد.    عودي اإىل منزلك ونامي قريرة العني، فقد حقق ال�شر لك 

اأهدافك.    
والدفاع  عليه  الرد  على  جروؤت  ما  ذلك  ومع  ال�شياط،  وقع  لكلماته  واأح�شت  وجهها  �شحب 
عن نف�شها.    كانت تعرف يف  قرارة نف�شها اأنها كلفته مبهمة ع�شرية، واأن العبث بع�س الدبابري 
ل ياأتي اإل باأ�شواأ النتائج.    لقد جلبت له كارثة حمققة،  ولكنها كانت من ال�شنف الذي ل ياأخذ 
واأعطى.    كانت لكرة ما �شادفت من حمن وما جابهت من �شرور تكره  نف�شها وما يحيط  اإّل 
بها، ولكنها كانت يف الوقت نف�شه روؤوفة يف حلظات معينة، �شابقة اإىل النجدة وتقدمي العون.   

 �شاألت : 
  -  هل اأعطاك مهلة؟

   رد مبرارة : 
  -  يريدين اأن اأرحل باأ�شرع وقت واإل اأنالني عقابه.    

قالت : 
  -  ل بد اأنك اأثرت غ�شبه؟
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   رد بانفعال �شديد : 
  -  هل كانت املهمة باعتقادك ودية؟ كانت بحد ذاتها كارثة اأثارت ا�شتياءه وغ�شبه.    اأما كان 
لديك �شبيل اإىل معرفة  مكان اأخيك غري هذا.    اأكان عليك اأن تعر�شي حياتي للخطر كي تعري 
على اأخيك.    تبًا له ذلك الفا�شد الذي اأنه�س اأنا  مبهمة البحث عنه.    لقد وعدين الرجل بالويل 

والثبور.    هل ي�شرك ذلك؟
   قالت : 

  -  و�شيفعل.    
نه�س واقفًا م�شتفزًا وقال مبرارة : 

  -  �شكرا على معلوماتك املفيدة.    لقد بعثت الراحة يف نف�شي الآن.    ثم �شرب املن�شدة بقب�شة 
يده، وقال : 

  -  ماكان يجب علّي اأن اأقوم بهذه املهمة.    اإنها ق�شيتك اأنت.    كان باإمكانك اأن تذهبي بنف�شك.   
 ملاذا األقيت علي بهذا  العبء، ملاذا اخرتتني بالذات؟

قالت بعد �شمت جترعت خالله اأمل هجومه، قالت كالمًاَ ما اأعاره انتباهًاَ يف حينه، ولكنه 
عاد اإليه يف وقت لحق  وفكر به مرات ومرات : 

  -  اأنا ما اخرتتك.    لقد اختارك قدرك، منذ اأن وطئت قدمك هذا املكان.    

�شمتت ثم اأردفت : 
  -  اأنت الذي اقرتح تقدمي خدمة يل، واأنا قبلتها �شاكرة وما من خدمة �شواها.    

   نظر اإليها نظرة قا�شية نفذت اإىل اأعماقها وقال : 

  -  هكذا اإذًا.    كاأنني ما نفدت اإل ما قدر يل.    واأنت ما كان لك دور.    ما كان لتو�شالتك دور.    
   فعل كالمه ال�شاخر الالذع ونظرته القا�شية فيها فعلهما، فبكت وقالت : 

  -  بل كان يل دور.    كان لتو�شالتي دور.    اأنا التي حملتك على اأداء هذه املهمة واإنني اأحتمل 
امل�شوؤولية.    ولكن....    ولكن...    هذا كان �شيحدث لك يف اأي وقت اآخر ولأي �شبب.    رمبا...    رمبا 

كان اأف�شل...    اأف�شل لك...    اأنه حدث يف  ح�شوري وب�شببي.    
رق قلبه وهو يراها على هذا احلال من النفعال فخاطبها بلهجة خلت من كل ق�شوة : 

  -  ما الفرق يف ذلك؟
   اأجابت وهي ل تزال جته�س يف البكاء : 
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  -  الفرق..    الفرق..    هو اأنني لن اأتخلى عنك ولن اأتركك بال ماأوى.    
ارتفعت نربة �شوته من جديد : 

  -  كيف بربك؟
   -  تاأتي معي.    حتل �شيفًا عندي ريثما جتد م�شكنًا اآخر، واأنا التي �شاأبحث لك عن م�شكن 

اأف�شل من هذا، حيث لن  يكون اأي �شوء بانتظارك.    
اأملتها  اأنها تطلق وعودًا زائفة،  اأم  اإن كانت تق�شد ما تقول،     حدق فيها منده�شًا وت�شاءل 
اللحظة الراهنة، فما وجد  �شبياًل اإىل تاأكيد ظنونه، فلقد اأثبتت حتى الآن اأنها ل تلقي الكالم 
جزافًا ول تقدم على خطوة بغري ثقة من �شالمتها،  ولكن نف�شه تاأبت هذ العر�س الذي يتنافى 
مع مفاهيم واأعراف ا�شتقرت يف نف�شه، ولأنه ميلك من العناد ما يجعله  يرف�س اأن ين�شاع اإىل 

تهديد اأبي هوميل، فهو يقيم يف م�شكنه وفقًا لأحكام القانون ولن ير�شخ لتهديده، قال : 
  -  اأنت تهزلني.    اأنت تر�شني امللح على اجلرح.    

   رفعت راأ�شها وم�شحت دموعها مبنديل اأخرجته من حقيبتها وقالت : 
  -  اأنا ل اأهزل.    اأنا اأعرف اأن دعوتي لك �شتبدو غريبة، اأنت الطيب ال�شاذج الذي ل يب�شر 

ما يدور حوله.    اإنني اأعرف  اأنني اأقدم لك عر�شًا لن تتفهم جديته.    

قاطعها وقال : 
  -  اأنا ل اأفهم كيف جتروؤ فتاة على ا�شت�شافة �شاب غريب.    اأنا ل اأتهمك ب�شيء ولكن دعوتك 
تبدو يل غريبة فال يجروؤ  �شاب على دعوة فتاة لالإقامة عنده اإل لغر�س يف نف�شه وب�شروط بالغة 

اخل�شو�شية، فاإن يكون عازبًا مثاًل.    فكيف  جترئني على دعوتي؟

قالت : 
  -  ل تن�س اأنك يف عمان.    مدينة كل ال�شرور، وكل الحتمالت مفتوحة.    اأنت ل تعرف عمان 
اإذًا، تتحدث كما لو كنت  ما زلت يف بلدتك، حيث الأ�شر متما�شكة وم�شتقرة واحلياة على رتابتها.   
 اإنك يف عمان ال�شقية التي ل يتفق فيها اثنان  على مفهوم حمدد، والتي يعي�س فيها النا�س على 
اختالف منابتهم وفق ما متليه عليهم اأو�شاع حياة غرائبية.    اإن كل ما  ترف�س العتقاد بح�شوله 

يح�شل يف عمان.    
عادت اإىل البكاء ثانية.    وقالت : 

بخلدك  يدور  ما  يعلم  وحده  فيه.    اهلل  تقيم  مكانًا  لك  وتقدم  ال�شاقطات  اإح��دى  -  هبني    
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الآن؟
   قال : 

  -  معاذ اهلل اأن اأفكر بك ب�شوء.    اأنت اأرفع واأجل �شاأنًا.    واأعرتف اأنني اأجهل كيف يفكر النا�س 
يف عمان، ولكن ل اأحب  الهزمية.    لن اأخ�شع لتهديدات اأبي هوميل.    

قالت : 
  -  يف معركتك مع اأبي هوميل �شتكون اأنت اخلا�شر، لأنك حينئذ �شتقاتل اأ�شباحا.    لن يعتدي 
عليك بنف�شه فهو اأذكى من  ذلك.    لن تعرف من الذي �شيهاجمك ويف اأي حلظة.    ثق بي اأنت الذي 
ما عرفتني من قبل ومع ذلك اقتحمت خلوتك  وعر�شت اأمنك للخطر.    اأقول لك ب�شراحة.    اأنا 
ابنة الفواجع وخاللها متر�شت وت�شلب عودي.    لقدت تهاوت اأ�شرتي  ماليًا واأخالقيًا وت�شدعت 
كما تهاوت اأ�شر اأخرى وت�شدعت.    اأبي نال حظًا كبريًا من الروة ثم اأف�شدته الروة وانهار  ماليًا 
ال�شكني و�شمتت وها هي  ابتلعت  اأم  اأبي فانحرف، ويل  اأف�شده مال  واأخالقيًا ثم مات.    واأخي 
متوت، وعمة ل  تنطق بحرف واحد ولكنك ترى يف �شفحة وجهها معامل كل ذلك الدمار.    واأنا 
ْل دعوتي واخرْج من عرينك  الآن ربة املنزل.    اأنا التي اأقرر م�شريه  واأنا اأملك اأن اأدعوك، فتقبَّ

وتعرف على عّمان.    

اأ�شغى اإليها بكثري من النتباه وبعقل الرجل الذي دفعته ال�شدفة لأن يب�شر ما كان يعمى عنه 
وبعزمية من يبحث عن  تو�شيع مداركه فال ي�شم اأذنيه.    اإنه اإزاء �شخ�شية فذة ل ي�شادف مثلها 
اإل يف الكتب.    لقد �شادرت بجل�شة واحدة  قناعته باأن ال�شخ�س ميكن اأن ياأمن م�شاكل النا�س اإذا 
ابتعد عنهم واإنه يكفي لكي ت�شتقيم حياته وين�شج اأن ي�شادق فئة  معينة وينهل من الثقافة قدر 
ما ي�شتطيع.    ولكن اأية ثقافة هذه التي تنف�شل عن حياة النا�س مثل �شحب الف�شاء.    لقد فقد  يف 

ح�شرتها حتى القدرة على الكالم املر�شل الذي ل ي�شلح اإل مل�شرح خال من النظارة.    

   اأية فتاة هذه التي جاءت تهز فرعه؟ لو كان التقاها يف مكان اآخر ويف ظرف خمتلف، لقال 
عنها اأنها برجوازية،  مرتفة، ذات اأنفة م�شطنعة وملا رغب حينئذ يف حمادثتها، وها هي رغم 
كل مظاهر الرتف الذي ي�شاعدها على  اإخفاء حقيقتها تك�شف عن نف�شها دون قناع اأو �شاتر فال 
تخجل من �شيء.    اإنها فتاة من عامة النا�س وح�شب، فال تدعي  ثقافة اأو معرفة تفوق ما لدى 
النا�س.    األي�س من الأجدى له اأن يتعلم منها در�شًا، اأو يرى من خاللها النا�س؟ وكيف  �شي�شبح 
كاتبًا وماذا يكتب اإن مل يعرف النا�س على حقيقتهم مبا ينطون عليه من �شرور ومن عواطف 
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اأن يندفع ويعلن قبوله التام لعر�شها وت�شليم دفة قيادة نف�شه لها،  نبيلة يف الوقت  ذاته؟ كاد 
غري اأن الكالم ذاته الذي قاده اإىل روؤية  جديدة وفهم �شحيح، علمه احلكمة اأي�شًا، فما يدريه 
اأخرى قد ل  اإىل م�شكنها.    األي�شت هناك  من مفاجاآت  النتقال  به عند حد  �شينتهي  الأمر  اأن 
حتتملها ليلة واحدة.    اآثر الرتوي وعدم ال�شتجابة الكاملة لكل ما تعر�س عليه، فاأف�شل له اأن 
 ي�شل اإىل املعرفة �شيئًا ف�شيئًا، ل اأن ياأخذها مرة واحدة، فال ي�شتطيع حملها.    وقف وكخطيب 

تعود على اخلطابة خطا  يف الغرفة خطوات ثم ا�شتدار وواجهها، وقال : 

�شنني.    لقد  بلوغه يف  اأ�شتطيع  ل  ما  بي  وبلغت  اأثريتني حكمة،  اأنك  لك  -  دعيني اعرتف    
بل  و�شعيف،  عاجز  ي  اأننَّ بثقافته،  يتباهى  والذي  العمر  يف  يزيد  عليك  الذي  واأنا  يل  ك�شفت 
و�شحل اأمام جتربتك الإن�شانية وجراأتك.    ولكنني  اأملك اأن اأقول كذلك اأنك جتازفني بدون روّية 
بدعوة �شخ�س ل تعرفينه ول تعرفني اأي �شلوك �شي�شلك يف منزلك واأي  انفعال قد يظهر منه.   
 لقد تفهمت در�شك فاقبلي ن�شيحتي ول جتازيف يف اإدخال غريب اإىل حياتك، فلك خ�شو�شيتك 

   -  من دون �شك    -  لك ما حتبني اإخفاءه عن اأعني الآخرين، فال تتعجلي بدعوتي.    

   بدت منفعلة ومرتبكة وفاقدة التزان.    قالت : 
  -  اق�س معي بع�س هذه الليلة على الأقل، فاأنا على حافة اجلنون.    اأنا ما عدت اأحتمل احت�شار 
والدتي ول �شمت  عمتي ول وحدتي.    ولهذا اأنا اأبحث عن اأخي.    اأريده على ف�شاده وعلى �شوئه اأن 

يكون اإىل جانبي.    
   قال : 

  -  اأما اأخوك ف�شوف اأعر عليه، فاإذا جنحت يف ذلك اأكون كفيتك عبء ا�شت�شافتي ووفرت 
لك ما ت�شعني اإليه، فاأنا  واأنت يف النهاية غريبان ولكل منا طريقه املختلف.    مع اأنني و�شاأعرتف 
لك ب�شراحة :  اأ�شعر مبيل �شديد اإليك.    اإنَّ كل  ما فيك، كلَّ ملحة منك تبعث بي مننة جميلة، ولن 

اأن�شى ما حييت فعل هذه النمنة و�شوع هذا العطر يف نف�شي.    

قالت : 
  -  �شكرا لك �شراحتك التي عربت فيها عن نف�شك واللوحة التي ر�شمتها يل.    لكن اإذا ما 
قي�س لنا اأن نبقى معًا فحاذر  اأن تتمادى يف ذلك، لأن ذلك �شيعود عليك بال�شوء واأنا ل اأحب 

لك ال�شوء يكفيك ما ح�شل حتى الآن.    
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رّد عليها غا�شباً : 
  -  اإذا فالأبحث لك عن اأخيك فهذا اأف�شل يل.    

   ت�شاءلت : 
  -  كيف؟ كيف باهلل عليك؟ هل اأعطاك عنوانه؟

قال وهو يتجرع مرارة كالمها : 
  -  لقد ذكر يل اأماكن قد يتواجد فيها وقد ل ترغبني يف دخولها.    

   ردت عليه : 
  -  اإنها اأماكن �شيئة بالطبع، فال�شخ�س ال�شيئ يختار املكان ال�شيئ.    

   قال : 
  -  ها قد عرفت بنف�شك.    هل اأنت على ا�شتعداد؟

قالت : 
  -  �شاأدخل اأي مكان ما دمت اأنت معي.    

كان ل زال على غ�شبه، فعقب : 
  -  ب�شرط اأن ل اأعرب عن اأية عاطفة جتاهك.    

ردت بثقة : 
  -  يجب اأن ت�شتغني عن اأية مالحظة من هذا القبيل فهي ل تزيد الأمور ال �شعوبة ويلحق بك 

الأذى بالنهاية واأنا ل  اأريد لك الأذى.    
قال متحدياً : 

  -  ملاذا ت�شرين على حتذيري وتخويفي؟ ما ال�شري يف اأن اأعربِّ عن عاطفة بريئة طيبة، بنية 
�شادقة؟

قالت وقد لحت له عيناها اخل�شراوان اللتان كانتا قبل وقت ق�شري خم�شلتني كبحريتني 
وادعتني.    لحتا له �شديدتي  الق�شوة : 

  -  اأنا اأف�شل اأن اأعطيك اأف�شل ما عندي واأجنبك الأ�شواأ؟ اأما قلت لك اإن ال�شر يحركني.    فلو 
اأننا نرتك بيننا هام�شًا فلن  يوؤذي الواحد منا الآخر.    

   تفح�شها جيدا وما وجد يف كالمها ما ي�شري، بل وجد فيه على العك�س ما يرده اإىل �شوابه 
ومينعه من التمادي يف  ما قد ي�شيء اإليه.    

نه�س وقال : 
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  -  اإنها مقاه للح�شي�س والقمار، منت�شرة يف و�شط العا�شمة غري اأنني ل اأعرفها.    من الأف�شل 
اأن ن�شاأل مركز �شرطة  املدينة عنها �شندعي اأننا �شحفيان.    

  -  هيا بنا
   نه�شت وقالت : 

  -  ل تنق�شك الأفكار النرية، لدي اآلة الت�شوير يف ال�شيارة، �شت�شاعد يف الإيهام.    
رد عليها : 

  -  واأنت ل تنق�شك اجلراأة.    
ولكنه يف اللحظة املندفعة تلك، اللحظة التي اأو�شك فيها على اخلروج من غرفته مدفوعًا 
اإىل مغامرة جديدة، اأدرك  اأن خروجه من الغرفة التي األفها األفة �شديدة قد يكون خروجًا نهائيًا 
واإنه مو�شك على وداع قا�ٍس.    اإنها  حلظة انف�شال حادة عن املكان الذي �شمه  ل عودة بعده، 
الأمان الذي  واأ�شاه، الذي وهبه كلَّ  ذلك  واأ�شواقه  اأ�شهر.    املكان الذي احت�شن �شكينته  �شبعة 
احتاجه ووفر له الفر�شة لكي يتابع درا�شته بنجاح ولكي يقراأ ويحلم.    املكان الذي وفر له العزلة 
 ال�شرورية.    هنا اأقام �شبعة اأ�شهر، وهنا تاآلف مع كل قطعة اأثاث ومع كل زاوية.    هنا كان ينعزل 
متامًا عن الآخرين.    يخفي همه واأوجاعه ومن خالل هذه النافذة كان ينظر اإىل ال�شارع فريى 
�شف البيوت املرتا�شة املتقابلة وقد تدلت  قطع الغ�شيل من حبال تت�شل بالنوافذ ويلمح الن�شاء، 
الن�شاء البدينات والن�شاء اجلميالت، يف انهماكهن يف العمل ويف  حلظات �شجرهن ووقوفهن 

يراقنب ال�شارع يف خمول.    

اأو وهو يجل�س على مقعده  كان يراهنَّ وهو على رقدته، اإذا ترك يف ال�شتارة فتحة �شغرية 
مواجهًا للنافذة.    اإنها حلظة  وداع موؤملة.    وداع املكان الذي ل ي�شابه كل الأماكن.    املكان الذي 

�شارت له روح هي جماع كل �شي فيه وكل اأثر  يرتكه فيه وكل نف�س و�شحكة واآهة علقت به. 
   اأدركت �شعوبة حلظة الوداع هذه، فلقد مرت مبثلها من قبل دون �شك فعلقت : 

  -  ي�شعب عليك فراقها؟
   اأجاب ب�شوت خفي�س : 

  -  اأما ودعت عزيزًا من قبل؟
   ردت بكثري من الأ�شى : 

  -  بلى.    كانت حياتي دائمًا حلظات ات�شال وانف�شال موؤمل، اأماكن واأحبة، هنا يف عمان ويف 
بريوت.    ها اإن اأمي، حبي  الوحيد متوت الآن، ول تعرف اأيَّ فراغ �شترتك.    
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اإليها.    اإن�شان.    ودون اأن ينظر  وجد نف�شه يحنو عليها حنوًا ما �شعر مبثله من قبل جتاه اأي 
 و�شع يده على كتفها برفق  ودفعها باجتاه الباب.    قال مبا ي�شبه اللعنة : 

  -  تلك هي احلياة.    

   ردت بعده بالق�شد نف�شه : 
  -  تلك هي احلياة.    

   خرجا.    كانت متطر بدون توقف.    فتحت باب ال�شيارة وا�شتقلتها ثم فتحت له الباب واأخذ 
مقعده اإىل جانبها، غري اأن  عينيه ظلتا م�شدودتني اإىل غرفته التي تركها م�شاءة رمبا عن �شهو 

مق�شود.    

قال : 
  -  �شاأعود الليلة لأنام فيها.    

   كانت لديها م�شاغلها اخلا�شة، فهي م�شطرة لت�شويب م�شار ال�شيارة يف الجتاه ال�شحيح 
وقيادتها بحذر �شديد يف ليل  امت�شت اأمطاره الأ�شواء، فازدادت عتمته.    قالت بعد اأن اطماأنت 

اإىل �شالمة قيادتها : 
  -  ولكنك �شتاأتي معي.    لقد وعدت.    األي�س كذلك؟

   اأجاب : 
  -  ي�شرين اأن اأكون اإىل جانبك ولكنني اأحتدث عن النوم.    �شاأنام هنا حني يحني موعد النوم.   

 
   قالت : 

  -  األ تريد اأن تعرف اأين اأ�شكن وكيف اأعي�س.    لن تتعرف علّي جيدًا ال حيث اأعي�س.    
   اأجاب : 

  -  ل �شك يف ذلك اأكاد اأتخيل اأي رونق ملنزلك.    
   قالت : 

  -  ل تتم�شك بهذا العتقاد.    
   عزفا عن احلديث معا، وم�شت بهما ال�شيارة ببطء �شديد.    قالت بعد فرتة �شمت طالت 

ن�شبياً : 
  -  الأمر ل يخلو من الغرابة.    
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التفت اإليها واأدرك اأنها يف طريقها للحديث عما تراه غريبًا.    
اأ�شغى بانتباه.    تابعت : 

  -  كاأنك تتحرك �شمن دائرة هنا يف عمان وكاأنني اتبع خط الدائرة.    لقد بداأت ال�شكن يف 
م�شكن كنا منلكه واأقام فيه  اأخي، وها اأنت �شتنتهي اإىل ال�شكن يف م�شكننا حيث اأقيم اأنا.    هل 

ثمة فرق؟ �شتعرف فيما بعد.    
ما عقب على كالمها، فقد وجد فيه دللت واإيحاءات ت�شتحق منه وقفة متاأنية حتى يدرك 
مراميه.    قالت له قبل فرتة  وجيزة.   "اأنا ما اخرتتك.    لقد اختارك قدرك، منذ اأن وطئت قدمك 
هذا املكان "  والآن تقول له   "كاأنك تتحرك �شمن  دائرة.    لقد بداأت ال�شكن يف م�شكن كنا منلكه 
ثمة  اأنا  "  ثم  ت�شاأل   "هل  اأقيم  ال�شكن يف م�شكننا حيث  اإىل  �شتنتهي  اأنت  وها  اأخي  فيه  واأق��ام 
فرق "؟   "�شتعرف فيما بعد "  وتقول   "وكاأنني اأتبع دائرة ".    ما الذي ترمي اإليه؟ فلي�س كالمها عفو 
 اخلاطر، بل هو اإفراج عن �شر، عن خطة مدبرة اأو عن م�شار هادف.    اإنَّ روؤيتها لي�شت وليدة 
اللحظة.    هل اتبعت خط  الدائرة دون اإرادة منها اأم اأنها �شعت اإىل ذلك بكامل حريتها ولأمر 

م�شمر يف نف�شها؟. 

البداية املكان، وكل بداية تبداأ يف مكان، كل حدث يبداأ يف مكان، واملكان نف�شه، املكان الذي 
يبدو �شاكنا حمايدًا  ي�شكل اإرها�شا لفعل غري منظور.    فلالأ�شخا�س عالقة باملكان.    الأ�شخا�س 
الذين اأقاموا يف نف�س املكان يف اآن واحد اأو  تبادلوا الإقامة فيه اأو الذين يجاورون نف�س املكان.   
اختالف  على  املكان.    والأ�شخا�س  وتبادلهم  الأ�شخا�س  املكان.    وتبدل  بثبات  يت�شل   الأمر 
دوافعهم يت�شلون ببع�س ب�شبب ذلك املكان والت�شال ُيحدث تفاعل والتفاعل يدفع اإىل  اأحداث.   
 قد يجهل َطَرفا عملية التفاعل هذه احلقيقة، فيحدث ما يحدث ل باإرادتهما ولكن بفعل املكان 
وقد يدرك واحد  منهما الأكر معرفة، الأكر اإملاما بتفا�شيل هذه احلقيقة، في�شعى اإليها �شعيا 
دائبا مق�شودا.    فاإذا كان الأمر كذلك  فهوالذي يتبع خط �شريها ولي�شت هي التي تتبع دائرته، 
فما الذي دفع به اإىل �شل�شلة من الأحداث ابتداأت مبجيئها؟ اأهو  املكان اأم هي؟ وحتى لو كان 
هو املكان فهي التي ق�شدت ذلك املكان وهي التي اأخذت زمام املبادرة، وماذا تعني  الدائرة 
اآخر؟  اإىل مكان  املكان ذاك  به  اآخر؟ هل قذف  تبداأ به يف مكان معني وتنتهي يف مكان  التي 
اأم اختارت اأن  تاأخذه من ذلك املكان اإىل مكان اآخر؟ وملاذا يكون املكان الآخر هو الذي يقيم 
فيه؟ ما مل تكن هي الأ�شا�س ولي�س  املكان.    ثمة تفاعل بني املكان وال�شخا�س.    املكان امل�شيدة 
التي وطئته قدمه، فعلقت فيه.    كم من ال�شخا�س احتكَّ  بهم حتى الآن، وكم بقي من الأ�شخا�س 
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�شيحتك بهم يف م�شرية مغامرة هذه الليلة؟ لقد تعارك مع �شاحب امللك  وانتهى من املعركة 
ة لعنة حلت به.     فاقدا للمكان الذي اأحبه دون اأن يعرف اأيَّ

   و�شيدخل الآن اأمكنة �شيئة اأخرى ول يعرف اأيَّ �شوء �شوف ي�شادف.    تقول : "ال�شخ�س ال�شيئ 
اإل تعبريا عن هذه العالقة املتبادلة بني ال�شخا�س  ال�شيء ".    فلي�س هذا الكالم  يختار املكان 

والأمكنة وتاأثرياتها املتبادلة.    

ما  الكتمان.    اإّنه  كانت يف طي  اأخرى  اأمور  له  تتك�شف  بعد، حني  فيما  يتاأكد ظنه     ول�شوف 
اأخرى  اأماكن  اأو يف  بعينه،  املكان  بذلك  وات�شل  اإّل  الليلة  �شارك يف  اأحداث هذه  من �شخ�س 
تخ�س الأ�شخا�س اأنف�شهم.    اإنها الأمكنة ذاتها  والأ�شخا�س اأنف�شهم الذين يتبادلون الأمكنة اأو 
يكتفون باجلوار.    لقد ابتداأت عائلتها الإقامة يف م�شكن اأبي هوميل ثم  انتقلت لت�شتقر اإىل حني 
يف م�شكن جديد يف�شله عن م�شكن اأبي هوميل خالء كبري ثم ا�شرتى اأبو هوميل ذلك اخلالء 
 وق�شمه قطعا �شغرية.    �شيدت عليها امل�شاكن وزحف العمران حتى التقى مبنزل العائلة.    ثم احتل 

اأبو هوميل م�شكن  العائلة اجلديد فرحلت اإىل مكان اآخر.    

ِمَن الأ�شخا�س الذي ت�شبب يف كل هذه الأحداث؟من كان الدافع، املحرك لكل هذه     َفَمْن 
الأحداث؟ اأكان اأبا هوميل    -  ب�شبب �شوء م�شلكه واإف�شاده لأخيها    -  اأم هي بكل احلقد الذي 
ت�شمره؟ اأم هو ب�شذاجته التي جعلته يف طوعها ويف  خدمتها؟ اأم الدكتور اأحمد الذي �شيظهر 
لحقًا والذي �شكن مكانًا جماورًا، ال�شديق القدمي لعائلتها وامل�شارك الفاعل يف  اأحداث هذه 
الليلة؟ ما هو املكان بعينه بني كل الأمكنة الذي حمل بذور كل الغ�شب والذي فجر الأحداث 

وبعث  م�شاعر كانت يف طي الن�شيان اأو م�شكوتا عنها.    

   امل�شاكن جميعها اأقيمت على اأر�س خالء طرف اجلبل ال�شعب اخلطر الذي كان �شقُّ �شارع 
اأخذ مكانه يف بدايته  فيه، بتلك الأدوات  الب�شيطة، عماًل مغامرًا وجمنونًا.    اأول تلك امل�شاكن 
حيث الأر�س اأرحب واآخر تلك امل�شاكن ذلك  الذي بناه ابو هوميل واأ�شكن يف الطابق الثاين منه 
عائلتها ثم جاء والدها وانتقى بقعة بعيدة جدا عن كل املنازل واأقام  م�شكنًا م�شتقاًل ومتميزًا 
بانفراده ورفاهه، وو�شله بال�شارع الأعلى املمهد بدرج، يجعل الو�شول اإليه ممكنا ويجعل  و�شول 
النا�س من اأ�شفل املنحدر متعذرًا عليهم.    ثم ا�شرتى اأبو هوميل معظم الأر�س بني م�شكنه وم�شكن 
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عائلتها  وق�شمها اإىل قطع �شغرية، ت�شابق اأ�شحاب الدخول املحدودة اإىل �شرائها وبدوؤوا البناء 
والزحف نحو الأعلى حتى  ات�شلت امل�شاكن مب�شكن العائلة.    اأقام النا�س م�شاكن مرتا�شة، �شغرية 
قليلة احلجرات، ح�شروا عائالت �شغرية  وكبرية داخلها ثم كربت العائالت ال�شغرية وا�شطر 
النا�س اإىل زيادة طوابق اأخرى اإىل امل�شاكن القدمية واأغواهم  ذلك بتاأجري ال�شقق ملن ل ميلكون 
م�شاكن، فتوافذ من هم اأقل دخال اأو من هم غرباء ل ميلكون قوت يومهم اأو  اأ�شحاب �شوابق يف 
الإجرام، اأخفوا اأنف�شهم �شمن هذا احل�شد العجيب يف تنوعه.    وجذب ال�شارع عائالت امتهنت 
ال�شارع  اكتظ  لقد  املخدرات،  يخدمونه يف جتارة  باتباعه ممن  اأبو هوميل  كما جاء   الدعارة 
الواحدة  العائلة  وف�شلت  وا�شعة  مغارة  يف  ال�شكن  اقت�شمت  اأربع  عائالت  اأن  لدرجة  بالنا�س 

نف�شها عن الأخرى ب�شاتر.    وانت�شرت البقالت  ال�شغرية واختلط احلابل بالنابل.    

لقد توا�شع اجلميع بدون اتفاق معلن على اأن يرتكوا الو�شع على عالته، واأن ل يزج الواحد 
اأنفه يف اأمر الآخر، واأن  ل يفجر اأحداثا دامية، غري اأنه كان ل بد من بع�س ال�شجارات املحدودة 

ول بد من تدخل ال�شرطة ول بد من اإخراج  البع�س من بيوتهم يف الليل اأو و�شح النهار.    
   اأبو فوؤاد البقال الوحيد الذي يعرف اأ�شرار النا�س، اأبو فوؤاد ال�شاهد املحايد ال�شامت والذي 
   -  ل�شبب ما    -  مال اإىل  جالل الهزيعي وقدم له املالحظة تلو املالحظة عما يجري يف ال�شارع 

دون اأن ي�شري اإىل مكان بعينه اأو ي�شمي  اأ�شخا�شًا بالذات.    

اأنه مل يخربه �شيئًا عن اأبي هوميل، بل كان ي�شاأله اإن كان يزوره، فما اأن ينفي ذلك     حتى 
حتى يقول له هذا اأف�شل.    ولقد �شاهد بنف�شه ن�شاء يدلل مظهرهن على اأنهن حمرتفات دعارة، 

و�شاهد ل�شا يحيط به رجال ال�شرطة ومي�شكون به  و�شاهد اأطفال يلعنون رجال ال�شرطة.    

ورغم كل ذلك ما اكرت ول طلب معرفة املزيد.    كان ياأوي اإىل غرفته ويغلق الباب فيعي�س 
على مزاجه اخلا�س  وفق ترتيباته اخلا�شة.    بقي ال�شر بعيدا عنه �شبعة اأ�شهر وبقيت الأحقاد 
خارج غرفته �شبعة اأ�شهر.    ول�شبعة اأ�شهر تنقل  بني م�شكنه واجلامعة ومقهى �شهرزاد، وخالل 
بدون  اإن�شانية،  بدون  جتربة  اأنه ظل  و�شالته.    غري  ثقافته  ويف  درا�شته  تقدم يف  اأ�شهر  �شبعة 
معرفة بحياة النا�س وما يوؤثر يف �شلوكهم.    النا�س الذين هم يف اأدنى درجات املجتمع، النا�س 
 الذين يرفع �شعار الدفاع عنهم، ل يعرفهم ول يعرف معاناتهم ول يعرف اأية حياة اختاروا واأي 
اأن  من  بدل  والذين  وال�شر،  البغ�س  وحل حملها  براءتهم  فقدوا  نهجوا.    النا�س  الذين  �شلوك 
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يوجهوا غ�شبهم ملن تركهم على هذه احلال اأو  الذين اأرادوا لهم هذه احلياة البائ�شة.    وان�شغلوا 
مبعارك فيما بينهم اأنف�شهم، يف تناف�س غري مريح ويف تزاحم م�شر.    

وها هو يدخل �شاحة املعركة بدون معرفة لأعدائه وبدون �شالح.    اإنه حار�س الأمرية وتابعها.   
 اإنه جنديها الذي اقتحم  اأماكن اأعدائها، اإنه البطل الوهمي لأمرية غريبة املطامح والطبائع.   
 اإنها ل تقول له ماذا يتوجب عليه اأن يفعل ولكنها  توحي له بذلك فينربي متطوعا بهمة الفار�س 

واندفاعه.    

   قطعت عليه ت�شلل اأفكاره حني �شاألته بحنان بالغ ورقة متناهية وكاأن روحًا طيبة نقية ترفرف 
عليها الآن : 

  -  كيف ت�شعر الآن؟
اأجاب : 

  -  كمن يدخل مغامرة غري حم�شوبة النتائج.    اإن ذلك مبعث قلقي لأن الأحداث فاجاأتني وما 
تركت يل خيارا، اإنني عادة  اأ�شع الهدف بنف�شي ولغاية اأن�شدها واأخطط جيدا ملا اأريد.    

قالت : 
  -  ولكنك اأنت الذي و�شع الهدف ور�شم اخلطة واأنا التي جاريتك واأنا التي اأتبعك.    
   ما اأراد اأن يو�شع يف جرحها واأن يبعث اإليها مزيدًا من الأمل، فخاطبها برقة اأكر : 

  -  ا�شمحي يل يا رفيقة ليلتي.    يا من ا�شتحوذت على عاطفتي، اأنت الوديعة احلنونة وال�شحية 
اأقول دون ق�شد الإ�شاءة  اأن  اأنت التي  متتلئني حقدا وعاطفة نبيلة.    ا�شمحي يل  اآن واحد،  يف 
اليك.    اإّنني كنت يف غرفتي �شاهيا لهيا عن كل  ما يجري يف اخلارج واإنك يف خل�شة من وقتي 

جئتني وحدث ما حدث.    

قالت : 
  -  ذلك لأنك جتهل عمان وما ميكن اأن يحدث لك فيها.    اإنك �شيء التخطيط واإل ما كنت 
جئت اإىل عمان.    فاأنت ما  ح�شبت النتائج حني قررت الن�شالخ عن مكان هادئ اآمن والنتقال 
اإىل مدينة ل جذر لها.    مدينة خمتلطة تعج باأقوام  من منابت خمتلفة، يناف�س بع�شهم بع�شا 
وياأكل الكعكة من يقدر على اأكلها ويرتك الفتات لآخرين وهم الكرة اجلائعة  التي ل يكفيها 

الفتات.    كيف كنت تعتقد اأنك �شتظل مبنجى من هذا ال�شراع بعيدًا عن الأحقاد والآثام؟
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   قال : 
  -  امل�شكلة تكمن يف اآكلي الكعكة كلها وما هوؤلء الذين يتناف�شون على الفتات اإل ال�شحايا.    

ردت عليه : 
  -  اأنت تتحدث عن العموميات ول ترى الواقع.    اإنك تقراأ كتابًا �شطره �شخ�س يجل�س يف برج 
عاجي ول يعرف عمان.    اأنت ل تعرف التداخل بني الغنى والفقر وكيف ينتقل الفقري بذكائه اإىل 
مواقع الغني وكيف ي�شقط الغني اإىل مواقع  الفقر.    وحتى اأ�شحاب الكعكة، اأ�شحاب الن�شيب 
الأكرب فيها يتقاتلون فيما بينهم واأنهم اأي�شا �شحايا ل يعرفون.    اإ�شاألني اأنا.    فاأنا ابنة عائلة كان 
لها ن�شيب يف الكعكة ثم مل حت�شل حتى على الفتات واأنا اأعمل يف �شركة ملن لهم  ن�شيب يف 
الكعكة الآن، كما عملت لدى غريهم.    اإنني اأعرفهم معرفة جيدة، اأعرف ال�شو�س الذي ينخر 
حياتهم،  فتتحطم من ثمة اأ�شواأ حتطيم، اأنا التي اأبدو لهم وجبة �شهية يرغبون يف اأكلها والتلذذ 
بها، فيقرتبون مني ويتخلون عن  اأقنعتهم ويك�شفون يل جوعهم و�شرههم، فال ينالون مني �شوى 
الزدراء.    ول يرجعون اإل باأمل يعت�شرهم وخيبة اأمل  مريرة.    ول يقت�شر الأمر عليهم، فما يحدث 

بني الفقراء الباحثني عن الفتات اأ�شواأ واأكر مرارة.    

   اإنها عمان يا رفيق ليلتي.    عمان التي كنت جتهل وعمان التي تدخل الآن م�شالكها وتتعرف 
ال�شر يف نفو�س و�شمائر �شكانها،  التي يع�شع�س  بنف�شك مما يحدث فيها.    اأنت الآن يف عمان 
والتي �شتقودك يف اأي وقت اإىل معركة.    ورمبا ما  لحظت ذلك من قبل.    لأنك كنت تعزل نف�شك 
اأنت  وها  عزلتك  اقتحم  عليك  ال�شر،  جاءك  غرفتك  يف  واأنت  غرفتك.    وحتى  يف  النا�س  عن 
فقدت امل�شكن الذي كنت تلوذ به وتتجه اإىل مكان ل تعرف اأيَّ �شوء �شتواجه فيه.    وتفنت بفتاة 
 حتذرك من الفتتان بها، فتود اأن تهرب منها ول ت�شتطيع.    اإن احلياة يف عمان غريبة الأطوار، 

متقلبة، �شر�شة ل  ترتك لالإن�شان ف�شحة من الأمل ول ترتكه و�شاأنه.    

   فكر اآنذاك مبا قالت ووجد فيه اإ�شهاما بالغ الأهمية يف هتك �شره، ودفعه لأن يرى النا�س على 
حقيقتهم فال يكتفي  برفع �شعارات رنانة، مثل اأنه ينحاز اإىل الطبقة العاملة يف �شراعها �شد 
اأ�شحاب روؤو�س املال ثم ي�شرتيح وجدانه  وير�شى عن نف�شه.    الو�شع اأكر تعقيدا من الرتهان 
لهذه الفكرة التي ت�شنف النا�س �شنفني وتتجاهل كل تلك  الأو�شاع الغريبة ال�شاذة للنا�س الذين 
اإدراك غفلتهم يف ت�شارعهم على الفتات.    اإن  �شارع ال�شكافية     هم يف احل�شي�س وتغفل عن 
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-  مثال    -  ل ي�شم على ما بلغه اإّل قلة من العمال مع اأنه ابتداأ بادئ ذي بدء باأ�شحاب حرفة �شنع 
 الأحذية الذين مار�شوا مهنتهم يف الوادي و�شكنوا قريبا منه عند اأول منحدر اجلبل، ومع ذلك 
فاإنه ل يرى يف هذا  احلي اإل اأج�شادًا متهدلة ووجوها منفرة ومالمح بوؤ�س ومظاهر فقر.    وهو 
يعي�س بينهم ومل يتوقف حلظة واحدة للتفكري  يف هذا اخلليط العجيب من الب�شر املخدوعني 
واملرتوكني على �شوء حالهم.    هنا ل تتدخل ال�شرطة اإل لعتقال ل�س  اأو �شاقطة.    اإنه يكتفي باأن 
القانون  عليه،  هو  ما  على  الو�شع  لتثبيت  قواعد  ير�شي  الذي  القانون  لقراءة  �شاعات  يجل�س 
 الذي يجهله هوؤلء ومل ياأخذ اأمرهم فيه ويجل�س ليقراأ الكتب الفكرية مبعزل عن حاجات النا�س 
ف�شيكون �شاأنه �شاأن من  يرعى فكرا ل ت�شرب جذوره يف الأر�س.    اإنها الدليل الذي يحمل مفاتيح 
املعرفة والذي يفتح له الباب تلو الباب،  ولهذا فاإنه يجد نف�شه لأول مرة م�شدودا اإليها، تابعا لها 
يحدوه ف�شول عجيب.    اإنَّ امل�شكلة    -  اإذا كان ثمة م�شكلة    -  تكمن  يف نف�شه، يف ذهوله ال�شديد 
و�شذاجته وان�شرافه عن النا�س، اإّل تلك القلة التي جتل�س يف مقهى �شهرزاد والتي ل  تتجاوز 

جتربتها جتربته.    

   �شاألته : 
  - ملاذا اأنت �شامت؟ ما الذي يدور يف خلدك؟

رفع راأ�شه والتفت اإليها.    كان �شيقول لها اأنت م�شيبة، غري اأنه ما رغب اأن ي�شلم قيادة نف�شه 
بهذه ال�شهولة.    

اأجاب : 
  - ل �شيء
   اأ�شرت : 

  -  بل اإنك تفكر باأمر ما.    قل ما هو؟.    
   اأجاب : 

  -  ل �شيء مهم.    كل ما يف الأمر اأنني ل اأتفق مع كل ما تقولني.    اأنت ل ترين اإّل اجلانب ال�شيء 
يف النا�س وما  حدثتني عن حلظة �شالم واحدة او حلظة اإ�شاءة ان�شانية ؟

�شاألت : 
  -  وماذا تقول عني اإذًا يف غمرة كل ذلك ال�شوء؟ ل بد اأن تقول اإنني واحدة اأي�شا من هوؤلء.   

 لقد دخلت غرفتك واأنت  ال�شاب العازب وها اأنا اأرافقك يف مغامرة اإىل مقاه �شيئة ال�شمعة.    
لثقتها  اجل�شيمة  اخل�شارة  وتلك  تفكريها  يف  احلادة  النعطافة  تلك  م�شتغربا  فيها     حدق 
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بنف�شها.    
ا�شتدار بكليتيه اإليها.    كان ل زال مفتونا بها، فهي الدليل على اأن النا�س لي�شوا كلهم �شواء 

ولي�س كلهم دميمني ولي�شوا  كلهم جهلة.    اإنها ينبوع اإ�شاءة واإدراك وذات رونق وبهاء.    

قال لها : 
اأنت  واإنَّك  راأيت،  واأروع من  اأبهى  اإّنك  لقلت لك  اأنني اخ�شى مغبة غ�شبك  لول    -  ا�شمعي 

ال�شخ�س الذي اأحتاجه.    اأنت  دليلي وم�شباحي الآن : 
  -  هل �شتنتقل للعي�س يف منزلنا ولو لب�شعة اأيام، حتى جتد لنف�شك م�شكنا اآخر، اإنني اأخ�شى 

من �شر تدبريه.    
�شاألها �شوؤال بدا لها نا�شزا ولكنه احتاج اإىل قدر من ال�شجاعة لطرحه : 

  -  اأنت تهتمني بي اإذًا؟

   اأجابت   : 
  -  بالقدر الذي اأحميك فيه واأدفع عنك اخلطر الذي جلبته لك.    

   خاب ظنه وامتقع يف احلال، فقد تهياأ له اأنها ميكن اأن جتامله بقولها :  واأنا ارتاح اليك واأحب 
اأن تبقى اإىل جانبي.    

�شتكون  اأي�شا  اإليك.    اأنت  الواحد  �شرًا يجذب  اأحببت رفقتك.    اإن فيك  فاإنني    -  ومع ذلك 
دليلي اإىل اأ�شياء اأجهلها.    

   قال : 
  -  اأ�شمعي اآن�شة.    لقد �شعفت يف حلظة فاأخذت تهديد اأبي هوميل على حممل اجلد ولكنني 
عادة �شرعان ما اأمتا�شك من  جديد.    لن يجروؤ واحد مثله على طردي من م�شكني.    فاأنا م�شتاأجر 

ويل حقوق �شوف اأدافع عنها ب�شراوة.    
  -  اإذا فاأنت لن تقبل دعوتي؟

تعني عليه اأن ي�شارحها مبا يرغب فيه.    قال : 
  -  اإنني �شخ�س له خ�شو�شيته واأحب العي�س يف خلوة.    

اأ�شاحت بوجهها �شوب النافذة وقالت : 
  -  اأخ�شى اأن تكون مكرها على مرافقتي واأنت حتقد علّي؟
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اخللف.    انبثق  اإىل  املم�شوط  الق�شري  و�شعرها  الذهبي  وقرطها  عنقها  اإليها.    تاأمل     نظر 
بداخله يف تلك اللحظة �شعور  باأنه ل يقوى على مفارقتها، واأنه �شيبقى اإىل جانبها ما طاب لها 

من الوقت.    
   قال : 

هفوات  اإرتكب  منزلك !  لكنني  يف  اأقيم  اأن  اأحب  الليلة !  ولكم  هذه  مرافقتك  اأحب  -  لكم    
�شغرية عادة ت�شدر عن طي�س  واأخ�شى اأن تعيبي علّي هفواتي وطي�س اأفعايل.    

   التفتت اإليه و�شاألت : 
  -  اأتت�شرف بطي�س حقيقة؟ ل يبدو من مظهرك اأنك تفعل ذلك؟

   اأجاب : 

  -  اإنني اأت�شرف باتزان كهل اأحيانا وطي�س طفل اأحيانا اأخرى.    
   قالت : 

الأ�شماء  نتبادل  ومل  م�شرتكة  مغامرة  نخو�س  اأننا  ذلك  كذلك.    ودليل  كذلك.    واأنا  -  واأنا    
بعد.    

   قال منده�شاً : 
  -  اأمل اأخربك عن ا�شمي؟

   اأجابت : 
  -  ل، ول اأنت �شاألتني عن اأ�شمي.    

قال : 
  -  ا�شمي جالل الهزيعي واأنا من بلدة هزيع يف �شمال الأردن.    مدر�س �شابق وطالب حديث.    
  -  واأنا دلل متر هندي والدي من مواليد يافا، ابن تاجر قما�س وجدي الأول، كما عرف عنه 
بائع متر هندي وقد جمع  ثروة من بيع التمر هندي، والدي تويف بعد اأزمة مالية �شديدة واأنا 

الآن �شكرترية.    
   قال : 

  - عا�شت الأ�شماء.    
ثم  بقليل  املركز  املدينة.    جتاوزا  �شرطة  مركز  فيه  بلغا  ال��ذي  الوقت  يف  �شحكا  وانفجرا 
الت�شوير وحمل هو  واآلة  املظلة  وترجال  متخذين هيئة �شحفيني، فقد حملت  ال�شيارة  اأوقفت 
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دفرت مذكرات �شغريًا مما يوزع للدعاية وجدته  يف جيب �شيارتها.    وعندما �شاألهما ال�شرطي 
الذي يحر�س باب املركز اأجاباه اأنهما �شحفيان ويرغبان يف مقابلة  املالزم امل�شوؤول فاأذن لهما.   
 �شعدا الدرج اإىل املركز ثم وقفا بح�شرة املالزم وطرحا عليه املهمة و�شاأله اأن  ير�شدهما اإىل 

هذه الأماكن.    
اختاراه  الذي  الوقت  ومن  الغريبة،  واأطوارهم  بعامة،  ال�شحفيني  عقول  غفلة  من  �شحك 
بخا�شة.    غري اأنهما اأكدا له اأن  مهنة ال�شحافة �شاقة بطبيعتها واأنهما �شيكتفيان بواحد من هذه 
اتخذ هيئة  جدية وحذرهما من خطورة هوؤلء  اأخرى ومع ذلك  املالزم مرة  املقاهي.    �شحك 

الأ�شخا�س.    
   طماأناه اإىل اأنهما يعرفان كيف يتعامالن مع مثل هوؤلء، فلي�شت هذه املرة الأوىل التي يلتقيان 

فيها باأ�شرار.    
   بلغا مقهى يف طريقهما وهو مقهى منزو �شيء الإنارة، عابق بروائح نتنة.    

   قالت بانفعال : 
  -  اأمي متوت واللعني يلعب القمار ويح�ش�س.    

دخال اإىل املقهى.    كان نفر من الأ�شخا�س يتوزعون عددا من الطاولت، ما كان باإمكانهما ان 
يلّما باملكان غري  املاألوف من نظرة واحدة، فال بد اأن يرتيثا قلياًل ليعتادا الإنارة ال�شيئة.    توقف 
الالعبون عن اللعب وا�شراأبوا باأعناقهم  ماآخوذين بهذه املفاجاأة التي ل تخطر بالبال.    فلي�س 
من املعتاد ان يغامر ال�شخ�س العادي بدخول مقهى كهذا، فكيف  بفتاة يعطي مظهرها انطباعا 
اأمريته،  متهيىء  اإىل جانبها مثل جندي يحر�س  ار�شتقراطية النتماء.    كان جالل يقف  باأنها 
للدفاع عنها.    توقف النادل اأي�شا عن احلركة وبحلق فيهما بان�شداه تام.    ثم جاءهما رجل قوي 
البنية ممتلئ  اجل�شد، تدل �شحنته وجرح يف وجهه على تاريخ من املجابهات ال�شر�شة.    �شاألهما 
لإجراء  هندي  متر  خالد  يدعى  �شخ�س  عن  �شحفيان  ويبحثان  اأنهما  فاأجاباه  �شاأنهما،  عن 

مقابلة معه.    عب�س الرجل واأنكر معرفته به ووقف بانتظار  خروجهما.    

   خرجا.    كان املكان قد لفظهما من دون �شك وترك يف نف�شيهما مرارة و�شعورا بعبث تكرار 
املهمة  هذه  عن  را�س  غري  فكرته،  الأ�شا�س  يف  الفكرة  اأن  مع  اآخر.    بدا  جالل،  مكان  دخول 
امل�شتحيلة البغي�شة يف اأماكن موح�شة مكربة،  كما اأنه مل يرت�س لدلل اأن تتاأذى ب�شبب اقرتابها 

من خملوقات �شوهاء، فلقد لحظ باأية عيون نهمة بحلقوا بها.    قال : 
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  -  يكفي هذا املقهى فلن جند تعاونا منهم.    
   ردت برجاء : 

  -  مقهى اآخر فقط ما دمنا يف املنطقة.    
   �شاألها بغيظ : 

  -  اأي�شتحق منك هذا العناء؟
  -  ول اأقل منه.    اأمي متوت واأنا بحاجة اإىل م�شاعدته، على الأقل ليمدين ببع�س النقود، لقد 

اأخد منها الكثري وما اأعطى  �شيئا.    

   كتم غيظه و�شار معها اإىل مقهى اآخر يقت�شي بلوغه اجتياز ممر معتم.    ما كان املقهى الآخر 
مبختلف عن الأول  ب�شيء، با�شتثناء اأن عدد الأ�شخا�س هنا اأكر واللغط الذي اأثاره دخولهما 
اأن ل وجود خلالد يف  الداخل طلب اليها الن�شحاب اإىل اخلارج ووقف  اكرب.    حيث تبني لهما 
بانتظار اأن يجد من يطرح عليه ال�شوؤال.    جاءه رجل ي�شابه الأول يف  فظاظة مظهره و�شاأله عما 
يريده.    فاأخربه اأنه يبحث عن �شخ�س يدعى خالد متر هندي.    فعب�س الرجل اأي�شًا واأ�شاح  عنه، 
اأبدى رغبته يف امتالك دلل وم�شاجعتها،  وبينما كان يهم باخلروج �شمع تعليقا من �شخ�س 
فا�شتدار غا�شبا ومل  يتعرف على ال�شخ�س الذي اأبدى التعليق، اإذ اإن اجلميع انكبوا على ورق 

اللعب متجاهلني نظرته املتفح�شة.    حينها  قال : 
  -  من ال�شافل؟

نه�س رجل فارع الطول نحيل القامة، نهم النظرات، تتدىل من �شفتيه لفافة وقال بتحد : 
  -  اأنا  

مل يجد منا�شا من ال�شجار ف�شفعه على وجهه.    رد الآخر بلكمة اأدمت اأنفه ما اكتفى بذلك، 
فقد تراجع قليال واأخرج من  جيبه �شكينا واأ�شهرها يف وجهه.    نه�س اآنذاك عدد من ال�شخا�س 

وحالوا بني زميلهم وجالل ثم رجوه اأن يبتعد عن  ال�شر.    

خرج جالل ناقما، ينزف دما.    حلق به النادل م�شرعًا واأخربه اأن خالدا يف ال�شجن ثم ا�شتدار 
وعاد مبثل ال�شرعة التي  اأتى بها.    

كانت دلل تقف خارج املقهى فاقدة ال�شرب، حترك قدميها بانفعال وتتحا�شى من مير بها 
اإذ راأته يقرتب منها والدم ينزف منه.    تناولت على  م�شتعينة باملظلة لتخفي  وجهها.    ارتاعت 

الفور منديال حريريا من جيب معطفه واأخذت  مت�شح الدم.    �شاألته عما حدث.    قال : 
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  -  خالد يف ال�شجن.    

   قالت   : 
  -  ل يهمني اأمر خالد الآن.    ماذا حدث لك؟

  -  ماذا تتوقعني ؟ وجه لك اأحد الأ�شخا�س اإهانة فما غفرتها له.    
   قالت : 

  -  ما كان يجب اأن تت�شاجر معه.    
   قال : 

  -  ما كان باإمكاين اأن اأغ�س الطرف عن الإ�شاءة اإليك.    
   قالت : 

  -  �شكرا لك ولكن كيف تعتقد اأن مثل هوؤلء ي�شيئون اإيّل.    اإنهم حثالة.    كان يجب اأن ل ت�شغي 
اإليهم.    

ل يفيده اأن ياأ�شف الآن، فما حدث كان مقدرا له اأن يحدث وهو لي�س بالأمر اخلطري.    لقد 
انتهت املغامرة باأقل اخل�شائر  وحققت ما جاء من اأجله.    وها هو الآن ينال مكافاأته.    اإنها حتنو 
عليه وتعامله بلطف زائد.    اأدخلته حتت مظلتها و�شبكت  ذراعها بذراعه و�شارت به نحو ال�شيارة.   
 رافقها طائعا م�شتت اخلاطر متجنبًا التفكري مبا حدث.    تعاقبت على خميلته  خالل تلك امل�شافة 
الق�شرية الكثري من امل�شاهد والأحداث التي ح�شلت يف املا�شي.    كانت امل�شاهد ترتاءى له وهو 
 يعرب ممرات وي�شعد اأدراجا ويحاذي اأ�شخا�شا فال يلحظ وجودهم وكاأنه ي�شري يف ليل تباعدت 

فيه املرئيات كلها  با�شتثناء دلل التي اأن�س وجودها.    �شاألته : 

  -  كيف ت�شعر الآن؟
   لأول مرة منذ �شنني طويلة، ومنذ اأن قال لأمه باهلل عليك كفي عن معاملتي كطفل بعد اأن 

نه�س من رقدة مر�س  طويلة، �شمع �شوتا دافئا حانيا ي�شاأله كيف ت�شعر الآن.    رد عليها  : 
  -  بخري.    اأ�شعر ب�شعادة تغمرين لأن خطتي جنحت.    على الأقل عرفت مكان اأخيك.    

قالت : 
  -  ل، �شحيح، هل ت�شعر باأمل؟

   اأجابها : 
  -  ل تكرتثي فهذا جرح تافه ل ي�شري رجاًل.    
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قالت : 
  -  ولكنك بحاجة اإىل طبيب.    هنا كثري من اأطباء الأنف والأذن واحلنجرة.    انظر اإىل اجلهة 

املقابلة.    هناك عيادة طبيب.    دعنا نقطع ال�شارع.    
اأنف  وعالج  معهما  عاد  ولكنه  عيادته  مغادرة  و�شك  على  كان  ال��ذي  الطبيب  اإىل     اأخذته 
جالل واأعطاه حبة دواء وترك  له باقي العلبة لياأخذ منها ثالث حبات يف اليوم.    �شكر الطبيب 
على  كلي  وانفتاح  غامر  بل  بفرح طفويل  فقط،  نزيفه  اأوقف  بجرح  لي�س  وخرج،  اأجره  ونقده 
املدينة باأ�شوائها اخلافتة وعا�شفتها و�شدة بردها.    عادا اإىل ال�شيارة.    قالت وهي  ت�شغل حمرك 

ال�شيارة : 
  -  احلمد هلل.    

وا�شتباك ذراعيهما  يدها احلنونة  للم�شة  اللذيذة  الرع�شات     اأ�شبل عينيه هانئا، م�شتعيدا 
وتالم�س كتفيهما حتت مظلة  واحدة وا�شتعاد ب�شغف كلماتها الرقيقة احلانية.    �شاألته : 

  -  هل تذهب اإىل منزلك لتغري قمي�شك؟ هل حتتاج اأ�شياء اأخرى؟
قال : 

  -  ما اأريد هو اأن يظل عجل ال�شيارة يدور ومي�شي يف ال�شوراع.    كاأنني ما عرفت عمان من 
قبل، وهذه العا�شفة التي  بدت يل مبعث كدر يف ال�شباح تثري ن�شوتي الآن.    

   قالت : 
  -  ولكنني م�شطرة للعودة اإىل اأمي.    اعذرين، فقد م�شى وقت طويل على خروجي من املنزل.   

 
اأفاق من ن�شوته على واقع ل ميكن جتاهله، فرفع جذعه وقال : 

  -  معك حق.    فلنذهب فورا.    هذه واحدة من حلظات طي�شي التي حدثتك عنها.    
نظرت اليه واأ�شارت اإىل قمي�شه امللطخ بالدماء ثم قالت : 

  -  اآخذك اإىل منزلك، غري قمي�شك على الأقل.    لن ياأخذ منا وقتا.    منزلك يف الطريق من 
منزلنا.    

   قال : 
  -  ل، ما دامت اأمك يف نزاع املوت.    ل حاجة لتغيري قمي�شي الآن، اطمئني على اأمك اأوًل ثمَّ 

تعيدينني اإىل م�شكني  اإذا كان الو�شع مطمئنًا.    
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قالت : 
  -  اأمي يف حالة غيبوبة منذ الأم�س، وقد تعي�س اأياما على هذه احلال وقد ل تعي�س.    لن نعرف 
ماذا ينتظرنا هناك.    غري  قمي�شك وخد ما �شئت :  فر�شاة اأ�شنان، اأداة حالقة، كتب الدرا�شة، 

تقول اإّنك منظم يف كل �شيء وتخطط ملا تفعل وها  اأنت تت�شرف بدون مبالة.    
حالة  يف  اأمها  دامت  ما  الآن  عنها  ينف�شل  اأن  فكر  م�شكنه،  اأمام  ال�شيارة  توقفت     عندما 
يعيد  اأن  اإىل  نف�شه، بحاجة  اإىل خلوة ق�شرية مع  اأياما، فهو  بحاجة ما�شة  ت�شتمر  غيبوبة قد 
فر�شته  ياأخذ  اأن  بو�شعه  ولي�س  حلظات  مربكة  يف  اتخذت  التي  والقرارات  بدعوتها  التفكري 
هناك.    �شيكون للموت احل�شور الأقوى، ال�شلطة الكاملة، حيث يرتاجع الفكر  وينح�شر يف زاوية 

�شيقة هي املوت.    

   راأى اأن من حقه اأن ينعم بق�شط من الراحة بعد كل هذه الأحداث املثرية واأن يقرر بنف�شه 
يكون قراره �شادرا عن  اأن  فيه، من حقه  تبعثها  التي  الفي�س من  النمنمات  مبعزل عن ذلك 

�شلطة عقله بعيدا عن املوؤثرات.    �شاألته بعد اأن طال به  ال�شكوت يف ال�شيارة عما يفكربه : 
   قال : 

اإىل اخللوة  بحاجة  واأنني  اأن ذهني م�شتت  الليلة يف منزيل.    اأ�شعر  �شاأبقى  اأنني  -  اأعتقد    
بنف�شي.    

   قالت برجاء، با�شتغاثة يائ�س بحاجة اإىل من يع�شده وي�شد اأزره : 
  -  الوقت ما زال مبكرا.    الليل يف اأوله، اأق�س وقتا ق�شريا يف منزيل، اأنا واأنت نحتاج اليه.   
 اأعرف موقع املنزل على  الأقل، لتزورين فيما بعد.    األ�شت ترغب يف ذلك.    األ تود اأن تراين مرة 

اأخرى اأم اأنك كرهت �شحبتي وما �شببت لك  من اأذى؟

   �شمتت قلياًل ثم تابعت ب�شوت مت�شنج : 
  -  اأعرف اأنَّني موؤذية.    ل ياأتي مني �شوى الأذى.    ولكنك اأول من وثقت به يف حياتي واأكر من 

اأحتاجه الآن.    
�شمتت مرة اأخرى حتى هداأ روعها وتابعت : 

لن  عليك.    اإنها  تتعرف  عمتي  لك.    دع  �شاأخ�ش�شها  التي  الغرفة  معي.    �شاهد  -  تعال    
تبادلك الكالم، غري اأنها بفرا�شتها  �شتعرف اأي �شنف من النا�س اأنت.    ل تكرت للطريقة التي 
�شتتفح�شك بها وجتاهل وجودها متاما.    كل ما اأريده اأن  تراك وتعلم اأنني اخرتتك اإىل جانبي.   
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 �شوف تن�شحب حينئذ اإىل غرفتها.    اأنا ل اأحب اأن اأتوزع بني اأمي وبينها.    ل اأريد  اأن اأحقد عليها 
اأكر مما فعلت الآن.    فلقد �شامت والدتي الكثري من العذاب يف ال�شابق.    

   كان ينظر اإليها اآنذاك ويراقب انفعالها ويود لو يعلن ا�شتجابته يف احلال، غري اأنه تركها 
تلملم عباراتها وت�شتعيد  �شكينة نف�شها وفكر لو اأّنها ما اأحلت عليه، لكان يف ذلك ما هو اأف�شل 
له، فما يرغب فيه الآن هو اأن يرتك وحده  وي�شتلقي على �شريره ثم يجمع �شتات اأفكاره.    فحجم 
الأقوال وردات الأفعال كان اأكرب من اأن ي�شتوعبه الآن ولكنها من  حلظة طرقها لبابه، ما تركت 
له خيارا.    اإنَّها جتذبه نحوها، جذبا حثيثا لطيفا، ل ي�شتطيع معه فكاكا، جتذبه بنعومتها  وقوة 
وبرموز  جمالها  وروع��ة  عطرها  وفي�س  عليه  وحدبها  له  واحتياجها  وانك�شارها  �شخ�شيتها 

وايحاءات كالمها،  �شاألته : 
  -  مباذا تفكر الآن؟ هيا بنا.    

اأجاب وهو يدرك �شعوبة النف�شال عنها : 
  -  ل اأفكر ب�شيء.    �شاأعود حال.    

تركها واجته ب�شرعة اإىل غرفته.    كانت املدفاأة م�شتعلة والغرفة يف اأف�شل حالت دفئها، وروح 
�شفيفة ت�شود املكان  وحتط على كل قطعة فيه.    ها اإنَّ كل �شيء يف مكانه، يف ان�شجامه الأليف مع 
غريه من الأ�شياء.    اإنه ان�شجام رهيف ل  يدركه اإل هو ول ير�شي اأحدا غريه.    فما الذي يدعوه 
الآن لأن يختلي ولو لليلة اأو ب�شع �شاعات عن املكان الذي  يجد راحته فيه؟ وماذا تريد هي منه؟ 
ملاذا تلح على دعوته؟ اأتراها وجدته اأداة طيعة، لتنفيذ ماآرب اأخرى؟ما الذي  تبقى من املهمة 
املكان  هذا  و�شك خ�شارة  على  اأنه  �شديد، حتى  باأذى  له  ت�شببت  لقد  اأجلها؟  من  التي جاءت 
اللطيف.    اأتراها ت�شعر بالأ�شف والندم وترغب حقا يف اإيجاد البديل، هو منحه حق النتقال اإىل 
م�شكنها اإذا نفذ �شاحب امللك  وعيده؟ وهل �شيجد راحته هناك؟واأية راحة هذه ما دامت اأمها 
يف حالة غيبوبة نهايتها املوت املحتم.    املوت يلقي  بظله الكريه هناك.    فكيف �شي�شت�شيغ العي�س 

يف ظل املوت؟

تذهب يف  ويرتكها  بقراره  ويعلمها  يعود  فهل  احلد،  هذا  عند  معها  ينتهي  اأن  ليف�شل    اإّنه 
�شبيلها اأم يرتكها تنتظر  وتنتظر ثم تن�شرف يائ�شة، حاقدة؟ لن يكون ت�شرفه لئقًا ولن ير�شى 
عن نف�شه لو فعل ذلك.    لقد �شبق له اأن اأهمل يف  حلظة اإن�شانية �شديدة الدفء رغبة �شديقة 
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دعاها اإىل منزله وتركها تتجرع الأمل مبوقفه غري املربر.    ملاذا يورط نف�شه  اأحيانا يف عالقة ثم 
يخ�شى عاقبتها فينك�س يف الوقت غري املنا�شب.    ملاذا ل يقدر �شلفا احلد الذي ينبغي عنده ان 
 يتوقف وملاذا ل ي�شتطيع ان يقراأ يف عيون الآخرين اإىل اأي مدى يرغبون يف امل�شي معه؟ ملاذا 
مل متده جتربته  كمدّر�س وثقافته التي تتنامى با�شطراد يف فهم النف�س الب�شرية، فال يخطئ 
يف �شلوكه خطاأ يوؤذي به غريه ويجرح  م�شاعره، ثم ي�شيبه الندم بعد ذلك على ما بدر منه، 
ويعتذر حيث ل يفيد العتذار.    اإن قراءاته كلها ل ت�شعفه يف كثري  من الأحيان يف اتخاذ القرار 
الإن�شاين ال�شائب، لأنه يتعامل وح�شب مع كل ما هو نظري وعام ول يلتفت اإىل  الحتياجات 
الإن�شانية الب�شيطة والطبيعية التي توجه يف اأكر الأحيان �شلوك الإن�شان.    اأنه �شجني قراءاته بل 
موروثاته  التي ما انف�شل عنها، وي�شت�شغر �شاأن تفا�شيل اإن�شانية �شغرية ولكنها ذات اأثر كبري 
يف حياة الن�شان.    اإنه يرتفع عن  التعامل مع الحتياجات الطبيعية لالن�شان ول يقر الإن�شان على 
�شعفه وميوله ورغباته التي قد تنبثق يف حلظة  مفاجئة من رحم الطبيعة ومن توا�شل الحتكاك 
عند  فيها  توقف  اللحظات  التي  �شديد  باأ�شف  اأحيانًا  ي�شتعيد  اجل�شد.    اإنه  كهرباء  يولد  الذي 
حلظة الزخم الإن�شاين وترك فتيات يتلظني بنار ال�شهوة وخيبة الأمل.    لي�شت هذه طهارة فيه 
بل  جرمية اإن�شانية �شببها الإغراق يف القراءات املعزولة عن الإن�شان.    هل كان   "ناظم حكمت " 
 يفعل مثل هذا؟ اإنه ليلمح  يف طيات ق�شائده غري هذا، يلمح احرتامًا كبريا حلاجات الإن�شان 

يف اأدق تفا�شيلها.    

   ملاذا هو خائف الآن مما قد تقوده اإليه الفتاة.    األي�س لديه من الرجولة والإدراك ما يجعله 
قادرًا على الت�شرف احلكيم؟  وملاذا يهمل احتياجها اإليه حتى لو مل يدرك �شبب تلك احلاجة.   
 اإذًا �شيخرج اإليها من دون �شك ويتخذ لأول مرة يف  حياته قرارا �شائبًا، �شجاعًا ل ياأ�شف يف ما 

بعد لعدم اتخاذه.    

فتح اخلزانة ونزع خماوفه وقمي�شه وارتدى قمي�شًا جديدًا ثم اأعاد ارتداء �شرتته، واأطفاأ 
املدفاأة لأنه ل يعرف متى  �شيعود ثم اطفاأ ال�شوء وخرج.    

رياح  املوقف،  �شيدة  اآن��ذاك  وحدها  الرياح  وكانت  والأمطار  الرياح  بني  موزعًا  الليل  كان 
�شر�شر، عاتية.    اأ�شرع نحو  ال�شيارة وا�شتقر داخلها.    

قادت ال�شيارة من فورها باجتاه الدوار الثالث وا�شرتخى هو يف مقعده را�شيًا عن قراره من 
غري رغبة يف التفكري  بالذي ينتظره هناك.    فليرتك الأمور ل�شياقها الطبيعي.    
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قالت : 
  -  لقد تاأخرت.    خ�شيت اأنك لن تاأتي.    

   ربت على كتفها وقال : 
  -  اأهذا معقول.    اأتركك تنتظرينني ثم اأدخل ول اأعود.    لقد ا�شطررت لدخول احلمام.    هذا 

كل ما يف الأمر.    
  -  كنت اأعتقد اأنك �شتاأتي باأ�شيائك التي حتتاجها.    

قال بحزم : 
  -  هذا اأمر اتفقنا عليه.    اأق�شي بع�س الوقت عندك ثم تعيدينني اإىل م�شكني، األي�س هذا ما 

اتفقنا عليه؟
   بلغت الدوار الثالث ثم انعطفت باجتاه راأ�س العني ثم ما لبثت واأن اأخذت ميينها يف اإحد 
املداخل الفرعية املغلقة  واأوقفت �شيارتها اأمام مبنى متق�شف ل يتفق يف مظهره مع مظهر دلل 

الر�شتقراطي.    

ترجال من ال�شيارة واجتها نحو البناء، غري اأنها مل تق�شد الباب الذي بدا له اأنه باب امل�شكن، 
بل اجتهت ميينًا وحدرت  درجًا يوؤدي اإىل ممر يلتف حول البناء.    يقع باب امل�شكن يف منت�شف 
داخل  نف�شه  للدخول.    وجد  املجال  له  الباب  واأف�شحت  املمر.    فتحت  على  املطل  البناء  واجهة 
�شالة تتوزع على جنباتها مقاعد جللت جميعها بدثار اأبي�س يبعث  الرع�شة يف اجل�شد.    كانت 
و�شبب  الدفء  البيا�س م�شدر  و�شط ذلك  الأ�شود  ومعطفها  املنت�شب  املم�شوق  بقوامها  دلل 
اإىل رفع الأدثرة   احلياة يف هذا املكان املهمل املتجرد من كل ما ميت للحياة ب�شلة.    �شارعت 
متعللة بعدم احتياجهم  لل�شالة هذه الأيام ثم دعته للجلو�س.    اختار مقعدًا يف �شدر ال�شالة، 

يتيح له اأن يتابع من خالل النافذة املواجهة  مظاهر العا�شفة.    وجل�س.    

   وفيما ا�شتاأذنته دلل لتدخل غرفة اأمها، راح يتاأمل حمتويات ال�شالة.    يف الو�شط من�شدة 
كبرية يحيط بها ثالث  منا�شد اأ�شغر ويف اإحدى الزوايا اآلة خياطة ول �شيء اآخر.    اأخذ يفرك 
يديه لي�شتمد من احتكاكهما بع�س الدفء.    عادت دلل وقالت اإنَّ اأمها ما تزال على قيد احلياة 
اإىل  جل�شت  ثم  اأمامه  واأ�شعلتها  وو�شعتها  غاز  مدفاأة  اأح�شرت  للدفء  احتياجه  لحظت  واإذ 

جانبه وقالت : 
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و�شديق  يزوروننا  اأ�شدقاء  اأو  اأق��ارب  لنا  فلي�س  ترى،  كما  ت�شتعمل  ل  وهي  ال�شالة  -  هنا    
اأمي، يجل�س يف الغرفة حيث ترقد.    اإنه يعرف تاريخ  العائلة الوحيد الدكتور الذي  يتابع حالة 
العائلة ول يزعجه اأن يجل�س هناك.    وهذا باب املطبخ  واإىل جانبه غرفة �شغرية قد ت�شلح مكانًا 
تقيم به اإذا ا�شطررت لذلك ويف املقابل لهما احلمام.    ومن هذا املعرب اإىل  ميينك ممر يف�شي 

اإىل غرفتي نوم، واحدة كبرية التي ترقد بها اأمي واخرى خ�ش�شت لعمتي.    
   هز راأ�شه وكاأنه ا�شتوعب خارطة املنزل دون اأن يظهر ا�شتح�شانًا اأو ا�شتياء.    �شاألت : 

  -  اأتتناول قهوة اأم �شاي؟

اأجاب   : 
  -  اأرجوك ل �شرورة اإىل ذلك.    

قالت : 
  -  �شاي اأف�شل.    يبدو اأنك حتب ال�شاي؟

ثم نه�شت وذهبت اإىل املطبخ.    وفيما كان ي�شعر بالرثاء لرق احلال املباغت، برزت امراأة 
مديدة القامة، عجفاء،  نحيلة، ووقفت تتاأمله بعينني قا�شيتني بعثتا فيه رهبة و�شيقًا.    اكتفت 
اأن يتجاهل حتديقها به  بكلمة حتية تخلو من الود وجل�شت قبالته وتابعت  التحديق به.    حاول 
بالنظر اإىل بالط الغرفة، غري اأنه يف قرارة نف�شه كان يعرف اأنها ما زالت  حتدق به، حيث اأنه 
اإىل منزلها حيث وقع حتت �شياط نظرات هذه  ال�شديد لأنه طاوع دلل ورافقها  �شعر بالندم 
اأت على ك�شف  املراأة  القا�شية.    لقد ا�شتغرب من دلل وهي التي جاءت باأبهى مظهر كيف جترَّ
واقع حياتها بدون رتو�س.    قرر اأن ي�شرب ال�شاي وي�شتاأذن يف العودة اإىل م�شكنه فلي�س ثمة ما 

يفعله هنا.    

   عادت دلل ب�شينية م�شتديرة و�شعت عليها اإبريق �شاي معدنيًا وكوبني ووعاء �شكر.    و�شعت 
يف�شل  كيف  و�شاألته  قربه  وو�شعتها  واحدة �شغرية  ثم حملت  املن�شدة  الكبرية  فوق  ال�شينية 

ال�شكر.    اأجاب وهو ي�شعر بال�شيق : 
  -  القليل منه.    

اأح�شرت له كوب ال�شاي وفق طلبه وواحدًا لها وجتاهلت وجود العمة.    �شرعا يف احت�شاء ال�شاي 
وهما مغرقان يف  �شمت جمحف ثم انطلقت منها �شحكة �شغرية اأثارت ريبته وا�شتغرابه.    

   قالت : 
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  -  تذكرت املالزم يف مركز ال�شرطة وكيف �شدق حكايتنا.    
   هز راأ�شه موؤيدًا.    

تابعت : 
  -  تلك املقاهي.    ما اأ�شد قذارتها.    كيف ينحدر النا�س اإىل هذا الدرك.    اإنهم جرذان يعي�شون 

يف جحر كريه.    
   رد عليها : 

اأنني ما عرفت من عمان �شوى مظهرها وما عرفت الب�شر وكيف  اأكت�شف كل يوم    -  اإنني 
يعي�شون اإل منذ وقت  ق�شري.    ت�شوري ال�شارع الذي اأعي�س فيه يعترب مكانًا للذة املحرمة، حيث 
تعي�س عدة اأ�شر يف اأوكارها اخلفية على  تقدمي املتع اجل�شدية مقابل املال.    لقد نّبهني البقال 
اإىل هذه الظاهرة، حني لحظت امراأة تدخل حانية الراأ�س تاأخذ  حاجتها وتخرج حانية الراأ�س.   

 وها اأنا اأدخل مقاهي واأرى خملوقات �شوهاء.    

   علقت : 
  -  ومع ذلك فاإنك تظل اأ�شري احلديث عن الفوارق الطبقية.    وهوؤلء ل يكرتثون.    

   اأجاب : 
  -  غري اأن �شبب حياتهم على هذا النحو املبتذل هو الفوارق الطبقية.    

النظر  يتجنب  كان  الذي  التحديق يف جالل  تتابع  ولكنها  بحديثهما  تكرتث  ل  العمة  كانت 
اإليها.    التفتت اإليها دلل  وقالت : 

  - عمتي.    اأذهبي واجل�شي قرب اأمي.    اإنك تزعجني جالل.    

ا�شتغرب منها كيف تخاطب عمتها بدون احرتام ولحظ اأنها نه�شت فعاًل وان�شحبت دون اأن 
تتفوه بكلمة واحدة.    قال  لنف�شه،   "هذا اأي�شًا يحدث يف عمان.    اأي ق�شوة وفظاظة يتعامل النا�س 

فيها يف ما بينهم "؟
حني خلت الغرفة منها قالت دلل : 

  -  لقد ازعجتك دون �شك.    ان�س اأمرها، �شتدخل غرفتها بعد قليل وتغلق الباب على نف�شها.   
 

ما رغب يف التعليق فقد اآذاه �شلوك دلل معها كما اآذته هي بتحديقها امل�شتمر به.    
تابعت : 
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  -  هي امراأة حقود.    حقدت على اأبي وعلى اأمي وعلى النا�س جميعًا لأنها مل حتظ بزوج.    مل 
تفعل �شيئًا طيبًا يف حياتها.    والآن اكت�شفت فجاأة اأهمية حياة اأمي، اإذ اإنها ل تعرف بعد وفاتها 
ماذا ميكن اأن اأفعل بها.    رمبا اأر�شلها اإىل ماأوى  للعجزة.    اإنها تعرف ذلك ولهذا تراها تق�شي 
ال�شاعات يف غرفة اأمي، تتمنى اأن تعود احلياة اإليها.    األ تريد روؤية اأمي؟  اأمي الإن�شانة الوحيدة 

التي اأحببت يف حياتي.    
اأجاب : 

  -  مل ل.    
قالت : 

  -  هيا بنا.    
نه�شا ورافقته اإىل الغرفة حيث ترقد الأم على �شرير عري�س، ذي فخامة وا�شحة.    قدمت له 
مقعدًا ودعته للجلو�س  وجل�شت على طرف ال�شرير، والعمة جتل�س على املقعد الآخر الوحيد.    كان 
اجلو مكربًا يف الغرفة فثمة امراأة ي�شري  املوت يف ج�شدها وامراأة اأخرى قا�شية العينني عادت 
لتالحقه بعينيها.    اجتهت دلل بكليتها �شوب اأمها ودخلت يف  غياب كامل بائ�س وبدت له كتمثال 

�شديد ال�شبه بالإن�شان.    غري اأن لحياة فيه.    

نه�شت العمة وغادرت الغرفة مع اأن اأحدًا ما طلب منها ذلك.    راح يوزع نظره يف الغرفة، لأن 
ما من �شيء اآخر  ميكن فعله الآن.    على خمدة عند راأ�س ال�شرير لحظ وجود حمالة �شدر وقمي�س 
نوم �شفيف، ما اكرتثت دلل  برفعهما.    واإنه ا�شتاء من مثل هذا الإهمال الذي ل يدلل على ح�شن 
الت�شرف.    واإىل جانبه اأي�شًا من�شدة �شغرية و�شع  عليها هاتف.    ويف زاوية الغرفة م�شجب علقت 
عليه بع�س قطع مالب�س دلل ويف مواجهة ال�شرير، خزانة من ذات  الن�شق والفخامة، لقد وجد 
يف ال�شرير واخلزانة تذكارًا بعظمة بائدة مندثرة، بزخرف باذخ انتهى جمده ول يتفق باأية  حال 
مع هذا املنزل املهمل والذي يبدو كاأنه يجمع ما ل ميكن جمعه.    ولقد ذكره ذلك اأي�شًا بامل�شاغ 
اجلميل الذي  يزين مع�شم واأ�شابع دلل واأذنيها.    ومبعطفها الذي ن�شج وحده يف خياله �شورة 

لها اأظهرتها كاأنها تنتمي اإىل عامل  اآخر.    

اإنها مثل كل اأمرية فقدت عر�شها وح�شدًا هائاًل من اخلدم، حتتاج اإىل من ميدها بذكرى 
عظمتها الغابرة اإنها حتتاج اإىل  حار�س، يظل اإىل جانبها ورهن اإ�شارتها، واإىل حار�س لي�س له 
اآخر �شوى حرا�شتها.    اإن هذا �شرب من العبث  والزيف وخداع النف�س، فقد ذهبت تلك  �شاأن 
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نفائ�شها  �شوى م�شاغ  ومن  ال�شرير  �شوى  الأمرية  يتبق من عر�س  اإىل غري رجعة ومل  العظمة 
حتمله معها اأينما ذهبت.    فماذا يكون دوره الآن؟ �شوى دور ذلك احلار�س.    وماذا يفعل �شوى 
حينئذ  اإليها  فالتفت  وال�شطوة  العظمة  متلك  زالت  ل  التي  الأم��رية  باأنها  خداعها  واإ�شعارها 

متربمًا بهذا الدور الذي فر�س عليه  وقال : 
  -  اأ�شعر اأن ل �شرورة لوجودي هنا، فلي�س يل نفع، اأرجو اأن تاأذين يل بالعودة اإىل م�شكني.    

بهتت وكاأنها ما توقعت منه هذا الكالم، ما توقعت من حار�شها اأن يتخلى عنها يف و�شع موؤمل 
كهذا.    قالت : 

  -  اأتن�شرف وترتكني؟ اأير�شيك ذلك؟
اذهب اإذا �شئت.    فلن اأمنعك.    ال�شاعة مل تبلغ ال�شابعة والن�شف بعد واأنت تريد تركي منذ 
اإذا  الوقت.    ولكن  اأن تبقى بع�س  الوقت مبكر.    بو�شعك  الآن.    اأما عدت حتتمل  وجودي معك؟ 

�شئت اذهب فاأنا على ا�شتعداد لإعادتك فورًا.    

   تلبث م�شتت اخلاطر، حمبطًا وعاجزًا عن الدفاع عن حقه يف اخلروج ومغادرة هذا املكان 
على  ال�شاهد  اإل  ولي�س  املبهمة  والنوازع  القا�شية  والعواطف  م�شرحًا  للموت  اإل  هو  لي�س  الذي 
انهيار اأ�شرة ودمارها، اأنَّ كل ما يحيط به من  خراب كامل، دمار للروح.    فاأي ا�شوداد اعرتاه 
هنا واأي كرب داخله.    ورغم ذلك فقد وجد اأنه فقد قراره اخلا�س  و�شلت اإرادته واأ�شبح يف عداد 
من حكم عليهم مبالزمة هذا املكان الأكر بوؤ�شًا بني كل الأمكنة التي مر بها والذي  يوؤدي بالنف�س 
اأن تهيمن عليه فكرة  اإىل اخلال�س.    وهو ل يريد املوت، ل يريد  لأن ترى باملوت وحده �شبياًل 
لي�شغف باحلياة  �شالبة مثل هذه.    واإنه  اإىل م�شاعر  ال�شتكانة  اليافع يرف�س  املوت.    اإن ج�شده 
ويود اأن ينهل منها بقدر ما  ي�شتطيع.    اإن العا�شفة الآن لتاأخذ مظهرًا اآخر غري الذي اأخذته من 
قبل وتتبدى له يف اإيحاء خمتلف، اإنها ما عادت  كارثة، بل نداء حاد لرف�س املوت واإطالق طاقة 
احلياة على مداها الأو�شع.    لهذا فاإن ما يتوجب عليه الآن هو اأن  ي�شيح عن دلل واأن يتخل�س 
من �شحرها ويفك قيده ثم يهرب طالبًا النجاة، لأنه ما اأن ينظر اإليها حتى يدرك اأنه ل  ميلك 
الآن،  بها.    وهي حتتاجه  اإمارتها وحتطم كل ما يحيط  التي فقدت  الأمرية  الفرار منها.    اأنها 

    . فتقبل حينئذ فكرة اأن  يبقى ويرتيث قلياَلً

اأدركت اأنه باق، فقالت : 
  -  رمبا ت�شعر ب�شداع وبع�س التعب �شاأعطيك حبتي   "بندول ". 
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   نه�شت لتاأتي بهما وتركته وحيدًا للحظة ق�شرية من الزمن.    
   حني �شار وحيدًا الآن اكت�شف هزميته واأنه خ�شر املعركة واأنه لن يجروؤ على مبارحة هذا 
احليز  يف  ج�شدي  ن�شاط  ممار�شة  اإىل  بحاجة  نف�شه  يجد  �شجني  له.    ومثل  يوؤذن  حتى  املكان 
القليل املمنوح له، نه�س وفرد ذراعيه ثم �شمهما.    ولأن الغرفة كانت �شديدة الدفء رغم برودة 
املوت الزاحف ببطء، فقد نزع �شرتته وعلقها على امل�شجب فوق  مالب�س دلل وعاد ثم األقى يف 
طريقه نظرة اإىل اجل�شد الذي ن�شبت منه احلياة، فما بعث فيه اأية م�شاعر خا�شة،  لحزنًا ول 

خوفًا من املوت، فبالن�شبة له فاإن املوت بعيد عنه.    اإنه ل يراه ول يعرتف بقدومه.    
جاءته بحبتي بندول واأعطته كاأ�س ماء وو�شعت راحة يدها على جبينه، فاأح�س بدفء وحنان 

ملم�شها، فقال : 
  -  �شكرًا.    لي�س لدي حرارة.    اإنني يف اأح�شن حال.    

ظلت حتدق به بادية القلق.    �شديدة احلنو ثم ابتعدت ونزعت معطفها وعلقته على امل�شجب 
فظهرت حما�شن ومفاتن  ج�شدها البديع ال�شقل.    كانت ترتدي ثوبًا ق�شريًا بع�س ال�شيء، فاحت 
احلمرة بثالث زهرت �شود فوق ال�شدر فتحة  عند ال�شدر تدعو اإىل اللتفات اإىل ذلك ال�شدر 
الناهد النا�شج.    اإن هذا اجلمال الذي يقارب الإعجاز يف قوة كماله،  يثري مرة اأخرى يف نف�شه 
ذلك الأح�شا�س املبئ�س، اإن مكان دلل لي�س هنا ولي�س و�شط هذا اخلراب لي�س اإىل جانب  املوت.   

 اإنها متثل احلياة يف اأف�شل واأروع جتلياتها.    

ال�شرير، فانح�شر  ال�شرير ثم ثنت ركبتيها فوق  نزعت فردتي حذائها وجل�شت على طرف 
الرداء اأكر ليك�شف فخذيها  ولأنها ما اأدركت اأثر ذلك كله على جالل ما اخذت بعني العتبار 
اإل يف  تاأثريه عليه، ظلت على جل�شتها تلك، كا�شفة عن  مفاتن اجل�شد الذي ل تنك�شف عادة 

و�شع �شديد اخل�شو�شية كهذا.    ولها عذر يف اأن ت�شهو عن مالحظة ذلك.    
اأعلى  اإىل  اأدركه، يديها  اأن يحتمل حني رفعت ول�شبب ما  اأ�شعب من  اأن الو�شع �شار     غري 
فتحة  نهداها من  وبرز  �شدرها  يديها.    فاندفع  ب�شبكة  راأ�شها  كفيها  واأ�شندت  اأ�شابع  و�شبكت 

ال�شدر.    

   وملا طالت بها اجلل�شة على هذا الو�شع املثري للغرائز والذي بدا له مبتذًل وكاأنها جتل�س اأمام 
م�شور ليلتقط لها  �شورة مما تن�شر يف املجالت التي تروج للجن�س، حتى لو ما ق�شدت ذلك، 

نهرها قائالً : 
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  -  دلل انتبهي اإىل طريقة جلو�شك.    
   اأنزلت يديها اإىل ركبتيها و�شاألت بده�شة : 

  -  ما بها؟
قال : 

  -  تنق�شها احل�شمة واللياقة.    
   ا�شتغرب من نف�شه كيف جروؤ على خماطبتها مبثل هذه الق�شوة والفظاظة، غري اأن كيله كان 

قد طفح وما عاد بو�شعه  اأن يلغي اأحا�شي�س ذكورته ورغبات ج�شده.    
اأن عينيها اخل�شراوين  اأن تغ�س ب�شرها، لحظ  امتقاعًا �شديدًا، وبدل من  امتقع وجهها 

حتولتا اإىل ف�شي ما�س  م�شعني، ينفثان �شررًا، ثم قالت بلهجة حمذرة : 
  -  ما كان لك ان تخاطبني هكذا.    اأنا ما فعلت �شيئًا ا�شتحق عليه تاأنيبك واتهامك يل بانعدام 
احل�شمة واللياقة.    اإن عقلك  املري�س يرمي اإىل �شيء اآخر.    لقد حذرتك من قبل من �شر ما قد 

اأفعل بك؟ اإنك ل تعرفني على حقيقتي بعد.    

نه�س مغ�شبًا وقال : 
  -  ما دام اأنك تعدينني باإيقاع العقاب والأذى بي فخري يل اأن اأنتهي عند هذا احلد.    �شاأخرج 

الآن.    
   �شرخت به : 

  -  اأخرج الآن.    اأخرج ول تعد.    ل تنظر وراءك واإل حلقت بك الكوارث وحلت عليك اللعنات.   
 اأخرج الآن.    اأجن بنف�شك  ول تنظر خلفك.    

اأن �شار ب�شع خطوات نحو الباب  اأنه ما اتبع ن�شيحتها، فلقد التفت اإىل اخللف بعد     غري 
الف�شان  الآن وذاب  انحلت  التي ظهرت يف عينيها، قد  القا�شية  ال�شلبة  القوة  تلك  اأن  ووجد 
املا�شيان وتخ�شبت عيناها وامتالأتا دمعًا ثم انخرطت  يف نحيب نازف يجتاح الفرائ�س، فما 

جروؤ على متابعة خطاه وتلبث يف مكانه ثم وجد نف�شه يعود اإىل مقعده مرة  ثانية.    
فرفعت راأ�شها وقالت : 

  -  لقد عدت اإذًا؟ اأما قلت لك اأن ل تنظر خلفه؟...    اأمل اأحذرك؟
ما وجد لديه تعليقًا.    حنى راأ�شه وفكر.    

 "ها اأنت يا جالل ل حت�شن الت�شرف مرة اأخرى.    ها اأنت يا جالل تقلب املائدة على راأ�س 
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واأنت  اللحظات،  لكل  دائمًا  املف�شد  نف�شه.    اإنك  للدفاع عن  جلي�شك.    دون منحه  فر�شةواحدة 
وحدك الآثم ول اآثم اآخر غري ما لديك.    اإنك  املرتفع املتجاهل لأدنى احلاجات الن�شانية واأنك 
احلاكم الظامل الذي ي�شدر حكمه مب�شادرة كل الرغبات الإن�شانية  وحتتفظ برغبتك اأنت يف 

داخلك وكاأنك لي�س من هذا العامل. 

لهذا  عدت  لقد  منزلك؟  اإىل  والعودة  الهرب  تتمناه  ما  غاية  كانت  اإذا  الآن  عدت     وملاذا 
ال�شبب ولي�س لأنك اأ�شفقت  عليها.    لقد اأخطاأت بحقها دون �شك ولكن مل يكن ذلك هو ال�شبب 
يف عودتك.    اأنه ذلك املخزون من الرغبات  املكتومة، فاتعظ الآن واأهداأ وا�شلك ال�شلوك الذي 

يليق بك ". 

يف تلك اللحظة املركبة تركيبًا بالغ التعقيد، دخلت العمة ب�شرعة واألقت على الثنني نظرة 
حاقدة، كاأن هاتفًا خفيًا  دعاها لدخول الغرفة الآن.    اأو اأن ارتفاع الأ�شوات دفعها للمجيء.    ثم 
التفتت دلل  نف�شه  الوقت  الأم.    يف  بالتوجه  نحو ج�شد  اإل  الغرفة  لدخولها  م�شوغًا  ما وجدت 
اأمي..    اأمي...    ثم  ماتت،  ف�شرخت  اأمها  اأن  الذي �شعب ف�شمه،  الرحم  بو�شل  ا  واأدركت رمبَّ

ارمتت على ال�شرير.    

   قال كالمًا ما �شمعته اأي منهما : 
  -  الرحمة لها.    

وخرج من الغرفة.    
مالذه  اإىل  �شبيله  يف  ومي�شي  فوره  من  املكان  يغادر  اأن  الآن  حريته  امتلك  وقد  عليه  كان 
الآمن، ناجيًا بنف�شه من هذا  الكابو�س املبهم، نائيًا عن حلظات اجلنون وهو�س ال�شبق والوعيد 
باإيقاع الأذى به.    غري اأنه تلكاأ تلكوؤًا �شيحمل الندم  اإليه طوال حياته، فقد فكر اأن م�شاب املوت 
اأكرب جلاًل من اأن يدع للم�شاحنات مهما بلغت من �شوء اأن ت�شرفه عن  واجب العزاء الكرمي، 
فلي�س هو اأوًل واآخرًا اإل من بلدة يتنا�شى النا�س فيها اأحقادهم عند املوت وي�شاركون اأهل امليت 
 العزاء، اأف�شل واأكرم م�شاركة، وهو لن يهرب الآن، لن يغادر مبا�شرة، �شينتظر قلياًل اإىل اأن 

تهداأ، فيعزيها بوفاة  والدتها ثم ين�شرف كرمي النف�س، ل ان�شراف الهارب املمجوج.    

�شعر بحاجة ملحة اإىل دخول احلمام الذي عرف مكانه، فدخل اإىل احلمام واأ�شاءه وق�شى 
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ا�شمئزازه،  اأثار  ما  فراأى  ال�شتحمام  حو�س  اإىل  التفاتة  منه  يديه،  وحانت  غ�شل  ثم  حاجته، 
فلقد كانت ال�شراويل ملقاة باإهمال يف كل مكان.    هذا الإهمال يثري النفور ويك�شف عن عيب يف 
�شلوكها وي�شري اإىل تناق�س حاد يف �شخ�شيتها، ففي حني اأنها على هذا  القدر من الإهمال وقلة 
الحرتاز وتقبل القبح، تخفي عيوبها داخل معطفها الوثري ال�شابغ واأنفتها املبالغ فيها التي ل 
 تلبث واأن تتحول اإىل حالة انك�شار مذل.    لقد فقدت بنظره مرة واحدة ذلك اجلالل، وراأى يف 
جمالها خداعًا للب�شر  لي�س اإل.    خرج من احلمام فاإذا به يلتقي وجهًا بوجه دلل التي دخلت 
والوئام  اأف�شل حال  على  بينهما  الأمور  بينهما،  وكاأن  دار  ما  �شيئًا  �شيئًا  وكاأن  ال�شالة.    قالت 

مت�شل مل يخل به عار�س.    
قالت : 

  -  �شكرا لأنك مل تذهب، كنت على ثقة باأنك لن ترتكني.    
كانت وادعة، جمة الهدوء، ل تظهر هذا اجلزع الذي كانت عليه قبل حني، فثمة يف مالحمها 
ما هو اأكرب من احلزن  وما هو خمتلف عن القنوط، وكاأنها انتزعت من داخلها كل م�شاعر الأمل 

وتفوقت على عاطفة احلزن وجاءت لتتيقن  من وجوده.    

التي متيز مالحمها مع م�شاعر الأمل الدفينة فاك�شبتها هيئة فريدة  الأنفة     لقد ت�شافرت 
ع�شية على الإدراك.    اإذ بدت  واحدة من ن�شاء الأغريق اللواتي ينتظرن ب�شرب وعناد وكرب ل 
مثيل له عودة رجالهن من معارك �شارية، جتري  يف �شاحات بعيدة، فال ي�شتاأنفن احلياة اإل 

بعودتهم مظفرين اأو مقتولني.    وكاأمّنا كان هو الرجل بعينه الذي اأرادت اأن  تتيقن من وجوده.    
ووقف  ال�شالة  منت�شف  اإىل  وخفة  بهدوء  ف�شار  الر�شني،  الهدوء  يخد�س هذا  اأن  ي�شاأ     مل 
هناك، مبديًا قدرًا كبريًا من  التزان والحرتام، غري اأنها قالت بهدوء فيه من احلكمة املو�شاة 

باحلزن اأكر مما فيه من الندحار البائ�س اأمام قوة  املوت : 
  -  انق�شى اأجلها.    

   خف�س راأ�شه وقال : 
التي  الكلمات  اأملك  اأق��ول غري ذلك.    ل  اأع��رف ماذا  البقاء.    ل  ولك طول  لها،  -  الرحمة    
اأية حلظة.    جتملي  املوت يف  تتوقعني جميء  اأنك كنت  م�شاركتي لك يف  همك، غري  تعرب عن 

بال�شرب.    
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   قالت بكثري من الرقة والكيا�شة : 
  -  هل �شتبقى واقفًا، اجل�س واأرح ج�شدك.    لقد عانيت هذه الليلة اأكر ما ت�شتطيع احتماله.    

   جل�س وخف�س راأ�شه وجل�شت هي الأخرى وخف�شت راأ�شها اأي�شًا، فاملوت �شيد املوقف الآن 
واملهيمن على  العواطف والأفكار.    

�شديد  كان  فقد  قبل،  من  نف�شه  يف  ياألفه  مل  نحو  على  طبائعه  تبدلت  نف�شه  من  ا�شتغرب 
الثقة بنف�شه اإىل حد الإفراط،  ي�شتجيب للحظة غ�شبه بعاطفة مندفعة ل ترتك جماًل للرتوي 
اأو  اإل بعد �شاعات  اإىل جانبه متامًا  اأ�شرف يف الغ�شب، واإن احلق ما  كان  اأنه  وقد ل يك�شتف 
اأيام، في�شطراآنذاك اإىل العتذار عن حلظة انفعاله وما �شاحبها من الفاظ ما  كان ليتفوه بها 
لول حلظة النفعال.    اأما الآن فاإنه يغ�شب ويهداأ يف حلظات، يعزم على اخلروج ثم يعدل بعد 
حلظات.    اأكان جالل احلدث اأكرب تاأثريًا عليه من حلظة انفعاله؟ اأم اأّنه تاأثري دلل يف تبدلت 
وينفرج  هدوئه  من  اأعمق  هدوءًا  تهداأ  واأن  تلبث  فال  اأي�شًا  تنفعل  ؟اإنها  وانفعالتها  عواطفها 
�شدرها انفراجا اأكرب مما يحدث لديه وتنقلب من حال اإىل  حال اأ�شرع مما يعتقد اأن الب�شر 

قادرون عليه.    

   رفع راأ�شه عدة مرات ونظر اإليها، كانت ذاهلة عنه، من�شغلة بهمها اخلا�س، م�شتغرقة باأمل 
يفوق يف �شدته قلقه  الراهن.    

يف  حاله  رق��ة  وتفقد  الغرفة  يف  واخلطو  النهو�س  اإىل  الثقيل  الطويل  ال�شمت  ا�شطره 
اإىل  ا�شتعمالها يتجاوز احتياجات املنزل  اأن  التي ل بد  واآلة  اخلياطة  تاأمل املقاعد الرخي�شة 
ا�شتثمارها يف اإيجاد دخل مايل ي�شاف اإىل دخل دلل.    وت�شاءل من هي، تلك التي كانت تقوم 
بهذا اجلهد امل�شني، اأهي الأم اأم العمة؟فاإذا كانت هي العمة فلماذا هي هكذا  �شموتة، حاقدة 
ومذلة يف الوقت نف�شه؟ لبد اأنها الأم.    اإنه يعتقد اأنَّها الأقدر على حتمل ال�شدائد وهذا ما يف�شر 
تعلق  دلل بها.    وثمة اأمر اآخر يوؤيد ما تو�شل اإليه، هو ذلك الإهمال غري احلميد الذي لحظه يف 
احلمام، اإذا كانت دلل ل  جتد الوقت الكايف للعناية باملنزل فلماذا ل تقوم العمة بهذه املهمة 

التي ل تكلفها �شيئًا؟

   اقرتب من دلل بعد اأن �شاق بال�شمت واألح عليها ال�شوؤال، اقرتب منها كثريًا، فما �شعرت به 
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ول اأولت اقرتابه منها  اأية اأهمية، فنطق با�شمها مرة ثم اأعاد الكرة.    التفتت اإليه وراأى يف وجهها 
اجلميل تعبريًا ما اأمكن له ر�شده، كانت  كمن حتولت اإىل قطعة مرمر، ل تب�شر ول ت�شمع ول 
تتكلم.    و�شع يده على كتفها.    فلم تزعجها تلك احلركة اأو توؤثر  بها.    ابتعد عنها ثم عاد وربت 

على كتفها وقال : 
  -  دلل انتبهي.    اإن الوقت مي�شي بال طائل.    

املرمر من جديد ولحظ يف  وكاأن احلياة دبت يف ذلك  له  اأخرى وظهر  اإليه مرة     التفتت 
عينيها ت�شاوؤًل.    

   تابع : 
�شيء هو من  بد من فعل  اأمك هكذا.    ل  نفعله.    ل ميكن ترك جثمان  اأن  -  ثمة ما يجب     

ال�شرورة بحيث يتطلب منك  قلياًل من ال�شحو.    
   �شاألت : 

  -  مثل ماذا؟
   اأجاب على الفور : 

  - ا�شتدعي طبيب العائلة.    ل بد اأن يعطي �شهادة بوفاتها.    
ات�شعت عيناها ده�شة و�شاألت : 

  -  اأهذا �شروري؟
   هز راأ�شه واأجاب : 

  -  اإنه �شروري للموافقة على الدفن.    األ تريدين اأن توارى اأمك الرتاب غدًا؟ هل �شترتكينها 
على حالها؟

   قالت : 
  -  اإنك تفكر عني.    �شكرًا لك.    
قال وقد �شره اأنها ا�شتجابت : 

  -  انه�شي اإذًا وهاتفي الطبيب ثم عليك الت�شال بالأقارب.    
   انتف�شت فجاأة وقالت حمتدة : 

  -  من قال لك اأن هذا �شروري اأي�شًا؟ من اأوحى لك بهذه الفكرة؟
   امتقع وجهه وما عرف اأين اخلطاأ فيما قال.    

   اأجاب ب�شوت متعر : 
  -  هذا ما يحدث عادة.    األي�س كذلك؟
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   ردت عليه : 
  -  وهل جتد يف �شلوكي ما يحدث عادة؟ اأمل جتد يّف من غرابة الأطوار والنزوع اإىل ال�شتقالل 

ما يغنيني عن  الأقارب.    اأمل اأقل لك اإّننا ل ن�شتعمل ال�شالة لأن ل اأحد يزورنا.    
رد يف اعتذار الغافل العاجزعن املالحظة : 

  -  كنت اأحاول امل�شاعدة فقط.    
نه�شت منفعلة وابتعدت عنه ثم التفتت اإليه وقالت : 

  -  ل اأريد عونًا من اأحد.    حتى منك اأنت.    باإمكانك العودة اإىل منزلك مرتاح ال�شمري.    اأعرف 
ملاذا تريد الأقارب.    تريدهم حتى يعفوك من مالزمتي، حتى جتد �شببًا لالن�شالل والعودة اإىل 

منزلك.    عد اإذا رغبت.    لن اأحتاج اإليك.    
   ثم تهاوت على اأقرب مقعد واجه�شت يف البكاء.    

   قال : 
  -  رمبا اأكون قد اأخطاأت، غري اأنني ما ق�شدت ذلك.    لقد فهمتني خطاأ.    لن اأتركك وحيدة 
ولن اأعود اإىل منزيل.    كنت  اأحاول امل�شاعدة فقط وكان باإمكانك اأن ترف�شي اقرتاحي وح�شب.   

 
قالت : 

  -  اإذا كنت تريد م�شاعدتي ابق اإىل جانبي فقط.    
   رد : 

  -  قطعًا �شاأبقى.    
   قالت : 

  -  لو كنت اأريد اأحدًا منهم ملا جلاأت اإليك.    
   اأدرك اآنذاك فداحة املهمة التي رتبت لتكليفه بها، فالأمر يتعدى جهلها بانتقال اأخيها من 
امل�شكن و�شوؤالها املرباأ من  كل ق�شد عنه، ويتعدى دعوتها له لالإقامة يف منزلها تعوي�شًا عن 
فقدان منزله.    اإنها خطة حمكمة لال�شتيالء عليه  واإجباره على مالزمتها.    ت�شاءل عندئذ بقولة، 
واأخذ مكان  اأن  اأخطاأ  اأمرًا حمتمًا منذ  اأكان ذلك  بالذات؟ ملاذا وقع عليه الختيار؟  ملاذا هو 
اأخيها وحل فيه ؟ اأم اأنه قرار طارئ اأوحت به ا�شتجاباته التلقائية لطلباتها واإذعانه لأوامرها.   
 قال  لنف�شه �شاأ�شل اإىل هذا من دون �شك.    ل بد اأن اأ�شل اإىل هذا ال�شر، ثمة وقت، ثمة وقت 

طويل.    الوقت كفيل بك�شف كل  الأ�شرار.    قال : 
  -  ات�شلي بطبيب العائلة على الأقل اأو غريه من الأطباء، فهذا اأمر ل ميكن ا�شتبعاده.    
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نه�شت.    وكال�شائرة يف نومها، منت�شبة القامة، م�شت وئيدة اخلطو نحو الهاتف.    
�شره اأن يرتك وحيدًا الآن، فقد عادت الأ�شئلة تلح عليه وفكر يف اأن يجمع التفا�شيل، تفا�شيل 
واأخذت  ال�شالة وجل�شت  اإىل  يرتاح، فقد جاءت  تركته  العمة ما  اأن  قالت.    غري  وما  ما فعلت 

حتدق به.    و�شار همه الآن اأن يهرب من  نظراتها.    فكر اأن يخاطبها على �شبيل املجاملة.    قال : 
  -  البقية يف حياتك.    

   ردت بجفاء.    
  -  كلنا اإىل هذا امل�شري.    

�شمتها  عناء  من  يريحه  حوار  لإج��راء  معها،  �شلة  لإيجاد  حماولة  كل  تلك  اإجابتها  برتت 
وحتديقها به.    جل�س واأ�شاح  عنها يف انتظار غري �شبور لعودة دلل التي اأخذت وقتًا اأطول مما 

ينبغي.    
ت�شاءل حني عادت : 

  -  اأكل هذا الوقت يف حمادثة الطبيب؟
   ردت عليه بعتاب مماثل : 

  -  اإنه اأكر من طبيب.    اإنه طبيب العائلة و�شديق اأي�شًا.    
نطق بده�شة ودون اإرادة : 

  -  �شديق؟
قالت : 

  -  نعم �شديق.    
عاد ال�شوؤال يلح عليه ثانية.    ملاذا اأنا اإذًا؟ ملاذا؟طاملا اأن الطبيب �شديقها؟

�شاأل �شوؤاًل يحمل كل �شكوكه : 
  -  ملاذا مل ت�شتغيثي به من قبل؟

   اأجابت باقت�شاب : 
  -  هذا اأمر يخ�شني وحدي.    

اأغ�شبه جوابها واأراد اأن يفجر يف تلك اللحظة كل ما خامره من �شكوك، غري اأن العمة كانت 
الو�شع  هذا  على  الثورة  حماولته  وجه  يف  العرة  باملر�شاد.    كانت  تقف  له  وكاأمنا  هنا  جتل�س 
واإجبارها على ك�شف �شرها.    فالتفت اإليها  بغ�شب، كاأنه يقول ماذا تفعلني اتركينا وحدنا.    لقد 

اآذتها نظرته فبادلته نظرة احلنق مبثلها ثم نه�شت وان�شلت من  الغرفة.    
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علق : 
  -  هذا اأف�شل.    

�شاألت : 
  -  ماذا قلت؟

قال : 
  -  هذا اأف�شل.    لأنها اأخلت يل ال�شاحة، لأن لدي ما اأحدثك به.    لأن لدي اأ�شئلة تبحث عن 

اإجابات �شريحة.    

ردت عليه وكاأنها ل تخ�شى تلك الأ�شئلة : 
  -  ل وقت الآن.    

قال حمتداً : 
  -  ملاذا ل وقت الآن.    الآن اأريد اأن اأقول لك ما يجول بخاطري.    

كررت : 
  -  ل وقت الآن.    لأن الدكتور اأحمد �شيكون يف طريقه الآن.    رمبا ي�شل قبل اأن تطرح �شوؤاًل 

واحدًاً.    
�شال : 

  -  كيف بربك تعرفني.    اأم اأنك تتحكمني به اأي�شًا؟
اأجابت : 

  -  اأن م�شكنه قريب جدًا من هنا.    ل يحتاج اإىل اأكر من خم�س دقائق.    اإنه جاهز وم�شتعد 
للخروج.    كان ي�شارك ابنته  م�شاهدة التلفاز وعلى و�شك اخلروج.    

اأن انتهت من كالمها، حتى �شمعا طرقًا على الباب، نه�شت بتثاقل وم�شت نحو الباب  ما 
وقالت له يف طريقها : 

  -  اأما قلت لك.    
فتحت الباب، فاندفع الهواء البارد واأمكن �شماع �شوت الريح العا�شفة يف اأ�شد اأوراها الآن.   

 
اندفع الطبيب ب�شرعة اإىل الداخل وقال : 

  -  اللعنة، ما مرت علّي عا�شفة اأ�شواأ من هذه.    
ثم األقى حتية بالغة التهذيب على جالل واقرتب منه و�شافحه ثم اعتذر منه وعرب م�شرعًا 
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اإىل الداخل.    
بدا الدكتور اأحمد يف عيني جالل رجاًل جهمًا، مديد القامة، عري�س املنكبني، غري اأنه بالغ 
التهذيب.    وا�شتغرب اأنه ما  ده�س لروؤيته هنا وهو الذي على دراية كاملة تامة باأو�شاع العائلة.   

 لقد اأدرك من دون �شك اأن دلل اأخربته عنه  واأعلمته بوجوده.    
   غاب دقائق قليلة ثم عاد.    وبدا متاأثرًا.    جل�س بهدوء و�شمت حلظة ثم وجه كالمه لدلل : 

  -  يجب اأن اأر�شل لك �شيارة لنقل جثمان اأمك اإىل غرفة املوتى يف م�شت�شفى الب�شري.    
   دمعت عيناها وقالت : 

  -  األ ميكن اإرجاء ذلك.    

حدق فيها ثم اأجاب : 
اأنت    -  اإىل متى �شتحتفظني بها؟األ تدركني؟لقد ماتت ول ميكن ترك جثمانها هنا.    دلل 

ل�شت طفلة، لقد انتهى الأمر  وهذا ق�شاء اهلل.    يجب اأن تتقبلي هذه احلقيقة.    
   ت�شاءلت ب�شوت غلبه احلزن : 

  -  األ ميكن تاأجيل نقلها �شاعتني، اإنها اأمي، �شريكة عذابي ووحدتي، اأعطني وقتًا حتى اأمرن 
نف�شي على قبول احلقيقة.    

خف�س راأ�شه وبعد �شمت خيم على اجلميع رفعه وقال : 
  -  ا�شمعي اأين ل ا�شتطيع البقاء الآن.    اإنني مدعو اإىل الع�شاء �شاأعود بعد حوايل �شاعتني 

و�شاأت�شرف اآنذاك.    كوين  عاقلة.    ثم توجه اإىل جالل وخاطبه كاأنه ل يجهله : 
  -  اعنت بها من ف�شلك.    اأنت �شاب طيب.    حتمل منها نزواتها اأقول ذلك يف ح�شرتها، لأنني 

اأعرفها جيدًاً.    
   ما نب�شت بكلمة واحدة ردًا على ما قال : 

اأن  بعد  اإليه  و�شم دلل  مودعًا  نه�س  الذي  لي�شافح جالل  يده  ومد  اأحمد  الدكتور     نه�س 
نه�شت اأي�شَا وربت على  كتفها ثم تركها وقال وهو يتجه نحو الباب : 

اأراكما على خري.    �شوف  اأنطلقت من عقالها،  ال�شياطني  الليلة.    كاأن  لعنة هذه  اأ�شد  -  ما    
اأعود.    

تابعه جالل بنظره اإىل اأن خرج واأغلق الباب.    علق قائالً : 
  -  اإنه يبعت على الراحة.    

ما اأدلت دلل براأيها، غري اأنها قالت بعد �شمت : 
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  -  اإطرح ما �شئت من الأ�شئلة الآن.    
وجد نف�شه غري راغب يف مفاحتة قد تف�شي بهما معًا اإىل �شجار، وبدًل من اإزعاجها بطرح 

�شكوكه ود لو حتدثه قلياًل  عن الدكتور اأحمد، غري اأنها اأعادت ال�شوؤال.    
فكر قلياًل وابحث عن �شيغة ملطفة تفي بالغر�س ول تتهم.    قال : 

  -  ت�شاءلت، كيف خطر ببالك اأن تثقي بي وجتدين بي �شخ�شًا موائمًا ملرافقتك والإقامة يف 
منزلك، مع اأنك ما  عرفتني من قبل؟

 
  قالت : 

اأقول  اأخادع، �شوف  اأو  اأكذب  الليلة كل ما يف �شدري.    لن  اإيل جيدًا الآن.    �شاأف�س    -  ا�شغ 
لك احلقيقة مهما بلغت من  الق�شوة.    ورمبا تلعنني بعد ذلك وتخرج من هنا طالبًا النجاة.    لن 

اأغ�شب اآنذاك ولن اأتو�شل اإليك كي تبقى.    
لقد �شدت انتباهه.    فاجنذب اإليها م�شتنفرًا.    تابعت : 

  -  ما كان وجهك غريبًا وما كانت �شريتك بخفية.    كنت اأمر بال�شارع يف طريقي اإىل املنزل.   
من  اأنك  اعتقدت  لأنني  مراآك  من  نفرت  املنزل.    لقد  اإىل  تدخل  تخرج  اأو  اأحيانًا  راأيتك   وقد 
اأ�شدقاء خالد وعلى �شاكلته ولهذا ت�شاركه ال�شكن.    ويف اإحدى املرات توقفت عند البقال ل�شراء 
اأي�شًا ويبيع التبغ املهرب ولكنه  رجل فا�شل فيما عدا  علبة تبغ مارلبورو.    اإنه يخالف القانون 
اأو كبرية.    اإنه موؤمتن  باأن لديه اجلواب، فهو ل يهمل �شغرية  واأنا على ثقة  هذا.    �شاألته عنك 
 اأ�شرار احلي.    وقتها قال يل اإنه يعتقد اأنك جديد على احلي واأنك �شكنت مكان خالد.    لقد اأ�شاد 
القبيل،  "�شخ�س من هذا  نف�شه.    قال يل :  اأبدًا  اأي وقع ح�شن تركته يف  بك كثريًا.    لن تعرف 
ينبغي ان ل ي�شكن هنا يف هذا احلي.    ويف م�شكن  ميلكه اأبو هوميل ".    ما اكرتثت يف حينه، فما 

كانت يل حاجة بخالد وما كان ثمة ما يدعوين لالهتمام ب�شاأنك اأكر.    

اأفقد  وب��داأت  اأمي يف غيبوبتها  اإل مراقبة  واأنا ل عمل يل  بي احلال  امل�شاء �شاق  ويف هذا 
اأم�شكت  ثم  روؤيتها  اأطيف  اأعد  فلم  الغرفة  ترتك  اأن  منها  بعمتي  وطلبت  ف�شرخت  �شوابي، 
الهاتف وات�شلت بالدكتور اأحمد و�شاألته برجاء اأن  يقول يل اإىل متى �شتبقى والدتي على هذه 
احلال، فاأجاب باأنه ل يعرف فقد طالت غيبوبتها ويرجح اأنها �شتموت يف  اأية حلظة.    وطلب اإيل 
اأن ات�شل به اإذا حدث �شيء.    اأغلقت الهاتف م�شتاءة.    فها هو �شديق العائلة وال�شخ�س الذي 
 ،  اأولين من الهتمام اأكرمن اأي �شخ�س اأخر، ال�شخ�س الذي اأ�شعرين اأنه يهتم بي �شخ�شيًاً
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اأنها  وقلت  اأمي  وجه  اإىل  املبالة.    نظرت  من  بقليل  يجيبني  براحة  النف�س،  يل  زيارته  وتبعث 
�شتموت الليلة.    �شتموت واأنا وحدي ل �شريك يل يف  همي.    واآنذاك خطر خالد ببايل.    قلت اأم�شكه 
الكثري.    اأترى  اآلة اخلياطة هذه،  اأخذ منها  ابنها وقد  الآخر  املنزل.    هو  اإىل  به  واآت  اأذنه  من 
اأتعرف ملاذا هي هنا؟كانت اأمي تخيط مالب�س للن�شاء مقابل اأجر، حتى اإذا ما جاء خالد وطلب 
اأمي  اأواجه  اإىل املنزل يف غيابي وعندما  ياأتي  اأنه  اأعرف  نقودًا  وجدت لديها ما تعطيه، كنت 
اإنه ابن زوجك  اأنه ابني "، فاأ�شرخ حمتدة واأقول ل  بهذه احلقيقة واأعاتبها، تقول :   "ل تن�شي 
الذي ما ترك لك �شوى العذاب.    لقد انقطع منذ مدة عن  املجيء اإىل املنزل وما عرفت اأنه يف 
ال�شجن اإل هذه الليلة.    قلت لنف�شي، �شاآتي به مهما كلفني الأمر من جهد فلقد  طفح كيلي.    لقد 
انتابتني حالة ه�شتريية، ف�شرت اأ�شرخ، اأطلق �شرخات مدوية ثم اأخذت م�شد�س خالد، كنت 

قد �شرقته  منه قبل وقت طويل واأخفيته، و�شعت امل�شد�س يف حقيبتي.    

وقفت فجاأة واأ�شرعت اإىل غرفة النوم وعادت باحلقيبة واأخرجت منها امل�شد�س.    
ثم  خالد  اأقتل  اأو  هوميل  اأبا  اأحدًا.    اأقتل  الليلة  �شاأقتل  وقلت  امل�شد�س  هذا  معي  -  حملت    

نف�شي.    
اأ�شابه مراأى امل�شد�س برعب، عقد ل�شانه وما جروؤ على الإ�شافة اأو القول.    

  -  اأو تقتليني اأنا.    
  -  وحني دارت ال�شيارة، تراخى عزمي وا�شتع�شت علي فكرة القتل، غري اأن فكرة اإح�شار 
اأبي هوميل عنه.    اأنت الوحيد  اأفكر بك.    فاأنت و�شيلتي ل�شوؤال  خالد ا�شتخوذت علي  ووجدتني 

املتوفر، فاأنا ل اأعرف اأحدًا ميكن اأن يفعل ذلك  �شوى اأبي فوؤاد وهو يغلق بقالته يوم اجلمعة.    
اأعادت امل�شد�س اإىل حقيبتها و�شمتت قلياًل ثم تابعت : 

  -  ل بد من قول احلقيقة مهما كان الثمن.    �شوف حتقد علي لأنني خدعتك و�شوف ت�شاأل 
ملاذا مل اأذهب اإىل اأبي هوميل  بنف�شي وملاذا ا�شتخدمتك اأنت.    كنت �شاأقتل اأبا هوميل لو قابلته 
فهو بالن�شبة يل م�شدر كل ال�شرور ولكنني ا�شتبعدت  فكرة القتل، ف�شلت اأن ا�شتعني بك، وهنا 
خطر يل اأن اأجلاأ اإىل اخلديعة، اإذ كيف ميكن اأن اأقرع بابك واأقول لك هذا  بدون مقدمات، من 
ف�شلك اخدمني واخرج من منزلك، واأ�شاأل اأبا هوميل اإن كان يعرف اأين ذهب اأخي، دون اأن 
يثري  ا�شتياءك.    كنت �شتنظر اإىل طلبي بعني الزدراء وت�شرفني.    ولذلك كان ل بد من ذريعة.   

 اأتذرع بها، كي اأحملك على  النقياد ملا خططت له.    



االعمال الكاملة /رواية

178

�شرخت به فجاأة   : 
  -  ما بك تنظر اإيل مكتوم النف�س ول تعلق على ما اأقول؟اأم تعتقد اأنني اأكذب عليك الآن، وما 
عدت تعرف متى اأكذب  ومتى اأ�شدق؟اأم اأنك خفت من امل�شد�س؟اأرح بالك.    لي�س هذا اأوانه ولن 
يوجه اإليك.    لقد اأعدته اإىل احلقيبة.    انطق.    قل  �شيئًا اأيها الرجل.    اأنعتني باأي و�شف �شيء، فاأنا 

ل اأحتمل �شمتك وهدوءك.    كنت تنفعل لأي �شبب من قبل، فماذا حل  بك الآن؟
الأحداث على هذا  كاد يقرتب من فهم  فقد  ا�شتثارته،  فما  رقيقة  بابت�شامة  قابل غ�شبها 
النحو واإن ت�شكك قليال، وها هي  تف�س ال�شر من تلقاء نف�شها ول حتوجه اإىل طرح اأ�شئلة، كانت 

�شتظهره غبيًا مغلق الفهم لو طرحها.    قال : 

  -  ا�شمعي، اأنت ما جئت بجديد، لأنك قد عربت عن ذلك بطريقة اأو باأخرى.    قلت كالمًا 
اأف�شح عن غري ق�شد ولو  بطريقة مقت�شبة عما قلته الآن.    لقد كونت فكرة عما حدا بك اإىل فعل 
ذلك ومل اأكن متاأكدًا متامًا.    وها اأنت تعلنني بكل  �شراحة اأنك خططت لكل ذلك.    �شكرًا لك، 

هذا مل يعد يغ�شبني الآن، فاأريحي نف�شك من هذا العناء.    

قالت : 
الب�شر، هذا ال�شفح وال�شماح ل  اأنت ل�شت من  اأنت �شخ�س نبيل،    -  اأنت �شخ�س غريب، 

يفيدك، لن يحميك من �شر  النا�س، اتعظ يا رجل وعد اإىل ر�شدك.    
رد عليها : 

اأو  اإليها  حملتني  التي  التجربة  هذه  ب�شبب  الأ�شواأ  اإىل  اأتغري  ولن  نف�شي  عن  را�س  -  اأنا    
اخرتتها اأنا ل فرق، اإنني ما اأن  اأظن بك ال�شوء حتى اكت�شف �شوء ظني، اأنت اأكر براءة نف�س 

مني واأطهر.    
قالت : 

  -  اأنت خمدوع، لقد خدعتك، لقد اأوقعت بك ب�شحري.    
وقفت فجاأة وت�شنج ج�شدها ومدت يدها باجتاه النافذة واأخذت عيناها تلتمعان ملعانًا غريبًا، 
كاأن روحًا غريبة متطرية  �شكنتها الآن، وعاثت فيها ف�شادًا فاإذا بوجهها اجلميل يفقد جماله 

فقد برزت عروق عنقها وظهرت اأ�شنانها وقالت : 
  -  اأت�شمع نواح الريح؟تلك الأرواح ال�شريرة املعذبة تطوف يف الف�شاء، جتري مع الريح، اأية 
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اأ�شوات هذه التي اأ�شمع  ؟اإنها �شرخات ال�شيطان الغا�شبة وتتبعها �شرخات ال�شاحرات بنات 
ال�شيطان، اإن قلبي لينفتح الآن ل�شتقبال نداءات  ال�شر، فليتق �شري النا�س ويرجتوا رحمتي.    

مذهوًل وماآخودًا مبا راأى اأخرج علبة تبغه وا�شتل لفافة ثم اأ�شعلها، التفتت بغتة اإليه وقالت 
بحدة : 

  -  اأنا اأحتاج لواحدة.    
حمل علبة التبغ والقادحة واقرتب منها، كانت يف حالة انفعال خارج نطاق املاألوف، كانت يف 
حالة فقدان الر�شد  الكامل، اأخذت اللفافة ثم اأ�شعلتها ثم ا�شتكانت فجاأة بال�شرعة التي ثارت 
فيها ثائرتها، تراخت اليدان اأوًل ثم اجل�شد  و�شفت العينان وا�شتعادتا رونقهما.    وكمثل ممثل 

اأدى دوره ال�شعب، جل�شت على املقعد واأرخت جذعها وتابعت نفث  دخان لفافتها، �شاألته  : 
  -  هل اأتقنت دوري؟

التب�س الأمر عليه، فما عرف مباذا يجيب، اأكانت متر يف حالة من حالت الفزع والتطري، اأم 
توؤدي دورًا م�شرحيًا  �شعبًا ومتقنًا اإىل حد الإقناع.    ظل يحدق بها م�شتغربًا دون اأن يجيبها على 

�شوؤالها.    كررت ال�شوؤال : 
  -  ماذا تقول ؟هل اأتقنت دوري؟

كانت جمة الهدوء اآنذاك.    ل ت�شي باأية غرابة اأطوار.    
اأجاب بعد اأن ا�شتقر راأيه اإىل اإنها اأدت دورًا م�شرحياً : 

  -  اأنت ممثلة بارعة، تعطني نف�شك للدور بكليتك حتى اأ�شكل علّي الأمر.    

قالت : 
  -  اإنني اأحب امل�شرح، لقد لعبت دائمًا اأدوارًا على خ�شبة م�شرح املدر�شة، اإنني عادة اأندمج 
يف الدور الذي األعبه فال  اأعود اأنا نف�شي بل ال�شخ�شية التي اأتقم�شها.    اأطلق �شحكة من غري 

اإرادة وملا نظرت اإليه مت�شائلة، قال : 
  -  الآن اأدركت كيف متكنت من اإقناعي، اأذكر الآن نظرتك اإيل من علو وكاأنني ل ا�شتحق 
منك �شرف خماطبتي،  �شاركته ال�شحك اإىل اأن جاءت العمة واأ�شلتهما بنار عينيها املتهمتني 
املوؤنبتني، فهما يف ح�شرة املوت الرهيب ول  ينبغي لهما اأن ي�شتهينا به اإىل هذا احلد امل�شف دون 

احرتام اأو اعتبار حلرمته.    
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   �شعر جالل بحرج �شديد وتوقف عن ال�شحك، اأما دلل فقد متادت يف ال�شحك ثم انفجرت 
يف بكاء مرير، فقد عاد  املوت بقوة �شكيمته ليذكرها مب�شابها.    ان�شحبت العمة من فورها وخف�س 

جالل راأ�شه، اآ�شفًا، متاأملًا وعاجزًا عن قول  اأو فعل �شيء يوقف نزيف بكائها.    
ومع اأن موت اأمها ما كان مفاجاأة لها، اإذ اإّنها كانت تعرف اأنها م�شابة ب�شرطان الكبد وكانت 
تنتظر بقلق تلك اللحظة  التي �شت�شطرها اإىل هذا الفراق ال�شعب، اإل اأنها جزعت حني حل 

املوت وا�شتل منها احلياة.    

   كانت اأمها مالذًا طيبًا وفر لها الراحة والأمان وجنبها الوحدة والذكريات ال�شيئة وف�شل 
بينها وبني عمتها التي  �شارت تكرهها بعد اأن كانت لها يف املا�شي اأف�شل حام وخري م�شتمع، 
لقد كرهتها ب�شبب ن�شوب عاطفتها الآن  وتدخلها الفظ من خالل نظارتها القا�شية يف �شوؤونها 
واإهمالها �شاأن املنزل واعتمادها الكامل على خدمات اأمها حني  كانت يف �شحة جيدة وجلوئها 
اإىل ال�شمت يف كل الأحوال واملنا�شبات ثم ا�شتمرارها على اإهمال �شاأن املنزل حتى  بعد مر�س 

اأمها.    لقد كرهت وجودها غري النافع والثقيل على النف�س.    

كانت اأمها ل حتوجها �شيئًا، فهي التي كانت تعنى باملنزل وحتيك لها الثياب اجلميلة وتعد 
لها ماء احلمام ال�شاخن  ووجبات الع�شاء ال�شهية.    وفيما بعد وهي ترقد على فرا�س املوت، كان 
يكفيها اأن جتدها حية مفتحة العينني، ترنو  اإليها بحب وحنان حتى تذهب عنها الوح�شة، كانت 
تقول : "م�شكينة اأنت كيف �شتعي�شني وحدك بعد موتي؟ "  لو اأن  اأخاك يعود اإىل ر�شده لطماأن 
قلبي.    اأمل يعر�س عليك الدكتور اأحمد الزواج.    اإنه لي�س م�شنًا ولن يجد اأف�شل منك.    كفي  عن 

مناكفته، اأعطه فر�شة.    

اإليه  اآل  فيما  احلا�شم  الأثر  املوؤنبة  القا�شية  ونظرتها  النحو  ذلك  على  العمة  لدخول     كان 
تلك  اإىل  واأعادها  انتزعها من احلا�شر  والذهول  الأمل  فقد دخلت دلل يف  طور من  الو�شع، 
الأوقات ال�شابقة، حني كانت تتقا�شم مع والدتها  الأو�شاع ال�شيئة و�شعوبات احلياة بعد انهيار 
الناجم عن  فقدان �شريك كامل  الفراغ  الأ�شرة وتغري الأحوال.    لقد حت�ش�شت على نحو فاجع 
ال�شراكة ولهذا مل تول يف غمرة هذا احلزن والذهول وجود جالل اأية اأهمية وذهلت عنه متامًا.   

 
وحت�ش�س جالل بدوره ثقل املوت، فرغم اأن املراأة امليتة ل متت له ب�شلة اإل ان املوت، موت اأي 
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كائن، بحد ذاته  كريه، ثقيل الوطاأة يعم تاأثريه على اجلميع، اإل اأن دخول العمة ترك فيه رهبة 
واأ�شعره اأن املوت ي�شتلزم امتثاًل  وتاأ�شيًا اأكرب عرب عنه الثنان.    ولقد حاول جاهدًا اأن يبقى نف�شه 
يف دائرة املوت لكي يبدو يف و�شع ل يجلب له  املالمة، غري اأن الوقت الذي اأخذه يف ذلك الإذعان 
ليتقي عيني العمة الالذعة الآمرة جعله يتلفت بني احلني واحلني،  فريفع راأ�شه وينظر تارة اإىل 
دلل وتارة اإىل النافذة حيث راأى ب�شورة جلية مظاهر ا�شتداد العا�شفة و�شاق ذرعًا  بالو�شع 

برمته بكل ما فيه من ا�شتالب ملنطق احلياة.    

كانت دلل كل ذلك الوقت حانية اجلذع، خاف�شة الراأ�س، اإل اأن اجل�شد املوفور ال�شحة دفعها 
لأن تغري يف جل�شتها،  فقد رفعت راأ�شها تنظر اإىل فراغ ف�شاء الغرفة، فربز نهداها مرتعني، 
اجنذب اإليها رغم عدم مواءمة احلال ورغم  التهديد امل�شلط عليه فيما لو دخلت عمتها فجاأة 
وراأته يتاأمل دلل يف غفلتها عنه.    لقد تذكر اأي�شًا كيف اأنه نهر دلل  لأنها �شمحت من دون ق�شد 
ملفاتنها اأن تربز ولم نف�شه الآن على ا�شتئناف النظر اإليها.    ثم فكر اأنه اأخطاأ يف ال�شابق  واأنه 
ما دام يجل�س هكذا هنا يف مواجهة ذلك احل�شور القوي جلمال اجل�شد ولفتنته، فاإنه ل يرتكب 
اإثمًا اإذا اأخذ ذلك  بعني العتبار، فاملوت يف�شد امل�شاعر ولكنه ل يلغيها، بل يذكر باأهمية احلياة، 
بكل ما فيها من جمال وتالوين رائعة،  اإنها غريزة احلياة التي جتند طاقات اجل�شد كلها ملتابعة 
العي�س واإل كيف ا�شتمرت الب�شرية قائمة منذ مئات اآلف  ال�شنني، تذهب اأجيال وتاأتي اأجيال 
عليها  �شت�شحو دلل من ذهولها  ويطرح  قليل  بعد  اأو  الآن  ال�شابقة،  الأجيال  اأخرى من رحم 
ال�شوؤال الذي كان يخاطره عن عالقتها بامل�شرح، والذي علق يف حلقه مع دخول العمة و�شتحدثه 

عن  ذلك عن طيبة خاطر، ولن يحول املوت بينهما وبني اإدراك اأن ثمة غدًا اآخر �شيعا�س.    

وفيما كان يطوف يف هذه الأفكار وفيما كانت دلل يف ذهولها ال�شديد، �شمع رنني الهاتف 
وجاءت العمة لتاأخذ دلل  من ذهولها وتعلن لها اأن الدكتور اأحمد يطلبها.    

نه�شت دلل واألقت على جالل نظرة ما ا�شتوعب ق�شدها ثم دخلت اإىل الغرفة.    
وجد يف ذلك فر�شة �شانحة لأن يقف على رجليه واأن يحركهما فم�شى اإىل النافذة، ما كان 

بو�شعه اأن يرى �شيئًا  ولكنه �شمع بكل تاأكيد اأ�شوات الريح يف اندفاعاتها املحمومة.    
عادت دلل بعد قليل وجل�شت.    نظرت اإليه وقالت : 

احتجت  ما  اإذا  هناك  هاتفه  رقم  واأعطاين  قلياًل  �شيتاأخر  اإنه  قال  اأحمد،  الدكتور  -  اإنه    
اإليه.    
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قال لها قبل اأن يربح النافذة ويعود اإىل مكانه : 
  -  كاأن العا�شفة �شتقتلع املدينة من جذورها.    

قالت : 
  -  قال الدكتور اأحمد اإّن الو�شع مفزع واإنه �شمع اأن الأردن ما عرف مثل هذه العا�شفة منذ 

�شبعني �شنة.    
كاد اأن يقول �شيئًا يعيد احلديث عن امل�شرح، غري اأنه لحظ اأزمة ما حترك م�شاعرها، فقد 

راحت تع�س اأ�شابعها.    
�شاألها قلقاً : 
  -  ما بك؟

قالت : 
  -  ل اأحب هذا، ل اأحب هذا الت�شال، جمموعة من الرجال الذين كانوا يف طريقهم اإىل 
العاديني، يجتمعون كل  النا�س  اإىل مواقع  ال�شلطة ثم تركوا هناك، فال  هم و�شلوها ول عادو 
واهلل  عني  الآن  �شي�شاألون  �شيء،  من  كل  وال�شخرية  وال�شراب  اجليد  بالطعام  يتلذذون  م�شاء 
وحده يعلم ماذا �شيقولون، اإنهم يعرفون والدي، فقد ان�شم اإليهم يف فرتة ما قبل  انهياره احلاد 
الأخري واأنا اأعرف عنهم كل �شيء، اإنهم يتخذون من ال�شخرية درعًا للدفاع عن اأنف�شهم، فال 
اأحد مبناأى  من �شخريتهم، جمموعة اأ�شخا�س من منابت خمتلفة، منهم من بلغ مكانًا رفيعًا يف 
ال�شلطة ثم خرج منها، ومنهم من  تاجر واكتفى مبا لديه، ومنهم �شيا�شيون غدرت بهم اأحزابهم 
اأو غدروا بها فتحولوا اإىل التجارة.    لي�س بينهم اأي ت�شابه  �شوى ان�شرافهم اإىل ال�شخرية من 
اجلميع ولأ�شباب كامنة يف نف�س كل منهم، والدي مثاًل كان ي�شخر من الذين حتلقوا  حوله حني 
انهالت عليه الروة، والدكتور اأحمد ي�شخر من رجال احلكم ل ل�شبب اإل لأن ما�شيه منع و�شوله 

اإىل �شدة  احلكم.    
  

 قال : 
  -  هو طبيب األي�س كذلك؟

ردت بغ�شب : 
  -  وما الفرق ما دامت �شلطة احلكم تثري �شهيته.    كان والدي ي�شخر منه، فلقد عرف �شحالة 
كل من احتل مقعدًا  وزاريًا، فقد كان نفوذ ماله اأكرب من نفوذ �شلطتهم وما راأى يف اإيالئه كل 



ليلة  عاصفة

183

ذلك الهتمام لرجال احلكم اإل دلياًل على  رغبته يف اأن يكون واحدًا منهم.    
�شاأل : 

  -  اأهو تافه اإىل هذا احلد؟
اأجابت بعد اأن اأخذت وقتًا يف حت�شري اإجابتها : 

  -  ل اأدري.    يف ح�شرتي يبدو �شخ�شًا خمتلفًا، متاأملًا، مفتقدًا للنقاء الإن�شاين، اإنه يحب اإعانة 
النا�س، يحب اأن يرى  ف�شله على النا�س رمبا كان هذا �شبب رغبته يف اأخذ مكانه يف احلكم، 
لديه م�شكلة ما، ل اأعرف ما هي على وجه  التحديد، لقد تزوج امراأة ولدت له فتاة ثم توفيت 
اأن انتابته حمى الت�شال  برجال املال واحلكم، فتزوج  اإىل  وبقي بدون زواج فرتة من الزمن 
فتاة من اأ�شرة ثرية، مادام زواجه اإل اأربعة اأ�شهر، فقد كان الختالف بينهما بينًا  واملنازعات 

على اأ�شدها.    

   لحظ اهتمام دلل ب�شريته وما رغب يف اأن ي�شمع املزيد الآن فقد يف�شي احلديث عنه اإىل 
�شجار بينهما، فله من  �شلوك النا�س موقف رمبا يختلف من موقفها، برت احلديث عنه و�شاأل : 

  -  اأبوك يثري اهتمامي.    حدثيني عنه.    
فتحت حقيبتها وبحثت عن علبة التبغ فوجدتها فارغة.    األقت بها وقالت : 

  -  ن�شيت اأن اأ�شرتي، اأعطني لفافة من ف�شلك.    
ات�شح له اأن احلديث عن الوالد اأ�شعب من احلديث عن الدكتور، فهي من �شلبه والكارثة 
اأ�شعلها لها ثم جل�س �شامتًا بانتظار حديثها.    قالت  التي حلت عليها من فعله،  اأعطاها لفافة 

بعد ترو : 
  -  والدي من يافا.    هجر والده يافا عام   8491 م، كان جدي تاجر اأقم�شة ن�شائية اأخذ والدي 
عنه جتارته.    وب�شبب جتارته  كان كثري ال�شفر اإىل لبنان وهناك تعرف على والدتي، كانت من 

اأ�شرة تتاجر اأي�شًا بالأقم�شة الن�شائية ومالب�س الن�شاء.    

و�شالة  حجرات  ثالث  من  يتاألف  وهو  هوميل  اأبي  بناء  من  الثاين  الطابق  والدي  ا�شتاأجر 
مريحًا  الو�شع  ذلك  وكان  حجرة،  وعمتي  حجرة  ووال��دي  وجدتي  حجرة،  جدي  اأخذ  وا�شعة، 
فاأثار حفيظة  لبنان،  بزوجته من  واأتى  والدي  اأ�شهر  بعد  تبعته جدتي  ثم  للجميع.    تويف جدي 
عمتي التي فاتها قطار الزواج، فهي تكربه ب�شنوات وكانت قوية اجل�شد �شديدة  الباأ�س، ولكن 
ا�شرتى  وقت لحق  وخالد.    ويف  اأنا  ولدت  املنزل  ذلك  والدي.    يف  زواج  بعد  ت�شع�شع  مركزها 
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والدي  قطعة الأر�س التي اأقام عليها م�شكن العائلة، امل�شكن الذي تعرفه والتي حتتل اأنت حيزًا 
من باحته، لقد اأدخلني والدي  اأف�شل مدر�شة لالإناث يف جبل عمان وكذلك خالد.    ولكنني....   

 ولكنني....    
وهنا ل�شبب خفي عليه يف حينه لحظ ذلك التغيري املرعب الذي طراأ على مالحمها ولحظ 
تهداأ  وتابعت وهي مل  ثم جل�شت  النافذة وعادت  نحو  نه�شت مت�شنجة  الأطراف وم�شت  اأنها 

متامًا بعد : 
  -  ولكنني تابعت درا�شتي يف لبنان عند اأهل اأمي.    

اأخرى واندفعت نحو غرفة النوم، مكثت هناك برهة ثم عادت ووجهت له  ثم نه�شت مرة 
�شوؤاًل غريبًا منبت ال�شلة  مبو�شوع احلديث : 

  -  هل تخاف املوت؟
تقل�شت ع�شالت وجهه وداهمه قلق �شديد جراء هذا التحول، قال : 

  -  بالطبع اأخاف املوت؛ فاأنا يف مقتبل عمري، اإنني يف ال�شابعة والع�شرين واأحب اأن اأعي�س.    
قالت : 

   -  واأنا يف الرابعة والع�شرين ومع ذلك اأ�شعر كاأنني ع�شت حياة كاملة، املوت ل يخيف، لو 
�شاهدت اأمي الآن، اإنها  ترقد ب�شالم.    

وكاأنها خرجت عن طورها  وبدا  الغرفة  اإىل �شقف  بب�شرها  اإىل اخللف و�شخ�شت  ارتدت 
متامًا، متتمت : 

  -  اإنه �شالم كامل ونهائي.    

قال حمتجاً : 
  -  ولكننا �شنعي�س، �شنتابع احلياة األي�س كذلك؟احلياة جميلة جدًا اأما املوت فبغي�س.    

اعتدلت يف جل�شتها وراأى ف�شي املا�س يلتمعان يف عينيها من جديد.    وقالت : 
  -  تقول ذلك لأنك ما راأيت من �شرور الدنيا، ما طعنت يف موؤخرتك.    وها اأنت تقع يف اأول 

م�شيدة ت�شادفك.    ع�س،  ا�شتمر يف احلياة و�شوف ترى كم من امل�شائد يف انتظارك.    
حنى راأ�شه وفكر، رغم اأنه اأتى هنا بفعل ترتيب ما اختاره هو، بفعل م�شيدة كما تقول، اإل 
اأنه حظي بتجربة على  غاية الأهمية لأول مرة يف حياته، �شتم�شي هذه الليلة على ما فيها من 
�شوء وجمال وتبقى التجربة، اإنها جتربة فريدة  ما كان ليح�شل عليها بدون هذا الرتتيب.    فاأي 

�شري يف ذلك؟
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اأجابها : 
اإنها غريزة احلياة.    اإن اجل�شد احلي الن�شط  اأن تعا�س،    -  ومع ذلك، فاإن احلياة ت�شتحق 
يرف�س املوت.    اإن ج�شد الإن�شان  يرف�س املوت حتى لو كان يرقد يف امل�شت�شفى، فاإنه ل ميلك اإل 
اأن ينظر من النافذة ويبتهج مبراأى الأ�شياء اجلميلة،  الأ�شجار اأو ال�شفق وحتى غروب ال�شم�س، 

اإنها احلياة يف اخلارج.    
قالت بنزق : 

  -  ت�شتطيع اأن تقول ذلك دون اأن تدفع ثمنًا.    اإنك ما عرفت الأمل املتوا�شل ول اإزعاج القيح 
الذي ينز من جرح ل  يندمل، ت�شتطيع اأن تقول كالمًا جمياًل عن احلياة للتع�شاء وتغ�س طرفك 
عن تعا�شتهم ثم تدفن راأ�شك يف الرمال بعدئذ.    اأما اأنا فال تقل يل �شيئًا من هذا القبيل.    فما 

عدت اأكرتث.    

اأفاد معها حديثه املتلطف عن  اأ�شده وخ�شي من مغبة ما ينجم عنه.    فما  كان توترها على 
جمال احلياة وما اأنقذ املوقف  اإل �شل�شلة الربوق التي تالمعت فجاأة ثم هدير الرعد.    اأ�شرعت 

نحو النافذة وقالت : 
  -  هذا انفجار الغ�شب.    اآن الآوان...    اآن الأوان...    

تتابعت الربوق والرعود وهي تقف اإىل جانب النافذة وهو يراقبها وي�شتمع اإىل هدير الرعود، 
بهذا  والتعقيد.    وت�شاءل :  اأي ظلم حاف  ال�شعوبة  بالغ  تركيبًا  ال�شخ�شية  املركبة  بهذا  مفكرًا 
التطري  بهذا  جوفها  ومالأت  ورقتها  اأراقت  طيبتها  �شرور  واأية  تفتيح،  اأجمل  املتفتحة  الزهرة 

والفزع والكره.    

وفيما كان من�شغاًل بطرح ت�شاوؤلته عادت وجل�شت هادئة وقد تخل�شت من حلظة انفعالها 
بتحولت  ماأخوذًا  زال  ما  وهو  فاأجاب  الق�شة،  بقية  �شماع  كان  يرغب يف  اإن  وتوترها.    �شاألته 

حالها : 
  -  طبعًا اأرغب.    

  -  كان منزلنا يكتظ بالزوار من اأقارب والدي.    هم قلة يف عمان ولذلك كانوا يتجمعون يف 
منزلنا معظم الأحيان،  وتقوم والدتي على خدمتهم.    كانت هي التي تومل وتكرم الأقارب.    كانت 
تفي�س بهجة وحيوية فتعم بهجتها وت�شمل  اجلميع، وكان الأقارب مرتاحني حل�شن �شيافتها، 
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فياأتون يف اأوقات خمتلفة، �شواء اأكان والدي موجودًا اأم ل.    ياأتون  ثقال الظل يبعثون ال�شيق يف 
نف�شها اأحيانًا خا�شة حني جتد نف�شها موزعة بني اأعباء املنزل وبينهم.    هي الوحيدة التي  حتملت 
م�شاألة ا�شت�شافتهم، اأما عمتي فكانت تنظر اإىل الأمر كاأنه اأمر يخ�س اأخيها وزوجته ولي�شت 
كانت  اأنها  املنزل.    �شحيح  اأعباء  يف  م�شاركتها  ل  والدتي  عناية  ت�شتحق  واحدة  ممن  اإل  هي 

تخ�شني مبحبة خال�شة، اإل اأنني كنت  اآخذ عليها ذلك التكال الكلي على والدتي.    

�شمتت قلياًل ثم قالت : 
الوقت  الأقاويل فيما بعد يف  والدتي؟لقد روجوا حولها  الأق��ارب جميل    -  اأتعرف كيف رد 
الذي اأخذ والدي يعاين من  امل�شاعب.    لقد �شدتهم عمتي وت�شدت لهم ولكنها ما فعلت اأكر 

من ذلك، لهذا ال�شبب ل اأريد اأحدًا منهم ول اأريد اأن  يذكرين اأحد بهم.    

قال فجاأة : 
  -  اأريد اأن اأرى وجه اأمك.    اأريد اأن اأرى تلك املخلوقة الرائعة التي اأجنبتك وتلك املخلوقة 

التي ت�شعت يف حياتها.    
�شاألت باهتمام؟

  -  اأحقًا تريد روؤيتها؟
نه�س وقال : 

  -  كاأنك بعثت فيها احلياة، كاأنني اأراها الآن تتحرك يف املنزل، رافعة اجلذع تقوم بواجباتها 
ب�شمت وتبت�شم برفق اإذا  لزم الأمر.    

م�شى معها اإىل الغرفة ووقف بخ�شوع، الآن يتاأمل الوجه امليت وكاأنه يتعرف من خالله على 
تلك احلياة التي  و�شفتها له.    متتم : 

  -  كاأين اأراها ترتع�س ارتعا�شة �شغرية اأو اأّنها خلدت الآن اإىل الراحة بعد عناء النهار.    
اقرتبت منه حتى تالم�س كتفاهما وت�شاءلت : 

ما  �شيئًا  تبلغني  اأن  تريد  تنطق،  تكاد  فاأراها  اإليها  اأنظر  اإنني  اأي�شًا،  -  اأحدث هذا معك    
فيعجزها الوهن.    

قال : 
  -  لقد �شكبت روحها فيك.    هي مت�شي الآن واأنت تتابعني احلياة.    متتمت : 
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  -  كنت �شاأحتفل بعيد ميالدها الرابع والأربعني.    
كانا يقفان بجالل وقد تالم�س كتفاهما عند اأول ال�شرير واجلثمان باأكمله اأمامهما ول يرى 
منه اإىل الوجه الذي ما ذهب  جماله بعد.    وكانت العمة جتل�س يف الزاوية، ترفع قامتها املديدة 

ول يعرف اأحد منهما ماذا يجول بخاطرها.    تطوع  جالل وخاطبها : 
  -  اأيتها العمة.    ا�شرتيحي قلياًل.    لقد ماتت ولن تعيديها اإىل احلياة.    
حتولت اإليه وراأى يف عينيها امتنانًا ثم نه�شت وذهبت اإىل غرفتها.    

افرتقا بعد قليل.    اأخذ جالل مكان العمة واأخذت هي املقعد الآخر.    �شار بو�شع جالل اأن يعترب 
موت الأم يهمه واأن  اأمر دلل يهمه وحتى العمة اأخذت مكانًا يف نف�شه.    واأراد الآن منها اأن تتابع 
�شرد تاريخ العائلة ليتعرف على حياة  الأ�شرة يف حتولتها وانقالباتها يف جناحاتها وانهدامها.   

 قال : 
  -  هل تودين اأن تتابعي كالمك.    اإنك اأدخلتني عتبة البيت واأريد اأن اعرف املزيد.    

قالت : 
  -  اأ�شاب والدي جناحًا مفاجئًا يف جتارته.    لي�شت جتارة الأقم�شة الن�شائية فح�شب بل جميع 
اأنواع الأقم�شة واأ�شبح بني  ع�شية و�شحاها املورد الوحيد لبع�س اأنواع الأقم�شة ثم �شار ي�شتورد 
اإل عن  اأ�شدقاوؤه و�شار ل يتحدث  اأرباحًا طائلة، فتغريت  عاداته وتبدل  ال�شكر والأرز ويجني 
ال�شفقات الكبرية وعالقاته برجال احلكم واأثرياء البلد، وا�شرتى  اأحدث �شيارة واأغالها ثمنًا 
وترك �شيارته القدمية  -  مع اأنها �شيارة فارهة  -  خلالد وا�شرتى يل �شيارتي هذه ومن ح�شن 
 احلظ اأنه �شجلها با�شمي مبا�شرة ف�شلمت من احلجز عليها �شمن ما حجز وبيعها باملزاد.    ثم 
ا�شرتى قطعة اأر�س  جديدة واأقام عليها ق�شرًا ل ي�شاهيه ق�شر يف عمان.    وكنت قد عدت من 
لبنان.    عدت لأ�شاهد هذا التغري الكبري الذي  طراأ على العائلة.    وكانت ال�شيارة هي اأول الهدايا 

يل.    

اأرى  اأعد  اأن منزلنا الكبري الذي �شم خادمتني وب�شتانيًا و�شائقًا ما عاد كما كان.    مل  غري 
اأقاربي اإل يف اأوقات متباعدة  فقد �شار والدي اأكر تربمًا بهم.    ومل اأعد اأرى خالدًا يف املنزل 
زيارته رغم  اأجروؤ على  اأيام  طفولتي، مل  فيه  الذي ع�شت  القدمي  والدي منزلنا  له  ترك  فقد 
رغبتي امللحة يف ذلك.    فقد عاث خالد واأ�شدقاوؤه به ف�شادًا.    وقد اح�شر هو  الآخر خادمة وحول 

املراآب اإىل �شقة م�شتقلة لها.    
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فر�س ق�شرنا بال�شجاد الفاخر واملقاعد الوثرية وتدلت من اأ�شقف �شالوناته الثالث الريات 
دور يف  لوالدتي  وما عاد  والب�شتاين  للخادمتني  الأوامر  اإ�شدار  امتلكت عمتي  �شلطة  الفخمة، 
حياة املنزل، فكانت جتول فيه وحيدة، حزينة  النف�س، تعالج �شاأم هذا التحول الذي اأخذ منها 
كل �شيء تقوم به وتركها تتجول يف ال�شالت وبني املقاعد الوثرية  بدون عمل، بالهتمام بجانب 

من احلديقة خ�ش�شته للورود واأبعدت عن ذلك املكان �شلطة العمة.    

يف ذلك الوقت اأكر والدي من ال�شفر واأكر من الهدايا التي يجلبها معه ويوزعها على كبار 
القوم، لقد عاد مرة من  اإحدى رحالته مهمومًا وما عرفت ال�شبب يف ذلك اإل فيما بعد، فقد 
والدتي  اإىل  ي�شيء  املزاج  تتالت  خ�شارته و�شار حاد  ثم  القمار مبلغًا كبريًا،  خ�شر يف �شالت 
بدون �شبب، ثم اأدمن �شرب اخلمر وكر �شجاره مع والدتي ثم مع  عمتي، لقد انك�شف ال�شوء مرة 
واحدة، فاأبي ما عاد ذلك الأب العطوف احلنون، واأمي ما عادت وردة املنزل اجلميلة،  وعمتي 
امتلكت روحًا �شيطانية وعزلت نف�شها يف غرفتها ولذت بال�شمت و�شرت حني اأراها اأرجتف 
من ق�شوة  عينيها.    ومع ذلك ما كنا عرفنا اأن والدي جازف كثريًا وخ�شر كل ما ميلك وا�شتدان 
من البنوك، واأنه عجز عن �شداد  ديونه التي تراكمت، لقد متادى يف الإ�شاءة اإىل والدتي وجتراأ 
على �شربها وهذا اأكر ما اآملني.    مل تعرف حلظات  الفزع التي كانت تنتابني واأنا اأ�شمع عويلها 
وا�شتغاثاتها واأرى والدي كالثور الهائج ي�شرخ بها ويلطمها ويلطم  اجلدران.    مل جند عونًا من 
اأحد اآنذاك، فقد تخلى اجلميع عنا، الأقارب والأ�شدقاء، با�شتثناء الدكتور اأحمد، الذي  اأعجب 
ولكنه ما  للحظات  يزورنا  اختيار املالب�س، كان  والدتي ورقتها وذوقها يف  بف�شيلة  ال�شابق  يف 
عرف اأي و�شع  ع�شري مير به والدي، فقد كان وما زال قادرًا على �شراء ال�شراب الفاخر، وكان 
الدكتور يف�شل اأن يتناول كاأ�شًا من  ذلك ال�شراب ثم يتوجه بال�شكر لوالدتي التي اأ�شرت اأن تاأتي 
راتبهما.    دفع  عن  والدي  اأن  توقف  بعد  املنزل  من  اخلادمتان  هربت  فقد  بنف�شها،  بال�شراب 
 وكان الدكتور اأحمد قد انف�شل عن زوجته الثانية وكنت اأنا اأنهي �شنتي النهائية يف  املدر�شة.   
 فكان يجاملني وي�شاألني عن الدرو�س وم�شاكل الدرا�شة ثم ين�شرف متمنيًا يل النجاح، و�شار 
والدي يغ�شب  بعد خروج الدكتور اأحمد لأنه يعود اآنذاك وحيدًا، وكانت ثائرته تثور اأحيانًا اإذا 
ما جتراأت والدتي و�شاركته اجللو�س،  فيفتعل معها �شجارَاً بعد خروج الدكتور ثم ي�شربها.    وكان 
ل بد من ردع والدي ومنع اأذاه عن والدتي التي ما كان  لها ذنب يف كل ما جرى.    لقد ا�شطررت 
للدفاع عنها ومنا�شرتها، لقد امتالأت حقدًا جديدًا زاد يف اأحقادي وامتلكت  ب�شبب هذا احلقد 
قوى �شيطانية ما عرفت م�شدرها، اإذ اإنني جتراأت ونهرت والدي فهابني، كان يقول يل اأحيانًا 
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 مداعباً :  من اأين لعينيك هذه الق�شوة، كاأنهما عينا �شاحرة.    واأخريًا حلت الكارثة.    �شدرت عدة 
اأحكام من املحاكم ل�شالح  البنوك وطرحت الق�شايا للتنفيذ ثم بيع كل �شيء باملزاد العلني، 
وهذا  الوالدين  نوم  غرفة  �شوى  املنزل  برمته  واأث��اث  واملتجر  القدمي  واملنزل  اجلديد  الق�شر 
امل�شاغ الذي جنحت يف اإخفائه عن والدي، لنه باع قبل ذلك الكثري، م�شاغ  الوالدة وما ح�شل 
عليه من م�شاغي، كما باع �شيارة خالد الذي رد عليه بالنف�شال الكامل عنا.    لقد ح�شل اأبو 
ر ال�شقة ال�شغرية خلالد.    هوميل  على منزلنا القدمي ب�شعر بخ�س، واإيغاًل يف اإذلل والدي، اأجَّ

 ثم �شخره لأغرا�شه الدنيئة.    

انت�شبت فجاأة واتقدت عيناها ذلك التقاد الذي يبعث الرهبة يف النف�س، فقد عاد ف�شي 
املا�س اإىل اللمعان.    

قالت : 
  -  اآن اأوانه.    

�شاأقتله باأ�شرع وقت.    
ا�شطرب حني نظر اإليها ونفد �شواظ عينيها اإىل داخله.    كان ذلك اختالفًا اآخر.    قال : 

  -  اإنك غري جادة.    فمثلك ل تقتل.    

ردت بانفعال : 
  -  كيف تعرف؟كيف حتكم علي واأنت ل تعرفني جيدًا؟

عادت اإىل ال�شالة وجاءت بحقيبتها ثم اأخرجت امل�شد�س و�شوبته نحو اجلدار.    
نهرها قائالً : 

  -  دلل، اتركي امل�شد�س، ل يجوز العبث ب�شالح قاتل.    
كانت يف حالة ا�شتثارة تامة، لت�شغي اإليه ول تعرف ما تريد.    األقت بامل�شد�س بغيط، ف�شقط 

على الأر�س وانطلقت  منه ر�شا�شة واأحدثت دويًا �شديدًا وثقبًا يف اجلدار.    
اأوقعت الرعب يف نف�س جالل، تاركة امل�شد�س  تلبثت يف مكانها وكاأنها ما اأحدثت �شيئًا ول 
على الأر�س، دخلت  العمة وراأت امل�شد�س على الأر�س وما �شاألت عما جرى فما اأ�شاب اأحدًا �شوٌء 

ثم عادت من حيث اأتت.    
التفتت دلل بغتة وقالت له : 

  -  ما بك، م�شطرب؟اأمل تعرف احلقد؟ما ال�شوء يف اأن اأحقد؟
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عال �شوته وقال : 
نتزوج  وحده  باحلب  لأننا  يفيد  ل  احلقد  نكره،  اأن  من  بدًل  نحب  اأن  الكره؟يجب  -  ملاذا    

وننجب، نزرع ونح�شد باحلب  وحده، نعمل على اإ�شاعة الفرح حتى يعم النا�س اأجمعني.    
زادها قوله غلواء : 

اأبو  بعد،  العامل  �شرور  تر  زلت طفاًل مل  ما  اأنت  اأن��ا،  ولي�س  اأن حتب  اأنت  ت�شتطيع  -  رمبا    
النا�س جميعًا  لل�شر،  اإنه مزرعة  هوميل جارك ول تعرف عن  �شروره �شيئًا وتنام قرير العني، 
اأ�شرار، والدي كان �شريرًا واأخي �شرير واأقاربي  اأ�شرار وعمتي ما عادت تعرف �شوى ال�شر ومدير 
ال�شركة �شرير والرجال الذي يعتقدون اأين لقمة �شائغة اأ�شرار، كل  ما يحيط بي �شرير فماذا 

اأفعل اأنا؟هل اأفتح لهم اأح�شاين واأعانقهم؟

اأجاب وما كان بو�شعه اأن يجيب بغري ذلك؟
  -  بالطبع ل.    
   ثم ا�شتدرك : 

  -  غري اأن هناك اأنا�شًا طيبني، اأنا مثاًل اأعتقد اأنني طيب، وذلك الدكتور اأحمد يبدو طيبًا هو 
الآخر.    وحتى عمتك هذه  رمبا ل تنق�شها الطيبة، غري اأنك ل تريدين اأن تري فيها ذلك.    

ردت �شاخرة : 
  -  ابو هوميل اأي�شًا رجل طيب لأنه اأجرك مكانًا حقق لك اخللوة.    

   غ�شب اآنذاك غ�شبًا �شديدَاً وقال : 
فكرة  لك  �شوغ  ما  وه��ذا  الطفل،  ذل��ك  �شوى  يّف  جتدين  ول  كالمي  من  ت�شخرين  -  اإنك    

ا�شتدراجي.    
ردت عليه   : 

  -  اأدركت الآن اأنني ا�شتدرجتك، هذا اأمر جيد، تابع، فكر، ملاذا ا�شتدرجتك.    ما الذي اأريده 
منك؟

النتيجة  اإىل هذه  و�شل  كان  ما  لأنه  التفكري،  نف�شه فر�شة  ودون منح  فوره منفعاًل  رد من 
بعد : 

  - وما يدريني لأي غر�س ا�شتدرجتني؟لكن ما دام الأمر كذلك ف�شوف اأخرج الآن.    
قالت حمتدة : 
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  -  اأخرج..    اأخرج اإن ا�شتطعت، اأنني اأحكم ال�شيطرة عليك، لقد اأحطتك ب�شحري..    جرب 
واخرج الآن. 

   رد �شاخرًا وغا�شباً : 
  - الوداع اأيتها ال�شاحرة.    

وقف على رجليه وتاأكد اأنه ثابت يف وقفته، ممتلىء عزمًا وثقة، خطا نحو الباب وحني بلغه، 
قال : 

  -  اإنني خارج ولن يفيدك ال�شحر.    
   م�شى يف طريقه نحو ال�شالة، فلحقت به متو�شلة باكية : 

ترتكني  ل  ال�شحر،  عن  حماقاتي  اأت�شدق  قلب؟  لك  هكذا؟األي�س  وترتكني  -  اأتن�شرف    
اأرجوك.    لن تعرف ماذا يح�شل  اإذا تركتني.    �شاأقتل نف�شي دون �شك، اأرجوك ل تدعني اأموت.   

 ل اأريد اأن اأموت الآن.    

تلبث يف مكانه موليًا اإياها ظهره، فماذا يفعل الآن؟اإنها تع�شة دون �شك، لي�س لأنها فقدت 
والدتها يف ليلة �شتائية  عا�شفة ولي�س لأن �شقيقها، �شل واختار طريق ال�شوء وانتهى اإىل ال�شجن، 
ولي�س لأنها �شتكون وحيدة اإل من عمة ل  حيلة لها �شوى ال�شمت والتحديق الآثم بالآخرين، لي�س 
ب�شبب هذا كله فح�شب، بل لأن تاريخها ال�شقي الذي ك�شفت  عنه ي�شتقر يف ذاكرتها ك�شخرة 
كثرية النتوء ويقلق م�شجعها.    وهذا كله يدفعه للحنو عليها وتخفيف ق�شوة حلظاتها،  غري اأنها 

مع ذلك عنيدة ول ترى احلق اإل يف جانبها وهذا ما ي�شووؤه.    
خطت نحوه حتى �شارت خلفه متامًا ثم حنت راأ�شها على كتفه، فارجت بدنه واأم�شك بذراعيها 

التي تدلت اإىل جانبها  واأبعدها عنه، وقال : 
  -  ح�شنًا، �شاأبقى ولكن هنا، ل اأريد اأن اأجل�س هناك لأن املوت يبعث اإليك باأكر الأفكار �شرَاً، 
تتعلقني  اإمنا  فاإنك  تتعلقني بوجودي  واأنت ترف�شينها.    وما دمت  اأمثل  احلياة  اأنا  اإيل،  انظري 

باحلياة.    
توجه اإىل مقعد وجل�س.    اختارت مقعدًا مواجهًا له وجل�شت.    

قال : 
  -  اعتقد اأنك الطفلة، الطفلة املجرحة العنيدة.    

   ما عقبت.    
  -  اأنت تنظرين اإىل احلياة من زاوية واحدة فقط.    يجب اأن تخرجي نف�شك من املاأزق الذي 
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و�شعت نف�شك فيه، يجب  اأن ت�شمحي للهواء النقي اأن يدخل رئتيك.    اأنت جميلة اإىل حد الإعجاز، 
فلماذا تريدين اإف�شاد هذا اجلمال؟واأنا ل�شت  طفاًل لأنني �شايرتك.    لقد األقيت على كاهلي عبئًا 

�شديدًا، فخففي احلمل عني اأرجوك.    
اأن  ور�شى.    فتحا�شى  باإعجاب  اإليه  ترنو  اأنها  الكالم.    لحظ  من  هو  وفرغ  بال�شمت  لذت 

تلتقي عيناهما، غري اأنه امتالأ  زهوًا.    التفت اإليها والتقت عيناهما فتب�شمت وابت�شم.    قالت : 
  -  اأنا �شيئة، هذا �شحيح فال تكن �شيئًا مثلي.    

غ�س ب�شره اإثر ابت�شامته، ووجد اأنه ل يحمل يف نف�شه اأي �شغينة ول يرغب يف الإ�شاءة اإليها، 
ثم رفع راأ�شه فاإذا بها  حتدق به فلم ميلك نف�شه من البت�شام مرة اأخرى.    قالت : 

  -  هل تعطيني لفافة؟

مد يده بحركة تلقائية �شريعة واأخرج علبة تبغه وراآها تنه�س وتتقدم نحوه بكثري من خفة 
احلركة ولينها، وكانت يف  اقرتابها منه تبعث فيه رع�شة ما توقعها، فخف�س راأ�شه وفتح علبة 
التبغ واأ�شعل القادحة.    تناولت اللفافة وو�شعتها بني  �شفتيها ثم دنت بوجهها من �شعلة القادحة 

ولم�شت كفه وهي تلتقط ال�شعلة ثم رفعت راأ�شها وقالت بغنة وا�شحة : 
  -  حدثني عن نف�شك.    �شتحدثني األي�س كذلك؟

ثم ا�شتدارت وعادت اإىل مقعدها مبثل اللطف الذي قدمت به.    تابعها اإىل اأن اأخذت مكانها، 
توجهت اإليه، ف�شاألها : 

  -  ماذا تريدين اأن تعريف؟
   اأجابت بثقة وحبور : 

  -  كل �شيء عنك، منذ طفولتك وحتى جميئك اإىل عمان.    
   هز راأ�شه ثم زم �شفتيه وقال : 

  -  اإنها ق�شة طويلة مملة.    

قالت : 
  -  ومع ذلك اأريد اأن اأعرفها.    

اعتدل يف جل�شته وحول ب�شره اإىل يد املقعد ثم اأخذ ينقر عليه باأ�شابعه وقال : 
  -  لي�س يف طفولتي ما ي�شتحق الذكر، فاحلياة يف بلدتي ب�شيطة تخلو من الإثارة.    

ثم رفع راأ�شه وواجهها واأ�شاف : 
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  -  اأنا من اأ�شرة تعتا�س من الزراعة وتت�شابه مع بقية الأ�شر يف تكوينها النف�شي والجتماعي، 
ولدت يف ذلك املناخ  الب�شيط الهادئ وع�شت حياة �شائغة ب�شيطة.    

قالت وطيف ابت�شامتها ما زال عذبًا رقيقًا   : 
  -  اأنت تتحايل علي وتتباخل كذلك.    

ابت�شم وفكر يف ما�شيه م�شتعر�شًا املراحل التي قد ت�شلح كفاحتة للحديث وملا وجدها تنظر 
اإليه م�شرئبة العنق مهياأة  لالإ�شغاء.    قال : 

  -  اأنا اأ�شغر اأ�شقائي.    ولدت بعد اأربعة اأ�شقاء وثالث �شقيقات، يف يوم �شعد كما يقولون.    
ابت�شم بفخر ثم تابع.    

  -  ولهذا حظيت مبا مل يحظ به اأ�شقائي و�شقيقاتي من عناية ورعاية، خا�شة واأنني اأظهرت 
تفوقًا يف درا�شتي.    

�شمت قلياًل اإىل اأن اأخرج علبة تبغه وتناول لفافة واأ�شعلها ثم نظر اإليها وقال : 
  -  لكن لطفولتي الأثر احلا�شم يف تكوين �شخ�شيتي.    

اأخذ نف�شًا من لفافته ثم تابع : 
  -  تويف �شقيقي الرابع، اأ�شغرنا بحادث �شيارة، �شدمته يف طريق عودته من املدر�شة يف بلدة 
جماورة، وقتها كنت  يف ال�شابعة من عمري.    لفت هذا احلادث على ما يبدو اهتمام اأ�شرتي اإىل 
خطورة ال�شيارات، وكنت قبلها اأخرج مع  �شقيقتي التي تكربين بعامني للعب مع اأطفال اآخرين 
دون اعرتا�س من اأحد، غري اأن الو�شع تغري بعد موت �شقيقي،  فلم يعد م�شموحَاً لنا اللعب خارج 
اإىل  الداخل  النتقال من اخلارج  اأتقبل هذا  ولكي  ف�شيحة،  �شاحة منزلنا  واأن  املنزل، خا�شة 

اأح�شر يل �شقيقي دراجة ا�شتخدمها للعب يف �شاحة املنزل.    

توقف قلياًل ثم نظر اإليها لريى اأن كانت تهتم مبا يقول ثم تابع : 
  -  كان لتلك الدراجة ولتلبية كل رغباتي اأثر �شيئ يف حياتي، فقد ارت�شيت العزلة عن باقي 
الأطفال و�شرت اأتقبل  وحدتي واأجد ما اأتلهى به، وحني اأكتفي من اللعب اأبحث عن اأي مكان 
كانت  منزلنا غرفة  والدي من  اقتطع  الوقت  اأخيلة.    ويف  ذلك  علي  فتتوارد  واأجل�س  به  اأختلي 
ت�شتعمل للخزين واأ�شكن فهيا مدر�شات جئن من بلدات اأخرى  للتدري�س يف املدر�شة البتدائية 
اأدخل  غرفة  كنت  الن�شاء،  مع  العالقة  حالوة  مبكرة  �شن  يف  عرفت  ملنزلنا.    وهكذا  املجاورة 
املدر�شات.    كن ثالثة وكن ي�شعدن بزيارتي، فيداعبنني وي�شاألن عن درو�شي وعندما اأتلو الدر�س 
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حتى  اأكر  الدرا�شة  على  حفزين  ما  وهذا  فاأزهو،  واإطراءهن،  اإعجابهن  ي�شبغن  علي  عليهن 
اأحظى دائمًا باإعجابهن، وهكذا �شارت  غرفة املدر�شات مكاين املف�شل.    

ندت عنها ابت�شامة، لحظها على الفور فت�شرج وجهه بحمرة خفيفة، �شمت قلياًل ثم تابع : 
  -  اأحيانًا كانت تبقى مدر�شة واحدة، فت�شعى هي اإيل لأن الوحدة تكون �شديدة الوطاأة عليها، 
حتى اأنها كانت تطلب  الإذن لأنام معها يف الغرفة.    نعم هذا يحدث يف بلدتي، فالنا�س هناك 

طيبون ويحدبون على الغريب ول يجدون يف  مبيت طفل يف غرفة �شيدة ما يعيب.    
ال�شاد�س.    كان يف ذلك املنع ما  اأنني منعت عن هذه الزيارات حني �شرت يف ال�شف  غري 
�شلبني متعة �شرية كنت  اأح�س بها، ف�شرت التجئ اإىل الأماكن املعتمة وحيدًا وا�شتعيد كثريًا من 

ذكرياتي يف غرفة املدر�شات.    

توقف عن احلديث وقال : 
  -  اأراأيت اأنها ق�شة طويلة مملة؟

هزت راأ�شها نافية.    وقالت : 
  -  اأبدًا، اإنك تثري اهتمامي.    

هز راأ�شه متفكرًا وزم �شفتيه ثم اأطفاأ لفافته وتابع : 
  -  يف املرحلة الثانوية حدث تبدل هام يف حياتي، فقد دخلت يف عالقات طيبة مع زمالئي 
يف املدر�شة وكانت  مدر�شتي يف بلدة اأخرى جماورة لبلدتنا، كنت اأذهب اإليها �شريًا على الأقدام 

زاهيًا مبالب�شي وانت�شاب قامتي، فاأمر  بالفتيات والفالحني واأ�شعر بال�شعادة تغمرين.    
اأبز زمالئي يف ات�شاع خيايل وح�شن حديثي، واأق�شر عنهم يف ممار�شة  ويف املدر�شة كنت 
ولكنني  جماراتهم  اأ�شتطيع  ل  كنت  لأنني  كثريًا  اللعب  اأ�شاركهم  كنت  ل  الريا�شية،  الألعاب 

اأجمعهم حويل ل�شاعات، اأقود احلديث واأوجهه واأثري  ف�شولهم.    

توقف ونظر اإليها.    كانت تراقبه باهتمام.    لحظ ذلك، قال : 
اأقراين يف املرحلة البتدائية  بالو�شع الطبيعي لأنني بذلك كنت خمتلفًا عن    -  لي�س هذا 
اإىل  واملجيء  بلدتي  ترك  اإىل  �شنوات  بعد  ودفعني  اأرقني  الختالف  ما  هذا  ولعل  الثانوية  اأو 

عمان.    
يف خلوتي كنت اأفكر يف هذا الكون ال�شا�شع واأحار يف غمو�شه، اأطرح اأ�شئلة على نف�شي ول 
التي كانت تدور يف  الأ�شئلة ذاتها  لها جوابًا ويف دار  املعلمني جاءنا مدر�س، طرح علينا  اأجد 



ليلة  عاصفة

195

راأ�شي ثم اأجاب عليها بو�شوح ويقني.    كان ل  يكف عن طرح الأ�شئلة والأجوبة.    لقد اأثار اهتمامي 
بحيويته واإ�شراقة وجهه و�شعة معرفته، علمني كيف اأعمل عقلي  يف كل اأمر فال اأكتفي باملوروث 
املقيم فينا منذ زمن بعيد، بل اأبحث عن مدى تطابقه مع املنطق والعلم.    مل ميكث  هذا املعلم 

بني ظهرانينا طوياًل فقد عاد اإىل عمان، اأما اأثره فباٍق فينا.    
نه�س و�شار ب�شع خطوات �شوب النافذة ثم وقف واأخذ ي�شغي اإىل �شوت الريح وهي تالحقه 

بنظرها، ا�شتدار  ا�شتدارة رجل ع�شكري ونظر اإليها ثم اأردف : 
  -  ما عاد اإىل عمان بطوعه، فقد اعتقل، لي�س هذا فح�شب، فاأنا �شائر على درب اأ�شتاذي 
كما يبدو، و�شاأواجه نف�س  امل�شري، لقد اعتقل واحد من زمالئي قبل فرتة وجيزة وقد ياأتي دوري 
القت�شادية  البنى  تغيري يف  اأحداث  على  وثقافتنا  وعزمنا  وعينا  ثمن  ندفع  اإننا  وقت،  اأي  يف 
والجتماعية واملنحنى ال�شيا�شي ومع اأنني ل�شت فاعاًل، ل�شت من�شويًا  اإىل التنظيم، اإل اأن ذلك 

قد يعترب خطرًا بحد ذاته.    

قالت وقد بدت جزعة : 
  -  يا اإلهي...    يا اإلهي اأما قلت لك اأنك حمفوف باخلطر.    لقد تهياأ يل ذلك، غري اأنني ما 
اعتقدت اأنه بهذا القرب.    اإنك  �شاب وديع ل توؤذي منلة.    ملاذا يفكر اأحد باعتقالك.    ملاذا يرتك 

اأبو هوميل يعيث ف�شادًا وتعتقل اأنت؟

نه�شت حمتدة وقالت : 
  -  احذر اأنت، الغدر يرتب�س بك، اإنك ل�شت بحاجة اإىل اأ�شدقاء يقودونك اإىل ال�شجن، ابتعد 
عن هوؤلء الأ�شدقاء، اإنهم  مغرمون باأن يكونوا �شحايا.    ومن اأجل ماذا؟قل يل كيف �شيغريون 

من و�شع حي الإ�شكافية، لن يفلحوا يف ذلك.    فمن  اأجل ماذا اإذًا يذهبون اإىل ال�شجن؟

قاطعها حمتداً : 
واح��دًا، وهذا  اأحبهم واحدًا  اأحبهم جميعًا،  اإنني  اأ�شدقائي،  ت�شريف يف احلديث عن    -  ل 
خياري اأنا.    اإنني واأ�شدقائي ندفع  ثمن خطيئة تاريخية...    ثمن جرمية تاريخية لأنه ومنذ بداية 
الأغلبية وجارت  الأقلية على  الإن�شان خطاأ قاتاًل، حيث  �شيطرت  ارتكب  الب�شرية،  املجتمعات 
عليها، حدث ذلك يف جمتمع الرق والإقطاع ويف املجتمع الراأ�شمايل الأكر  ب�شاعة.    اإنني اأدفع 
ثمن خطيئة �شخ�شية، فلقد ا�شتغل والدي الفالحني الب�شطاء وا�شتوىل على اأرا�شيهم.    قالت 
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والدتي  اإنه ياأخذ الأرا�شي جمانًا، اإنه ي�شرتيها، ي�شرتيها هذا �شحيح ولكن باأثمان بخ�شة لأنهم 
وقعوا يف براثن الفقر.    الفقري  يزداد فقرَاً والغني يزداد غنى.    وهذه هي القاعدة ال�شائدة.    

كادت اأن تقول �شيئًا فمنعها بحركة من يده.    
  -  ل ت�شربي يل اأمثالك.    فما ح�شل مع والدك لي�س قاعدة لأنه بذر اأمواًل اأكر مما جنى، 
�شقط والدك و�شوف ي�شقط  اآخرون ولكن ذلك ل يغري من القاعدة، من ال�شروط املو�شوعية.   

 من النهج الذي ل ي�شري اإل بهذا الجتاه.    

ا�شتدار مرة اأخرى جهة النافذة، كمدر�س األقى حما�شرته وفرغ منها واآن له اأن ي�شرتيح، 
غري اأنها كانت له باملر�شاد  فما تركته و�شاأنه.    قالت يف �شبه ا�شتغاثة : 

  -  اأرجوك.    ابتعد عن ال�شجن.    ل اأريده لك، اأنت جمرد �شخ�س م�شامل واهم، لأن املر�س كما 
قلت يكمن داخل الإن�شان  وما مل تتطهر النف�س من �شرورها واآثامها فلن تنجح اأنت واأ�شدقاوؤك 
باإحداث اأي تغيري.    يا اإلهي اأنا اأعرف جيدًا،  اأعرف اأكر منك.    اأنك كنا�شك تنظر اإىل هدف 

بعيد املنال وتغفل عن واقعك، اأنت ل تعرف الواقع.    �شلني اأنا الذي  ابتليت به.    
ا�شتدار مرة اأخرى وقد تفتح كيانه كله، اإدراكًا ملا تقول و�شغفَاً بها : 

  -  اأنت اي�شًا تفكرين...    اأنت اأي�شًا تقراأين، من اأين لك هذه املفردات والقدرة على الإقناع؟ 
كيف متكنت من �شوغ  الكالم البارع؟اأنت رائعة...    اأنت رائعة.    

ردت : 
  -  بل اأنا �شقية..    �شقية تع�شة.    

اأنت تنظر اإيّل كمن ينظر اإىل ر�شم جميل ولهذا تفاجاأت بكالمي.    رمبا لأنني عادة ل اأحتدث 
بهذه الطريقة ولكنني  اتبعت طريقتك، اأنا اأي�شًا اأقراأ، ويل اأ�شبابي اخلا�شة، ل اأقراأ لأنني اأريد 

تغيري املجتمع بل اأقراأ لأنني اأهرب منه،  والقراءة متالأ فراغي فح�شب.    
اقرتب منها اأكر، اأقرتب حتى ما عاد بينهما اإىل مدى ذراع، حيث يكفيه اأن ميد ذراعيه 

فيحت�شنها، متتم وهو يحدق  بها مبتهجاً : 
واأنا لأنني  تاأذيت  اأنت لأنك  اأنا واإياك نهرب من النا�س،    -  اأنا واإياك نفعل ال�شيء نف�شه، 

اأخاف الأذى.    هذه الليلة اأنفع  يل من كل الليايل، اإنك جعلتني اأرى ما كنت غافاًل عنه.    
جل�س اإىل جانبها وقال : 

كالمك  هراء.    لي�س  الكالم  كل  لي�س  ه��راء،  كله  الكالم  اإّن  قال  من  -  كلمات...    كلمات،    
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هراء.    
ما عقبت على كالمه.    كانت و�شلة احلديث هذه غري كافية لنت�شالها من �شعورها باملرارة 
والتعا�شة فعادت اإىل  �شمتها واأملها.    واندفع هو مفكرًا ب�شمت مبا دفعته لأن يفكر به، اأراد اأن 
يقول لها، كل ما قلته �شحيح غري اأن ذلك  ل يعني التخلي عن قناعتي واأ�شدقائي، ولكنه لحظ 
اإيغالها يف الغياب فلم ينب�س ببنت �شفة.    انف�شل الواحد منهما عن  الآخر وان�شغل مبا توارد على 
ذهنه من خواطر واأفكار وما عاد اأمامهما غري امت�شا�س الوقت والنتظار املقيت،  ينو�شان يف 

جل�شتيهما ول يتبادلن احلديث.    

كانا يف تلك الغرفة املنزوية، كائنني �شغريين م�شت�شلمني حلالة من الإحباط وف�شاد امل�شاعر 
وكان بو�شعهما �شماع  هدير الريح وانفجارات الرعد، فريفع كل واحد منهما راأ�شه ويعطي قلياًل 

من النتباه ثم يعود اإىل ما هو عليه.    
يبدو اأن العا�شفة اأفزعت العمة، فما عادت تطيق الحتبا�س يف غرفتها فجاءت فزعة، ثم 

اأخذت مقعدًا بعيدًا عن  الثنني وجل�شت ثم توجهت بالكالم اإىل دلل : 
  -  ماذا �شيحل بي؟ماذا �شتفعلني بي؟

رفعت راأ�شها وكاأمنا تكابد كي ت�شتعيد ح�شورها فلم جتب يف احلال : 
  -  �شرت�شلينني اإىل ماأوى العجزة.    األي�س كذلك؟

اأجابتها : 
  -  عمتي، دعينا من هذا الكالم الآن.    

قالت : 
  -  اأريد اأن اأعرف ماذا �شتفعلني بي؟

كررت : 
  -  عمتي دعينا من هذا الكالم.    

قالت : 
  -  ليتني اأنا التي ماتت، لكنت اأرحتك وا�شرتحت، اأنت تكرهينني، ملاذا ؟اأما اأحببتك اأنا؟اأما 
دافعت عنك واأنت �شغرية؟  اأما اأخذتك اإىل املدر�شة، اأما انتظرتك عند باب املدر�شة؟ اأما ذدت 
الدور  تعيدين ن�س  اإليك، حني كنت  اإيل، من كان  ي�شغي  تلجئني  اأما كنت  اأذى خالد؟  عنك 

املخ�ش�س لك على م�شرح املدر�شة؟ما كنت لتجدين غريي.    فلماذا  كرهتني؟
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ت�شبتت دلل بال�شمت، فارتفع �شوت العمة : 
  -  حدثيني، قويل �شيئًا، ماذا فعلت لتكرهيني، حدثيني، اأنا اأف�شل من هذا الغريب.    

ل  عامل  يف  ح�شر  الذي  الغريب  الغريب،  هذا  فعاًل  اأنه  فجاأة  اكت�شف  الغريب؟كاأمنا  هذا 
يخ�شه، الغريب الذي ي�شهل  اإهماله، الغريب الذي يجب اأن ل ي�شمح له بالطالع على اأ�شرار 

الأ�شرة واإل حظي مبقت الأ�شرة اأو اأحد اأفرادها.    
هذه العمة التي ظلت �شامتة حتى الآن، نطقت وحني نطقت اأ�شعرته باخللل، فوجوده هنا، 

لي�س وجودًا متاأ�شاًل، بل  طارىء. 

اأجابتها دلل بحدة : 
اأتركيه و�شاأنه، لقد عانى الليلة على يدي اأكر ما ي�شتطيع احتماله، فال تزيدي    -  عمتي، 

الأمر �شوءًا.    اإنه مبثابة اأخ.    
هذه العجوز العجفاء تثري ال�شفقة اأكر مما تثري الأ�شتياء، اإنها تر�شد تعابري دلل وتواجهها 
بهلع من قل نفعه وهزل  ج�شده وتهدد اأمنه، اإنها تت�شبث، ت�شبث اليائ�س وحتول حقدها نحوه 
وكاأنه امل�شوؤول عما قد يحدث لها، ولذلك ترميه  ب�شواظ غ�شبها عازمة على انتزاع تلك الألفة 
اللذيذة التي التحف غاللتها وت�شرخ تلك الو�شيجة التي جمعت بينه وبني  دلل، وها هي دلل 
تندفع بحمية متنع عنه الأذى.    ما اأحب هذا احلدب الأمومي الذي يظهره �شعيفًا حمتاجًا ملن 

 يحميه، فهذا �شعور مذل.    
الآن اأخذ ال�شوؤال معناه، ماذا يفعل هنا؟ كيف يفعل يف هذا املكان الأكر بوؤ�شًا من كل المكنة؟ 
هناك يف غرفة النوم  جثمان.    هناك املوت بكل دمامته، هناك املوت الذي يرت�شدنا ول نحب اأن 
نواجهه اأو نلتقي به اأو اأن نتذكره مبثل  هذه القوة.    هنا هذه العجوز العجفاء احلاقدة املرتعبة، اإن 
التفكري مب�شريها وحده ينتهك اأمان الإن�شان، وهو حم�شور  بينها وبني دلل، ودلل هي الأخرى 
م�شكلة بحد ذاتها، تتنازعها عواطف مت�شاربة فتنقلب من حال اإىل حال، تثري  رعبه وغيظه 

وت�شتدر عواطفه.    ويف اخلارج عويل رياح والتماعات بروق وانفجارات رعود.    

اأن يبقى هنا  ينبغي  الآن ولأي �شبب  الغ�شب من كل فج، فماذا يفعل  ليلة تدافع فيها  اإنها 
واأي معنى لوجوده.    اإذا كان  وجوده �شروريًا لتهدئة دلل واإ�شنادها والت�شرية عنها فقد ف�شل يف 
ذلك، فهي ما اأن تهداأ حتى ينفجر غ�شبها.    واإذا  كان وجوده �شروريًا للف�شل بينها وبني عمتها 
فقد ف�شل يف ذلك كذلك.    ها هي العمة �شيئة احل�شور تنفث حقدها نحوه  وتزعج دلل برجاء 
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يقطع نياط القلب، اإنها تختفي حلظة ثم ما تلبث اأن تعود.    ليقف الآن، لتنت�شب قامته وليلقي 
حتية  الوداع، اإن ا�شتطاع، لأن دلل كانت يف تلك اللحظة تتاأمل.    

انفرجت �شفتاها وقالت يف �شبه هم�س ورجاء حزين : 
  -  عمتي لن اأ�شيء اإليك.    اأطمئني، لن اأتخلى عنك.    

واتته الفر�شة اآنذاك لكي ينه�س ويقرئها الوداع.    وقف فتحول نظر الثنتني اإليه.    قال : 
  -  املعذرة، اأعتقد اأنه ينبغي علّي اأن اأن�شرف واأترككما.    

واإذ كاد يخطو، �شرخت دلل به : 
  -  قف.    اأين تذهب الآن؟

ا�شتدار وحاول اأن يقول �شيئًا فانحب�س الكالم يف حلقه، غري اأنه ما اأبدى ا�شتعدادًا للعدول 
عما عزم عليه.    قالت : 

  -  اأرجوك.    اإنني بحاجة اإليك والعمة كذلك.    هل تريد منها اأن ترجوك كذلك؟

قالت العمة : 
  -  طيب خاطرها يا ابني.    

ثم نه�شت وان�شرفت.    

�شاألته دلل : 
  -  ملاذا تريد اأن ترتكني، كنا نتواد.    كدنا اأن نقرتب من التفاهم اأنا واأنت اأكر.    اأنا يف �شقائي، 

واأنت يف راحتك.    كنا  متباعدين ولكننا كنا نتوا�شل.    
نظر اإليها بعني الر�شى، فلي�س ثمة كالم اأكر اإقناعًا من هذا.    ولي�س ثمة كالم اأرق واألطف 
من هذا.    اأيجب اأن ي�شيء  اإىل هذا الود، ويجرح بفظاظته هذا اللطف لكي يثبت اأّنه قادر على 
اتخاذ قراره امل�شتقل.    ت�شرج وجهه ثم خف�س  راأ�شه وعاد اإىل مكانه دون حماولة تف�شري حلركته 

الرعناء.    
غطت وجهها براحة يديها وقالت : 

  -  اأخ�شى اأن ت�شعر اأنك مكره على البقاء؟
ما عقب يف احلال فلي�س ثمة اأطيب من هذا الإكراه.    كان بو�شعه اأن ينظر اإليها بحرية اأكر 

واأن يفكر بذات الوقت، ثم  قال حتى ل يرتك لديها انطباعًا باأن �شكوته تاأكيد ملخاوفها : 
  -  اأ�شتطيع اأن اأقول واأنا على ثقة ويقني اأن لقائي بك هو اأجمل حدث مر يف حياتي كلها.    



االعمال الكاملة /رواية

200

  -  األ�شت اآ�شفًا اإذًا؟
رد : 

  -  بل ممنت.    
باعدت بني راحتيها وراأى العينني اخل�شراوين املخ�شلتني.    قالت وهي تنظر اإليه  : 

  -  ليتني اأجنبك ال�شوء.    
  -  اأي �شوء، ماذا تق�شدين؟

اأجابت : 
لك  اأريد  يوؤذيك.    ل  ما  لك  اأ�شبب  اأن  اأخ�شى  اأنا،  �شوئي  اأخ�شى من  اأنا،  �شوئي  -  لالأ�شف    

الأذى.    
رد عليها من فوره : 

  -  اإنك تبالغني يف احلر�س، هذا مبعث م�شاعر ودية، لن ياأتيني اأي �شوء من جانبك، فاأنت 
اإل تهيوؤات نف�س م�شطربة معذبة  اأحيانًا، ما هو  طيبة القلب، رقيقة، حانية،  وما يظهر منك 

واإين اأتفهم ذلك.    
دفعت يديها بعيدًا عن وجهها وقالت بكثري من الأ�شى : 

  -  اإنك ما راأيت �شيئًا بعد، فما خرج �شيطاين بعد، ول اأريدك اأن ترى ما ي�شلبك راحتك مدى 
حياتك.    يكفيك ما بلغته  من �شوء.    

ت�شاءل : 
  -  اأوتريدينني اأن اأذهب اإذًا؟

ردت : 
  -  ل...    ل....    اأريدك اأن تبقى ولكنني اأخ�شى عليك من �شوء نف�شي.    

ما كانت هازلة يف قولها، كانت لهجتها حتمل �شدق خماوفها ونظر اإىل هذا التحذير ب�شيء 
اإنها  من اجلدية، فما راأى منها  حتى الآن ما يجعله غري قادر على معرفة حلظتها القادمة،  
كثرية النفعال متقلبة املزاج، وما م�شى وقت طويل  على عبثها بامل�شد�س.    حاول اأن يبت�شم رغم 

جتهمه، تابعت : 
  -  �شتحقد علي اآنذاك؟�شتلعن اللحظة التي راأيتني فيها.    

كان عليه اأن يقول �شيئًا يطرد خماوفها وخماوفه اأي�شًا، �شيئًا يعيدها اإىل �شفاء النف�س وي�شر 
التعامل.    قال : 

  -  اأنت واهمة.    تتوهمني حدوث اأ�شياء ل حتدث، ترتكبني هفوات �شغرية مما يحدث عادة 
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ثم حتاكمني نف�شك بق�شوة.    من قال لك اإنَّ الأن�شان ل يرتكب هفوات ول يخطئ، اإنني    -  ح�شب 
ما راأيت منك    -  اأجزم اأنك بالغة الطيبة.    اأنت  تغ�شبني لأ�شباب قد اأجهلها ولكنك �شرعان ما 

تهدئني.    هذا كل ما يحدث.    ماذا لو انفعلت قلياًل؟ كل النا�س الأ�شوياء  ينفعلون.    
اأ�شغت اإليه وو�شعت كال مرفقيها على فخذيها وهي تتابع الإ�شغاء وحنت جذعها، فانبثق 
نهداها املرتعان من خالل  فتحة الثوب فجذبا انتباهه، فاأ�شاح عنها لعله يجد ما ي�شليه عنها 

بالنظر اإىل النافذة.    ردت عليه : 
  -  لالأ�شف، اأنا ل�شت �شوية، لقد خرجت عن طوري منذ �شنوات واأ�شبحت حادة املزاج، ل 
اأقبل من �شخ�س اأن يتجاوز  حدوده معي.    منذ اأ�شبوع مثاًل، �شفعت اأبن مدير ال�شركة براحة 

يدي على وجهه.    

التفت اإليها وعقب : 
  -  ل بد اأّنه اأ�شاء اإليك.    

زمت �شفتيها وقالت : 
  -  لقد داعب موؤخرتي هذا اخلنزير.    

عقب : 
  -  اإنه خنزير فعاًل، ماذا يعتقد؟ هل يعتربك متاعًا من متاع ال�شركة؟

تابعت : 
  -  ليت اأين �شفعته فح�شب، بل خطفت �شكينًا كانت اأمامه و�شرخت به   "حاول مرة اأخرى ".   

 
اعتدلت يف جل�شتها ورفعت جذعها ثم �شمت يديها اإىل �شدرها وكفته �شر �شبقه.    لي�س هذا 

فقط، لقد �شحكت اأي�شا  ًوجعلته يحدق بها بده�شة م�شرورًا بهذه النقلة.    تابعت : 
  -  لو راأيته كيف انطوى اآنذاك على نف�شه كقنفذ.    �شرخت به مرة ثانية   "حاول ".    لحظت 
اأنه يرتع�س خوفًا وما عاد  بقادر على النطق ثم األقيت ال�شكني على املن�شدة وخرجت مندفعة 
اإىل غرفتي، وهناك حني جل�شت لحظت ال�شكني  ال�شبيهة على مكتبي، اإنها مما ي�شتعمل لف�س 
الأغلفة، قد توؤذى ولكنها ل تقتل ول جترح.    متثلت حلظة ارتعابه  فانتابتني موجة ه�شتريية من 

ال�شحك.    فذلك اجلبان ما عاد يفرق بني �شكني و�شكني.    
�شحك اآنذاك و�شحكت هي ثم وقفت وقالت : 

  -  هل اأعد لك كوب �شاي؟
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   �شعد بهذا العر�س و�شكرها.    وذهبت اإىل املطبخ وتركته وحيدًا، فنه�س واأخذ يذرع الغرفة 
الأمان  �شوى  تطلب  ل  والتي  اأي�شَاً  واحل�شينة  والطيبة  الطيعة  املخلوقة  التع�شة،  بهذا  ويفكر 
لنف�شها، اإنها متتلىء عاطفة رقيقة وق�شوة يف اآن  واحد، ول �شند لها اإل قوة باأ�شها و�شكيمتها.   
عن  والدفاع  عن  نف�شها  للذود  كامل  ا�شتنفار  يف  قواها  جتمع  اأن  اإىل  ظرفها  ا�شطرها   لقد 

كرامتها.    اإنها لت�شتحق منه كل الإعجاب.    

كانت العمة قد ان�شلت اإىل ال�شالة دون اأن يلحظ ان�شاللها.    وكان هو ينطق اأفكاره يف متتمة 
علنية اآمن اجلانب.    وحني  بلغ النافذة وعاد راآها جتل�س هناك، ك�شيطان فظ، مف�شد لكل روح 
طيبة ولكل جمل�س مريح، فما اأحب وجودها وبادر  اإىل اجللو�س بعيدًا عنها.    ولكن اأي بعد هذا، 
فال�شالة بحد ذاتها �شغرية ل تزيد م�شاحتها عن ع�شرين مرتًا.    �شاقت  العمة كما يبدو بوحدتها 

و�شمتها فاأرادت اأن جتري حديثًا جماماًل معه، يجعل من وجودها �شائغًا مقبوًل.    قالت : 
  -  م�شكينة دلل.    لقد نالت ما فيه الكفاية من العذاب.    

رفع راأ�شه اآنذاك وتوجه اإليها باهتمام.    
  -  لقد ظلمها اأخي �شاحمه اهلل.    لقد حملها اأعباء ج�شيمة منذ طفولتها.    كان يحب الطب 
واأراد لها اأن تدر�س الطب.    كان  يكلفها منذ الطفولة باإمتام واجبات املدر�شة ويرتك خالد ميار�س 
هواية اللعب وحني اأقول له اإّنك تق�شو على البنت  وتف�شد خالد، كان يجيب   "دلل ذكية وجمدة 
و�شتدر�س الطب حني تنهي املدر�شة، اأما خالد فم�شريه العمل يف  متجري ".    كان منزلنا القدمي 
يعج بالأقارب وكان عليها اأن تت�شرف ك�شيدة كبرية وتبت�شم يف وجه ال�شيوف وت�شاعد  يف تقدمي 
القهوة والع�شري وغري ذلك.    وعندما �شبت عن الطوق واأخذت هذا الطول الفارع وهذه البنية 
اجلميلة و�شار  باإمكانها اأن جتاري بنات جن�شها يف الزينة واللهو الربيء، كان اأخي قد انهار 
و�شار ي�شرب زوجته، وتوجب على  دلل اأن تهمل كل �شاأن وجتل�س يف البيت حلماية اأمها، وحني 
تويف ما ترك لنا �شيئًا، فا�شطرت دلل اإىل العمل.    هل  اأنت زميلها يف العمل؟هل حدثتك عن 

نف�شها؟

قال : 
  -  ل.    

وهنا اأدرك اأنه اأخطاأ فما عرف كيف يتمل�س من جوابه، غري اأنها ما انتبهت وما عنى لها 
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ذلك �شيئًا، فرغبتها يف  موا�شلة احلديث كانت اأقوى من مالحظة اأمر كهذا.    
  -  لقد عر�س عليها عدة اأ�شخا�س الزواج ولكنها رف�شت باإ�شرار وعناد، فلمن ترتك اأمها 

وترتكني؟
درا�شتها هناك،  تابعت  اأنها  فقد فهم  لبنان،  اإقامتها يف  ي�شاأل عن فرتة  اأن  باله  عن على 

فكيف يتفق هذا احلديث عن  حتملها تلك الأعباء منذ �شغرها �شاأل : 
  -  اأمل مت�س وقتًا طوياًل يف لبنان؟

وهنا امتقع وجه العمة امتقاعًا �شديدًا و�شاألته : 
  -  اأحدثتك عن ذلك؟

اأدرك اأن ثمة اأمرًاَ وراء الأكمة، فاأجاب : 
  -  قالت فقط اإنها تابعت درا�شتها يف لبنان.    

هزت راأ�شها : 
  -  ل ق�شت هناك ثالث �شنوات فقط لقد اأنهت درا�شتها هنا يف عمان.    

هنا دخلت دلل ف�شمت الثنان.    

قالت  
  -  اأنت هنا.    لقد اأح�شرت لك كوب �شاي كنت �شاأدخله اإليك.    ل اأظن اأن اأمي ت�شرب �شايًا.    

قالتها بدون تكلف اأو انفعال ولكنها دمعت يف تلك اللحظة و�شرت العدوى اإىل الثنني. 
فكر وهو حتت تاأثري تلك اللحظة العاطفية بهذه ال�شخ�شية الفذة امل�شت�شعفة التي ك�شفت له 
فراغات يف تكوينه رمبا  لن يك�شف الآن مداها.    لقد اأفادته اأكر مما كان يعتقد.    �شيعلم الآن اأن 

ل يحكم على الإن�شان من مظهره اأو من جمرد  ت�شرف اأملته �شرورة معينة عليه.    
احت�شوا ال�شاي ب�شمت حزين واألفة �شديدة وما عاد حينئذ ي�شعر بالغربة ول بالنفي.    اأنهت 

العمة كوب �شايها ثم نه�شت  من تلقاء نف�شها وغادرت ال�شالة.    �شاألته دلل : 
  -  اأحقيقي لن حتقد علي مهما راأيت مني؟

   قال : 
  -  دون جدال.    لقد جتلت يل مزاياك الرائعة بكل �شطوع، اأنت �شعبة املرا�س ولكن هذه امليزة 

حت�شب لك ول توؤخذ  عليك.    
علقت : 
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  -  لكم اأكره هذا يف نف�شي.    لكم كنت اأود لو اأتيح يل العي�س بب�شاطة دون اأن اأ�شطر للقتال 
دفاعًا عن نف�شي.    ماذا  اأفعل؟هل يتوجب علّي اأن اأ�شوه وجهي واأن اأ�شربل نف�شي مبالب�س حتى 

اأخم�س قدمي.    
قال : 

  -  �شحيح.    ولكنك تعي�شني يف جمتمع اعتاد روؤية القبح ويجب اأن تاأخذي ذلك يف ح�شبانك، 
لبد من مراعاة ظروف  النا�س.    

�شاألته بغ�شب : 
  -  اأت�شري اإىل �شيء معني.    لقد نهرتني من قبل؟

قال : 
  -  حا�شا اهلل  -  اأنا ل اأ�شري اإىل �شيء.    

قالت : 
  -  بل ت�شري اإىل ق�شر ردائي وفتحة ال�شدر.    اأنا ل اأظهر هكذا اأمام النا�س ولقد غفلت هذه 

الليلة عن اإدراك اأنك �شخ�س  اآخر من النا�س، فيك كل ما فيهم من عيوب.    
وقف غا�شبًا وقال : 

خطاأي.    لقد  لي�س  النا�س.    هذا  عيوب  اأحمل  فاإنني  احلقيقة  تقولني  �شحيح.    اإنك  -  هذا    
درجت على ذلك دون انتباه كاف،  رمبا ينبغي اأن اأتغري.    �شاأفكر يف ذلك فيما بعد.    لقد فتحت 

عيني على كثري من العيوب، اأما الآن، وطاملا اأنني مل اأبراأ  بعد من عيوبي، ف�شاأخرج واأعفيك.    

قالت : 
  -  اأنت رجل، األ ميكنك تقبل م�شادقة فتاة والكتفاء منها بال�شداقة؟

   رد عليها بغلظة : 
  -  اإنك تطعنني كرامتي الآن، ل اأ�شمح لك بذلك.    ت�شبحني على خري.    

   قالت برجاء : 
  -  اجل�س من ف�شلك.    الآن فقط كنت تقول وتوؤكد اأنك لن حتقد علّي وها اأنت تخرج حاقدًا.   

 ملاذا غريت راأيك ب�شرعة؟
   قال : 

  -  اأنا ل اأحقد عليك.    ولكنني ل اأقبل اأن تطعني كرامتي.    
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ردت عليه : 
  -  اجل�س من ف�شلك.    اإنني اأعتذر اإليك.    

قال : 
كرامتي  ولكن  الكثري  لقد حتملت  م�شاعري؟  احرتمت  بي.    اإذا  وثقت  اإذا  اأجل�س  -  �شوف    
فوق كل �شيء.    اإنني رجل  �شريح واأعرب عما يف نف�شي دون خوف.    اإنني رجل واأقبل اأن اعاملك 

ك�شديقة فقط.    ولكن ماذا مينعني من الإعجاب  بجمالك؟
قالت : 

  -  �شاأحرتم هذا اأي�شًا.    اجل�س من ف�شلك.    

   جل�س و�شاأل : 
  -  هل اتفقنا؟

ردت : 
اأملك زمام  فاأنا ل  تتقبل مني ما يروقك وما ل يروقك  اأن  اإليك  اأطلب    -  اتفقنا، ولكنني 

نف�شي.    

اأجاب   : 
  -  �شاأفعل.    

   قالت بحبور : 
  -  مت�شك بهذا الراأي.    

قال : 
  -  اأ�شبح من واجبي الآن اأن اأو�شح لك اأمرًا.    اإنني اأعرف اأي ماأ�شاة اأملت بك واأي اأمل ت�شعرين 
به، وهذا ما يبقيني  اإىل جانبك.    ولي�س لأنك اأنثى ولي�س لأنك جميلة ولي�س لأنك م�شتهاة.    فاأنا 

رجل قبل كل �شيء واأعرف حدودي ول�شت  نهاز فر�س.    
ردت عليه : 

  -  اأقدر لك ذلك ولن اأن�شى جميلك، اأقول لك واأنت اأي�شًا �شاب و�شيم، اإنك جتذب اأنظار 
الفتيات.    
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  قال : 
  -  �شكرًا على هذا الإطراء.    

الطويل  الناحل  ثم حنت جيدها  ووقفت هناك  ال�شالة  و�شط  اإىل  ثم خطت  اآنذاك  وقفت 
حتى لم�س كتفها واأخذت تنظر  اإليه وهي على هذه احلال، كانت يف تلك اللحظة متار�س طق�شًا 
خارقًا متحررًا من كل قيد، اأم�شك اأنفا�شه وهو يتاأملها  منبهرًا بهذا القدر من اجلمال، ماأخوذًاً 
به، خمتطف القلب.    يرى فيه مثاًل للجمال الذي يكفي اأن حتاذيه، حتى ي�شبغ  عليك حلة من 

البهاء ل تود اأن تنزعها عنك ما حييت.    
لحظت باأي افتتان نظر اإليها، فاأرخت �شاعديها ثم عادت وجل�شت.    

قال : 
  -  هل اأملك اأن اأعرب عن عاطفة رجل �شوي، غري طامع؟

ابت�شمت وقالت : 
  -  هات ما عندك.    

قال : 
  -  كنت يف وقفتك تلك وعلى ذلك الن�شق كاأنك تخلقني منوذجًا للجمال املتقن.    

ردت عليه   : 
  -  �شكرًا لأنك ما اأ�شاأت فهمي، �شعرت للحظة اأنني حرة واأردت اأن اأعرب عن حريتي بحركة 

ما، غري اأنني حني  �شرت يف منت�شف الغرفة رغبت اأن األقي عليك نظرة ت�شعرك بن�شوتي.    
   ما م�شى على حالها وقت طويل حتى غا�س بريق وجهها، وذهبت ن�شوتها.    لحظ هذا التحول 

وخ�شي اأن يكون ما  قاله ال�شبب فيه، غري اأنه اكت�شف اأن ل عالقة ملا قال بهذا التحول : 
  -  �شاأقول لك �شيئًا ل ي�شرك.    

تكم�س على نف�شه كقنفذ داهمه اخلطر.    تابعت : 
  -  هل تعرف ملاذا اأتيت بك اإىل هنا؟ هل تعتقد اأن دعوتي لك كانت بريئة متامًا؟

اأطرق ومل يجب.    
   �شاألت حمتدة : 

  -  ملاذا ل جتيب؟

قال : 
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  -  مهما كان ق�شدك فاإن ذلك لن يوؤثر على ما اعتقدته فيك وقلته لك.    
ردت عليه : 

  -  تقول ذلك لأنك نقي ال�شريرة.    لأنك ل تعرف الب�شر، لأنك تعي�س يف �شومعتك مع الكتب 
ولي�س مع الب�شر.    اأنت  خمطئ متامًا.    لقد جئت بك لأجرعك �شيئًا من الأمل، ف�شفحة وجهك 
الرائقة وخلوتك الآمنة، اأثارتا ا�شتيائي، فاأردت اأن  اأعر�شك لو�شع يف�شد عليك راحتك ويبعث 
فيك �شيئًا من الأمل.    كانت اأمي تلفظ اأنفا�شها الأخرية ول اأحد غريي  ي�شاركني همي، ل اأحد 
ي�شندين، اإل عمتي التي حتتاج ملن ي�شندها والتي تثري غيظي بجزعها و�شمتها.    فخرجت  واحلقد 
يوغر علي �شدري، كانت العا�شفة يف اخلارج توغر وغرًا اأ�شد، وال�شوارع مقفرة والنا�س داخل 
بيوتهم  اآمنون �شاملون.    خرجت اأبحث عن خالد م�شممة على اأن ل اأعود اإىل به، لأذيقه اأمل املوت 
فكان اأن تقابلت معك.    وجدتك نقيًا اآمنًا ومطواعًا، تثري الغيظ.    املدفاأة لديك م�شتعلة واإبريق 
النار، والكتب على املن�شدة يف  �شفوف من�شقة ول ينق�شك �شيء، فعنَّ يف بايل     ال�شاي على 

-  اآنذاك    -  اأن اأحتول اإليك لأذيقك الأذى الذي ادخرته خلالد.    

ما كانت ردة فعله كما �شاءت اأو توقعت، فما بدر منه �شوى ات�شاع حدقتي عينيه يف ده�شة 
خر�شاء.    فازدادت غيظًا.    قالت : 

  -  ما راأيك فيما �شمعت؟
اأجابها : 

  -  هذا ل يهمني الآن.    
تابعت موغلة يف ا�شتفزازه : 

  -  وملاذا ل يهمك الآن؟
اأجابها بنربة واثقة : 

  - اأنت لن تنجحي يف دفعي اإىل احلقد عليك.    فما بعثت بي اأملًا، بل ك�شفت يل الكثري مما 
كان خافيًا علي؟

دمعت عيناها وقالت : 
  -  اأقول لك ذلك ول حتقد علّي؟

اأجابها : 
  -  ل اأحقد عليك اأبدًا.    

  -  اأمل يبعث فيك مراأى املوت رع�شة بغي�شة، اأمل تنفث نظرات عمتي القا�شية اإىل اأعماقك، 
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اأما �شاءك هذا اجلو  املتوتر البارد؟
   اأجاب : 

  -  بلى، غري اأنك كنت الدفء واحلنان.    لقد حنوت علّي حتى قبل ح�شوري اإىل هنا وهذا ما 
خفف عني قوة ال�شدمة.    

  -  ذلك لأنني ف�شلت فيما اأقدمت عليه، فيما عزمت على فعله وهذا ل يربىء �شاحتي.    
رد عليها بنربة عالية : 

  -  ملاذا ت�شرين على اإدانة نف�شك؟ ملاذا تعودين وتكررين هذه املقولة.    ما عاد يهمني ماذا 
جال بفكرك حينئذ، ما  يهمني هو ما اكت�شفته فيك فيما بعد.    ما اأراه فيك الآن.    

قالت : 
  -  اأنت حر فيما ترى ولكنني �شيئة.    

علت نربته وقال : 
  -  اإين لأحب فيك هذا ال�شوء اإذًا.    

   �شاألت : 
  -  واأنت.    اأما دار بخلدك �شيء �شيء؟ اأما وجدت يف لقائي فر�شة لكي تقيم عالقة مع فتاة 
بدت لك جميلة وك�شرية  اخلاطر ول تبايل يف دعوتك اإىل منزلها.    اأمل ي�شكل ذلك لك كله حافزًا 

لتطمع باأكر من رفقتي؟
بب�شمة  �شفتاها  انفرجت  وقد  رائقة  وجهها  �شفحة  كانت  يجيب،  اأن  قبل  مليًا  اإليها     نظر 

حذرة.    

  اأجاب : 
  -  ا�شمعي، �شاأكون �شريحًا بقدر �شراحتك.    اأنا ل اأختلف عن غريي من الرجال يف كوين 
النوع  من  ذلك  مع  اأنني  غري  الأنثى،  رائحة  واأ�شم  الأنثى  من  اأن  اأقرتب  اأحب  جن�شي  بدافع 
النا�س.    توا�شع عليها  التي  الفتيات  حاجزًا من الأخالق  بيني وبني  اأ�شع  العبيط كما يقولون، 
 ولهذا انتهت عالقاتي مع الفتيات اإىل الف�شل عند نقطة معينة من  الحتكاك، حني اأقرر فجاأة 
اأفعل مع  الفتيات  اأن  املثل  اأنا �شاحب  واأنه ل ي�شح مني  اأكر مما توقعت  اإىل  اأن الأمر تطور 
كما يفعل غريي.    ثم اإنني اأميل عادة اإىل الفتاة التي ت�شعرين اأنني الأقوى والأكر فهمًا والتي 
ترتك يل حرية  اقرتاح اأين نذهب وماذا نفعل.    اأما الفتاة املبادرة اجل�شورة، فاإنني اأحاذر اأن 
اأقرتب منها.    ول اأكتمك الآن اأنك غاية يف  اجلمال واأّنني ما التقيت يف بحياتي كلها بواحدة يف 
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مثل جمالك واأنني اأحببت اأن اأقرتب منك ولكن احلذر منك اأرقني.    كان جميوؤك اإيلَّ مغامرة 
مفاجئة ومبادرتك امل�شتمرة اأ�شعرتني ب�شعفي اإزاءك وما اأحببت ذلك يف نف�شي.    ثم �شاورتني 
واأنا ما عدت ذلك املغامر ولكنني  اإىل مغامرة  اأنك تقودينني  باأمرك، ثم ات�شح يل   ال�شكوك 
باأ�س يف اخلروج من عزلتي واكت�شاف جتربة جديدة،  الليلة، ل  باأ�س يف  مغامرة  اأن ل  قررت 
وراأيت اأنك قادرة على هّز قناعاتي الغافية  التي ما انبنت على اأ�شا�س �شحيح وقلت ل باأ�س يف 
واأنا  اأراه عادة  النا�س غري  الذي كنت  اآخر يف  �شيئًا  اأرى  اأتعلم منك كيف  اأي�شًا، فلعلني  ذلك 
م�شت�شلم لفكرة م�شبقة �شاذجة.    قلت لنف�شي اإنك ابنة احلياة بكل ق�شوتها وفواجعها واأنا ابن 
 الكتب التي كانت متدين بلطائفها وتعزلني عن النا�س.    ثم اأ�شابتني الرهبة منك من حلظات 
   . جنونك، من عينيك اللتني  يف حلظات غ�شبك تتحولن اإىل ف�شي ما�س م�شعتني تنفثان غ�شبًاَ
�شبه  اإىل  حلظة  يف  تتحولني  الآن.    اإنك  ولكنني  اأخربك  بذلك  اأخربك  اأحد  كان  اإن  اأعرف   ل 
�شاحرة ممن وردت اأخبارهن يف الأ�شاطري، فيختلط الأمر علي  وت�شيبني رعدة ثم ل تلبثني اأن 

تهدئي وت�شفي ويفي�س منك احلنان، فاأبعد عن خميلتي تلك ال�شورة ال�شيطانية.    

اأنوثتك،  وقوة  التنا�شق  الكامل  ج�شدك  وجذبني  عطرك  واأ�شرين  يدك  مل�شة  اأحببت  لقد 
اإبداء عاطفة من هذا القبيل، فتقبلت  اأو  فحذرتني من مغبة اللتفاف اإىل  هذا اجلانب فيك 
رغبتك لي�س ب�شبب الإيهام باإيقاع الأذى ولكن ب�شبب قوة  �شخ�شيتك ومزاياك اجليدة، فقررت 
احرتام رغباتك وقنعت منك بهذا القدر من العالقة التي اأ�شا�شها احرتام م�شاعرك  ولهذا ما 
اإيقاع الرعب بنف�شي ول عاد اتهامك لنف�شي يفيد يف اإيغار �شدري  عاد حتذيرك يل يفيد يف 

عليك.    فهل  تقبلني �شداقتي كما قبلت اأنا �شداقتك؟
.    قالت :  نه�شت مبت�شمة واقرتبت منه ثم مدت يدها م�شافحة فنه�س ومد يده م�شافحًاَ

  -  اتفقنا.    
كرر قولها : 
  -  اتفقنا.    

قالت : 
تبدي  �شريرة  �شاحرة  دور  فعاًل  اأتقم�س  اأن  حاولت  اإنني  �شيئًا،  معلوماتك  اإىل  -  اأ�شيف    
ف�شلت معك هذه  اأّنني  تنق�س عليها.    غري  ثم  تاأمن جانبها  ل�شحيتها  باأن  ت�شمح  لكي  �شعفها 

الليلة ومل اأقو على امل�شي يف دوري.    
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قال : 
 -  هذا اأف�شل.    

   حنت راأ�شها وهما ما زال واقفني متقابلني ولح يف حمياها قليل من الأ�شى ثم قالت : 
اأحقاد  بدافع  اأت�شرف  فعاًل،  اأخرج عن طوري  فاأنا  كله متثياًل،  الأمر  ذلك.    لي�س  -  ومع   
اأن ي�شدر عني.    توقع مني مثل ذلك.    فقد  اأعرف  اآنذاك ماذا ميكن  نف�شي ول  م�شتحكمة يف 
يحدث لأي �شبب ولكن اطمئن لأن �شواظ غ�شبي لن  ين�شرف اإليك، بل رمبا ي�شيب من يتعر�س 

اإليك.    
   ثم ابتعدت عنه ورفعت راأ�شها، وراآها حزينة اأكر مما نطق به الو�شع الذي بلغاه.    قالت : 

  -  اأنت ل�شت غريبًا الآن.    هل ت�شمح يل بزيارة والدتي؟ 

تركته وذهبت.    
كان خروجها من الغرفة �شروريًا وم�شتحبًا ليحظى بخلوة ت�شمح له باإعادة التفكري يف كل 
ما جرى واإعادة حماكمة  كل ما جرى.    ولكن هل بو�شعه اأن يفعل ذلك مبناأى من تاأثريها؟ هل 
الوقت الراهن ي�شلح ملحاكمات من هذا  القبيل؟هل ات�شحت ال�شورة متامًا وزالت غ�شاوتها ؟ 

هل هداأت خماوفه متامًا.    

خطا باجتاه النافذة، ولحظ �شرعة الرياح وقوة اندفاعها وما ت�شببه من فو�شى وا�شطراب.   
 الو�شع هنا.    يختلف عما  كان عليه يف غرفته.    هناك امل�شاحة اأكر بكثري والأ�شياء التي حتيط به 
تقوم بينه وبينها األفة حمببة.    هناك ل ينظر  اإىل اجلدران البي�شاء امل�شاحات، البلهاء اخلالية 
من احلياة، بل ينظر اإىل قطع األيفة اإليه، اأما هنا فامل�شاحة الكبرية  ن�شبيًا يف م�شاواتها مب�شاحة 
غرفته ل ت�شم اإىل هذه املقاعد وهي اأربعة مفردة وتكفي ل�شخ�س واحد وواحدة تت�شع  لثالث 
اأ�شخا�س ومن�شدة و�شط حتيط بها ثالث اأ�شغر، وجدران عارية وبابان وممر والنافذة.    لي�س 

لهذه ال�شالة  خ�شو�شية الغرفة حتى اإنها جمرد م�شاحة ا�شتخدمت بال�شرورة للجلو�س.    

نظر اإىل املكان وراأى فيه ذلك الراأي الذي خطر بباله وهو مت�شبت بالنافذة بغري ما رغبة 
يف البتعاد عنها ومعاودة  اجللو�س.    ومع اأن العا�شفة بحد ذاتها يف انف�شالها عنه واندفاعاتها 
املحمومة ل جتلب له اأية متعة اإل اأنها كانت  اأف�شل من اجللو�س هناك والتحديق يف ذلك الفراغ اأو 
حماولة التفكري يف التفا�شيل التي ل ح�شر لها، التفا�شيل التي  ي�شعب عليه تناولها مبو�شوعية 
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الآن.    العا�شفة اأمامه واملوت البارد خلفه، ترك النافذة بعد مكوث ما اأ�شعفه ب�شيء  واأخد يخطو 
يف الغرفة ملجرد مت�شية الوقت، يف انتظار عودة دلل. 

ما كاد يجل�س وي�شتعيد م�شهد دلل الدافئ وهي تنه�س ومتد يدها م�شافحة، لي�شتعني به 
على هذا الفراغ القا�شي، حتى  �شمع نحيبها.    كان من القوة حتى يظن اأن وفاة اأمها حدثت الآن 
فقط.    توا�شل النحيب �شجيًا اآ�شرًا، يجرح الفوؤاد ويثري  الأ�شى.    لقد ان�شاح بقوته يف اأركان املنزل 
اأثر كل تلك اللحظات العنيفة واحلميمة والتي �شادفت  ر�شى يف نف�شه،  كله واأخذ يف طريقه 
امل�شاحنات التي ل تلبث واأن تزول لتحل حملها مالطفات طيبة الأثر، تخفف من وح�شة هذا 
الو�شع  املكرب الغريب.    وكاأن �شيئًا من تلك اللحظات ما كان، فقد حل احلزن البغي�س وطوف 

املوت يف ف�شاء املكان.    

   اأقلق نحيبها راحة العمة اأي�شًا، فخرجت من غرفتها وجلاأت اإىل ال�شالة عو�شًا عن التوجه 
اإىل دلل وتهدئة  خاطرها.    كانت فزعة اأميا فزع، ترتدي قمي�س نومها وت�شع �شاًل على الكتفني.   
 جل�شت على املقعد الطويل الذي  على ي�شاره يف حماذاة اجلدار املقابل للمطبخ ورفعت �شاقيها 
وعادت  املطبخ  اإىل  واندفعت  ما  نه�شت  �شرعان  اأنها  هنا، غري  بالنوم  تهم  كاأنها  املقعد  على 

�شاخطة.    

قالت : 
   -  ل يوجد خبز.    

ما ا�شتوعب كالمها وما اأدرك علة اندفاعها اإىل املطبخ وخروجها �شاخطة، وما كان عليها 
من املالب�س ما يكفي  لخفاء ت�شوهات ج�شدها، فقد بدت له هيكاًل عظميًا مفزعًا يثري قلقه 

وتوتره.    

   قالت وهي تلوب على ذلك النحو املزعج : 
  -  ل يوجد ما يوؤكل.    

   نظر اإليها بازدراء �شديد ثم اأ�شاح عنها، غري اأن اإ�شاحته ما عفته من القلق والتوتر اللذين 
بعثتهما يف نف�شه، فنه�س  وف�شل اأن يذهب حيث دلل واجلثمان، فاحتمال مراأى اجلثمان وبوؤ�س 

دلل اأخف وطاأة على نف�شه من م�شهد العمة.    
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اإىل اجلدار  واأ�شند ظهره  النوم  ال�شالة عن غرف  تف�شل  التي  ال�شغرية  الفجوة  وقف يف 
هداأت  ورمبا  الآن  النحيب  ال�شالة.    خفت  اإىل  العودة  اأو  غرفة  املوت  اإىل  الدخول  عن  عازفًا 
اأي�شًا فحل عليه يف تلك اللحظة، ويف تلك  البقة املحدودة �شئيلة امل�شاحة �شالم  حركة العمة 
اآين على قدر تلك امل�شاحة من ال�شاآلة.    كان بو�شعه وهو ي�شند ظهره اإىل اجلدار  اأن ميد ذراعيه 
واأن يالم�س اجلدار املقابل.    كانت تلك البقعة، امللجاأ واملخباأ الوحيد، املكان الفا�شل واملف�شول، 
 الوا�شل واملو�شول، بوؤ�س على بوؤ�س وفزع على فزع، موت حال وموت �شيجيء، هذا ما يخامره 
الآن ويرتكه  اأ�شري تلك البقعة، فال ال�شم�س التي توؤن�س ناظم حكمت يف �شجنه ماثلة الآن ول باقة 
الأزهار التي ا�شتنفدت اآخر قر�س  يف جيبه والتي بعثت يف زوجته بهجة اأخرى ماثلة الآن.    العامل 
الآن اأكر ظالمًا وانخ�شافًا، اأكر بوؤ�شًا، العامل الآن  موزع بني موت امراأة وبني امراأة يف طريقها 

اإىل املوت، تت�شبث باحلياة دفعًا له.    

وانتظار  املوت  بني  ازده��اره حبي�شان  اأوج  العمر، يف  وفتاة، يف غ�شارة  فتى  �شابان،    وهنا 
املوت.    اأية لعنة هذه؟

اكت�شف قطعة �شجاد عتيقة ك�شفها ال�شوء الآتي من غرفة النوم.    �شحبها وجل�س فوقها ومد 
قدميه، فبلغا اجلدار املقابل،  مكث على هذه احلال.    قدماه ت�شتندان اإىل اجلدار املقابل وراحتاه 

فوق ركبتيه وجذعه حمني يف �شبه قو�س.    

هذه حلظة عابرة واأبدية يف اآن واحد، قد يختلف الأمر نهار غد، غري اأنه ل ميلك ا�شتطالعه 
الآن، فيا للتع�س.    اإن  اأن�شطة ج�شده حبي�شة الآن واإنه لينو�س، اإنه لينو�س.    

   يبدو اأن دلل اكتفت مبا نزفت واآن لها اأن تغادر اجلثمان، خرجت من الغرفة وراأته على 
هذه احلال، ي�شد الطريق  ودون �شوؤال اأو حرية جل�شت على طرف قطعة ال�شجاد، كتفها مال�شق 
لكتفه و�شاقها مال�شق �شاقه.    اأح�س بوجودها،  تدفق املاء يف �شرايينه وعاد دفق احلياة اإليه، 
اأنه ما نطق ول حترك ول رغبت هي يف قول �شيء.    مكثا على  هذه احلال فرتة ما طالت  غري 
كثريًا، فقد جاءت العمة ووقفت فوق راأ�شيهما ك�شيطان بغي�س، كعنقاء الأ�شاطري التي حتمل 

 ال�شوؤم.    قالت : 
  -  اأنا جائعة ول يوجد خبز.    

رفعت دلل راأ�شها حانقة، وقالت : 
  -  ماذا اأفعل.    غفلت عن �شراء اخلرب احتملي هذه الليلة.    من اأين اأجيء لك باخلبز الآن؟
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اأدرك جالل اأن طلب اخلبز اأمر �شروري وقد يح�س هو باجلوع اأو دلل.    
نه�س ووجه كالمه لدلل : 

  -  لدي خبز يف املنزل.    دعينا نذهب وناأتي به.    
كانت عقارب ال�شاعة ت�شري اإىل ال�شاعة التا�شعة والن�شف متامًاَ حني قررا اخلروج جللب 

اخلبز وما بدر من اأي منهما  ما ي�شري اإىل اأبعد من ذلك.    

غري اأن الرغبات املكبوتة تعلن عن نف�شها دون �شابق اإ�شعار اأحيانًا، لدى اأدنى اإ�شارة خارجية، 
فحني اأغلقا الباب  خلفهما وواجها العا�شفة ال�شديدة الربودة التي اأخذت عنوانها الآن، انبثقت 
من داخله رغبة حممومة يف التعبري عن  حريته املفقودة، يف التما�س م�شاعدة الطبيعة له يف 
ريح �شر�شر جتتاح  قيد حوا�شه.    كانت  اإطالق  قهر ويف  احتب�س يف �شدره من  ما  كل  اإخ��راج 
اأ�شالك الهاتف وال�شجر وال�شفيح والأوراق املهملة وتطلق عوياًل  حادًا  املدينة وت�شرب ب�شدة 

ومغن بائ�س ال�شوت يطلق حنجرته فيحمل ال�شوت جهاز ي�شاعد يف ن�شازه.    

ونزع رداءه  املوت  اأ�شر  وانفلت من  فيها  التي خرج  املجنونة  اللحظة  تلك  اأح�س بحريته يف 
هذا  مبثل  حتظ  فلم  دلل  الربد.    اأما  لذعة  م�شتعذبًا  �شدره  مكانه  عار�شًا  يف  فتلبث  القامت، 
الإح�شا�س يف تلك اللحظة، اأ�شرعت اإىل ال�شيارة دون  اأن تعطي لبقاء جالل اأية اأهمية.    اأدارت 
املحرك وراحت ت�شغط على دوا�شة البنزين لتن�شيط دورة املحرك واإعطائه  احلرارة الكافية.   

 وراأت نف�شها تتجاوب ببطء مع ما يجري.    

الريح �شيدة ال�شاحات الآن، متار�س جنونها وهبوبها املندفع ل اإىل غاية، الريح جتري يف 
املطلق والإن�شان اأ�شري  الواقع، اأ�شري الواقع الآين املحدود.    

ترك نف�شه نهبًا للريح تاأخذ منه اكتئابه وقهره ومت�شي.    ترك نف�شه تخرج من اآنيتها وتالم�س 
املطلق.    الف�شاء اأ�شود  دون جنوم والريح تهدر وجتري فالتة من كل حد وحاجز.    

طالت وقفته، فاأطلقت �شافرة �شيارتها.    حلق بها واأخذ مكانه اإىل جانبها وقال : 
  -  ما اأجمل اأن نكون اأحياء، نتنف�س الهواء الطلق، ما اأجمل اأن نعرف اأن لنا غدًا اآخر، فنخرج 

ل�شراء قوت اليوم  الآخر.    
�شاألت : 
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  -  واإن مل يكن؟
  - عندها اأمتنى لو يتحلل ج�شدي اإىل ذرات تتطاير مع الريح.    

  -  واأنت ؟
اأجابت : 

  -  اأنا ل فرق لدي.    
  -  ل ينبغي اأن تقويل ذلك.    اأنت يف مقتبل العمر.    

   قالت : 
  -  اأنا يف مقتبل العمر، غري اأن بهجتي ماتت منذ زمن بعيد.    

عالت عوياًل طوياًل م�شاحبًا لعويل الريح الذي كان ي�شمع بو�شوح تام.    نفثت غلها يف عويل 
حاد مت�شل.    

�شايرها وعال اأي�شًا نافثًا ما رزح على �شدره من �شيق.    
عالت و�شغطت على دوا�شة البنزين ب�شدة اأكر.    

قالت : 
  -  لكن اأود الآن اأن اأنطلق باأق�شى �شرعة ممكنة، ل يعرت�س طريقي �شيء ول ي�شاألني احد 

اأين اأنطلق..    اأنطلق  وح�شب.    ما راأيك؟
كان مهياأ ملثل هذا واأكر.    كان بحاجة اإىل حلظة انفالت حلوا�شه، بالغة املغايرة ومت�شادة مع 
ذلك الكبت الذي فر�س  عليه.    دعك كفيه الواحد بالآخر يف ا�شتجابة تلقائية وا�شتنها�س لهمته 

ثم علق : 
  - اإنها لفكرة رائعة، تتفق مع مزاج العا�شفة وت�شتجيب لغوايتها.    

لو كنت يف ملجاأ الأن، غافاًل عن هوجاء العا�شفة ومنف�شاًل عنها، لو مل مت�شني بعبثها الرائع 
هذا، لو مل تفتني  بعنفها، لراأيت يف قولك �شربًا من العبث اإن مل اأقل من اجلنون.    اأما الآن وبعد 
اأن تعر�شت لهجمة العا�شفة واأثارت  حوا�شي، متلكني اإح�شا�س م�شابه.    اأود الآن اأن اأم�شي معك 
وميتد  ميتد  الطريق  حيث  البحر  امليت،  اإىل  نذهب  النتائج.    دعينا  حم�شوبة  غري  مغامرة  يف 

وحيث بو�شعك النطالق باأق�شى �شرعة ممكنة.    
جتاوبت مع الفكرة وعقبت : 

  - فاإما اأن نبلغ البحر اأو نبلغ املوت.    
تبعها يف روؤية م�شابهة ويف ان�شجام كامل.    
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  -  ن�شري على احلد الفا�شل بني احلياة واملوت.    
�شالت : 

  -  اأجاد اأنت ؟اأنا مهياأة لأكر من ذلك.    
اأجاب : 

  -  كل اجلد.    
  -  ولن ت�شيبك رجفة ولن تخاف.    

  -  الليلة خرجت نف�شي من جحرها وانفتح اأمامها املدى الأو�شع.    
  -  اأنت �شريك كامل ال�شراكة اإذًا.    اأنت رفيق ليلة رائعة.    لكم اأود اأن األقي نف�شي يف مياه البحر 

واغت�شل مبياهه املاحلة  واأغ�شل تاريخًا من البغ�شاء والأثم واخلوف.    

التفت اإليها وت�شاءل : 
  -  اأتخافني اأنت؟ اأتعرفني اخلوف؟

اأجابت : 
  -  األ�شت اأنا من الب�شر املحدودي القدرة، ال�شعفاء.    اإنني ممتلئة خوفًا حتى اأخم�س قدمي، 
اأخاف من النا�س اأجمعني  واأخاف من نف�شي اأكر.    اآه لو اأ�شتطيع اأن اأنتزع اخلوف من نف�شي، 

اإذن لع�شت حياة �شوية.    واأنت؟ األ تعرف اخلوف  اأنت؟

اأجاب : 
اإل  وتزمتي  ان�شباطي  األي�س  كله،  �شلوكي  يف  م�شتدميًا.    األي�س  خوفًا  لأخ��اف  اإنني  -  بلى،    
تعبريًا عن اخلوف؟اأحاول اأن  اأبقي حياتي مرباأة من كل عيب، �شريفة وطاهرة ولكن كيف وباأي 
مقيا�س؟ يف جتنب النا�س ومبقيا�س اعتباراتهم  واأحكامهم، لذلك كنت اأبتعد عن اأية جتربة ل 
اعرف حكم النا�س فيها، ل اأعرف نتائجها م�شبقًا ول اإىل ما �شتنتهي  اإليه.    األي�س هذا خوفًا؟لقد 
وجدت نف�شي مدر�شًا يف وقت مبكر واأنا ما زلت يف �شن الطي�س.    الكل يعرفني ويبجلني  وي�شرتط 
علّي بدون لفظ �شريح، اأن اأجتنب الطي�س ونزق ال�شباب، فتمردت وتركت وظيفتي وجئت اإىل 
عمان ويف  عمان ومع اأول انطالقة يل يف عامل الفكر، الفكر الذي ا�شتهواين واأجاب على اأ�شئلتي، 
اإل يف  اإظهاره  اإخفائه وعدم  الفكر.    اإنه  ممنوع، م�شادر، فحر�شت على  اأدركت خطورة هذا 
اأ�شيق احلدود ومع من يتفق معي فيه، فجاء اعتقال  �شديقي ليهدَّ اأمني ويبعث يف خوفًا، حتى 
اأنني هذا امل�شاء حينما �شمعت طرقك على الباب اعتقدت اأنهم جاوؤوا  ليقب�شوا علي.    فارتديت 
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مالب�شي فوق املنامة ا�شتعدادًا ملجابهة ل بد منها.    
اأنوثتك  وملحت  العفوية  بتلك  �شريرك  على  جل�شت  وحني  خفت  منزلك  اإىل  دعوتني  وحني 
الطاغية خفت.    وت�شاألينني  عن اخلوف اإذًا.    لكن اخلوف �شيء وال�شتكانة ملتطلباته �شيء اآخر.   
و�شائل  واخ��رتاع  الأ�شاطري  خماوفه  باجرتاح  فقاوم  بها  جلهله  الطبيعة  الإن�شان  خاف   لقد 

احلماية.    ولو بقي اأ�شري خوفه ملا زاد عن احليوان ب�شيء.    
دفقًا  بي  ولتبعثي  وا�شتكانتي  غفوتي  من  لتوقظيني  اأن��ت  جئت  حتى  وا�شتكنت،  خفت  اأن��ا 

جديدًا.    
كانت ت�شغي اإليه وت�شاعف من اهتمامها، فخاف من مغبة ال�شرت�شال يف احلديث.    قال : 

  -  انطلقي بربك.    انطلقي الآن.    
و�شعت الغيار الأول واندفعت وعند بلوغ ال�شارع العام انحرفت اإىل اليمني ثم و�شعت الغيار 

الثالث وانطلقت  ب�شرعة تنهب �شيارتها الأر�س نهبًا.    

قال : 
  -  كم هذا رائع.    كما لو اأننا ن�شري على احلد الفا�شل بني احلياة واملوت.    

علقت : 
  -  واإذا متنا.    

اأجاب : 
  -  يف هذه اللحظة..   "طز ". 

رددت بعده : 
  - "طز ". 

ثم عالت وزادت يف �شرعة ال�شيارة.    
دلل،  الطريق.    تفاجاأت  ت�شد  ال�شرطة  �شيارة  كانت  ناعور،  باجتاه  ال�شارع  عطفة  - عند    
�شيارة  بعيدًا عن  وتوقفت  العك�شية  الأغرية  انحرافًا  خطرًا م�شتعملة  الطريق  ي�شار  فانحرفت 

ال�شرطة.    
قال جالل الذي كان يف اأوج ن�شوته : 

  -  جمنونة.    ملاذا توقفت؟
   اأجابت : 

  -  هوؤلء ل يجدي العبث معهم.    
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   ترجل من �شيارة ال�شرطة، �شرطيان واقرتبا منهما وتفح�شاهما بريبة ثم طلبا اأوراقهما 
تعابري  يف  باحثًا  فيهما،  يحّدق  الآخ��ر  وقف  بينما  ال�شيارة  اأحدهما  اأوراق  الثبوتية.    تفح�س 

وجهيهما عما يريب.    �شاألهما : 
  -  من اأين قدمتما؟

اأجابت دلل : 
  -  من جبل عمان.    

  -  واإىل اأين تتجهان؟

قال جالل : 
  -  اإىل اجلحيم.    ماذا يهمك اأنت؟

   �شحك ال�شرطي �شحكة �شخرية واأجاب : 
  -  �شتعرف عما قريب.    

تهام�س ال�شرطيان ثم عاد اأحدهما اإىل �شيارته بينما وقف الآخر يراقبهما بعينني غا�شبتني.   
 �شغلت دلل حمرك  ال�شيارة، ظنًا منها اأنهما فرغا من مهمتهما، فقال ال�شرطي لها : 

  -  اأهدئي.    
�شاألت جالل : 

  -  ملاذا؟
 

  قال : 
  -  ل اأعرف.    

علق جالل غا�شباً : 
  -  اإنه ل يعرف وكفى.    

طالت غيبة ال�شرطي الآخر دقائق بدت كاأنها اأطول مما ينبغي، ونفذ �شرب كل منهما وهما 
جمربان على الوقوف  وانتظار ما يجهالن.    لقد اأعيدا بقوة جربية اإىل واقع بائ�س، انفلتا من 
ن�شوتها.    انطلقا  لهما مبمار�شة  كافية  لل�شماح  كانت  ما  فقط.    دقائق  معدودة  لدقائق  �شطوته 

للحظة من كل من اأ�شاء لهما يف هذه الليلة الدامية املريعة.    قالت دلل : 
  -  ل منا�س.    ل مهرب من الواقع.    

ثم �شاألت ال�شرطي بانفعال : 
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  -  ملاذا جتربنا على الوقوف.    ماذا حل بزميلك؟
قال : 

  -  �شتعرفان بعد قليل.    
عاد ال�شرطي الآخر وقال لزميله على م�شمعهما : 

  -  �شيذهبان اإىل خمفر زهران.    
�شاأل جالل بغ�شب : 

  - ولأي �شبب؟
اأجاب : 

  -  ل اأعرف.    
  -  من الذي يعرف اإذًا؟

اأجاب : 
  -  �شرطة زهران، �شتذهبان و�شتعرفان بنف�شيكما.    

ما هي اإل حلظات حتى جاءت �شيارة �شرطة اأخرى وترجل منها �شرطي، حتدث اإىل زميله ثم 
طلب من جالل اأن  ينتقل اإىل املقعد اخللفي واأخذ مكانه.    قال لدلل بغلظة �شديدة : 

  -  ا�شتديري و�شريي نحو مركز �شرطة زهران.    
   �شاأله جالل : 

  - وملاذا هذا الأذى.    ماذا تريدون منا؟

اأجاب : 
  -  ل اأعرف.    اإنها الأوامر.    

اأن العبث مع هوؤلء ل  ا�شتجابت دلل دون ان تنب�س ببنت �شفة.    واأدرك جالل باأمل حم�س 
يجدي فعاًل، فتكم�س يف  مقعده وانتظر بقلق ما �شتف�شر عنه هذه الدعابة ال�شمجة.    

قال لل�شرطي : 
  -  اأاأنت �شعيد بهذه املهمة؟

مل يجب ال�شرطي.    
اأبديا  ما  خ�شماكما  حيث  متكافئة،  غري  معركة  يف  انت�شرمت  لأنكم  بالزهو  -  اأت�شعر    

مقاومة؟
مل يجب.    
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وجد جالل اأن �شمته اأف�شل له، ف�شمت.    
و�شلوا خمفر زهران.    قال ال�شرطي : 

  -  خذي ميينك وقفي.    
ال�شرطة.    مركز  بدخول  واأمرهما  ب�شرعة  ال�شرطي  ال�شيارة.    ترجل  واأوقفت  اأخذت مينيها 

 ترجال واأجتها اإىل باب  املركز.    دفع ال�شرطي جالل اإىل الأمام فالتفت اإليه وقال : 
  - ملاذا العنف؟ماذا فعلت لك؟

ما كان دخل مركز �شرطة من قبل ول اأحب الدخول.    ما دخل مركز �شرطة من قبل ل مكرهًا 
دفعة  �شي�شادفه.    كانت  بالتوتر  م�شحون  جو  واأي  الداخل  من  هو  يعرف  كيف  ول  بطوعه  ول 

ال�شرطي له وحدها كافية لبعث اأ�شد نوازع القلق  فيه.    
عرب باب املخفر كان املدخل خاليًا من رجال ال�شرطة.    اأدخلهما اأول غرفة اإىل الي�شار، حيث 
كان يجل�س مالزم  يتحدث بهدوء اإىل جلي�شه.    وراأى يف مالحمه طيبة غري متوقعة دفعته لأن 
ياأمل خريًا، لفت دخولهما انتباه املالزم  وجذب انتباهه على وجه اخل�شو�س دلل التي بدت 
اأكر رفعة واأنفة من اأن تتقبل هذا املكان.    ابت�شم املالزم وهو  يرى �شخ�شني ل ت�شي مالحمهما 

باأية خطورة فالتفت من ثم اإىل ال�شرطي م�شتفهمًا.    

قال له : 
  -  �شيدي جماعة را�س العني.    

اأعد جالل على الفور خطبة بدت له حتمل وجهة نظر مقنعة، تزيل اللتبا�س وتدفع عنهما 
هذا الهم الذي حط عليهما  من غري موعد.    

األيمة، فت�شدع متا�شكها وتزلزل  اأعاد لها دخول املركز ذكرى حمنة قدمية  اأما دلل فقد 
كيانها وما عادت بكافية كل  تلك ال�شواغل التي اأ�شغلتها عنها على مر ال�شنني وجعلت منها نقطة 

�شغرية، ي�شهل جتاوزها، فاأ�شابها الكمد وال�شيق  واأخذتها رجفة �شديدة.    
اأبتداأ جالل خطبته دون اأن يوجه له اأي �شوؤال غري اأن املالزم مل يوله اعتبارًا بل اأ�شاح عنه 

وتابع حديثه مع جلي�شه.    
لحظ جالل توتر دلل، فقال : 

  -  ح�شرة املالزم.    اإنني اأحتدث اإليك.    
رد املالزم بتوجيه الكالم اإىل �شرطي دخل يف تلك الإثناء وقال له : 

  -  خذه وحقق معه واترك الفتاة هنا.    
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بهت جالل وامتالأ غيظًا.    قال وهو يتفلت من قب�شة ال�شرطي : 
  -  اأنا ل�شت جمرمًا.    

رد املالزم.    
  -  ل ب�شيطة.    �شروع يف ال�شرقة والقتل فقط.    

خرجت دلل عن طورها متامًا وقالت  : 
  -  اتركه اإّنه لي�س جمرمًا.    

ابت�شم املالزم وقال : 
  -  لي�س الأمر بهذه الب�شاطة.    

ثم قال لل�شرطي اآمراً : 
  -  خذه حاًل.    

قال جالل : 
  - اأطالب بقليل من الحرتام.    

قال املالزم : 
  -  دعهم يحققون معه باحرتام.    

التفت اإىل جلي�شه وكاأن ما حدث كان اأمرًا ماألوفًا ل ي�شتحق منه اأكر من اجلهد الذي بذله.   
 اأهمل دلل اأي�شًا و�شرف  دقائق يف حمادثة جلي�شه الذي نه�س وحياه مودعًا.    خلت الغرفة اإل 
اأطال يف حتديقه  وملا  الوجه  ناك�شة  الراأ�س حمتقنة  بها وهي جتل�س  املالزم ودلل فحدق  من 
رفعت را�شها وملحت عينيه تلك الرغبة اجل�شدية التي ت�شتفز غ�شبها  وحقدها.    نه�شت وتقدمت 
منه حتى �شار ل يف�شلها عنه �شوى املن�شدة.    �شوبت اإليه �شواظ عينيها التي حتولتا اإىل  ف�شي 

ما�س.    
اأخذ املالزم ب�شواظ عينيها فوجم.    قالت : 

  - ماذا تريدون منا؟ اأتريدون اللهو بنا؟
قال : 

  -  معاذ اهلل.    
ثم اأ�شاح عنها بالنظر اإىل ق�شا�شة ورق.    

  -  ملاذا كنت تقودين ال�شيارة ب�شرعة؟اأهربًا من مالحقة اأحد؟
ردت عليه : 
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  -  بل هربًا من املوت.    اأمي هناك على �شرير النوم، جثة هامدة، ماتت الليلة.    الليلة.    اأتفهم؟ 
اأتعرف معنى اأن متوت  اأمك واأي حزن وجزع يتملكك، حني ل ت�شتطيع دفع املوت عن اأحب النا�س 
اإليك.    قل يل اأيها املطمئن امل�شرتيح.    املحاط برجالك، اأيها ال�شيد املطاع الذي ياأمر بالتحقيق 

وال�شجن وال�شرب.    
قال وهو ل يجروؤ على مواجهتها : 
  -  احفظي كالمك من ف�شلك.    

قالت : 
  -  ماذا ميكنني قول غري هذا حني تقب�س علينا دون ذنب وتاأتي بنا اإىل مركزك، حيث القوة 

وال�شيطرة لك وتتهمنا  بال�شروع يف ال�شرقة والقتل.    
قال : 

  -  اأنا ل اأتهمك.    اأنتما مو�شع �شبهة.    
   عال �شوتها : 

  -  مو�شع �شبهة ملاذا؟كيف يكون الإن�شان وهو ي�شري يف �شيارته مو�شع �شبهة؟

قال : 
  -  ملاذا كنت م�شرعة اإذًا؟ماذا كنتما تفعالن هناك؟

قالت : 
  -  خرجنا ل�شراء اخلبز لأن يل عمة جائعة وهي ل تطيق اجلوع، فخرجت للح�شول على خبز 
واأطلقت ل�شيارتي  العنان.    اأين اجلرمية يف ذلك، اإذا كانت جرميتي ال�شرعة، فحرر يل خمالفة 

لكن ل تتحدث عن ال�شرقة والقتل.    
برتكهما  ياأمر  واأن  اجلد  حممل  على  كالمها  ياأخذ  اأن  به  تهيب  باملجرمني  درايته  كانت 
اأنه ما  كان قادرًا على ذلك، لنه تورط باإ�شدار الأمر بجلبهما ولأن  و�شاأنهما يف احلال، غري 
لل�شرقة  حماولة  يف  منزًل  اأحد  الل�شو�س  ت�شلق  فقد  كان،  باأي  ال�شتباه  ت�شتلزم  جرمية،  ثمة 
وطعن رب املنزل ب�شكني ثم لذ بالفرار وما جنحت بقية الأ�شرة يف تعقبه لأن  �شخ�شًا اآخر كان 
ينتظره يف �شيارة ورغم اأن ال�شيارة تلك كانت �شيارة نقل على ما اأكد اأهل املجني عليه، اإل اأن 
 احليطة لزمة وال�شتباه يطال كل من تواجد يف املنطقة يف ذلك الوقت.    لي�س هذا فقط، فقد 
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لحظ املحقق فيما بعد  بقعة دم على �شرتة جالل اأوجبت ال�شك فيه اأكر.    وكان املحقق يتنقل 
بني غرفة التحقيق وبني غرفة املالزم ويطلعه  على مالحظاته.    ثم اأن دلل اأ�شاءت اإليه واأراد اأن 

يرد الأ�شاءة اإليها باإبقائهما قيد احلجز فرتة اأطول.    

قالت دلل : 
  -  هل ميكن اأن اأجري مكاملة؟

اأجاب   : 
  -  ل.    ممنوع.    

احتدت دلل اأكر وقد بدا جليًا اأنها خرجت عن طورها متامًا واأنها يف حالة قد ترتكب معها 
فعاًل طائ�شًا وموؤذيًا، مما  �شبب له اإرباكًا ل يريده.    

�شاأل : 
  -  مع من؟

قالت : 
  -  ما راأيك، مع �شخ�س األهو معه؟ مع الطبيب الذي �شري�شل �شيارة نقل املوتى لأخذ والدتي 

اإىل غرفة املوتى.    
قال : 

  -  تف�شلي.    
اأن  وترجوه  حتييه  وهي  ثم  اأحمد  الدكتور  عن  وت�شاأل  امل�شاء  حتية  تلقي  وهي  اإليها  اأ�شغى 

يح�شر اإىل خمفر زهران  لأنها حمتجزة فيه.    
يف غرفة التحقيق، حيث ترك جالل وحيدًا لدقائق، واجه طيفًا من الحتمالت، كان اأقلها 
حظًا ح�شب توقعاته اأن ي�شاء  اإليه ولذا جل�س مطمئنًا واأحجم عن �شرد تفا�شيل ما حدث كما 
بنفي  واكتفى  امل��الزم  باحرتام  ما  حظيت  والتي  عجل  على  اأعدها  التي  اخلطبة  �شاأن  اأهمل 

التهمة.    
قال له املحقق : 

  -  اأذا مل تتعاون معنا �شوى نريك جنوم الظهر.    
رد عليه جالل : 

اأعرتف بتهمة حقرية  اأن  اأ�شا�س لها من ال�شحة، فكيف تريدين    -  اإنك توجه يل تهمة ل 
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كهذه.    

ال�شرطة كانوا يدخلون     �شار ي�شمع جلبة ل يعرف �شببها وا�شطر ملواجهة عدد من رجال 
غرفة التحقيق وينظرون  اإليه ثم يخرجون.    وبدت له غرفة التحيق بجدرانها البي�شاء املت�شخة 
�شجنًا للروح واجل�شد، وقف املحقق واقرتب منه  واأخذ يتفح�شه جيدًا ثم لحظ بقعة دم جافة 
ك�شف  �شي�شاعده  على  الذي  القاطع  بالدليل  اأم�شك  اأنه  واعتقد  �شكوكه  فكربت  �شرتته  على 
احلقيقة بحيث ل يرتك له جماًل لالإنكار.    اأ�شرع اإىل غرفة املالزم واعلمه هام�شًا مبا �شاهد 

واأخذ تعليماته  وعاد.    

يف خالل غيبته، طفرت دمعة من عيني جالل الذي اأ�شابه قهر �شديد، فجفف دمعه وقرر اأن 
يتما�شك واأن يرد ال�شاع  �شاعني ما دام الأمر بلغ هذا احلد من ال�شوء.    

دخل املحقق مبت�شمًا وقال : 
  -  ل تخ�س �شيئًا.    ل اأحد يتهمك ب�شيء.    اأنا معك متامًا التهمة ل اأ�شا�س لها من ال�شحة.    ولكن 

قل يل.    ملاذا يوجد دم  على �شرتتك؟ هل ت�شاجرت مع اأحد؟
ما كان يعتقد اأن الدم �شقط على �شرتته.    باغته ال�شوؤال ووجد يف بقعة الدم ما يعطي للمحقق 
فر�شة اإيقاع الأذى به،  ف�شعب الأمر عليه، وما رغب اخلو�س مع املحقق يف احلديث عن تفا�شيل 
ما حدث معه والذي قد ي�شبب اإ�شاءة  لدلل ولكنه يف نف�س الوقت ملزم على قول احلقيقة جتنبًا 

لالآثار ال�شيئة، ثم اأن املحقق ميلك الوقت الكايف وهو يف  عجلة من اأمره.    
اأجاب : 

  -  نعم ت�شاجرت مع اأحد.    

زها املحقق وقال : 
  -  هذه بداية طيبة.    دعك من اخلوف، نحن ل ن�شتعمل ال�شدة هنا.    حتدث على راحتك.    

قال : 
  - ذهبت مع الفتاة اإىل مقهى �شيء ال�شمعة لن�شاأل عن �شقيقها هناك، فقد علمنا اأّنه يجل�س 

هناك وهي باأ�شد احلاجة اإليه  لأن اأمها كانت حتت�شر.    
هز املحقق را�شه اأ�شفًا وعقب : 
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  -  اإنه لأمر حمزن.    تابع : 
قال : 

  -  اأ�شاء اإليها اأحد الأ�شخا�س بكالم جارح فت�شاجرت معه.    
   كتم املحقق غيظه لأن الإجابة بدت له كاذبة ومراوغة، غري اأنه اأراد اأن مي�شي معه وياأخذ 

منه مزيدًا من التفا�شيل  ثم ينق�س عليه.    
فكر قلياًل ثم اأجاب : 

  -  نعم، اإنه منحرف على ما علمت.    اأنا ل اأعرفه ولكنني اأردت اأن اأقدم خدمة للفتاة.    
بلغ الغيظ باملحقق حدًا كبريًا، فقال له : 

  -  اأنت تكذب واأنت تعرف ذلك.    اإنك تلعب لعبة خطرية �شتجعلني اأغري من اأ�شلوبي واأجلاأ 
اإىل العنف، اإذا مل تقل  احلقيقة.    

ابت�شم جالل بوهن، فذلك اآخر ما يتمناه، تبادر اإىل ذهنه فكرة اأنه ميلك الدليل على �شحة 
كالمه، فاملالزم يف مركز  �شرطة املدينة ل بد واأن يتذكر وجهه ويتذكر ق�شة ال�شحفيني اللذين 
عزما على اإجراء حتقيق حول مقاه احل�شي�س  والقمار، غري اأنه ما اأطماأن ل�شالمة هذا الدليل.   

 قال : 
  -  هذه احلقيقة بعينها.    

هداأ املحقق من غ�شبه وقال : 
  -  ملاذا التجاأت اإليك؟ هل اأنت من رواد هذه املقاهي ؟

اأجاب : 
  -  قطعًا ل، هل اأبدو لك كذلك.    اأنا مدر�س �شابق وطالب جامعي الآن.    

قال املحقق �شاخراً : 
  -  ذلك وا�شح على حمياك.    وهذا يدعوين اإىل �شوؤالك اأن تف�شر يل ملاذا ت�شتعني بك الفتاة 

ما دمت طالبًا جامعيًا ول  تعرف هذه الأماكن؟
رد حانقًا وحمبطًا لعجزه عن اإقناع املحقق بق�شة يعرف كم هي ع�شية على الفهم : 

  -  ذلك لأنني �شكنت ذات املكان الذي كان ي�شكنه �شقيقها من قبل.    وقد جاءت ت�شاأل عنه 
معتقدة اأنه ما زال هناك وحني  اكت�شفت رحيله رجتني اأن اأ�شاأل �شاحب امللك.    اأنا اأ�شكن �شقة 

�شغرية يف ملك حممد �شلمان اأبو هوميل وهو الذي  اأ�شار اإيل بالذهاب اإىل هذه املقاهي.    
  -  اإذا اأنت ت�شكن يف ملك اأبي هوميل؟
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اأجاب : 
  -  نعم وهل هذا يجعلني �شيئًا مثله؟

رد عليه مغالياً  يف �شخريته : 
  -  ل اأبدًا...    �شالمتك...    اأنت �شخ�س حمرتم.    وما ا�شم �شقيقها؟

اجاب : 
  -  خالد متر هندي.    

همهم املحقق مرة اأخرى.    ثم تركه وذهب ليزود املالزم بهذا الكت�شاف وعاد.    ابت�شم وقال 
له : 

اأبو هوميل  اأنت مت�شنج؟ كيف تنظر اإىل هذه الأمور؟    -  اأرح اأع�شابك.    دخن لفافة.    ملاذا 
وخالد متر هندي.    اأنت ت�شكن  يف ملك اأبي هوميل وتذهب يف �شحبة �شقيقة خالد متر هندي 

للبحث عنه.    دخن لفافة.    فكر.    ل ت�شتعجل اجلواب..    اأمامنا مت�شع.    

   اأجاب : 
  -  لي�س ثمة حقيقة �شوى هذه.    

رد عليه املحقق بغ�شب : 
  -  اأنت تكذب.    اأنت كاذب ماهر.    هل تعتقد اأنني مغفل؟

اأجاب جالل : 
  -  معاذ اهلل.    

  -  اإذن قل ال�شحيح مع من ت�شاجرت.    اإن�س ق�شة املقهى هذه، التي ل يقبلها مغفل وقل يل مع 
من ت�شاجرت، �شاأعطيك  فر�شة اأخرية.    �شاأتركك وحدك تفكر ثم اأعود اإليك.    

ت�شاءل طيف الحتمالت واأدرك جالل اأنه بني فكي كما�شة وراح بدون اأمل يف انفراج، ينتظر 
عودة املحقق، اأما  دلل فقد جل�شت يف �شمت مهيب تنتظر جميء الدكتور اأحمد.    كانت تعرف 

اأن له عالقات بذوي النفوذ من �شاأنها  انقاذهما من هذا املاأزق.    
اأ�شئلة علها  لها  يوجه  اأن  وا�شتعاد رباطة جاأ�شه  باملعلومات  تزود  بال املالزم وقد  عّن على 

ت�شاعد يف التحقيق.    
قال لها : 
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  -  اأاأنت �شقيقة خالد متر هندي؟
رفعت راأ�شها وحدجته بنظرة قا�شية واأجابت : 

  -  نعم.    
  -  اأتعي�شان معًا؟ اأعني ي�شاطركم ال�شكن اأم يعي�س م�شتقاًل؟

اأجابت   : 
  -  ل بد اأنك تعرف اجلواب.    

�شاءه اأنه ما اأ�شعف ثقتها بنف�شها ف�شاألها : 
  -  اأين هو الآن؟

اأجابت دون اأن تنظر اإليه : 
  -  يف ال�شجن.    

وهنا التمعت يف ذهنه خاطرة تعينه على الإيقاع بها.    
همهم وقال : 

  -  يف ال�شجن اإذًا.    ح�شن ملاذا ذهبت للبحث عنه؟
حدجته مرة اأخرى وقالت : 

  -  لأنني ما كنت اأعرف.    اأخذنا هذه املعلومة من نادل يف اأحد املقاهي.    
   وقفت وتابعت : 

  -  ا�شمع.    ل تتخابث معي.    اأنا اأعرف اأن اأخي مف�شد منحرف وقد كنت بحاجة اإليه رغم ذلك 
لأنني وحيدة يف املنزل  واأمي حتت�شر واحتجت مل�شاعدته.    اإنها اأمه اأي�شًا.    

اآخر وم�شيدة  اأن يبحث عن �شوؤال  اأهميتها وبدًل من  �شقطت حجة املالزم القوية وفقدت 
جديدة، اأدرك �شدق قولها  الذي تطابق مع ما نقله اإليه املحقق جالل.    هما يف غرفتني منف�شلتني 
ويقولن نف�س الكالم، لكنه �شرعان ما ت�شكك  ب�شحة هذا ال�شتنتاج، فما يدريه اأنهما اتفقا على 

تلفيق هذه الق�شة، ولكن متى واأين، فما اأعطيا فر�شة لذلك.    اأنه اأمر  حمري.    

ما عاد راغبًا يف احتجاز فتاة بريئة ذات اأنفة ورفعة وا�شحتني ول قادرًا على اأن يدعها تذهب 
ب�شالم.    اأر�شل بطلب  املحقق ويف حديث هام�س، اأف�شى اإليه مبا ي�شاوره من ظنون، تهيب به اإىل 
قبول اأقوالهما ملا بينهما من تطابق  واإخالء �شبيلهما، غري اأن املحقق راأى خالف ذلك، فقد تهياأ 
له اأنه نفذ اإىل �شلب جالل واقرتب من النجاح، فعز عليه  اأن يدعه يفلت من يديه دون اأن يحقق 

الغنيمة التي راآها راأي العني.    قال : 
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  -  اأعطني ع�شر دقائق فقط.    دعني اأحقق مع الفتاة لك�شف الثغرة يف اقوالهما.    
اأذن له املالزم وهو غري را�س متامًا.    قال له : 

  -  جرب حظك، فقد تاأخذ براأيي اأو جتد ما يدعم ظنك.    
نفذ املحقق خطته يف احلال، فار�شل جالل اإىل مكان الحتجاز ليوقع يف ظنه اأن التهمة ثبتت 

عليه �شواء اأعرتف اأم  ل، واأجل�س دلل مكانه.    

مكان الحتجاز اأو الزنزانة، هو غرفة مغلقة بباب من احلديد امل�شفح، فوق ن�شفها بقليل 
فجوة �شغرية مغلقة من  اخلارج وتنبعث منها روائح عطنة والإ�شاءة فيها �شحيحة.    ثمة عدد 
من الأ�شخا�س يتوزعون الأر�س جلو�شًا ويبعث  مراآهم مزيدًا من الغم يف النف�س.    مل يعرف ماذا 
يفعل بعد اأن �شار حم�شورًا داخلها، اأيجل�س كما هو حال الآخرين اأم  يظل واقفًا يف رجاء ع�شري 

اأن ل يطول بقاوؤه؟
ما بذل جهدًا يف اإح�شاء املوجودين وما اكرتث، كان كارهًا لكل �شيء ولكل �شخ�س.    ظل على 

وقفته التي اأثارت  ال�شخرية.    قال اأحدهم : 
  -  اأول مرة يفعلها اأكيد.    

�شحك الآخر وعلق : 
  -  يظهر اأنه غ�شيم ال�شنعة.    

قال الأول : 
  -  معك حق.    

ثم نظر اإىل الأر�س وقال : 
  - ما لنا وله.    م�شكلتنا اأكرب.    

   غري اأنه �شرعان ما عاد ينظر اإليه.    �شاأل : 
  -  هل يعقل اأن يظل واقفًا؟

   قال الآخر : 
  -  هو الذي يتعب.    ملاذا تت�شايق اأنت؟

   رد عليه : 
  - "لك حرام ".    دعنا نعطيه در�شًا يف ال�شلوك داخل الزنازين.    
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كبح  ي�شتطع  مل  اأنه  غري  عنه،  الطرف  يغ�س  لو  وود  حوله  يدور  احلديث  اأن  جالل     اأدرك 
ف�شوله فالتفت اإليهما.    انفرج  ثغر الأول عن ابت�شامة واأ�شار اإىل ف�شحة بجانبه وقال : 

  -  تعال واجل�س.    حبال ال�شرطة طويلة.    
�شريحًا،  ووجده  اخل�شراوين  وعينيه  الفاحتة  وجهه  �شمرة  فراقه  اأكر،  بتدقيق  اإليه  نظر 

مبا�شرًا يف غري خبث.    اأجابه : 
  -  �شكرا.    اأعتقد اأن بقائي هنا لن يطول.    

رد عليه : 
  -  من يدخل هنا، ل يخرج قبل ال�شباح.    تعال واأرح نف�شك.    

�شاأل مرتاعاً : 
   -  ب�شرفك �شحيح؟

قال : 
  -  �شدقني.    

ثم اأ�شار اإىل زميله وقال : 
  -  ا�شاأله فهو ل يخرج من هنا حتى يعود.    

اأحدًا مل  اأن  الباب ف�شربه بقب�شة يده، غري  اإىل     �شرب عر�س احلائط بن�شيحته وحتول 
ي�شتجب ومل ي�شاأل �شبب  الطرق على الباب.    

خاطبه ال�شاب الأول مرة ثانية وقال : 
  -  ا�شمع مني.    اإنهم ل ي�شاألونك هنا عما تريد.    اإنهم ي�شربون من ي�شبب اإزعاجًا.    

وجد اأن ل منا�س من ال�شتجابة لن�شيحته، فخطا نحوه واأخذ امل�شاحة التي خ�شها له.    
قال له الأول : 

  -  ا�شرتح...    اهداأ...    

قال الثاين : 
  -  اآه لو معي لفافة اأبي هوميل.    

رد عليه زميله : 
  -  ما اأبرد دمك.    
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التفت اإىل جالل وخاطبه كما لو كان بينهما وفاق.    
  -  يلعن اأبو الطمع.    ثالث �شرقات ناجحة لثالث منازل فقلت لنف�شي يكفي.    ولكنه اأراد اأن 
ي�شرق متجرًا.    اأخونا مغرم  ب�شرقة املتاجر.    قال الطق�س �شوف ي�شاعدنا.    قلت له الوقت مبكر.   

 ت�شور هل يحاول مغفل فتح متجر ال�شاعة التا�شعة؟
   رد عليه زميله وقال : 

  -  ملاذا ل؟ اليوم هو اجلمعة والأ�شواق مغلقة ول اأحد يف ال�شوارع ول �شرطة حتى.    يلعن �شوء 
احلظ الذي جعل  دورية متر يف تلك اللحظة.    

   �شاأل الأول : 
  -  كم �شنة باعتقادك �شن�شجن؟

اأجابه بدون اكرتاث : 
  -  خم�س �شنوات.    

�شرب اجلدار بقب�شه يده لطول املدة.    

وقال : 
  -  اأت�شتهني بهذه املدة.    لو اأن ابنة الكلب ت�شجن معي يف غرفة واحدة لكان الأمر اأ�شهل.    

ثم التفت اإىل جالل وقال : 
  -  دمه بارد.    قل بربك هل حتتمل ال�شجن خم�س �شنوات؟ 

   وملا وجده واجمًا قال : 
  -  اإن �شاء اهلل يكون الأمر اأخف عليك.   "ب�شيطة هونها بتهون ". 

كان جالل قد حد�س اأنهما من حي ال�شكافية.    هذا احلي الذي كان مغلقًا يف وجهه والذي 
انفتح له الآن على  م�شراعيه.    كان جمرد حد�س، غري اأن ذكر لفافة اأبي هوميل اأكدت له �شدق 

حد�شه.    

اأح�شروا �شخ�شًا جديدًا، كانوا يتبعونه بال�شرب حتى داخل الزنزانة وهو ي�شيح وي�شتغيث.   
 �شحك اأحد الأ�شخا�س  بعد اأن خلت الزنزانة من رجال ال�شرطة.    فتلفت �شزرًا يبحث عمن اأطلق 

ال�شحكة ثم قال متحدياً : 
  -  من هو ابن الكلب الذي �شحك؟
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اإىل جالل فوجده منطويًا على نف�شه، �شديد  اأحد ف�شتم اجلميع ثم �شوب نظره  اأجابه  ما 
الوجوم، فقال هازئاً : 

  -  واهلل زبائن اآخر زمان.    
جيء ب�شخ�س جديد، رث الهيئة، خممور فتو�شد الأر�س فور دخوله يف الو�شط متامًا.    

قال الل�س الذي فاحته احلديث : 
  -  اأق�شم اأنه �شيتقياأ.    

تاأفف اجلميع من  الزنزانة،  العطنة يف  القيء  رائحة  وانت�شرت  فعاًل  قاء  اللحظة  تلك     يف 
يده.    بقب�شة  الباب  و�شرب  يكفيه  ما  ال�شرب  من  نال  الذي  فنه�س  ال�شخ�س  القيء،  رائحة 
 نه�س اآخرون و�شاركوه ال�شرب على الباب.    تطوع اأحدهم وبال على ال�شكري فزاد الأمر �شوءًا.   
 ارتفعت ال�شيحات وزاد ال�شرب على الباب عنفا.    فتح ال�شرطي  فاندفع منه عدد اآخر وانهالوا 
�شربًا باجلميع ونال جالل ن�شيبه مع اأنه ما حترك من مكانه وما بدر منه ما ي�شتحق  ب�شببه 

العقاب.    

اأحمد ونفذ  يف غرفة التحقيق جرب املحقق حظه مع دلل التي يئ�شت من جميء الدكتور 
اأف�شحت املجال له لإظهارمقدرته على التحقيق، فهي  �شربها.    فهاجمت املحقق  ب�شراوة وما 
كعادتها، �شريحة ومبا�شرة ول تخفي �شيئًا ول  تخاف اأحدًا، غري اأنها جازفت كثريًا لدرجة اأن 

املحقق كان على و�شك �شربها بقب�شة يده.    
ال�شرطة وقد عمل  ويف غرفة املالزم رن جر�س الهاتف.    كان املهاتف عميد �شابق يف �شلم 
العميد املالزم وعرفه  له مودة كبرية.    حيا  التقاعد ويكن  املالزم يف خدمته قبل  اإحالته على 

بنف�شه ثم �شاأله عن الأحوال.    

قال املالزم : 
  -  بخري �شيدي.    واأنت كيف اأحوالك؟

رد عليه : 
  -  بخري.    

   قال املالزم : 
  -  اأية خدمة �شيدي؟



ليلة  عاصفة

231

   قال له : 
  -  األديك فتاة تدعى دلل؟

اأجاب املالزم : 
  -  نعم �شيدي.    وب�شحبتها �شاب.    

�شاأل   : 
  - ما ق�شتهما ملاذا هما حمتجزان؟

اأجاب : 
  -  ا�شتباه �شيدي.    جمرد ا�شتباه.    وردت اأخبارية عن حماولة �شرقة وقتل وفرار.    لقد وزعنا 

دوريات يف كل املنطقة  ونحن نحقق مع امل�شتبه بهم.    
  -  وهل فعلت الفتاة ما ي�شتوجب التهمة حتى تكون مو�شع �شبهة.    

اأجاب : 
  - كانت ت�شري ب�شرعة فائقة.    

   �شحك العميد وعقب : 
  - هذا يعني اأن كل من ي�شري ب�شرعة مو�شع �شبهة؟

قال : 
  -  �شيدي وجدنا على �شرتة ال�شاب بقعة دم وملا �شاألناه عن ال�شبب يف بقعة الدم قال كالمًا 

ل ي�شدق.    
قال العميد : 

  -  اأ�شمع.    اأنا اأعرف ال�شاب واأعرف الفتاة، اأعرفها منذ كانت طفلة واأعرف عائلتها.    
  -  اإذا �شيدي.    تعرف اأن اأخاها من اأ�شحاب ال�شوابق؟

اأجابه : 
  -  اأعرف.    ولكن الفتاة تختلف عنه.    اإن والدتها ميتة وهي جثمان يف املنزل الآن.    اأتركهما 
واأنا كفيل.    باملنا�شبة،  الدكتور اأحمد �شديقي وهو يعرف ما حدث للفتاة فهو �شديق العائلة اأي�شًا 

وطبيبها.    
تناول ال�شماعة الدكتور اأحمد وحياه فرد عليه املالزم التحية.    و�شرد عليه ما �شمع من الفتاة 
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عن ق�شة ذهابهما اإىل  املقهى.    
   وهنا اأدرك املالزم اأية اإ�شاءة اأحلقها ب�شخ�شني لي�شا بريئني فح�شب بل يجتازان ليلة كاحلة 

موؤملة.    قال : 
  -  �شاأفرج عنهما فورًا.    

اأغلق �شماعة الهاتف ودعا املحقق.    قال له : 
  -  اأح�شر الفتاة وال�شاب فورًا.    

   قال املحقق : 
  -  لكن �شيدي؟

قال له : 
  -  اأح�شرهما فورًا.    يكفي ما حلق بهما من اإ�شاءة.    اإنهما بريئان لقد تاأكدت بنف�شي.    

   ا�شتجاب املحقق.    واأح�شر دلل ثم اأر�شل من يح�شر جالل.    
   رن جر�س الهاتف، كان الدكتور اأحمد.    قال له :  

  -  اآ�شف على الإزعاج.    هل ميكن حمادثة الفتاة.    

قال : 
  -  طبعًا دكتور واأعتذر مرة اأخرى ولكنها �شرورات الأمن.    

ابت�شم املالزم يف وجهها وقال.    
  - املكاملة لك.    البقية يف حياتك.    

تناولت ال�شماعة وهي حتدجه بنظرة غام�شة، فاأ�شاح.    كان ج�شدها كله ينتف�س من الغ�شب 
والقهر.    قالت : 

  -  نعم.    
   بادرها الدكتور بالعتذار، غري اأنها ما قبلت عذره.    قالت : 

  -  بعد خراب بابل دكتور.    
حاول اأن ي�شرح لها ال�شبب يف تاأخري الت�شال، غري اأنها ما اأبدت ا�شتعدادًا ل�شماع اأعذاره.    

قالت : 
  -  اأنا يف غاية ال�شطراب.    ت�شبح على خري.    
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دخل جالل زري الهيئة، ممتقع الوجه، ف�شرخت دلل : 
  - ماذا فعلوا بك.    قل ماذا فعلوا بك؟

ما اأجاب.    األقى بنف�شه على مقعد ونك�س راأ�شه.    

قال املالزم : 
  -  اأعتذر اإليكما.    

رفع جالل راأ�شه وقال : 
  -  حتى اأنه ما �شاألني عن ا�شمي.    ثم هز راأ�شه باأ�شى.    

   قالت دلل موجهة كالمها للمالزم : 
  -  والآن؟

قال : 
  -  اأنتما اأحرار ميكنكما الذهاب ولكن بعد �شرب ال�شاي.    

   قالت دلل : 
  - ل نريد �شايك.    

نه�س جالل وكرر مرة اأخرى : 
  - حتى اأنه ما �شاألني عن ا�شمي.    

ثم وجه كالمه للمالزم : 
  -  اأهكذا تعاملون النا�س دائمًا؟

قال املالزم : 
  -  اأفهم �شبب غ�شبك ولكن دواعي الأمن ت�شبب اأخطاء اأحيانًا.    اإننا نرزح حتت �شغط كبري.   

 اقبل اعتذاري اأرجوك.    
خرجا من غرفة املالزم وبنف�س كل منهما اأثر ومذاق خمتلفان، ووقفا برهة على عتبة املركز 
كان  فقد  بالعتزاز،  �شعور  اأدنى  املحقق  خمطط  اإف�شال  يف  اأثار  ظفرهما  وما  مذلني  مهانني 
العراك تافهًا.    خرج جالل جمروح النف�س يرى  العامل الذي ظنه جمياًل، تافهًا اأ�شود وله رائحة 
كريهة.    لقد طفح الكيل به وما عاد راغبًا يف �شيء �شوى الذهاب اإىل  منزله والختالء بنف�شه.   
 اأما دلل فقد �شارت على و�شك اجلنون من فرط غ�شبها لقد تفتحت جروحها ونزفت نزفًا 
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 �شديدًا وما من قوة كانت �شتعيد اإليها هدوءها.    
   كانت متطر يف اخلارج، مطرًا غزيرًا، عنيفًا، اندفعت دلل نحوال�شيارة حممومة، ووقف 

جالل على ر�شيف  ال�شارع حتت املطر وتركه يغ�شله من راأ�شه حتى اأخم�س قدميه.    
راأ�شيهما  حتت  املظلة  به.    و�شعت  وحلقت  ال�شيارة  تركت  ثم  املظلة  وحملت  دلل     تنبهت 

وقالت : 
اأقود ال�شيارة باأق�شى  اأن  اأنت.    للحظة فكرت  اإل    -  ا�شندين اأرجوك لي�س بني املوت وبيني 

�شرعة نحو اأقرب جدار.    اأ�شندين اأرجوك.    

دون حراك  برهة  ال�شيارة ظال  ال�شيارة.    يف  نحو  رقيقًا  دفعًا  ودفعها  بذراعه  كتفها  اأحاط 
اأو كالم.    كانا حمبطني ناقمني  كارهني كل تف�شيل مّرا به وكل جملة قول.    لقد ا�شتعادا حرية 

منقو�شة وليلة ما زالت حتمل يف طياتها الكثري من  ال�شوء.    
عبثية،  معاناة  ق�شياها يف  اأقل  اأو  ذلك اجلحيم.    �شاعة  ق�شياها يف  بدقائق  اأقل  اأو  �شاعة 

اأف�شدت م�شاعرهما ودفعتهما اإىل  اأكر امل�شاعر ا�شودادًا.    

قالت دلل وهي ت�شرب مقود ال�شيارة بكلتا راحتيها : 
  -  اللعنة على كل �شيء.    

   ثم اأدارت املحرك.    وقالت : 
اإىل  م�شكنك.    �شاآخذك  اإىل  الذهاب  تريد  اأنك  حتتملني.    اأعرف  عدت  ما  اأنك  -  اأعرف    

هناك.    اعنت بنف�شك اأرجوك.    

قال : 
  -  واأنت؟اأنت اأحوج مني اإىل العناية والرعاية.    و�شعت راأ�شها على كتفه وبكت.    

وقهره.    اإحباطه  من  املطر.    خففا  فعل  مما  اأكر  كتفه  على  راأ�شها  وانحناءة  بكاوؤها     فعل 
 اأحاطها ب�شاعده، وقال : 

  -  لن اأتخلى عنك الليلة.    فقط خذيني اإىل م�شكني لأغري مالب�شي.    
اعتدلت ثم اأدارت املحرك وقالت : 

   -  اأنت �شريك ليلتي.    من غريك �شاأقتل نف�شي.    
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   قال : 
  -  دعيني.    اأقدم لك �شيئًا خمتلفًا.    

�شاألت : 
  - مثل ماذا؟

    .   -  اأن اأدعوك للع�شاء مثاَلً
   �شاألت متوج�شة : 

  -  اقادر اأنت على ذلك.    
اأجاب : 

معينة.    الآن  اأحيانًا.    ول�شرورات  قهره  جتاوز  على  القدرة  عجيب.    لديه  -  نعم.    الإن�شان    
وحتبني  لبنان  يف  ع�شت  قربك.    اأنت  اأحت�ش�س  اأن  بو�شعي  انهمار  املطر،  اأ�شتعذب  اأن  بو�شعي 
الطعام اللبناين.    �شاأدعوك اإىل مطعم لبناين ولكني ل  اأعدك باأكر من ع�شاء متق�شف وجل�شة 

ودودة وزاوية تراقبني منها املطر.    

اإن�شاين من كبوة فر�شت عليهما،  راأى يف ا�شتجابتها مفتتحًا مل�شار مغاير وبدءًا يف نهو�س 
فلي�س هما من قبل ومن  بعد اإل كائنني ب�شريني، �شابني مقبلني على احلياة.    اإن يف ج�شديهما 

وفرة من احلياة كافية ل�شتنها�س همتيهما من  جديد.    
   اأخذته نحو م�شكنه، ما جروؤت هذه املرة على البقاء يف ال�شيارة وحيدة ويف انتظاره فدخلت 
معه.    كانت املدفاأة  م�شتعلة ما تزال ودفء املكان لطيف.    تناول مالب�س من اخلزانة وذهب اإىل 

احلمام.    

بني  بالكتب.    من  املرتعة  املكتبة  اإىل  مبا�شرة  ب�شرها  واجته  وجل�شت  مقعدًا  دلل  اأخ��ذت 
كل الكتب وقع ب�شرها على  م�شرحية �شك�شبري ماكبت.    كانت قد در�شتها يف املدر�شة وحفظت 
وا�شتعادت  �شديد  بت�شوق  الكتاب  �شديدًا،  اأم�شكت  اآنذاك  بامل�شرح  �شغفها  منها.    كان  مقاطع 
للحظات اأجواء مفعمة بعواطف عا�شتها وهي ت�شتعد لل�شعود على خ�شبة  م�شرح املدر�شة.    كان 
ذلك بخا�شة يف لبنان، حيث كانت بعيدة جدًا عن اأجواء عمان وعن حتولت الأ�شرة واجتاهها 
اأن يتعاي�س مع   اإىل الكارثة.    واإذ ا�شتعادت تلك الأجواء و�شلت اإىل فهم، كيف ي�شتطيع جالل 
الكتب ولكن نقمتها على  ما ح�شل معها الليلة جعلتها تفكر اأي�شا اأنه ل يجوز له اأن يظل على 
غفلته، جاهاًل كل هذه الأ�شباب الكامنة يف  تركيب املجتمع والتي جتعل الواحد عر�شة يف اأية 
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حلظة لكارثة قد ت�شقي النف�س اإذا مل ت�شب اجل�شد.    
وحا�شر  حميمة  �شابقة  اأج��واء  بني  وتنتقل  �شفحاته  وتقلب  بالكتاب  مت�شك  كانت     وفيما 

م�شو�س، قا�س، دخل جالل  ووقف يتاأملها وهي تقراأ : 
  -  غدًا وغدًا وغدًا

وكل غد يزحف نحو غد اآخر بهذه اخلطى احلقرية
حتى املقطع الأخري من الزمن املكتوب

واإذا كل اأما�شينا قد اأنارت للحمقى امل�شاكني
الطريق اإىل املوت والرتاب

األ فانطفئي اأيتها ال�شمعة الوجيزة
ما احلياة اإل ظل مي�شي، ممثل م�شكني

يتبخرت، وي�شت�شيط �شاعة على خ�شبة امل�شرح 
ثم ل ي�شمعه اأحد.    اإنها حكاية

يحكيها معتوه، ملوؤها ال�شخب والعنف
ول ت�شيء �شيئاً ". 

وحني التفتت وراأته يتاأملها بفي�س من العاطفة خف�شت راأ�شها.    قال : 
  -  اأما زلت حتبني امل�شرح؟

   قالت : 
  -  لقد اأخذت مني ق�شوة احلياة هذا احلب.    

قال : 
ال�شلة.    اإنها م�شرحية   "�شت �شخ�شيات تبحث عن موؤلف "  له تلك    -  لدي كتاب قد يعيد 
اأفرادها  بامل�شرح، حني طلبت عائلة بجميع   للكاتب اليطايل بريانديللو،  حيث تختلط احلياة 
بالنابل.    امل�شرح  احلابل  اأختلط  امل�شرح،  عندما  خ�شبة  على  الظهور  لهم  يتيح  اأن  املخرج  من 
باحلياة.    هيا بنا �شنتحدث عن هذا فما بعد.    اأطفاأ املدفاأة وا�شتعد متامًا لق�شاء الليل  بكامله 
ب�شحبتها، فقد اأمن جانبها الآن كما تهياأ له و�شار تقاربهما اأكر والأحاديث جتري بتلقائية 

ودومنا عناء.    

كان �شيل املاء يهدر يف ال�شارع حتى ي�شعب القفز من الر�شيف اإىل ال�شارع دون اأن يغرق 
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بالر�شيف مما يجعل دخولها  األ�شقت �شيارتها  اأن دلل كانت قد  املتدفق،  غري  باملاء  الواحد 
اآمنًا.    

فتحت باب ال�شيارة جهة مقعدها وقالت جلالل : 
  -  ادخل من هنا.    

   جاهد جالل كي ينتقل من مقعدها اإىل املقعد املجاور ولكنه كان را�شيًاَ لأنه بذلك اتقى 
جتمع املياه.    اأخذت دلل  جمل�شها اأي�شًاَ واأدارت حمرك ال�شيارة ثم و�شعت الغيار و�شارت ببطء 
يف �شيل من املياه.    راقب جالل بانبهار املطر  وال�شارع، البنايات والأ�شجار املغت�شلة باملطر، كان 
فقد  توازنها،  ت�شتعد  بعد  ومل  ترق  فلم  النبهار.    اأما دلل  بهذا  له  ت�شمح  لدرجة  النف�س  رائق 
كان لديها من الأ�شباب ما يجعلها دائمة التوتر، ناقمة، اأما الآن فقد اأ�شيف اإىل اأ�شبابها �شبب 

 جديد.    
�شاألته : 

  - ماذا فعلوا بك؟

قال : 
  -  و�شعوين يف الزنزانة مع املجرمني، زنزانة عطنة �شحيحة ال�شوء.    

  -  وماذا اأي�شًا...    ؟ لقد حدث لك ما هو اأ�شواأ؟قل يل ل تخف �شيئًا اأرجوك.    

   قال : 
  -  ل �شيء اأكر مما ميكن اأن يحدث يف زنزانة.    

ردت بغ�شب : 
  -  ل اأنا ول اأنت نعرف ماذا يحدث عادة يف زنزانة.    قل ماذا حدث؟

  قال : 
يعلم  اأن  اأحدهم  �شوءًا.    حاول  الأمر  فزاد  الزنزانة،  وقاء يف  برجل خممور  ج��اوؤوا  -  لقد    
رجال ال�شرطة ب�شوء احلال  ف�شرب الباب بقب�شة يده فما ا�شتجاب اأحد، وهنا نه�س عدد من 
التمرد  بعد هذا  ال�شرطة  وتعالت  ال�شيحات فدخل رجال  الباب  ي�شربون  واأخذوا  الأ�شخا�س 

و�شربوا اجلميع.    
قالت : 
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  -  مبن فيهم اأنت؟
اأجاب : 

  -  نعم.    
  -  واأنت اأعزل وم�شامل.    هل �شاركت يف ال�شرب على الباب؟

اأجاب : 
  -  ل.    

قالت : 
  -  لن اأغفر لهم ذلك.    

عندما بلغت الدوار الأول �شاألت : 
  -  اأين اأذهب الآن؟

قال : 
  -  ها قد و�شلنا.    

اأ�شار اإىل مطعم الدبلومات امل�شاء وقال : 
  -  ها هو.    

كان يف  وما  خاليًا  املكان  كان  فقد  مبا�شرة  بابه  عند  ال�شيارة  واأوقفت  املطعم  اإىل  اجتهت 
الداخل اأحد اأي�شًا فمثل هذه  الليلة تلزم النا�س بطلب النجاة والحتماء مب�شاكنهم.    

اأي�شًا.    ا�شتقبلهما بب�شا�شته املعتادة وقال  اأبو خليل �شاحب املطعم على و�شك املغادرة  كان 
بلهجته اللبنانية  : 

   -  هلق جاي.    اجلماعة ظهروا من زمان.    

   قبل اأن يغادر جاءهما اأبو خليل بزجاجة وكاأ�شني �شغريين.    �شكب �شائاًل ذهبيًا وقال : 
  -  هذا لطرد الربد.    اأترككما على خري.    

   جاءهما النادل بعد حلظات وحيا جالل واأ�شار اإىل �شاعته.    كان يف تلك الإ�شارة ما يكفي 
لإقناعه اأن الوقت متاأخر.    قال جالل : 

  -  ل تلمني...    ناأكل ونخرج.    
   �شعر النادل باحلرج وقال : 
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  -  ل.    �شحن فول كالعادة وحم�س ممكن.    
قال : 

  -  اإذا نقبل.    
   تركهما وذهب.    

   خلت ال�شالة متامًاَ اإل منهما و�شوت فريوز.    علق جالل : 
  -  األي�س هذا كله جمياًل؟

ما اأجابته على �شوؤاله.    فقد بدا لها كم هو مده�س هذا التحول ال�شريع من اأق�شى حالت 
اخلذلن والإحباط اإىل حلظة  النت�شاء.    

   اأخذت تتاأمله، تتقرى مالحمه، تتعرف عليه من جديد يف و�شط يبدو ماألوفًا اإليه، يتيح له 
اأن يتفتح وت�شرق نف�شه  واأحلت عليها فكرة اأنها اأ�شاءت اإليه اإ�شاءة بالغة، حني ا�شتغلت فيه هذه 
الطيبة والدعة، وزينت له فكرة اأن يقدم لها  خدمة �شغرية ل تكلفه �شيئًا.    اأحقًا ما كلفته �شيئًا؟ 
اأ�شواأ؟ كان ميكن اأن يجل�س  الليلة هنا، بني ا�شدقائه  اأثمة ما هو اأكر من ذلك؟؟اأثمة ما هو 
اآمنًا، يف األفة وطيبة بعيدًا عن كل هذه املتاعب.    لحظ باأي ده�شة كانت تنظر اإليه.    عاد  و�شاأل : 

  -  األي�س هذا كله جمياًل؟
دمعت عيناها اآنذاك و�شالت : 

  -  ما هو ال�شيء اجلميل؟
اأجاب : 

ال�شالة،  واأنت هنا يف هذه  واأنا  النادل و�شوت فريوز  امل�شتمرة وطيبة  اأبي خليل  -  ب�شمة    
يف هذه الليلة املجنونة  نت�شاطر الأذى والطعام، ونراقب املاء ي�شح على زجاج الواجهة ون�شمع 

اإيقاعه.    وهذا ال�شالم الذي يرين على املكان  الآن.    

قالت : 
  -  كنت قد اأرى راأيك لو ح�شل هذا يف ليلة اأخرى، ولكنني الآن ل اأرى �شوى القبيح يخرج 

من كل فج.    جرحك  وجرحي اأبلغ من اأن توؤثر فيه كل هذا الطيبات.    
جرعة  وجرعه  فمه  اإىل  الكاأ�س  فاعتذرت.    رفع  الآخ��ر  لها  وق��ّدم  الكاأ�شني  من  واح��دًا  رفع 

واحدة.    عانى قلياًل ثم انفرج  وقال : 
  -  اأنت جميلة.    
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قالت : 
  -  ل تنظر اإىل جمال وجهي بل اإنظر اإىل قبح نف�شي.    

جرع الكاأ�س الآخر دفعة واحدة واأح�س بلذعته ثم توهج وقال : 
  -  لكم اأود اأن اأرق�س الدبكة الآن على حلن فريوز.    

ت�شاءلت   : 
  -  اأجتيد الدبكة؟

اأجاب بفي�س من احلبور : 
  -  اإننا م�شهورون يف بلدتي باإجادة الدبكة.    

قالت : 
  -  هيا افعل.    

نه�س وتقدم اإىل و�شط ال�شالة ثم انحنى ورفع جذعه ودفع املنا�شد واملقاعد وباعد بينها 
فح�شل على ف�شحة منا�شبة.    قال : 

  -  ال ت�شاركينني؟
الرق�س  ثم �شرعا يف  بيده  و�شبكت يدها  ثم اقرتبت منه     ما خيبت ظنه ونزعت معطفها 
وراحا ي�شربان الأر�س بقوة  وات�شاق.    يف هذه الثناء جاء النادل بالطعام وو�شع الطعام على 

املائدة ثم وقف يراقبهما وما لبث اأن �شبك يده بيد  دلل و�شاركهما الرق�س.    
لع�شر دقائق رق�س اجلميع على اإيقاع عنيف، يف نزق �شعوري بليغ وكان املطر ينهمر يف اإيقاع 
اأكر �شراوة.    توقفت دلل و�شحبت يدها من يدي جالل والنادل فتوقف الثنان.    نظر اجلميع 

بع�شهم اإىل بع�س جذلني ثم تفرقوا.    اختفى النادل من ال�شالة واأخذ الثنان مقعدهما.    

اأنه بعد اأن ازدرد عدة لقمات لحظ ان�شراف  ود جالل لو يقبل على الطعام ب�شهية، غري 
دلل عن الطعام، فقد �شهيته  وغبطته و�شار يتناول طعامه ببطء، بدافع اجلوع لي�س اإل.    �شايرته 
بالدافع ذاته وعلى النحو ذاته من البطء.    لقد  دخلت يف نوبة ذهول و�شلبت منها ن�شوة اللحظة.   

 
مغامرتني  بني  املتعاقبة  الأح��داث  وا�شتعر�س  م�شابها  و�شدة  جرحها  بعمق  حينئذ  فكر 
والعواطف  بالأحداث  وقتًا متخمًا  اأحلقت.    كان  ما  الأذى  بهما  من  اأحلقت  فّظتنن  ومفاجاأتني 

العذبة واملوؤملة.    
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بني  بدافعها  يتكهن  اأن  ي�شتطيع  ل  بابه.    الآن  وتطرق  اإليه  لو مل جتىء  ذلك  بكل  مر  اأك��ان 
اأنه  يدرك  يكرتث.    الآن  ول  ي�شتطيع  عنها.    ل  اأف�شحت  املتباينة  التي  الدوافع  من  جمموعة 
�شاركها م�شاركة تامة يف كل فعل.    رفع راأ�شه وتاأملها.    كانت ل تزال يف تيه ذهولها.    اإنها حالة 
ا�شتثنائية يف �شعفها وقوة �شكيمتها.    اإنها �شحية موا�شعات وموا�شفات  خاطئة بالتمام، �شحية 
مكونات ما كان لها اإل اأن تتمخ�س عن ماأ�شاة.    اإنها حتمل اإرث عمان الجتماعي والقت�شادي 
 امل�شوهني وتنوء بثقله وهي طاهرة ونقية ولكنها ناقمة، قوية و�شعيفة، قادرة على اإيتان اأي فعل 
اأو مالحظة يف  واخرتاق كل حاجز  والت�شدي لكل �شعب، و�شعيفة حتى لتوؤذيها كلمة خاطئة 
غري حملها.    اإنها تغ�شب وت�شتكني يف  حلظة، وهي جتذبه اإليها جذبًا ل ميلك دفعه ثم تنف�شل 

عنه انف�شاًل ل ميلك حياله اإل ال�شمت والرتقب.    

اأطفئت اأ�شواء ال�شالة با�شتثناء الركن الذي يحتالنه اإيذانًا بوقت اإغالق املطعم.    نظر اإليها 
ثم اإىل الطعام الذي اأكال  اأقله وقال : 

  -  اإنهم يطلبون اإلينا الن�شراف بطريقة مهذبة.    اإنها احلادية ع�شرة.    
هزت راأ�شها ك�شيفة وتركت لقمة كانت �شتدفعها اإىل فيها ثم اأخذت اأرغفة اخلبز وو�شعتها 
يف حقيبتها ونه�شت، ترك  نقودًا على املائدة ونه�س.    وقف حتت مظلة املطعم بانتظار اأن تفتح 
اإن كانت �شعوبة هذه  باب ال�شيارة.    راقبها وهي ت�شري منت�شبة اجلذع  حانية الراأ�س.    ت�شاءل 

الليلة �شتمر دون رجعة، واإن كانا �شيتحدثان عنها فيما بعد ككارثة لن  تتكرر.    
وتاله  ال�شيارة  برق حال جلو�شه يف  التمع  وقد  م��درارًا  تر�شل مطرًا  تزال  ما  ال�شماء  كانت 

الرعد.    اأ�شغيا اإىل هديره ثم  قالت : 
  -  �شكرا.    كان الع�شاء يف هذا املطعم اأف�شل ما ح�شلت عليه منذ وقت طويل.    

   �شره هذا النفراج وخال اأنها جتاوزت حمنتها امل�شرتكة واأن احلديث �شيتوا�شل الآن بينهما 
وياأخذ منحى اآخر، اأكر  ب�شاطة وي�شرًا.    قال : 

  -  ولكنك ما اأكلت.    كنت �شاردة ذاهلة.    

   ردت : 
  -  ول اأنت، اأكلت اأي�شًا.    
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   قال : 
  - اأكلت بقدر حاجتي.    

ال�شعوبة.    تاأففت  بالغ  اأمرًا  ال�شيارة  قيادة  وجتعل  باجتاههما  تتدفق  الغامرة  املياه     كانت 
وعلقت : 

  -  األ متهلنا هذه الليلة قلياًل؟ األ تعطينا فرتة راحة؟ ما اأخ�شاه هو اأن يبتل موزع الكهرباء 
ويتعطل.    

قال : 
  - ماذا.    مفاجئة اأخرى وكارثة جديدة.    

   هزت راأ�شها وعقبت : 
  -  كل �شيء حمتمل هذه الليلة.    

كانت تبذل جهدًا غري اعتيادي يف زحفها للو�شول نحو الدوار الثاين وما عاد يكرتث مل�شهد 
يف  البهيج  اللمعان  ذلك  وانتفى  الرائع،  امل�شهد  ذلك  به،  املغت�شلة  والبنايات  والأ�شجار  املطر 
خ�شم موجة املياه الغامرة املتدفقة بقوة.    وحني بلغا الدوار الثاين بعد ذلك اجلهد الع�شري اأمكن 
لها اأن ترخي جذعها وتتنف�س ال�شعداء واأمكن جلالل اأن يف�شح  نظره يف املدى الأرحب الآن، 

حم�شاًل ما فاته من افتتان بهذا اجلمال الر ملدينة اغت�شلت باملطر.    قالت دلل فجاأة : 
  -  غريبة.    

   التفت اإليها مت�شائاًل.    

قالت : 
  -  احلياة.    املطر يت�شاقط واملياه تاأخذ طريقها نحو املنحدر غري عابئة باأي �شيء، تاأخذ يف 
طريقها كل ما يعيقها  ومتلك حمله ثم تقذفه يف اأي مكان، واأنا اأقاوم من اأجل البقاء �شاعة اأو 
ب�شع �شاعات اأو �شنوات هذا ل يهم.    ثمة  تناق�س و�شراع ل يعرف الكلل.    اأتعرف اأنني كرهت 
اأمي اأثناء مر�شها وكنت اأ�شتعجل موتها من اأجل راحتي اأنا  ولي�س راحتها، والآن وقد ماتت ي�شتد 

علي احلزن.    
 

  عقب : 
  -  لي�س الأمر غريبًا، فلالأ�شياء منطقها ولالإن�شان منطقه وهذا ما يخلق �شراعًا م�شتمرًا، 
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واإخ�شاعها  الطبيعة  قدرة على �شد هجمات  وامتلك  تطور  الإن�شان  ال�شراع  ومن خالل هذا 
الذاوي، بني دفق  ثمة مفارقة بني ج�شدك  اليافع وج�شدها  اأمك فكان  لإرادته.    اأما عن موت 
احلياة فيك واإنطفاء احلياة فيها.    من حقك اأن حتزين لأنها لي�شت اأية امراأة متوت،  فهي اأمك، 

ولكن الأمر انتهى الآن.    فكري بنف�شك.    
انتقلت على نحو مفاجيء اإىل مو�شوع اآخر ل يت�شل بهذا املو�شوع من قريب اأو بعيد، فقد 

�شاألته  : 
  -  اأ�شدقاوؤك الذين كانوا قبلك يف املطعم.    هل هم حزبيون؟

التفت اإليها ليتاأكد اإن كانت جادة يف �شوؤالها، فما ك�شف اأمرًا، غري اأنه اأجاب على اأية حال : 
  -  ل ا�شتطيع الإجابة على هذا ال�شوؤال حتى لو كنت اأعرف.    اعذريني.    

   ما راقها اجلواب فقد كتمت حديثًا كادت تهم به.    
موا�شلة  عن  ان�شرافها  لح��ظ  حني  اأخ��ط��اأ،  اأن��ه  فكر  ال�شيارة،  ق��ادت  ثم  غيارًا     و�شعت 

احلديث.   

 قال : 
  -  اعذريني مرة ثانية.    ملاذا طرحت علّي ال�شوؤال؟

اأجابت : 
  -  بب�شاطة لأن كفتك وكفة اأ�شدقائك رجحت لدي هذه الليلة.    لأنك وما متثل اإىل جانبي هذه 
بال�شجن ع�شر  اأنتم مهددون  اأ�شدقائك؟ملاذا  واأت�شاءل ما هو  ال�شيء اخلطر فيك ويف  الليلة، 
�شنوات بينما اأبو هوميل يجول حرًا طليقًا ويعيث  ف�شادًا.    اإنني اأنحاز الليلة اإليكم ولكنني اأحب 
اأن اأعرف اأين خطركم.    اأنا اأحب اخلطر، ول اأحب الأن�شان املدجن، انظر  ماذا تفعلون، جتل�شون 
يف اأماكن لطيفة وتتبادلون اأحاديث لطيفة وتذهبون اإىل ال�شجن.    ملاذا كل هذه اللطائف اإذا كان 

 امل�شري هو ال�شجن.    ملاذا ل ترتكون الأماكن اللطيفة وتعي�شون يف القاع.    هناك بني الرعاع.    
ما عقب على ما قالت، فقد وجد فيما اأملحت اإليه بع�س ال�شواب وخ�شو�شًا فيما يتعلق به، 
فهو ل يزعم اأنه مثقل  بهموم النا�س.    اإنه بب�شاطة ل يعرف النا�س.    اإنه يعي�س بني الأفكار وح�شب، 
وحني تعر�س لأول جتربة حياتية، حني  تعرف على واحدة من النا�س العاديني تك�شف له وهمه، 

وهذا ين�شرف اأي�شًا على اأ�شدقائه.    
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قالت : 
  -  اأنت �شامت ملاذا؟ اأنا اأعرف اأن ما قلته ل يبهجك.    اأنا اأعرف اأنك تود لو تنفرد بنف�شك 
وت�شتمتع مبا ت�شتمتع به.    اإنني �شيئة املزاج واأبحث عن معركة واأنت م�شامل ووديع وحتب اأن ترى 

الأ�شياء اجلميلة.    

   قال : 
  -  اإنني را�س متامًا ولي�س لدي نية لالنفراد بنف�شي.    اإنك توجهني دفتي هذه الليلة ملا هو 

�شواب، لروؤية اأعمق، ملعرفة  اأخرى منبعها واقع النا�س، لهذا اأنا �شامت.    
بو�شعها  و�شار  العني  راأ�س  اإىل  املوؤدي  ال�شارع  بداية  و�شارت على  الثالث  الدور  نحو  التفت 
اأ�شواء هنا وهناك وجوف معتم  ك�شف اجلبل املطل على  راأ�س العني.    كان امل�شهد فاتنًا.    كتل 
وفراغات �شوداء.    واملاء ينحدر باجتاه را�س  العني وميت�س الأ�شواء وملعان الأ�شجار، ملعان حبات 
املياه املتالألئة العالقة على الأ�شجار.    كل هذا جميل، غري  اأنهما يقرتبان من املنزل الآن، حيث 
قا�شية  النظرة،  القامة،  مديدة  الناحلة،  العمة  وحيث  ال�شرير،  على  مرتوكًا  زال  ما  اجلثمان 

تتلوى من اجلوع وت�شب اللعنة عليهما.    
�شوت  �شمع  الدرج  هبوطهما  وعند  الغم  عليه  اأ�شتد  املنزل،  اأمام  ال�شيارة  ا�شتقرت  حينما 

املغني البائ�س.    �شاأل منزعجاً : 
  -  من هذا؟

قالت بدون مبالة : 
  -  ل اأعرف.    هذا يحدث كل ليلة.    اإنهم يحتفلون.    ل اأدري رمبا مولد اأو زواج.    

ت�شاءل اإىل هذا املدى ت�شل بالنا�س العزلة والقطيعة؟اأجاب رمبا؛ فهذه عمان ولي�شت بلدته.   
 

فتحت الباب واأف�شحت الطريق له، فدخل دخوله املعتاد ولكن الكاره يف نف�س الوقت املكان، 
اإنه م�شرح حلدث  ماأ�شاوي جديد وعالقة خمتلفة ووجه اآخر لتعقيدات احلياة.    

ملعان  ل  الآن،  يغ�شله  مطر  ال�شالة.    ل  يف  وحيدًا  وتركته  املطبخ  اإىل  مبا�شرة  دلل  م�شت 
اأ�شواء تبهره ول هدير  مياه ي�شغله.    هنا فقط هذه اجلدران الأربعة البي�شاء، املل�شاء، العارية، 
واجلثمان والعمة اجلائعة ال�شاخطة على دلل  بوجوهها املختلفة وعواطفها املتباينة.    اإنهم هنا 
ول  وثمة من ميوت  اأو  مولد  بزواج  يحتفل  من  عنهم.    ثمة  ي�شاأل  اأحد  ول  منبوذون  مرتوكون، 
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ول  ينجو  من  وينجو  ي�شقط  من  ي�شقط  الط��الق،  على  ح�شنًا  لي�س  بالآخر.    هذا  يكرت  اأحد 
اأحد  يكرت.    ال�شاقط قبل ب�شقطته والناجي فرح بنجاته.    مثل هذا ل يحدث يف بلدته الريفية 
الب�شيطة املنب�شطة املتفتحة  على كل الأرجاء والتي يتالقى النا�س فيها على ما ينبت يف الأر�س 
ويف الرحم وعلى ما يجعل احلياة تتوا�شل رغم  ع�شف الطبيعة وجور ال�شماء.    يحزن الكل ملوت 

الواحد وينق�شون بنق�شانه ويحتفل الكل بزواج الواحد ويزيدون  بزيادة ن�شله.    

هذه عمان اإذا، التي زينها يف خياله ونزعت اإليها نف�شه نزوعًا اأق�س م�شجعه وانتزعه من 
مرارتها.    عمان  وذاق  ق�شوتها  من  املزيد  اكت�شف  فيها  توغل  التي  كلما  راأ�شه.    عمان  م�شقط 
املدينة الغا�شمة املت�شلطة ذات الت�شاري�س احلادة  التي جترح وتفّرق، فاأ�شحى اأهلها على هذه 

ال�شاكلة من الق�شوة والعزلة والأنانية.    

اجلمعي  و�شعورهم  اإن�شانيتهم  ت�شلبهم  وكيف  باأبنائها  عمان  تفعله  ما  يفهم  اأن  له  اأن��ى 
يجمعهم  والواجبات،  احلقوق  مت�شاون يف  مت�شابهون،  من  طينةواحدة،  ب�شر،  اأنهم  واإدراكهم 
مبا  ويكتفي  لالآخرين  يحدث  عما  الواحد  ي�شاأل  يعود  فال  واح��د،  خطر  ويداهمهم  واحد  هم 
جنت يداه.    هذه عمان ذات الأجنا�س املختلفة واملختلطة ذات املفاهيم الغريبة،  ذات الرتاكيب 
وارثًا  فيها  الطفل  يولد  والذي  غريب  ون�شف  املليون  والتجاويف.    مدينة  والنتوءات  ال�شعبة 

اخلوف  واحلقد وال�شلف والأنانية املفرطة وال�شك ومر�س ال�شتهالك.    

وهذه الأ�شرة هي ال�شحية وهذا املكان املجدب هو ال�شاهد.    كم من عائلة تعاين الآن معاناة 
قد تختلف يف تفا�شيلها  ولكن لي�س ب�شدة اأملها.    كم من عائلة الآن تقب�س على جمر توترها اأو 
�شراب خيبتها، كم من دلل اأخرى يف هذه  الليلة.    اأبو هوميل يغط يف نومه الهادئ الآن.    ع�شرات 
ويحيطون  بالعز  يرفلون  م�شا�شو  دماء  ولكن  خم��درات  جتار  بال�شرورة  لي�شوا  اأمثاله،  من 

اأنف�شهم بكل ما هو وثري وي�شتمتعون بال�شهر اأو يغطون يف �شبات عميق.    
اأكر مما يحتمل واأكر مما ي�شتطيع ه�شمه دفعة  دورة كاملة دارها وعاد.    �شاهد خاللها 
واحدة.    دورة كاملة مر  خاللها باأطياف من النا�س واحلوادث والعواطف والألوان وعاد.    وها هو 
من جديد ينو�س يف مقعده يف مكان �شبه خاٍو  وكامد.    ولكن ف�شحة املكان هذه اأخف وطاأة على 
اأو  النف�س من ح�شر الزنزانة، ومهما بلغ �شوء املكان فهو هنا �شيد نف�شه  ومالك قراره.    يبقى 

يخرج، تلك هي ق�شيته اخلا�شة.    
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ال�شالة  العمة  الداخل.    بعد حلظات عربت  اإىل  خرجت دلل من املطبخ واجتهت مبا�شرة 
م�شرعة لتدلف اإىل املطبخ  ومتكث فيه.    لدقائق زادت عن الع�شرة، ترك وحيدًا.    دلل يف الداخل 
والعمة يف املطبخ وهو يف ال�شالة ولكل منهم  �شاأن خمتلف.    هما يف منزلهما وهو الوحيد الطارئ.   
 ماذا لو ا�شتمر لعدة اأيام اأو اأ�شابيع يف نف�س املكان؟ كيف �شيتقبل  العي�س فيه.    ليلة واحدة، تكفيه 

ليلة واحدة وح�شب، ولن تتكرر.    

اأن اأخذت حاجتها من الطعام واأ�شبعت نهمها.    بحثت بعينيها عن املقعد  جاءت العمة بعد 
ووجودها  نظرتها  عنه.    جتاهل  بعيدًا  وجل�شت  بنظرة  يحتله.    حدجته  جالًلً  فوجدت  الطويل 
واأخرج علبة تبغه وتناول لفافة ثم اأ�شعلها متمهاًل يف  حركاته لك�شب مزيد من الوقت بالن�شغال 

مبا يقيه �شر النظر اإىل عروق ج�شدها وجلدها امل�شوه.    
جاءت دلل بعد وقت بدا على ق�شره اأطول مما يجب.    جاءت ذاهلة وجل�شت ثم ا�شتغرقت 

يف ذهولها.    

با�شتثناء العا�شفة الهوجاء ال�شر�شة التي راحت ت�شرب نوافذ ال�شالة ب�شدة وتطلق عويلها 
احلاد، كان هدوء عميق  و�شكينة م�شجرة ي�شودان ال�شالة ومل يجر اأي حوار بينهما منذ دخال 

املنزل.    
ال�شرير،  يحتل  والدتها  جثمان  زال  ما  فتاة  من  ومقبوًل  مربرًا  الو�شع  هذا  مثل  كان  واإذا 
فاإنه ما كان كذلك لدى جالل  الذي تربم من ا�شتمرار عزوف دلل عن الكالم وا�شتغراقها يف 

ذهول.    

   لقد جتاهل حقيقة اأنه �شاهم يف اللجوء اإىل ال�شمت كمهرب من النظر اإىل العمة وحمل 
العبء لدلل وحدها.    

مرة  ويهم  �شيقه  من  يتفلت  وهو  بعد؟ "  ت�شاءل  "ماذا  الوطاأة.    ثقيل  بطيئًا  الوقت  م�شى 
بالنظر اإليها، ثم الإ�شاحة  ال�شريعة ومرة بالنظر اإىل قطع الأثاث اأو النتباه اإىل العا�شفة التي 

اأ�شتد اأوارها.    

ثقل ال�شمت كذلك على العمة فان�شلت من ال�شالة اأي�شًا.    
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   نه�س وذرع الغرفة ووقف ي�شتمع اإىل �شوت العا�شفة.    اأ�شراأب بعنقه ثم اأرخى جذعه واقرتب 
من الباب.    نقر عليه  باأ�شابعه ثم ا�شتدار وقال : 

  -  مل ياأت الدكتور اأحمد؟
رفعت راأ�شًا مثقاًل بالأ�شى وحدقت به ثم قالت : 

  -  �شياأتي...    
واكتفت.    

اأغلقت بوجهه نافذة احلديث وتركته ينظر اإليها خائبًا.    انتظر قلياًل.    رجى اأن ترفع راأ�شها 
وتقول �شيئًا، غري اأنها عادت  اإىل �شمتها وذهولها.    قال : 

  -  عجيب اأمره.    

حدقت به مرة ثانية ثم �شاألت : 
  -  ما العجيب يف اأمره؟

ما كان لديه فكرة عما حدا به ملثل هذا التعليق وعما عناه.    قال ذلك ملجرد القول.    ل�شتفزازها، 
رمبا لدفعها اإىل تبادل  احلديث معه، وما اأجابها.    

حدقت به حتديق امل�شتهجن و�شاألت : 
  -  ما العجيب يف الأمر؟مل تقل يل؟

تاه فكره وهو يبحث عن فكرة يقولها فما وجد وملا طال به الوقت قال  : 
  -  كان من املفرو�س اأن يكون هنا.    

قالت : 
  -  �شياأتي.    طال الوقت اأم ق�شر.    

ا�شتغرب يقينها و�شاأل : 
  -  اأاأنت واثقة اإىل هذا احلد؟

اأجابت : 
  -  نعم.    

  -  األي�س لديه ما يقوم به �شوى تلبية طلباتك.    
امتقع وجهها ثم �شاألت حمتدة : 

  -  هل هذا يعيبه اأم يعيبني؟
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اأن يقرتب منها حتى يجد  اأخرى.    اإنه ما  اأرتكب حماقة  اأنه  واأدرك  الآخر  امتقع وجهه هو 
نف�شه بعيدًا عنها وكلما اأح�شن  الت�شرف عاد واأ�شاء.    ماذا يفعل الآن وقد خرج الكالم واأعلن.   

 كيف يرده اإىل غمده وكاأن �شيئًا ما قيل.    
قال متلعثماً : 

  -  اآ�شف.    ما ق�شدت هذا.    
حدقت به بعينني قا�شيتني ممتحنتني و�شاألت : 

  - ماذا عنيت.    
زاد تلعثمه واأجاب : 

  -  اإنها هفوة ل�شان.    
عقبت على اإجابته �شاخرة : 

  -  هكذا اإذن؟
ما راقته �شخريتها ولكنه كظم غيظه.    قالت : 

  -  لعلمك اأنه طبيب ناجح و�شخ�شية اجتماعية مرموقة وله عالقات وا�شعة وله الف�شل الليلة 
يف خروجنا من ماأزق  ال�شرطة.    

رمبا فهم كالمها على وجهه ال�شحيح اأو رمبا ف�شره تف�شريًا ل يتفق مع الغاية منه لكنه يف كل 
الأحوال وجد فيه  ت�شغريًا من �شاأنه اإزاء ذلك الطبيب الناجح املرموق.    قال : 

  -  لعلمك اأي�شًا، اأنا كنت مدر�شًا ناجحًا ومرموقًا يف بلدتي واإذا كنت جئت اإىل عمان هذه 
املدينة الآثمة واإذا عدت  طالبًا، فذلك ل ينتق�س من مكانتي، اأنا ل اأ�شمح لأحد على الإطالق 

ول لك اأن مي�س مكانتي.    

ردت عليه بغ�شب مماثل : 
  -  اأنا ل اأم�س مكانتك ولكنك تومئ اإىل ما لي�س يعنيك.    ما �شاأنك اأنت.    ملاذا تتدخل فيما ل 

يعنيك؟لقد اأخذت اأكر من  حقك.    
نك�س راأ�شه للحظة ثم رفعه م�شت�شاط الغ�شب وقال  : 

  -  اأنت التي �شمحت يل بذلك.    اأنا ما جروؤت على ذلك لو مل توهميني باأنني �شديق موثوق.   
 لو مل حتدثيني عن تاريخ  عائلتك.    وطاملا اأنه قادم ل حمالة، فاأنت ل�شت بحاجة اإيّل.    لقد انتهى 
دوري.    ما عدت بذي فائدة.    ما عدت لعبًا يف  م�شرحيتك.    �شكرًا على اأية حال لأنك اأ�شركتني 
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واأعطيتني دورًا.    الوداع.    
ردت عليه بانفعال : 

  -  الوداع.    
اجته اإىل الباب.    قالت له حني بلغه وهم بفتحه : 

  -  هل اأجد لديك لفافة؟
بالعلبة  واألقى  لها  فقدمها  وعاد  الأخرية  اللفافة  لفائفه.    ا�شتل  علبة  حت�ش�س جيبه.    اأخرج 

الفارغة على املن�شدة.    قال : 
  - كنت اأعتقد اأننا اأ�شبحنا اأ�شدقاء.    اأعتذر اإليك عن كل ما بدر مني، الوداع.    

خطا نحو الباب.    خاطبته قبل اأن ي�شل اإىل الباب : 
تت�شرع.    اأعطني  مل  لو  عنه  اإليك  �شاأحتدث  الأمور.    كنت  تتعجل  اإليك.    اإنك  اأعتذر  -  واأنا    

فر�شة اأرجوك.    عد اأرجوك.    اأنا  بحاجة اإىل ن�شحك.    
عليه  ي�شعب  وا�شتغاثة  جديد  نوع  من  اأمل  عن  تعبريًا  وجهها  يف  اأخرى.    راأى  مرة  ا�شتدار 

جتاهلها.    عاد وجل�س.    

قالت : 
ان  علّي  كان  ولكن رمبا  تهم غريه  ول  به  اأمور خا�شة  الإن�شان عادة،  يخفيها  اأمور  -  ثمة    
اأك�شف لك عن كل ما  بنف�شي، اأن اأنر بني يديك اأ�شراري.    اأن اأتعرى اأمامك متامًا، فلقد بلغت 

النهاية.    
   قال : 

  - ل تقويل ذلك اأرجوك.    لن اأغفر لنف�شي اإذا �شببت لك من الأمل ما يدعوك ملثل هذا القول.   
 

قالت : 
  -  لي�س اأنت، لي�س ب�شببك، اأجل�س اأرجوك.    

جل�س وتهياأ لك�شف جديد.    قالت : 
  -  اإنه هو  -  الدكتور اأحمد    -  لقد خذلني هذه الليلة.    خذلنًا لن اأ�شاحمه عليه.    

�شمتت ونفثت نف�شاً  من لفافتها وطامنت راأ�شها ثم رفعته وتابعت : 
  -  كان �شديقًا للوالد كما قلت لك.    ول اأعرف وجه ال�شبه بينهما.    وما الذي جمعهما، اعتدت 
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عليه منذ �شغري.    كنت  اأنظر اإليه كما لو كان عمي وكان يحدثني من هذا املنطلق.    كان متزوجًا.   
 توفيت امراأته الأوىل.    اأجنبت له فتاة.    وبعد  وفاتها بقي بدون زواج �شنوات ثم فجاأة قرر الزواج 
من فتاة يعترب اأبوها من اأثرى رجال البلد.    كانت فتاة مف�شدة فلم  ي�شتطع العي�س معها، فقد 
اأحالت حياته اإىل جحيم.    كنت اأنا قد كربت وعملت �شكرترية وكان اأبي قد مات.    كان ياأتي  اإىل 
منزلنا مدمرًا ي�شكو لوالدتي همومه، ثم �شار ي�شركني اأنا اأي�شًا يف حديثه.    قلت له ما يجربك 
على العي�س معها.    طلقها.    ففعل.    منذ ذلك الوقت اأخذ يكر من زيارتنا ويكر من احلديث اإيل.   
�شعور  يعرب عن  �شلوكه معي  كان يف  فقد  بي.    ما  تفاجاأت  بالقرتان  رغبته  اأعلن  اأ�شبوع   ومنذ 
دفني.    كانت زياراته وطريقة حديثه تف�شح عن هذه الرغبة واإن كان  يتجنب الإ�شارة اإىل ذلك.   
 وحني اأعلن رغبته و�شاألني اإذا ما راأيت فيه زوجًا �شاحلًا، اأ�شابني ما ي�شبه الوجوم وحني  كرر 

ال�شوؤال.    قلت له : 
  -  دعني اأفكر.    

اأنني ما فكرت بالأمر بعد ذلك، فقد كان لدّي  اكتفى مني بذلك اجلواب وم�شى.    �شحيح 
م�شاغلي وهمومي يف العمل  ثم دخلت والدتي يف الغيبوبة ولكنني الآن اأخذت قراري.    لن اأقبل 
به زوجًا اأبدًا ولن اأثق به مرة اأخرى.    لقد تاأخر  بالفعل.    اأما كان يجب اأن يكون هنا الآن.    اأين 
مي�شي وقته ويرتكني؟ ملاذا يرتك جثمان والدتي هنا؟ اإنه يعاقبني لأنني  جئت بك اإىل املنزل.   
اأنه ما �شر بوجودك وهو يعاقبني  اأنني على يقني   لقد حدثته عما جرى معك فما عقب، غري 

 ب�شبب ذلك الآن.    

ا املا�س يف عينيها.    قالت :     هبت واقفة وتالمع ف�شّ
باأي رجل على  اأثق  ول  بكم  اأثق  ل  واأن��ا  الأنانية  كتلة من  اأنتم  الرجال بال �شمري،  -  اأنتم    

الإطالق.    الليلة �شاآخذ بثاري  من الرجال.    

   حدق بها، م�شته رجفة ثم طامن راأ�شه.    
   حتركت بانفعال �شديد.    خطت خطوات م�شو�شة.    وقالت : 

  -  اإذا كان مقدرًا حلياتي اأن تنتهي ف�شوف اأنتقم قبل ذلك.    
  -  هذه الريح املجنونة ل تع�شف يف اخلارج فقط.    اإنها تع�شف داخلي، تع�شف بحياتي.    

   انهدت فجاأة.    األقت بنف�شها على مقعد و�شرعت يف بكاء مرير.    
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   عنَّ يف باله اآنذاك اأن يعر�س عليها الزواج، غري اأن الفكرة بدت له �شاذجة ول تقوم على 
اأ�شا�س �شليم، فهو ل زال  طالبًا يف بداية درا�شته ول تتوفر لديه اأية ركيزة توؤهله لهذا العر�س.   
 �شيكون نذًل اآخر لو اأ�شار اإىل ذلك؛ لأنه لن  يلبث واأن يرتاجع عن عر�شه غدًا اأو بعد غد حني 

ينتهي اإ�شكال هذه الليلة.    خاطب نف�شه ب�شوت م�شموع وقال اأنا  ال�شبب يف كل هذا الأمل الآن.    

   رفعت راأ�شها و�شاألت : 
  -  ماذا قلت؟

نظر اإليها.    كان اأكر التياعًا من اأي وقت م�شى.    قال : 
  -  اإنني األوم نف�شي.    اإنني ل�شت فقط بدون فائدة بل اأحلق ال�شرر بحياتك.    

قالت : 
  -  ل تقل ذلك اأرجوك.    لن تعرف كم كنت مفيدًا يل.    

  -  اإذًا كفي عن البكاء.    
نه�شت وقالت : 

  -  �شاأكف.    
ذهبت اإىل احلمام ثم عادت.    جل�شت ثم مالت بج�شدها اإىل متكاأ املقعد وثنت �شاقيها فوق 

املقعد وقالت : 
  -  حدثني عن نف�شك عن بلدتك.    حدثني اأرجوك.    

قال : 
  -  لقد حدثتك عن نف�شي.    

  -  حدثني عن بلدتك.    كيف يق�شي النا�س اأوقاتهم هناك؟ ماذا يفعلون يف ليلة كهذه مثاًل؟

قال باخت�شار من اأرغم على الكالم : 
  -  يتجمعون يف املنزل، يتبادلون الق�ش�س ويحت�شون ال�شاي.    ينتهي ال�شهر وينف�س اجلمع 

دون قلق اأو اأوهام.    
  -  اأيفعل ذلك ال�شيوخ وال�شباب؟

اأجاب بنعم، ثم اأخذت هيئته مظهرًا اأكر ا�شتجابة لفكره وم�شاعره، وقال بلهجة فيها كثري 
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من الختالف : 
اآخر،  مكان  وبهجة يف  بهاء  اأكر  بحياة  يحلم  اأن  اختاليف  ي�شابهني يف  ل�شاب  يحلو  -  قد    
فينفرد بنف�شه ويبني يف خياله  مدينة اأخرى، �شكانها من اأبطال الروايات، يجرتحون الأعاجيب 
وهو ل يدري اأيَّ كذبة اقرتف واأي وهم جلب اإىل  نف�شه.    فما احلياة التي ين�شدها اإل من �شنع 
وال�شكل  اإل من حيث  الإيقاع  بلدته،  اأخرى مبختلفة عن حياته يف  بقاع  احلياة يف  وما  خياله 
ومقدار الوجع.    وما الب�شر هنا وهناك اإىل دمى ه�شة، تت�شكل وفق ظروفها.    النا�س هنا وهناك 
�شعاف،  يجوعون ويتوجعون، يثريهم اجلن�س فيمار�شونه ل عن حب بل لأجل ال�شتمرار ويقبلون 

على الطعام بالدافع ذاته. 
�شاألته وقد ات�شح لها من لهجته الأ�شيانة اأنه اإمنا يتحدث عن نف�شه : 

  -  مل يتغري عليك �شيء اإذًا؟

قال : 
  -  يف احلقيقة ل.    

قالت : 
  -  اأاأنت اآ�شف لأنك تركت بلدتك ومل جتد يف عمان �شيئًا خمتلفًا؟

قال : 
  -  بل وجدت.    

تخ�شب وجهها بحمرة خفيفة، كاأمنا تكهنت مبا �شيقول.    �شاألت : 
  -  ماذا وجدت؟

   قال : 
  -  اأنت.    

   اأطرق وفكر مليًا ثم تابع ب�شوت ل تعوزه الثقة واإن جاء مثقاًل بالأ�شى : 
  -  اأنت الختالف الكبري، اجلميل، املحري، ل ي�شابهك اأحد، ل يف عمان ول يف بلدتي.    

   اعتدلت يف جل�شتها، فاأنزلت �شاقيها اإىل الأر�س واتكاأت مبرفقيها على ركبتيها ثم حنت 
راأ�شها واأ�شندت ذقنها اإىل  راحتيها املفتوحتني، فبدت مثل زهرة ورقاء.    كان ذلك تكوينًا اآخر 

بالغ الروعة والدللة.    
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   �شاألته : 
  -  باأي �شيء اأختلف عن غريي؟

   فكر قلياًل وقال : 
  -  بكل �شيء.    

ظلت حتدق به وقالت : 
  -  مثاًل؟

ا�شطرب قلياًل، فقد وجد نف�شه مرة اأخرى من�شاقًا اإىل اإبداء اإعجابه بها ورمبا قاده الكالم 
لو ا�شتمر فيه اإىل عر�س  الزواج عليها، فلي�س لإعجابه معنى اإذا مل يقرتن مبوقف عملي يوؤكد 

�شدق ما يقول.    

قال بعد اأن طال حتديقها فيه : 
  -  قدرتك الهائلة على الإيحاء.    

ات�شعت حدقتا عينيها، فاأدرك اأنه اأثار ف�شولها.    تابع : 
  -  اأنت ت�شتطيعني اأن جتعلي الآخر يفكر مبا تريدين منه اأن يفكر به.    لقد جعلتني اأرى فكري 

ال�شيا�شي �شبابيًا.    لقد  اأو�شلت اإيل احلقيقة باأب�شط ما يكون.    

  قالت : 
  -  فقط هذا ما تراه بي؟

   قال على ا�شتحياء : 
  -  اأنت جميلة.    يلذ لالن�شان اأن ينظر اإليك.    

  -  األ�شت اآ�شفًا لأنك عرفتني؟

قال : 
  -  على العك�س متاما.    لول اأن املتوفاة هي اأمك وهذه فاجعة، لأ�شدت باملنا�شبة التي جمعتني 

بك، اإن من يتاح له ق�شاء  ليلة معك ل ياأ�شف.    
اربد وجهها لهذا الت�شريح الذي يحمل دللت خمتلفة.    ف�شاألت بلهجة �شاخرة : 

  -  ملاذا؟
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فوجئ ب�شوؤالها املت�شكك فارتبك واكفهر وقال بلعثمة وا�شحة : 
  -  ل ل�شيء �شيء.    

 
  قالت : 

  -  ماذا يدور يف خلدك اإذًا، قل ذلك ب�شراحة.    
نه�س و�شار ب�شع خطوات وكاأنه على و�شك اخلروج غا�شبًا ولكنه توقف وقال : 

  -  قد اأكون اأخطاأت التعبري ولكن هل تعتقدين اأنني تقبلت منك كل هذا لأن يف نف�شي غر�شًا 
خبيثًا؟ اإنك خمطئة اإذ  يت�شاوى لديك الإن�شان اجليد باخلبيث.    وما دمت ت�شكني يف مقا�شدي 

فلم تت�شبثني بي؟ مل مل ترتكيني اأذهب؟

قالت : 
  -  اذهب اإذا �شئت.    اأنا ل اأ�شك بك ولكنني اأريد اأن اأعرف ماذا تظن بي؟وماذا تظن بفتاة 

تاأتي ب�شاب ل تعرفه اإىل  منزلها.    اأنت نبيل و�شهم ولكن من حقي اأن اأعرف.    
اأولها ظهره، ووقف ي�شغي اإىل �شوت الريح ويفكر بحجم معاناتها.    كانت ريحًا هوجاء تدفع 

الإن�شان املنفرد اإىل  اجلنون، فكيف اإذا كان رفيقه جثمان.    قال : 
  -  اأنت مل تاأت بي.    اأنا عر�شت خدماتي عليك واكت�شبت ثقتك.    واأنا ل اأعترب وجودي معك 

اإ�شاءة اإليك.    األ�شت واثقة مما  تفعلني؟

قالت : 
  -  لقد قدمت يل م�شاعدة ل اأنكرها ولكنني اأف�شل لو مل األتق بك، لأنك نبيل وطيب ولأنني 

يف اأتع�س اأحوايل واأخ�شى  اأن اأت�شبب لك باأذى. 
ا�شتدار اآنذاك ونظر اإليها، كانت ما زالت تنظر اإىل الزاوية فاأتاحت له التفاتتها تلك فر�شة 
اأن يتاأملها جيدًا.    حاول  �شرب اأغوارها والتكهن مبا يخامرها، اإنها فعاًل يف اأتع�س اأحوالها.    اإنها 
حتتاجه وت�شك به وبنف�شها.    اإنها تعاين اأمل موت  اأمها و�شباب م�شتقبلها وف�شاد النا�س حولها 
وفوق هذا كله، هذه العا�شفة اجلائحة التي ما تنفك ت�شرب الأ�شياء ب�شدة  وتطلق عويلها احلاد.   

 لقد حتمل منها ومعها الكثري فليبذل مزيدًا من ال�شرب والآناة.    
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قال : 
  -  يف الأ�شا�س، اأنت نبيلة وطيبة ولن تكوين موؤذية حتى لو رغبت يف ذلك، حتى لو توفرت 
لديك الإرادة لذلك، ثم ما  هي الأذية التي ل تنفكني ترددينها على م�شامعي؟ اأي �شيء يدور 

يف خلدك؟ 

قالت بقليل من النفعال : 
  -  ل اأعرف، فالليلة طويلة تت�شع لكل الحتمالت.    

حدق فيها، حاول اأن يلتقط ذلك الذي تخ�شى حدوثه، فلم يجد اإل م�شحة من الكاآبة زادتها 
نعومة.    ومع ذلك فثمة �شيء  غام�س وحمري يوحي باأن �شيئًا ما قد يحدث ويقلب كل املعادلت.    ل 
ي�شتطيع الزعم اإذن، اأن كل �شيء على ما يرام  واأن الوقت واإن امتد �شيكون امتدادًا لهذه احلال، 
فكم تقلب عليه احلال وراأى ما مل يح�شب له ح�شابًا وما مل يخطر له  ببال.    وهذه الريح اللعينة 

ما �شاأنها الليلة وما �شر عنفوانها واأي �شر ميكن اأن ياأتي منها؟

ابتعد ب�شع خطوات ثم اأغم�س عينيه وترك نف�شه نهبًا ل�شوت الريح والت�شاوؤلت.    اإن كل ما 
يحدث هذه الليلة غريب  وع�شّي على الفهم ورمبا ع�شي على فهمه هو فقط، هوال�شاذج، ابن 
والهدوء  عميم  ال�شالم  والب�شيطة، حيث  والرتاكيب  وال�شهلة  املعامل  الوا�شحة  النائية،  البلدة 
رخي.    اأما هنا يف عمان التي يجهلها فالأمر يختلف على ما ظهر له.    لقد عا�س حتى الآن يف 
اإل ما  اأ�شدقاء و�شاتر من الكتب، ل يعرف من احلياة  النا�س، مكتفيًا بب�شعة  �شبه عزلة عن 
تكونت على  وكيف  اأين جاءت دلل  فمن  �شيء،  بكل  الكتب مملة  كانت  فاإذا  الكتب،  له   تقوله 
هذا النحو؟اإنها ابنة هذه  املدينة وح�شيلة تعقيدها.    هي ابنة عمان ذات املخالب.    اإنها منوذج 
روؤاها.    اإنها متتلك ج�شدًا جمياًل  ات�شعت مداركها  وتو�شحت  ولذلك  �شعب من �شعوبة عمان 
وروحًا معذبة، فاأيهما اأبقى واأيهما اأفعل واأيهما ياأخذ، واأيهما يرتك.    وما  الذي ت�شعى اإليه؟ قليل 
من الأمان وقليل من الرفق، هذا ما ت�شعى اإليه وهو القليل الذي ميلكه.    ماذا كان �شيحدث لو 
مل  تعر به وبقيت وحيدة؟ كيف كانت �شتحتمل جهامة هذه الليلة وكيف كانت �شت�شكت غ�شبها 
وهياجها.    اإنه ل ميلك اأن  يلومها على ت�شبثها به؛ فهي يف اأم�س احلاجة ملن يوا�شيها، وهو نبيل 
"تلك  نف�شه :  الثقة.    قال يف  يبقى على هذه  ويتوجب عليه  اأن  للثقة،  اأهل  ومثله  القلب،  وطيب 
امل�شكينة ".    فتح عينيه اآنذاك وا�شتدار لرياها.    كانت م�شرئبة العنق حتدق  يف ال�شقف، ذاهلة اأو 
م�شو�شة الفكر ل يعرف، غري اأنها بديعة اجلمال، يلذ املرء اأن ينظر اإليها.    ومع ذلك فاإن التعامل 
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 معها حمفوف بال�شعاب وهو ل يخ�شى ال�شعاب.    اإنه وارث قوة اأبيه، ل يهاب ول تلني له قناة 
وهو عازم على  امل�شي معها حتى يهون اأمرها وينك�شف له �شرها.    وجد نف�شه يهتف باأ�شمها وحني 

التفتت اإليه معربة عن ده�شة  �شغرية.    قال : 
  -  مرحبًا.    

وحني ظلت ده�شتها على حالها، اأردف : 
  -  اأنا اإىل جانبك.    

قالت : 
  -  �شكرًا.    

   ثم عادت اإىل ما كانت عليه.    
 "  هذا فقط "  -  قال لنف�شه    -  ثم خطا نحو مقعده وجل�س، ثم حدق يف ال�شقف هو الآخر.    

   قالت يف �شبه هم�س : 
  -  ا�شمع.    اإنها الريح.    األ توحي لك ب�شيء؟

قال : 
  -  كاأنها تبحث عن طريدة.    

قالت : 
  -  هذا ما اأعتقده.    اإنني �شديدة اخلوف.    

التفت اإليها اآنذاك.    هّيىء له اأنها تلك الطريدة، فما راقه ما قال وهاله جوابها، فانقب�س 
�شدره وعزم على حمايتها  ودرء اخلطر عنها.    ناداها يف �شبه هم�س، م�شفقًا عليها.    ثم قال : 

  -  ل تخ�شي �شيئًا.    اأنا اإىل جانبك.    

   قالت : 
  -  حدثني اأرجوك حتى اأ�شرف انتباهي عن هذه الريح امل�شوؤومة.    

قال : 
  - مل يعد لدي ما يقال : 

نه�شت واجتهت اإىل حيث يجل�س على ذلك املقعد الطويل و�شاركته اجللو�س يف خطوة بدت 
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له اأنها حتمل اأكر من  معنى، حتمل ال�شعور بالألفة والثقة واحلاجة، فداخلته طماأنينة كبرية 
دفعته لأن يرخي جذعه ويهناأ باقرتابه منها، لي�س  ذلك القرتاب اجل�شدي فقط، بل الروحي 
املتقلبة  ذات  الفتاة  وما عادت  رقيقة عذبة  م�شت�شعفة،  فتاة  اللحظة  تلك  له يف  كذلك.    بدت 
ا�شتعدادها  وتعلن  م�شد�شًا  الغ�شب، مت�شك  عيناها من  تتقد  والتي  الأهواء  املتغرية  الأج��واء، 
للقتل، ول  الفتاة التي تقود �شيارتها ب�شرعة طائ�شة، فال يعود يف�شلها عن املوت اإل خيط رفيع، 
اإنها تلك الفتاة الوديعة املتاأملة  التي ما اأن تنفلت من حزنها حتى تدخل فيه، والتي حتب وتكره 

وتتوجع وتغامر وتلقي مبالب�شها الداخلية يف حو�س  ال�شتحمام وتدخل يف معطفها.    

نه�شت  ثم  وابت�شمت  اإليه  بذراعه.    نظرت  ي�شمها.    اأحاطها  اأن  باله  يف  غيابها.    عنَّ     طال 
وقالت : 

  -  هل حتب اأن ترى �شور العائلة.    
   قال : 

  -  اأحب اأي �شيء عدا هذا ال�شكون؟
حافظة  وبيدها  عادت  ثم  ابتعدت  امل��ربر،  غري  احلزن  هذا  ب�شبب  معاتبة  بنظرة  حدجته 
ال�شور.    جل�شت ل�شيقة به  وو�شعت حافظة ال�شور على فخذيها.    اأ�شبلت يديها واأراحت كفيها 

على احلافظة.    قالت : 
  -  هذه احلافظة تخ�س �شوري.    

قال : 
  -  ل اأظن �شورًا اأخرى تعنيني.    

   كانت جمموعة �شورها منتقاة باختيار عفوي من بني مئات ال�شور كما قالت وت�شكل ت�شجياًل 
متتابعًا حلياتها بدءًا من  الأيام الأوىل لولدتها وحتى تخرجها يف املدر�شة.    

كانت ت�شبه يف الأيام الأوىل لولدتها جميع الأطفال، ل مييزها عنهم �شوى ال�شرير املتاأنق 
اأ�شهرًا،  اأن تقدمت يف العمر  اأن ال�شور الالحقة وبعد  والآرائك الوثرية التي  حتيط بها، غري 
اأظهرت تفردها بجمال يتفتح له القلب بي�شر،  تعرف على �شخ�شية الأب فوجده مفتونًا برجولته، 
مغرمًا باحلياة، مقباًل عليها وظهرت الأم منوذجًا رائعًا لالأم  احلانية والزوجة املتفتتنة بزوجها 
وطفليها.    تتابعت ال�شور التي تظهرها يف تدرج عمرها فراآها وهي تنمو وتكتمل  وتن�شج وت�شبح 
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اأجمل واأروع اإىل اأن ا�شتطال عودها وا�شتقام و�شمخ.    كان ينظر اإىل ال�شور باهتمام.    اأما هي، 
فكانت  جته�س يف البكاء وهي ت�شري اإىل �شور والدتها وتقول : 

  -  انظر كم هي جميلة !  انظر.    اأنا وهي يف حديقة احليوانات.    هذه كعكة عيد امليالد �شنعتها 
بنف�شها.    

   حاول اأن يكف عن م�شاهدة ال�شور التي اأهاجت عواطفها.    اإل اأنها كفكفت دموعها وجاهدت 
كي تبت�شم وقالت : 

  -  األ تريد اأن ترى املزيد؟ هل اكتفيت؟

قال : 
  -  ل، ولكن ب�شرط اأن تكفي عن البكاء.    

�شاهد معها �شور العائلة يف عمان ولبنان واأوروبا، يف الطرقات والردهات وقاعات الفنادق، 
اأعلى اجلبال و�شواطئ  البحار.    

العاج  وقطع  والكري�شتال  والدراجات  ال�شيارات  متلك  مو�شرة،  و�شعيدة  جميلة  عائلة     اإنها 
اأ�شرتها وما زادت، فال�شور تنطق بكل هذا  الفاخر.    ما كذبت يف  حديثها عن ثراء  وال�شجاد 
املفاجئ  النحو  انهيار  اأ�شرتها على هذا  اأدرك  للنف�س،  ما يطيب  بكل  واحلياة احلافلة  الراء 
واحلاد والذي اأنهى �شنوات طويلة من حياة الرغد وبحبوحة العي�س، وانتهى بها لأن  تقبل العي�س 
يف منزل �شيئ التهوية والإ�شاءة، واأن تكدح لإعالة والدتها التي اأنهكها املر�س وتقلب احلال، ثم 
خلو  حياتها من الأ�شدقاء، با�شتثناء طبيب يكربها بع�شرين عامًا و�شاب عاثر احلظ، التقته 

م�شادفة، ينوء بجهله وقلة  جتربته واأحالمه ول ميلك اأن يعو�شها عن خ�شارتها الفادحة.    
كانا يلت�شقان ويتالم�شان ويتباعدان ثم فجاأة اعرتاها �شحوب �شديد، فاأغلقت احلافظة.   

 ونظر اإليها ثم اأ�شاح حماذرًا اأن  يقول كلمة اأو ياأتي بحركة فيجرح م�شاعرها.    قالت : 
  -  كان ذلك املا�شي اأ�شبه بكذبة كبرية.    

   انعطفت يف حديثها انعطافة حادة ت�شتدعي الده�شة وال�شتغراب : 
  -  �شاأقتله.    

رفع راأ�شه م�شتفهمًا، جاهاًل مبا دار يف خلدها يف تلك اللحظة.    وقفت و�شارت ب�شع خطوات 
وقالت ب�شوت متهدج : 
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  -  ما كان اأخي بهذا ال�شوء لوله.    كان ميكن اأن يكون اأخي اإىل جانبي الآن.    
تابعها وهي تتحرك بانفعال.    اأدرك ق�شوة افتقادها �شقيقها.    قال : 

  -  اأنا اإىل جانبك.    

اإليه بعينني قا�شيتني، تنكران عليه هذا الوئام وهذه الألفة التي جمعتهما معًا منذ  نظرت 
�شاعات.    قالت بتربم : 

  -  ولكنك ل�شت اأخي.    
طامن راأ�شه متجنبًا الرد عليها.    ذهبت اإىل غرفة النوم ثم عادت حتمل امل�شد�س يف يدها.   
 بدا اأنها خرجت عن طورها  متامًا، تالمعت عيناها وا�شطربت حركتها.    راقبها متهيبًا، كانت 
واأ�شندت  واملقاعد  الباب اخلارجي  الفراغ  بني  وقفت يف  واأخريًا  اأو هدف  تتحرك بال �شابط 

راأ�شها اإىل اجلدار.    

قالت : 
  -  والدكتور اأحمد مل ياأت كذلك.    مل ياأت هذا الأناين املتغطر�س.    

فقال : 
  -  اهدئي دلل.    اأنا معك ورهن اإ�شارتك.    

   اقرتبت منه حتى �شارت مبواجهته.    �شاألته : 
  -  اأتاأتي معي؟
  -  بكل تاأكيد.    

   ازداد التماع عينيها.    قالت : 
  -  تقرع باب اأبي هوميل وحينما يخرج اأقتله.    

امتقع وجهه.    اإذ لحت له جادة فيما تطلب منه.    قال : 
  -  لن تقتلي اأحدًا.    ل�شت قاتلة.    

قالت : 
  -  بل �شاأقتله.    لن اأتقبل احلياة طاملا اأنه على قيد احلياة.    
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قال : 
  -  ولن تتقبلي حياتك اإن اأنت قتلت.    كيف ميكن اأن تزهقي حياة اإن�شان ثم...    

قاطعته : 
اأذى  ي�شبب  يعود  فال  الوجود  من  يزال  اأن  مفرت�س.    ينبغي  وح�س  اإن�شانًا.    اإنَّه  لي�س  -  اإنه    
لإن�شان.    اأنت ل تعرف.    اأنت  �شادر يف اأحالمك واأوهامك.    �شاأقتله و�شت�شاعدين اأنت بذلك.    اقرع 

الباب عليه، اطرقه بقب�شة يدك وقدمك.    وحينما  يخرج اأكون بانتظاره.    
انكم�س على نف�شه وقال : 

  -  ما �شاأين اأنا.    اأنا ل اأ�شاعد يف القتل.    
وجهت امل�شد�س نحوه وقالت : 

  - بل �شتفعل.    اأنه�س.    �شنذهب الآن.    

   وقف متخاذًل مرجتف الأو�شال.    نظر اإىل الباب، يح�شب كم من الوقت يحتاج لبلوغه، غري 
اأنها انهدمت على حني  غرة وو�شعت امل�شد�س على املن�شدة واألقت بنف�شها على املقعد واأجه�شت 
يف البكاء.    جل�س هو الآخر.    نظر اإليها  مبزيج من م�شاعر الأمل والرثاء واخلوف.    فكر اأنها حمقة 
اأحد يعي�س حياة �شائغة، حافلة  بكل ما هو بهيج ويتقبل خرابها  حني تغ�شب وحتقد؛ فما من 

بب�شاطة، �شعر بعاطفة نحوها، فدنا منها واأحاطها بذراعه فا�شتكانت.    وقالت : 
  -  �شتحقد علّي دون �شك؟

قال : 
  -  لن اأحقد عليك اأبدًا.    اإنك اأجمل واأروع اإن�شانة عرفتها يف حياتي.    

اأخرى.    مرة  فقبلها  وجهها  �شاعت يف  التي  باحلمرة  وفنت  وجنتيها  على  وقبلها  عليها  مال 
 نه�شت م�شتفزة وقالت  ب�شوت اأبح، غريب، يبعث الق�شعريرة يف النف�س : 

  -  �شتتاأذى كثريًا اإذا متاديت.    
بهت متامَاً، فقد جازف بتقبيلها ومل يح�شب ح�شابًا لردة فعلها هذه.    خف�س راأ�شه وقال : 

  -  اأعتذر اإليك.    لقد متاديت فعاًل.    
جل�شت على مقعد اآخر غري الذي كانت ت�شاركه اجللو�س عليه.    �شاألته : 

  -  ملاذا فعلت ذلك؟
   امتقع وجهه ومل يجب.    
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قالت : 
  -  ل تفعل ذلك ثانية.    

   قال : 
  -  �شعرت بحب غامر نحوك.    اعذريني فاأنا ل�شت �شيئًا.    

   قالت : 
  - اأنا ل اأتهمك بال�شوء.    ولكن من الأف�شل اأن تبتعد عني.    �شتتاأذى كثريًا اإذا تابعت ما اأنت 

عليه، ول اأريد اأن يلحق بك  اأذى مني.    
قال : 

  -  اأنت تبالغني، فاأنت اأكر رقة مما تظنني وما ال�شوء الذي تتحدثني عنه �شوى تظلمات.    لك 
احلق اأن تتظلمي.    

قالت : 
  -  وما اأدراك؟كيف حتكم علّي؟ اإنك ل تعرفني جيدَاً.    مل ترين �شوى هذه الليلة وي�شتهويك 

وجودي معك وحيدة.    

نه�س وقال : 
  -  خري يل اأن اأن�شحب.    

تابعته وهو يتجه نحو الباب.    توقف عند الباب.    ا�شتدار وقال : 
  -  اأنا مل اأخرت اأن اأق�شي الليلة معك.    اأنت اخرتت يل هذا.    اإنه تدبريك اأنت.    

   التمعت عيناها اآنذاك التماعًا زاد يف ق�شوته عما كان وقالت : 
  -  ما العيب يف ذلك؟ماذا تظن؟ ماذا خيل لك؟

   اأم�شك بيد الباب وقال  : 
  -  اأنا ل اأق�شد �شيئًا.    اإنني اأدافع عن نف�شي فقط.    لقد اأحببتك حبًا �شادقًا بدون ابتذال.    

   قالت بلهجة اآمرة : 
  -  عد مكانك.    

التفت اإليها.    قالت : 
  -  �شاأقتلك اإذا خرجت.    
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قال متو�شالًَ : 
  -  اأتركيني اأرجوك.    فهذا اأف�شل لكلينا.    

   قالت : 
  -  عد اإىل مكانك اأرجوك.    اإنني باأم�س احلاجة اإليك.    ا�شمع...    اإنها الريح من جديد.    لقد 

انطلقت ال�شياطني من عقالها.    اإنها تتلب�شني وتوؤثر يف عقلي وحوا�شي.    
ت�شمر يف مكانه عاجزًا عن اتخاذ قرار ثم قال : 

  -  اتركي امل�شد�س.    
قالت : 

  -  عد اأوًل.    
قال : 

  -  اتركي امل�شد�س اأوًل.    

   انحنت وو�شعت امل�شد�س على من�شدة الو�شط ثم انت�شبت واقفة ونظرت اإليه بانخذال اآملة 
اأن ي�شتجيب لرجائها.    حمبطًا وحمريًا، حاول اأن يبحث يف ذهنه امل�شو�س عن تف�شري لهذا كله، 
فما وجد غري متاهة ل منفذ لها.    جل�س وحنى  راأ�شه ثم رفعه ووجدها تقف يف مكانها ذاهلة 

متامًا، فقال : 
  -  دلل، ملاذا؟

   نظرت اإليه ثم اجتهت اإىل مقعد وجل�شت.    قالت وهي ت�شيح بوجهها عنه : 
  -  ل اأعرف.    

ثم تابعت : 
  -  اأخف�س ب�شرك، لأنني �شاأقول لك �شيئًا يهز �شمريك.    

   اأطاع، فخف�س راأ�شه وا�شتعد.    قالت : 
  -  كنت يف الثانية ع�شرة من عمري اآنذاك...    

رفع راأ�شه ونظر اإليها، فاإذا بها تتاأمل، فقد تقطب جبينها وظهر النفعال على حركة يديها.   
املنزلية،  وظيفتي  اأجنزت  كنت  اإن  الق�شوة،  �شديدة  اأمريكية  امراأة  وهي  املدر�شة  -  �شاألتني     
فتذكرت اآنذاك اأنني ن�شيت  اأن اح�شر دفرتي.    قلت   "نعم م�س "  ولكنني ن�شيت الدفرت يف املنزل، 
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فغ�شبت غ�شبًا �شديدًا وقالت :  اأذهبي واأح�شري  الدفرت.    خرجت وكان اجلو عا�شفًا والريح تعول 
متامًا مثل عويلها هذه الليلة.    ثم ت�شاقط املطر واأنا يف الطريق،  وعندما بلغت املنزل، �شاهدين 
فاتخذ مظهر الرجل العطوف وقال، حرام.    اأنت بردانة.    اأدخلي قلياًل، خفت منه رغم  لهجته 
الودودة فابتعدت عنه، غري اأنه اأم�شك بي ب�شدة وجذبني نحوه ثم دفعني اإىل داخل املنزل ومل 
يكن اأحد �شواه  هناك.    طلب اإيل اأن اأنزع مالب�شي فرف�شت وا�شتغثت باأبي واأمي باأعلى �شوت، 
اندفع نحوي ونزع معطفي ثم مزق  ردائي وهّم بتقبيلي فع�ش�شته يف وجنته، �شرخ من الأمل 
ورفع جذعه.    كدت اأفلت منه واأهرب ولكنه عاد و�شدين  بقوة ونزع مالب�شي الداخلية.    يا اإلهي كم 
كان ذلك اأمرًا مرعبًا وب�شعًا؛ مل ي�شتطع اأن ياأتيني من الأمام لأنني كنت اأدافع  عن نف�شي ب�شاقي 
و�شاعدي فقلبني على بطني وفعلها من اخللف واأنا اأ�شرخ من �شدة الأمل.    وحني انتهى ابتعد 
عني  فانزاح هذا الثقل الرهيب.    قفزت رغم اأملي ال�شديد واأخذت معطفي وتركت بقية مالب�شي 

و�شعدت اإىل منزيل.    كان  مي�شك اأنفا�شه ويحدق بها عاجزًا عن التفوه باأي كالم.    قالت : 
  -  اأتعرف من يكون هذا املجرم؟ اأدار بخلدك من يبعث بي كرهًا ل ينتزعه اإل القتل؟

هب واقفًا وقال : 
  -  اأهو اأبو هوميل؟ �شاأذيقه الهوان.    

قالت : 
  -  هو بعينه.    هو ال�شر الذي ينبغي اأن يزال من الوجود.    اأت�شتكر علّي رغبتي بقتله؟اأتتهمني 

باختالل العقل حني اأرغب  اإىل هذا احلد بالنتقام.    

   قال مندفعاً : 
  -  ل.    اأنت حمقة متامًا.    

قالت : 
  -  ولكنك رف�شت اأن ت�شحبني اإىل منزله.    

 
  قال : 

  -  اأنت حمقة يف حقدك ولكن لن تكوين حمقة اإذا قتلت.    يجب اأن يكون عقابه من نوع اآخر.   
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 اأمل يعاقب؟
   قالت : 

  -  لقد عوقب.    ق�شى يف ال�شجن خم�س �شنوات.    ولكن ما الفائدة؟ لقد عاد اإىل �شروره، فهو 
يدير مقهى لتوزيع احل�شي�س  ولعب القمار، وعاد لينتقم من والدي وقد فعل، فقد جنح يف �شراء 
منزلنا عن طريق املزاد العلني وعرف كيف ي�شل  اإىل خالد ويجتذبه وي�شكنه ال�شقة وجنح يف 

ال�شيطرة عليه.    
   خف�س راأ�شه وعجز عن ابتكار فكرة �شاحلة ي�شعف بها احلال ف�شمت.    

   قالت : 
  -  لهذا ال�شبب اأنا اأكره الذكورة واأخاف اجلن�س وت�شيبني رعدة كلما اأبدى اأحد الأ�شخا�س 

رغبة يف مغازلتي.    اأفهمت  الآن؟ اأعذرين اأرجوك.    

�شاأل   : 
  -  هل يعرف الدكتور اأحمد هذه الق�شة؟

قالت : 
  -  بالطبع ل...    اأتراها ق�شة �شاحلة للن�شر؟

اإىل الأمام ثم  انتظام  ال�شيطرة على جهازه الع�شبي، فتحرك بدون     نه�س منفعاًل فاقدًا 
ميينًا ثم ي�شارًا فاإىل اخللف واإىل  الأمام وكانت الريح تزداد هياجًا وتزيد يف ا�شطرابه وكانت 
دلل تراقبه وتدرك ما اأ�شابه فلم تطلب منه اجللو�س،  رغم اأن حركته املنتظمة اأرهقتها.    ظل 
يتحرك بال انتظام ويتوقف ثم يتحرك اإىل اأن كّل.    فتقدم منها وهو ل يعرف  ماذا يريد منها.   

 وجدها �شاهمة فقال : 
  -  لو اأن همومك توزعت على قبيلة ملا احتملت ما احتملت.    

رفعت راأ�شها ونظرت اإليه.    كانت نظرتها تعك�س تاريخًا من الهوان.    

قالت : 
  -  هل تلومني اإذا ع�شت فقط ملجرد الرغبة يف النتقام؟

   قال : 
  -  تعي�شني ملجرد الرغبة يف النتقام.    هذا ل يجوز.    يجب اأن تعي�شي من اأجل العي�س نف�شه.   
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 من اأجل مذاقه اجلميل.    فكري مب�شتقبلك الآن.    اإن ما حدث حدث وانتهى ومل يعد له وجود اإل 
يف الذاكرة.    

   قالت : 
  -  انتهى بالن�شبة اإليك.    لأنه مل يحدث معك.    اأما اأنا فقد ع�شت تلك اللحظات الأكر ق�شوة 
اأينما  جتده  مكان،  كل  يف  �شرور.    ال�شر  جمرد  الآن؟  العامل  يوجد  يف  همجية.    وماذا  والأك��ر 
تلتفت، ويف كل اأمر ولدى كل �شخ�س.    ال�شر يتحكم فينا  ويوجه خطانا.    لن تبقى حياتك �شائغة 

هكذا.    �شتكت�شف هذا عاجاًل اأم اآجاًل.    �شتعرف الأمل.    اأوؤكد لك ذلك.    
نه�شت و�شارت قبالته وجهًا لوجه وراأى ذلك اللمعان املخيف يرتاق�س يف عينيها.    قالت : 

  -  ابتعد عن طريقي اأرجوك.    اأنا...    
   عند ذلك احلد امللتب�س، ال�شعب الذي جتاوز توقعات جالل، بعد منت�شف الليل بقليل، رن 
جر�س الباب، فو�شع  رنينه حدًا ملا كانت �شت�شل اإليه الأمور.    تراجعت اإىل اخللف ثم ان�شحبت 
من ال�شالة اإىل غرفتها وتلبث جالل يف  مكانه راجف اجل�شد م�شدوهاً  ثم فتح الباب.    دخل 

الدكتور اأحمد وكان بالغ الإعياء وال�شتياء.    زائغ الب�شر.    األقى  بنف�شه على اأول مقعد �شادفه.    
ما كان جميئه على هذه الهيئة مبعث طماأنينة، فقد بدا مهزومًا اآخر �شين�شم اإىل حلبة، كل 
من يقف عليها مهزوم.    لحظ الدكتور اأحمد بعد اأن ا�شتقر على مقعده ا�شطراب جالل ورجفة 

ج�شده فتكهن باأن حادثًا اأكر �شوءًا قد يكون  حدث يف غيبته.    �شاأل : 
  -  اأين دلل؟

اأجابه : 
  -  دخلت لتوها.    اإنها يف حالة ل تو�شف من الغ�شب والنفعال.    بيدها م�شد�س دكتور.    بيدها 

م�شد�س.    اأخ�شى اأن تقتل  نف�شها.    
ال�شرير  على  امل�شد�س  تركت  قد  الداخل.    كانت دلل  اإىل  واأ�شرع  واقفًا  اأحمد  الدكتور  هب 

والت�شقت باجلدار ت�شربه  بقب�شة يدها وتبكي.    
اطماأن باله ملراأى امل�شد�س وخامرته فكرة اأن يلتقط امل�شد�س اأوًل وقبل كل �شيء، فتقدم نحو 

ال�شرير ولكنها اأح�شت  بوجوده فالتفتت.    توقف يف مكانه وقال : 
  -  م�شاء اخلري.    

ما ردت التحية عليه بل حدجته بنظرة قا�شية وقالت : 
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  -  ملاذا جئت.    
خف�س راأ�شه واأجاب بخفوت : 

  -  من واجبي اأن اأجيء.    

   قالت : 
  -  ماذا تريد؟

بذات ال�شوت اخلافت اأجاب : 
  -  جئت لأطمئن عليك.    

قالت : 
  -  اأنا باأف�شل حال.    عد من حيث جئت.    ل اأريد اأحدًا.    ل اأريد راأفة من اأحد.    

   بلغ به التاأثر مداه، فما م�شك نف�شه عن البكاء، فبكى وهو يف مكانه خاف�س الراأ�س.    ما �شبق 
اأن راأت منه مثل هذا من  قبل، وما اعتقدت اأنه قادر عليه، فقد بدا لها على الدوام، ذلك القوي 

الواثق من نف�شه على غلظة ل ي�شتهان بها ورقة  قلما تظهر منه.    
اأثار غ�شب دلل.    اللحظة  تلك  العمة يف  اأن دخول  الأمر على �شعوبته حمتماًل، غري     كان 

 فقالت لها بحدة : 
  -  مالك مثل ال�شيطان.    ما اأن تغيبي حتى تظهري من جديد.    اذهبي اإىل غرفتك.    غيبي عن 

وجهي.    
امل�شد�س عن  واأخذت  الفر�شة  اإىل غرفتها.    اغتنمت دلل  م�شرعة  واندفعت  العمة  ارتعبت 
ال�شرير واأخفته داخل حقيبة  يدها ثم خرجت اإىل ال�شالة.    �شاهدت جالل ما يزال واقفًا.    فما 
اإىل �شدرها وبدت كتمثال  اأو الن�شراف جل�شت  و�شمت يديها  كلمته ول طلبت منه اجللو�س 

خال من احلياة.    
   مكث الدكتور وقتًا اآخر يف الغرفة حتى ذرف ما لديه من دموع ثم رفع راأ�شه وفكر اأن ياأخذ 
امل�شد�س عن ال�شرير  فما وجده فاأ�شرع اإىل ال�شالة.    راأى دلل جتل�س �شامتة ذاهلة وجالل يقف 

يف مكانه.    اقرتب منه وربت على كتفه  وقال : 
  -  مل ل جتل�س؟

للتاآلف  كافية  اللم�شة  تلك  كانت  اإىل جانبه.    فقد  وجل�س  ا�شتجاب جالل  ثم  اأوًل  هو  جل�س 
بينهما.    
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اجتمعوا على �شمت متفق عليه دون اإعالن وتفرقوا يف اأفكارهم فلكل منهم همه اخلا�س.    
كانت قد دثرت عري  ما،  �شلوى  اأن جتد  الدفاع عن حقها يف  العمة، م�شممة على  جاءت 

اأطرافها برداء �شابغ.    فما  نهاها اأحد.    جل�شت على املقعد الطويل والتزمت �شمتها املعتاد.    
فاأخذت  اإىل جانبها  ال�شور  اإىل وجود حافظة  تنبهت  ثم  واح��دًا  واح��دًا  بهم  راحت حتدق 

احلافظة خل�شة وذهبت اإىل  غرفتها.    
قال الدكتور اأحمد جلالل ب�شوت خفي�س : 

  -  لقد اأخفت امل�شد�س.    

رد عليه : 
  -  ل بد اأنها اأعادته حلقيبة يدها.    كان معها طوال الوقت.    

قال : 
  -  لالأ�شف ل اأ�شتطيع فتح حقيبة فتاة.    

رد عليه : 
  -  ل يجوز ترك امل�شد�س يف متناول يدها.    اأ�شهرت امل�شد�س يف وجهي وطلبت اإيل م�شاعدتها 

يف قتل �شخ�س.    
  -  هل �شمته؟

  - نعم اإنه ال�شخ�س الذي كان خالد ي�شتاأجر �شقه منه، تلك ال�شقة التي اأ�شكنها اأنا.    
  -  معك حق.    اأنا اأعرف اأنها حتقد عليه لأنه ال�شبب يف ف�شاد خالد.    

   يبدو اأن دلل التقطت بع�س الكلمات، فقالت : 
  -  تتحدثان عني؟

قال الدكتور اأحمد : 
  -  كنا نت�شاءل اإذا كان الوقت مالئمًا لنقل جثمان اأمك اإىل غرفة املوتى.    

   قالت : 
  -  األ ميكن تركها هنا؟
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رد عليها : 
  -  ل، الغرفة �شديدة الدفء.    �شيتعفن ج�شدها.    اأنت ل حتبني اأن ينبعث من ج�شدها رائحة 

كريهة.    

قالت با�شت�شالم : 
  -  افعل ما تراه منا�شبًا.    

   نه�س و�شار نحو غرفة النوم لي�شتعمل الهاتف.    
   عاد بعد قليل وقال : 

  -  اأجد �شعوبة يف الت�شال.    هل تذهبني معي اإىل امل�شت�شفى؟

   ردت : 
  -  لن اأخرج ثانية يف هذه الليلة امل�شوؤومة.    

عاد مرة اأخرى واأجرى ات�شاًل حقق غر�شه.    فعاد.    قال : 
  -  �شتاأتي �شيارة نقل املوتى.    

اأدركت اآنذاك جدية الأمر ف�شرخت وقالت : 
  -  اأمي...    اأمي...    

ثم اندفعت اإىل الغرفة واألقت بج�شدها على ال�شرير واأحاطت اجلثمان بذراعيها وهي تبكي.   
 حلق بها الدكتور اأحمد،  وملا وجدها على هذا احلال اطماأن قلياًل.    فقد ظنها �شتخرج امل�شد�س 

وترتكب حماقة، فرتكها وعاد.    

�شاأله جالل : 
  -  ماذا جد عليك دكتور؟ اإنك يف حالة يرثى لها.    

رفع جذعه وحدق يف �شقف الغرفة، وقال : 
لأنني  ل  كلها  علّي يف حياتي  �شعوبة  اأكر  الليلة  كارثة.    كانت  -  اإنها حلماقة كربى.    اإنها    
خ�شرت مبلغًا كبريًا ولكن  لأنني اكت�شفت �شعفي.    لقد كانت هذه الليلة موعدي الأ�شبوعي للعب 
املي�شر.    اأنا ل اأذهب اإىل ذلك املنزل اإل مرة يف  الأ�شبوع حني اأكون ق�شيت مع ابنتي وقتًا كافيًا.   
 يل ابنة وحيدة.    لطيفة حتب اأن اأق�شي معها اأطول وقت ممكن.    يف  اأيام الأ�شبوع الأخرى حني 
اأن  اأعرف  حيث  اإىل  اأتوجه  للنوم.    عندما  تذهب  اأن  قبل  اأتركها  ل  النهار  طوال  عنها  اأن�شغل 
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اأخرى من الأ�شدقاء تتجمع.    هناك جنل�س للطعام وال�شراب وتبادل الأحاديث.    هم   جمموعة 
ل يلتقون يوم اجلمعة ل  يرتكون منازلهم اأبدًا يوم اجلمعة اأما اأنا، اأنا بدون زوجة الآن اأعي�س 
اأعطي  ول  اأخرى،  اأحيانًا  واأربح  اأحيانًا  للعب   "البوكر ".    كنت  اأخ�شر  اأذهب  ابنتي،  مع  وحيدًا 
لالأمر اأهمية خا�شة، كنت اأعتقد اأنني اأملك حريتي واأنني قادر على  ترك اللعب متى �شئت، غري 
اأنَّ ما حدث اأن اجلاأين اأمر ما لختبار اإرادتي.    ما احتجت مرة لالن�شراف قبل الآخرين،  حتى 
اأدرك زيف يقيني.    لقد ات�شح يل هذه الليلة حجم غواية املي�شر وطغيانه.    اإنها الوحدة اللعينة 

القا�شية التي دفعتني  اإىل مقارفة اللعب.    لقد تك�شف يل الليلة �شوء وحدتي.    

   �شمت قلياًل ثم اعتدل يف جل�شته وحدق يف جالل ثم اأخرج علبة تبغه وعر�س على جالل 
اإنه يعرف  له  اأن يقول  له وعاد.    فكر  اأ�شعلها  وانتظر حتى  اللفافة  وتناول  منه  واحدة، فنه�س 
هذه التفا�شيل عن حياته، با�شتثناء لعب املي�شر  ولكنه اآثر جتنب مثل هذه املالحظة.    اإنها ليلة 

الك�شف العظيم.    

تابع   : 
اإ�شاعة الوقت.    اإل يف وقت متاأخر.    فال اأحد يرغب يف    -  يف ليايل املي�شر ل يقدم الع�شاء 
عن  من�شرف  وذهني  �شغريًا.    لعبت  مبلغًا  اأعود.    فاأخرجت  �شاعة  ثم  اأ�شاركهم  لنف�شي   قلت 
اللعب اإىل ماأ�شاة دلل.    فاأنا �شديق العائلة منذ زمن  طويل واأعرفها مذ كانت طفلة.    خ�شرت ما 
اأخرجته من نقود يف دقائق معدودة ثم اأخرجت مبلغًا اآخر وخ�شرته مبثل  �شرعة خ�شارتي الأوىل 
اأنها حمتجزة هناك.    ثم توالت خ�شارتي.    وعندما ات�شلت دلل من مركز ال�شرطة واأعلمتني 
 ات�شلت بواحد من املجموعة الأوىل وهو عميد �شابق يف �شلك ال�شرطة وكان خارج املنزل.    فقلت 
اأنتظر جميئه ثم  اأذهب اإليه وهو �شيتوىل الأمر.    فاأخرجت اآخر ما لدي من نقود و�شرت اأغامر 
مببالغ اأكرب وات�شل بنف�س الوقت  واأ�شال عن العميد حتى وجدته.    وب�شربة واحدة خ�شرت كامل 
ب�شبب عجزي عن ترك  بل  ب�شبب  خ�شارتي فح�شب  لي�س  اأ�شعر مبرارة،  واأنا  ثم نه�شت  املبلغ 
اللعب قبل ذلك.    ذهبت اإىل منزل العميد واأجرى ذلك الت�شال الذي اأدى  اإىل ترككم اأحرارًا.   
 كان يجب اآنذاك اأن اآتي مبا�شرة هنا، ولكنني كنت اأحمل دفرت ال�شيكات ووجدت نف�شي منجذبًا 
بقوة  اإىل ذلك املكان، حيث يدور اللعب.    لعبت من جديد بعد اأن ح�شلت على مبلغ من الرابح 

    . مقابل �شيك وخ�شرت املبلغ  اأي�شَاً
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   نه�شت اآنذاك واألقيت نظرة اأخرية على الأ�شخا�س فراأيتهم وحو�شًا كا�شرة يفرت�شون املال.   
 ما اكرتث اأحد منهم  بنهو�شي.    اعتقدوا رمبا اأنني �شاتنحى جانبًا لبع�س الوقت ثم اأعاود اللعب، 
و�شعورًا  و�شياعي  وامل��رارة  خيبتي  معي  حاماًل  الباب  وخرجت  نحو  مبا�شرة  �شرت  اأنني  غري 
بفقدان التزان واأكر من ذلك �شعوري باأنني اأذنبت ذنبًا قد  ل ت�شفح عني معه دلل.    كنت قد 
عر�شت عليها الزواج ويف هذه الليلة اأدركت اأن لي�س من �شبيل اأمامي اإل القرتان  بدلل وبدء 

حياة جديدة نظيفة.    ولكنني ق�شيت على هذا الأمل اأي�شًا. 
   �شمت قلياًل ثم نظر اإىل جالل برجاء و�شاأل : 

  -  اأتراها تغفر يل؟

اأجابه : 
اأنها عطوفة، حنونة، كثرية  اأرى  الليلة ولكن لكل ما بدر منها    -  اأنا ما عرفتها �شوى هذه 

ال�شفح.    �شت�شفح عنك دون  �شك.    

قال : 
  -  اأ�شعر بجوع.    هل ثمة ما يوؤكل؟

اأجابه : 
  -  اأعتقد ذلك، فقد اأكلت العمة قبل قليل.    ل بد اأن جتد �شيئًا يف املطبخ.    

نه�س وذهب اإىل املطبخ و�شار جالل وحده.    اأطفاأ لفافته وفكر اأن يغادر الآن لئال يعيقهما 
عن تبادل الأحاديث.    ولكن  كيف التو�شل اإىل ذلك؟اأية حجة ميكن اأن يقنع دلل بها؟ 

حتى الآن كان يعي�س على �شفاف عمان، �شاهيًا، لهيًا، قانعًا بعزلته.    اأما وقد دخل جلتها 
فكم ح�شد يف ليلة واحدة؟كم  راأى من اأهوال وبوؤ�س و�شرور واآثام.    اأثمة املزيد اأم �شيتوقف تدفق 

الغرائب عليه مع جميء الدكتور اأحمد؟
عاد الدكتور اأحمد.    كان قد اغتنم خلوته يف املطبخ وذرف مزيدًا من الدموع وما كان ذلك 
بخاف، توجه اإىل الغرفة  واطماأن باله على دلل التي كانت ل تزال حتيط اجلثمان بذراعها ثم 

عاد وجل�س.    قال : 
  -  ما زالت بذات الو�شع، حتيط اجلثمان بذراعها، تت�شبث به.    
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عقب جالل : 
  -  م�شكينة.    ما �شمعت عن اأحد من النا�س توالت عليه الكوارث وثقلت عليه الأحمال بهذا 

القدر.    
   وجه الدكتور اأحمد �شوؤاًلَ اأربك جالًل وجعله يفكر فيما يجوز له اأو ل يجوز الت�شريح به.   

 قال : 
  -  اأت�شمح يل اأن اأ�شاألك.    على اأي اأ�شا�س بنيت راأيك هذا؟

   اأجاب : 
  -  من واقع احلال.    على قلة ما �شمعت وقلة ما �شاهدت.    

ظل يحدق به غري مكتف بجوابه.    فتابع : 
  -  �شحيح اأنني مل األتقها �شوى هذه الليلة، غري اأن الوقت على ق�شره كان متخمًا بالأحداث 
وامل�شاعر اإىل حد يفوق  الو�شف، عندما جاءتني ت�شاأل عن اأخيها كانت حتتفظ مب�شاعرها.    ما 
اأخاها ترك مكانه  اأن  تاأكدت  اأن  ا�شتيائي.    لكنها  انهارت بعد  اأثارا  اأنفة و�شلفًا  اأظهرت �شوى 
اإنَّ  واأنني حللت حمله، انهارت وفقدت متا�شكها واأظهرت ما يف داخلها من  اأ�شى وقلق.    قالت 
اأمها متوت وهي بحاجة ما�شة اإىل اأخيها، ورجتني اأن اأ�شاأل �شاحب امللك اإن كان يعرف عنه 
اأ�شار  ال�شطراب.    لقد  �شديدة  عون.    كانت  اإىل  احلاجة  باأم�س  كانت  فقد  فعلت،  وقد   �شيئًا 
�شاحب امللك ب�شكل غام�س  اإىل تلك الأماكن �شيئة ال�شمعة التي ميكن اأن يتواجد فيها، فابديت 
كان  فما  هناك،  عنه  لأ�شاأل  الأماكن  اإىل  تلك  معها  اأذهب  اأن  العون يف  من  ملزيد  ا�شتعدادي 
باإمكاين اأن اأترك فتاة نبيلة موجوعة تذهب هناك.    ويف الطريق اإىل هناك  َوَجَدْت اأن واجبها 
اأخيها  وف�شاد  اأ�شرتها  انهيار  فحدثتني عن  باأخيها،  يتعلق  فيما  الغمو�س  هذا  بتف�شري  يق�شي 
واأدركت  اآنذاك اأنها وحدها التي حتملت نتائج هذا النهيار وحني دخلت املنزل، تاأكدت بنف�شي 
ووجدت اأي عبء حتمل على  كاهلها وكيف يطوقها البوؤ�س، ملاذا ت�شاألني؟ هل اأخطاأت التعبري؟

اأجاب : 
  -  اأبدًا.    اإنه �شوؤال خطر ببايل دون ق�شد.    

  -  ولكنك ل تقرين على راأيي فيما يبدو.    
   اأجاب : 

  -  اإذا كنت اأنا ل اأقرك فمن ذا غريي يقرك.    لقد �شاهدت خالل حقبة طويلة من الزمن 
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الب�شر الذين حملوا من الهموم ما لطاقة لغريهم  اأ�شعها يف م�شاف  الندرة من  ما يجعلني 
بحمله.    

اإل بقدر ما  اأي منهما معنيًا بالآخر  التزما ال�شمت بعد تلك املحادثة الق�شرية، فما كان 
يت�شل الأمر بدلل، وقد قال  كل منهما ما اأمكن الت�شريح به واكتفى، وتوجب ال�شمت حتى ل 

يفرط الواحد منهما باأكر مما يقت�شيه احلال.    

منه  ت�شتدعي  به،  خا�شة  �شدمة  يعاين  منهما  وكل  النف�س  عل  ثقياًل  بطيئًا  الوقت  م�شى 
الن�شراف عن الآخر والتفكري  ببواعث تلك ال�شدمة.    

وفيما هما على هذه احلال، �شمعا وقع اأقدام يف املمر، فهب الدكتور اأحمد واقفًا وقال : 
  -  لقد جاوؤوا.    

توجه اإىل الباب وفتحه، فدخل ممر�شان يرتدي كل منهما واقيًا اأبي�س وقفازين ويحمالن 
نقالة.    طلب اإليهما بتاأدب اأن  يجل�شا واأ�شتاأذنهما ثم توجه اإىل الداخل.    

عينيها  ففتحت  با�شمها،  وناداها  كتفها  على  نوم.    ربت  من  �شنة  اأخذتها  قد  دلل  كانت 
فزعة.   

 قال : 
  -  لقد جاوؤوا لأخذ اجلثمان.    

اإىل  ت�شللت  التي  ال��ربودة  على  بها  ي�شتعينان  امل��دف��اأة  من  اقرتبا  بل  املمر�شان  جل�س  ما 
اأطرافهما.    علق جالل : 

  -  الربد �شديد يف اخلارج.    

اأجاب اأحدهما : 
  -  لقد بداأ الثلج يت�شاقط.    

   قال الآخر : 
  -  يا لها من ليلة !  لقد كر املوت.    هذا �شاد�س جثمان ننقله الليلة.    

عقب الآخر : 
  -  هذا اإ�شافة اإىل حوادث الطرق.    
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جاء الدكتور اأحمد دامعًا ثم تبعته العمة حتيط دلل بذراعها.    كانت الثنتنان تبكيان فدمعت 
عينا جالل كذلك.    �شار  الدكتور اأحمد مع املمر�شني اإىل الداخل ودفعت العمة دلل اإىل املقعد 

الطويل وجل�شتا.    
حمل املمر�شان اجلثمان على النقالة.    اجتازا ال�شالة بخطى �شبه ع�شكرية، يتبعهما الدكتور 
اأحمد.    توثب اجلميع ثم  اندفعت دلل نحو اجلثمان.    غري اأن الدكتور منعها، اأ�شرع جالل نحو 
الباب وفتحه، فخرجا.    تزاحم الثالثة على الباب  يف وداع اجلثمان الذي جلل مبالءة بي�شاء.   
 كان موكبًا من البيا�س يبتعد.    وكان الثلج يت�شاقط مثل فرا�شات بي�شاء.    �شمعوا هدير حمرك 
ال�شيارة ثم انطلقت باجلثمان.    دفع الدكتور اأحمد دلل اإىل الداخل ثم ارتد جالل واأغلق الباب.   

 لقد  انتهى ف�شل من ف�شول الليلة الآن.    

خلد اجلميع اإىل �شمت و�شاد ال�شالة �شكون مهيب.    
يف غمرة ذلك ال�شكون، تثاقل جفنا جالل �شيئًا ف�شيئًا ثم ا�شتوىل النوم عليه ونه�شت العمة 

واجتهت اإىل غرفتها.    

قالت دلل : 
  - م�شكني.    لقد كل.    لقد تعر�س هذه الليلة لأ�شواأ ما ميكن اأن يحدث له يف حياته كلها.    

عقب الدكتور اأحمد : 
  -  ل اأحد م�شكينًا.    ل بد اأن يف نف�شه غر�شًا.    وثقت به اأكر مما يجب.    

نه�شت اآنذاك وقالت : 
  -  اأ�شمع.    اأنت ل يحق لك قول ذلك.    ل يحق لك توجيه هذا الكالم يل.    

بهت متامًا فما كان ينتظر مثل ذلك الرد، غري اأنه �شرعان ما متالك نف�شه وقال : 
  -  اإذا غ�شبت ب�شبب عدم جميئي اإىل املخفر فورًا، فاإنني اأعتذر اإليك جمددًا، كان يجب اأن 

اأعر على العميد اأوًل.    
قاطعته وقالت : 

اأنه دفع اإىل  اإن�شانًا ل ذنب له �شوى    -  لي�س ب�شبب ذلك، بل ب�شبب ما قلته الآن.    اأن مت�س 
تقثك بي يف  اأنا ويظهر عدم  و�شيئات فهذا ما مي�شني  اأذى  ونال جزاء  م�شاعدته،  م�شاعدتي 
الوقت ذاته.    اأنت تعرف اأنني ل�شت �شلعة �شهلة.    اأنت تعرف ذلك اأكر من غريك واأنت تعرف 
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اأنني ل اأقبل الإهانة.    

ثم، وكاأن عا�شفًا زلزل كيانها    -  ارتع�س ج�شدها والتمع ف�شا املا�س يف عينيها وقالت : 
لل�شر  عاد  ما  الآن،  الكتمان  نفع  ما  �شرًا،  اأكتم  ولن  نف�شي  يف  ب�شيء  الليلة  اأحتفظ  -  لن    
اأ�شراركم  احفظوا  الهنيء،  بالعي�س  تنعمون  الذين  اأهمية.    اأنتم  اأية  حلياتي  عاد  ما  اأهمية، 

واكتموا عيوبكم واتركوين.    
حتا�شى النظر اإليها وطامن راأ�شه ثم قال ب�شوت واهن : 

  -  اأعتذر اإليك.    كان ما قلت خطاأ.    

قالت : 
  -  اإنك تخطيء ثم تعتذر.    هل يت�شاوى اخلطاأ والعتذار؟

  - ماذا يفيد العتذار بعد القول اجلارح؟ماذا تفيد اإعادة الن�شل اإىل غمده بعد اجلرح.    هل 
يزيل اأمل اجلرح اأو ي�شفى؟

جل�شت وان�شرفت عنه وتركته يفكر بخطيئته التي اأ�شيفت اإىل اأخطاء �شابقة، وما اأدرك كنه 
كالمها يف حينه ول اأثار  ريبته.    

الريح  كانت  النافذة،  اإىل  وتوجهت  واأ�شعلتها  لفافة.    اأخذتها  منه  وطلبت  قليل  بعد  نه�شت 
ت�شاحب العا�شفة الثلجية.    ما  كانت ترى الثلج ولكنها كانت ت�شمع �شوت الريح.    تلبثت هناك 
اإىل اأن اأنهت لفافتها ثم عادت وو�شعت عقب اللفافة  داخل املنف�شة، و�شغطت عليها بقوة ثم 

توجهت اإىل مكانها وجل�شت.    

بعد الواحدة بقليل.    �شاألته : 
  -  اأين كنت؟

رفع راأ�شه ونظر اإليها.    كان اأدمي وجهها قد �شفا واأخ�شلت عيناها قال : 
  -  �شاأكون هذه الليلة �شريحًا.    لن اأكتم �شرًا ولن اأخفي عيبًا، فاأنا على حافة النهيار.    

اأفاق جالل من النوم وفتح عينيه م�شدوهًا، فقد كان يحلم يف حلظة �شحوه، ظل معلقًا بني 
اأحمد  الدكتور  و�شمع �شوت  ا�شتكمل �شحوه  ثم  املكان  ول  احللم واحلقيقة، فما عرف  الوقت 

فا�شتعاد ح�شوره.    
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قال الدكتور اأحمد : 
واأنني  عليك  كذبت  نقودي.    لقد  وخ�شرت  مي�شر.    لعبت   "بوكر "  الليلة  �شهرة  يف  -  كنت    
واأعود  �شاعة  �شبقي  اأق�شي  الغواية.    قلت  تلك  مقاومة  قادرًا  على  كنت  نف�شي.    ما  لأخجل من 
اإليك.    وما كنا نتوقعه ح�شل ولي�س باإمكاين اإعادة املرحومة  اإىل احلياة.    قلت اأ�شبع نهمي واأعود.   
اأنك  اأنَّ هذا �شيذكرك به و�شيعيد لك ذكرى موؤملة،  واأعرف   فعلت مثلما يفعل والدك.    اأعرف 

�شت�شمئزين من �شلوكي ولكنني عاهدتك على ال�شراحة.    اأنا خجل للغاية.    

عقبت : 
  -  ما الفرق بينك وبني خالد اإذًا.    

اأجاب : 
  -  ل تذهبي اإىل هذا احلد اأرجوك.    ثمة اختالف.    

   قاطعته وقالت : 
  -  الفرق اأنك مقامر مع اأكابر القوم ويف �شالت ح�شنة الإ�شاءة فارهة، وخالد يقامر يف 

اأماكن �شيئة الإ�شاءة...    نتنة.    

قال : 
  - اأ�شاطرك الراأي باأن ما يجري هنا وهناك بنف�س ال�شوء واإن اختلف املكان، غري اأن ذلك ل 
ميثل �شرية حياتي، اأنا  اأذهب اإىل هناك مرة يف الأ�شبوع ولي�س من زمن بعيد.    حدث ذلك بعد 
طالقي باأ�شهر ومل اأفكر بعاقبة ذلك.    ما  اأحوجني �شيء للتفكري ب�شوء ما اأفعل.    اأما هذه الليلة 
فكانت اختبارًا حقيقيًا.    اأدركت �شقم و�شفاهة ما نقوم به.    احتقرت  نف�شي والآخرين.    ل تزيدي 

الأمر �شوءَاً علي اأرجوك.    

قالت : 
  -  �شوء على �شوء و�شر على �شر هذا هو ح�شاد احلياة.    

التفتت وراأت جالل يحدق يف �شقف الغرفة ناجيًا بنف�شه من هذا ال�شوء.    خاطبته : 
اآجاًل  اأم  عاجاًل  ولكنك  فقط،  العامل  عن  نف�شك  تعزل  اأف�شل.    اأنت  لي�س  اأي�شًا  -  واأنت    
�شت�شرتك بهذه اللعبة القذرة..    لعبة  احلياة و�شتجد اأنك يف ال�شباق اإىل الفوز باملغامن �شتتحول 

اإىل وح�س.    
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رد عليها : 
  - �شكرًا على ثقتك.    

قالت : 
  -  ملاذا تدعي اأنك حمل وديع.    اأمل ترتكب الآثام؟

نه�س وخطا ثم �شار يف و�شط ال�شالة وقال : 
  -  بلى.    لقد اقرتفت الكثري من ال�شيئات غري املنظورة.    لقد تواردت علي هذه الليلة منددة 

بي.    
اجته نحو الباب وفتحه ثم اأطل وقال : 

  -  ها اأن الثلج يت�شاقط و�شيك�شو الأر�س ويخفي عيوبها.    
   اأغلق الباب وعاد، ثم خاطبها : 

  -  دعي العيوب والآثام يف خمابئها ونا�شدي فينا اخلري.    لقد انق�شى يوم اجلمعة على �شره، 
واأ�شدل الثلج ال�شتار على  ما قد مت.    ا�شمحي لنف�شك    -  ولو ملرة واحدة    -  اأن تري �شيئًا جمياًل.   

 
فنت الدكتور اأحمد بهذا القول، فنه�س هو الآخر واجته نحو الباب وفتحه ثم خرج و�شار يف 
املمر.    كانت الأر�س  لزجة فحاذر يف �شريه ثم ارتقى الدرج ووقف يراقب ما ل يح�شى من نتف 

الثلج وهي تت�شاقط.    

قال جالل : 
باأمل  الوقت.    لقد حدثني  العميد طيلة  يت�شل مبنزل  اأ�شغله.    كان  الذي  القمار هو  -  لي�س    

�شديد عن ذلك.    لو راأيته حني  دخل لراأفت به.    
نه�شت دون اكرتاث ونه�س.    اجتها اإىل الباب ثم خرجا و�شارا يف املمر ثم �شعدا الدرج ووقفا 

اإىل جانب الدكتور  اأحمد.    التفت اإليهما وقال : 
  -  ماراأيكما بجولة يف �شيارتي اإنها قوية وت�شتطيع اأن ت�شق طريقها بدون �شعوبة.    

   وافقاه و�شار الثالثة نحو ال�شيارة.    اأخذ الدكتور اأحمد جمل�شه خلف املقود، وجل�شت دلل 
اإىل جانبه وجل�س جالل على  املقعد اخللفي.    اأدار حمرك ال�شيارة وانطلق ببطء.    و�شع �شريطًا 

يف م�شجلة ال�شيارة،  فانهمرت اإيقاعات البيانو.    
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اعتقد جالل اأنهم جميعًا و�شعوا حدًا للم هذه الليلة،  واأن الثلج الأبي�س الذي ك�شا عمان 
�شفى تلك الندوب، فاغتبط  واأرخى جذعه وتابع ت�شاقط الثلج وفكر اأن ما حدث معه هذه الليلة 
النهار.    مع مطلع  رذائله،  وليبداأ �شفحة جديدة  رذيلة من  نبذ  ي�شاعده على  بليغًا  در�شًا  كان 
 راأى يف هذا البيا�س الذي يجلل املدينة فتحًا مل�شار �شليم وحياة مغايرة.    اأما  دلل فقد م�شها 
بله �شديد وهي ت�شاهد نتف الثلج تت�شاقط بغزارة وتعيق الروؤية.    ا�شتكانت دون ياأ�س اأو رجاء، 
مع هذا  التفاعل  �شياق  متناثرة، جاءت يف  مبت�شرة،  تعليقات  الثنني يف  وعزفت  عن جماراة 
احلدث الكوين.    كانت قد بلغت  ذروة انفعالها وا�شتقرت الآن على هذا الهدوء الأبلة.    لقد كمنت 

ذكريات املا�شي كمونًا عفويًا، غري اأن تبا�شري غد  جديد اأف�شل قد تفتحت.    

والثلج  وعال  وهبط  عديدة،  بي�شاء  �شاحات  وحاذى  عديدة  �شوارع  اأحمد  الدكتور     اجتاز 
يت�شاقط وايقاعات البيانو  تتواىل وم�شاحتا الزجاج تدفعان الثلج عنه بال هوادة.    

   �شعرت دلل باخلواء فلم تعد تراقب الثلج واأغم�شت عينيها.    متلكها النعا�س فغفت.    راأت 
اأمها يف املنام.    راأتها مبنامة  بي�شاء ف�شفا�شة.    اقرتبت منها ومدت يدها نحوها وقالت : 

  -  تعايل دلل.    

قالت : 
  -  اأمي اأتركيني اأرجوك.    فاأنا متعبة بحاجة لقليل من النوم.    

ردت عليها : 
  -  ل..    ل تعايل.    

ثم اقرتبت منها وهمت بلم�شها، فقالت برجاء : 
  -  اأمي ل تلم�شيني.    دعيني اأنام.    

ردت عليها : 
  -  تعايل ننام معًا.    

قالت : 
  - ولكنك ميتة اأمي.    

اأجابتها : 
  -  ل...    لقد نه�شت من املوت.    انظري.    
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   نظرت وبدا لها كذب التي تخاطبها، فهي لي�شت اأمها واإن كانت ت�شبهها، هذه ال�شبيهة غريبة 
النظرات ولها نابان.    �شرخت وقالت : 
  -  اأنت ل�شت اأمي.    ابتعدي عني...    
   ابتعدت املراأة فتنف�شت ال�شعداء.    

   اأفاقت بعد هذا احللم وراأت كل ذلك البيا�س فازداد �شعورها باخلواء.    
م�شى من الوقت اأكر من �شاعة فاتخذ الدكتور اأحمد قرارًا بالعودة.    

   �شاأل : 
  -  يكفي؟

   اأجاب جالل : 
  -  يكفي.    

اأما دلل التي كانت ما تزال تعاين من غرابة حلم منامها فما عقبت.    
الزجاج  عن  الثلج  لدفع  امل�شاحتني  جهد  يراقب  وهو  الدكتوراأحمد  تذكر  العودة  طريق  يف 
وي�شغي اإىل مو�شيقى  �شايكوف�شكي، م�شهدًا �شينمائيًا من فيلم �شاهده منذ زمن طويل ماأخوذ 

عن م�شرحية يونانية قدمية، فقال : 

فقاد  مثلج،  يوم  يف  النتحار  قرر  قد  الفيلم  بطل  �شينمائي.    كان  مب�شهد  هذا  -  يذكرين    
�شيارته ب�شرعة دون اأن ي�شغل  امل�شاحتني، وراح ي�شغي لباخ والثلج يتزاحم على زجاج ال�شيارة 

حتى غطاه بطبقة كثيفة فما عاد يرى �شيئًا ثم  تهاوت ال�شيارة من اأعلى اإىل اأ�شفل واد.    
قالت دلل : 

  -  الآن.    افعل الآن مثلما فعل.    
   ومدت يدها لتوقف امل�شاحتني عن احلركة، فاأم�شك يدها واأبعدها.    

قالت غا�شبة : 
  -  ملاذا ذكرت الق�شة اإذًا.    ملاذا حتبب املوت اإيل بهذه الطريقة.    ملاذا..    ما الذي دفعك لرتوي 

هذه الق�شة؟  
اأجاب : 

  -  اإنها جمرد م�شهد �شينمائي خطر ببايل.    مل اأق�شد اأن اأثري لديك �شيئًا.    
خاب ظن جالل واأدرك اأن اأمل هذه الليلة ما انتهى.    واأدرك الدكتور اأحمد اأنه جازف برواية 
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الق�شة يف هذه الليلة،  فانكم�س وتابع قيادة ال�شيارة اإىل اأن بلغ املنزل.    
   عاد اجلميع اإىل املنزل.    كانت ال�شاعة بلغت الثالثة متامًا.    تفرقوا يف الداخل، اأخذ كل من 

الدكتور اأحمد وجالل مقعدًا  ودخلت دلل اإىل غرفة النوم.    ارتع�شت حني دخلت.    
لقد فقدت هذه الغرفة كائنًا عزيزَاً وغدت خواء حم�شًا.    ما زال املوت عالقًا فيها وها هو 
يثري يف اأو�شالها رعدة  وبرودة.    مل تعرف ماذا تفعل هنا.    ما اأحبت اجللو�س ول ال�شتلقاء على 

ال�شرير ول الوقوف.    

اإن املوت ليدنو منها كثريًا، اإنه مفزع.    جاءها ر�شوله يف املنام على هيئة امراأة مراوغة لها 
اأنياب.    اإنه ماثل اأمام  عينيها الآن و�شط ذلك البيا�س.    اجلدران بي�شاء ومالءة ال�شرير بي�شاء 
معطفها  يف  وهي  الليلة؟  هذه  كثريًا  األي�س  البيا�س  كله  اأبي�س.    هذا  املدينة  ك�شا  الذي  والثلج 
املوت  الرغبة يف  العي�س.    هل  وي�شلبها  الروح  يحا�شر  الذي  البارد  البيا�س  و�شط هذا  الأ�شود 
كامن يف البيا�س الذي يحيط بها اأم ال�شواد الذي تت�شربل به.    اإنها وحيدة و�شط كل هذا البيا�س 
 وداخل هذا ال�شواد.    وحيدة ل يجمعها اإىل كائن اآخر جامع.    ل يجمعها اإىل الدكتور اأحمد جامع 
العمة جامع.    اأية ح�شيلة حياة هذه.    وماذا عن  اإىل  اإىل جالل  جامع ول يجمعها  ول يجمعها 
الغد.    هل �شتحتمل غدًا اآخر.    هل �شتحتمل وحدتها  و�شيقها بالآخرين واأحقادها.    كان يجب اأن 
تقتل اأبا هوميل هذا امل�شاء ثم تقتل نف�شها.    ملاذا ما فعلت ذلك.    اأي رجاء  يف غد اآمن.    توجهت 
اإىل حقيبة يدها.    فتحتها واأم�شكت بامل�شد�س.    اأ�شابتها رعدة فرتكت امل�شد�س واأغلقت احلقيبة 

 وخرجت من الغرفة اإىل ال�شالة.    

كانت ال�شالة على الكثري من العالت املنظورة وغري املنظورة مكانًا اأقل اإجحافًا فيما يتعلق 
بدلل، فتقبلت اجللو�س،  غري اأنها ناأت بنف�شها عنهما.    

كان الدكتور اأحمد مبتئ�شًا ابتئا�شًا �شديدًا، فما رغب يف حوار لن يعرب بال�شرورة اإل عن حالة 
والذي  والذي ما عرفه من قبل،  �شنًا  الأ�شغر  ال�شاب  بوؤ�شه، وما رغب يف  اإ�شراك جالل وهو 
قد ل يراه مرة اأخرى، يف همومه.    طامن  راأ�شه واأذعن ملوجات من الأمل توالت عليه.    لقد اأدرك 
منذ بع�س الوقت �شراب وهمه، فهو لن ي�شل اإىل ال�شلطة ول  ت�شمح طبيعته بذلك.    كما اأنه عجز 
عن جماراة اأ�شحاب املال والنفوذ، ولهذا ارت�شى معا�شرة من هم دون ذلك ،وقنع  باأ�شلوبهم 
ال�شاخر الذي يتناول كل �شيء وكل اإن�شان، واأَِمَل يف الزواج وبدء حياة جديدة مع دلل مطهرة 

من كل  رج�س ومن كل طمع.    



الليل، غلظة مالحمه وجهامة ج�شده  اأول  به.    ا�شتعاد ح�شوره يف  نف�شه يفكر  ووجد جالل 
اأخرى، منهكًا ك�شري  وذلك املعطف الذي يك�شبه  وقارًا منفرًا.    ا�شتعاد ح�شوره حني عاد مرة 
اخلاطر زائغ الب�شر، وهو الآن يجل�س خمذوًل ل  ي�شعفه اأحد.    اإنه ينتمي اإىل جيل فقد هويته 

واإىل �شريحة متذبذبة ولكنها ل تعرف �شماحة النف�س.    

وهو اإن جال�شه يف هذا املكان البائ�س واإن اأ�شركه يف رحلة ثلجية، فقد فعل ذلك م�شطرًا لن 
هدفه الفوز بدلل، فهي  متلك كل املقومات لتجعله يفعل اأي �شيء للفوز بها.    قرر هو الآخر اأن 

يتجنب اأي حوار معه.    

   اأخرج الدكتور اأحمد علبة تبغه وقبل اأن يتناول لفافة، نه�س واجته اإىل دلل التي جل�شت على 
طرف املقعد الطويل،  وقدم لها علبة التبغ فاخذت لفافة، اأ�شعلها لها وجل�س اإىل جانبها.    رغب 

يف حمادتثها، غري اأن احلديث تعذر عليه بعد  �شمت طويل قال : 
  -  يرحمها اهلل.    كانت امراأة فا�شلة.    

   ما اأعطت قوله اأية اأهمية، فمثل هذا الكالم ل يرد اإل من غريب اأو �شخ�س ل يق�شد العبارة 
بذاتها، بل مبا قد تفتح  جماًل حلديث اآخر حتى لو دار يف ال�شياق ذاته.    تابع : 

  -  كانت عزيزة النف�س، كرمية.    
   اأهملت مالحظته هذه اأي�شًا.    

تابع : 
  -  لها ذوق اأهل لبنان.    لكم كانت اأنيقة، لطيفة املع�شر ومائدتها �شهية.    

ما عادت حتتمل.    قالت : 
  -  اأرجوك دكتور اإنك توؤملني.    األ تعرف ذلك؟

قال : 
  -  لي�س الأمر بيدي.    لقد كانت عزيزة علي وكذلك كان اأبوك.    

   قالت : 
  -  اأرجوك حتدث يف مو�شوع اآخر.    



   قال : 
  -  اإنني اأفكر بك، هل �شتبقني وحيدة؟

قالت : 
  -  اأنا دائما وحيدة حتى مع وجود اأمي.    

قال : 
  -  اأنا ل اأق�شد هذا النوع من الوحدة، فاأنا اأ�شعر بالوحدة حتى واأنا حماط بالأ�شدقاء.    اأنا 

اأحتدث عن الوحدة مبعناها  املادي والجتماعي، حني ل جتدين حتى من تتحدثني اإليه.    

   ردت عليه : 
  -  عمتي ما زالت موجودة.    

�شاأل با�شتغراب
  -  عمتك؟ ! ؟

اأجابت : 
  -  نعم عمتي.    

قال : 
  -  كنت �شرت�شلينها اإىل ماأوى العجزة.    األي�س كذلك؟

ردت : 
  - وقد اأفعل ذلك.    ل اأعرف ماذا ميكن اأن يحدث.    لقد نف�شت يدي من العامل.    قد اأتقبل اأي 

�شيء اأو ل اأتقبل �شيئًا على  الإطالق.    
   تاأكد له الآن اأن عر�س الزواج مرفو�س واأن الوقت غري منا�شب ملفاحتتها يف املو�شوع. 

   نه�س وقال : 
  -  ا�شتاأذن الآن.    ا�شعر باإرهاق �شديد.    �شاآتي يف النهار لأتكفل مبرا�شيم الدفن.    



نه�س و�شار ب�شع خطوات ثم التفت اإىل جالل، وقال : 
  -  دعني اآخذك يف طريقي ولنرتك دلل تاأخذ ق�شطًا من الراحة، فالنهار �شيكون متعبًا.    

   قال جالل : 
  -  اأنا باق.    

نظر اإليه بحنق.    كانت نظرته احلانقة �شببًا يف حنق مماثل، ف�شاأله مغتاظاً : 
  -  ملاذا تنظر اإيل هكذا؟

   اأجاب : 
  - لأنه من غري املعقول اأن تبقى.    دلل بحاجة اإىل راحة.    

قالت دلل : 
  -  اإذا كنت اأنت ل ت�شتطيع اأن حتتمل ق�شاء ليلة واحدة معي يف اأ�شوا اأوقاتي.    فلماذا ل ترتكه 

و�شاأنه؟ ملاذا تريد منه  هو الآخر اأن يتخلى عني؟

   اأجاب : 
  -  اأنا ل اأتخلى عنك.    اأنا اأريد لك الراحة.    

نه�شت م�شتفزة وقالت : 
  -  اأية راحة هذه التي تتحدث عنها.    اأراحتك اأنت اأم راحتي اأنا؟هل تعرف ماذا �شيحدث يل 
اإذا خلوت بنف�شي هل تعر  ف ما ينتظرين يف غرفة النوم.    ؟ اإن املوت ما زال يخيم هناك ول 
اأ�شتطيع احتماله.    اذهب اأنت واتركه طاملا اأنه  قادر على احتمال رفقتي على ما فيها من �شوء.    

قال : 
  -  اأنت حمقة.    لن اأذهب اأنا كذلك.    

عدل عن الذهاب وجل�س وظلت هي واقفة ثم توجهت اإىل النافذة وتلبثت هناك.    نه�س هو 
الآخر و�شار �شوب النافذة  وقال : 

  -  اأما كان م�شهد الثلج رائعًا ؟ ي�شعب اأن نراه من هنا.    
ما اأجابت.    

قال : 



  -  اأظنُّ اأنه �شي�شتمر يف الت�شاقط.    

   بقيت على �شمتها.    
  -  األي�س لديك ما تقولينه؟ اأنت متتنعني عن احلديث وتزيدين الأمر �شوءًاً.    

ما اأجابت.    

قال : 
  -  مل كل هذا ال�شمت.    اأنت اإمنا تعاقبينني.    

اخرجها اإحلاحه عن طورها.    ابتعدت عنه ووقفت يف و�شط الغرفة وقالت : 
  -  اإنك تدفعني اإىل احلديث واأنا ل�شت يف حال ت�شمح يل مبجاراتك.    لقد كنت دائمًا اأنت 
املتحدث واأنا امل�شتمعة.    فما  حدث الليلة؟.    اإنني اأنز اأملًا لكل ما جرى يل يف حياتي وملا جرى هذه 
الليلة.    اإنني ل اأرى اإل خرائب حياتي  وفجاءات القدر القا�شية، واأنت ما �شاعدتني اأبدًا.    كنت 
حتدثني عن ف�شاد العامل وكاأنني ل اأراه.    كنت تقنعني اأن ل خري  يف النا�س وكاأنني كنت اأرى اخلري 
فيهم.    كنت تاأتيني لتلقى بهمومك علي ثم ت�شعر بالراحة ومت�شي اإىل �شهرة مع  ا�شدقائك اأو 
تعود اإىل منزلك الوثري، ح�شن الإ�شاءة والتهوية والتدفئة ويف ال�شباح تاأتيك اخلادمة بالقهوة 
والع�شري.    اأية مفارقة هذه؟اأنت تفتح يل اجلرح وترباأ من �شيقك.    لقد عر�شت علي الزواج هذا 
�شحيح، لأنك تريد اأن تزيد اإىل  اأ�شيائك اجلميلة زوجة جميلة ولكنك ل تعرف اأي قبح داخل 

هذا اجلمال.    

نزعت معطفها وقالت : 
  -  هذا اجل�شد الذي يفتنك بجماله.    اإنه ميتلئ قبحًا يف الداخل.    

   ما عادت قادرة على امتالك زمام نف�شها.    اأخذ ج�شدها يرتع�س وعيناها تقدحان �شررًا.   
 اأدرك جالل اأنها ترتكب حماقة  الآن فتوج�س �شرَاً.    

   تابعت   : 
  -  لقد قرعت اأجرا�س الإنذار.    

نهرها الدكتور اأحمد قائالً : 
  -  اأنت �شيئة املزاج فقط.    كفي عن هذا الهراء.    



ردت عليه : 
  -  ل توجه اإيل اأوامر فل�شت حمظيتك.    اأنا �شيئة املزاج، هذا �شحيح، فهل كنت تتوقع مني 
اأن اأكون ح�شنة املزاج.    اأنا  يف قمة ال�شوء الآن، ول اأتلقى توجيهات اإل من �شيدي ال�شر.    الآن قل 

�شيدي ال�شر ماذا اأفعل.    اأنا يف خدمتك الآن.    التفتت اإىل جالل وقالت : 
  -  اأما حذرتك من �شر نف�شي من قبل، ملاذا مل تذهب حني عزمت على الذهاب.    الآن اأقول 

لك اذهب ول تعد.    
اأدرك جالل اأن الدكتور اأحمد ما �شبق واأن راآها على هذه احلال، واإل حلاذر كثريًا وتفادى 

اأن يثريها.    قال : 
  -  وعدتك اأن اأبقى مهما راأيت منك.    

ردت عليه : 
  -  �شتندم اإذًا.    �شتندم كثريًا.    

اإل     ثم اندفعت اإىل غرفة النوم.    ما كانت تعرف ملاذا عادت اإىل غرفة النوم، فلي�س فيها 
على  ال�شطجاع  ول  للخلوة  طلبًا  ج��اءت  بي�شاء.    ما  م��الءة  حتط  على  ال�شوداء  امل��وت  ظالل 
اأ�شاءها يف حياتها،  ما  لنداءات خفية  غام�شة.    كان كل  الذهن.    نهبًا  ال�شرير.    كانت م�شو�شة 
كل ما تاآذت منه يتعاظم الآن، فيعزز لديها م�شاعر الإحباط واخلط، حتركت  بانفعال و�شربت 

احلائط بكفيها، ل �شالم لنف�شي اإل باملوت.    ولكن املوت خميف، �شاعدين يا ربي.    

قال جالل : 
  -  لهذا اأنا باق.    �شرتتكب حماقة دكتور.    اأنا واثق من ذلك.    اأنا كنت هنا طيلة الوقت وراأيت 
منها ما يثري الفزع حقًا.    دعنا نفعل �شيئًا.    يجب اأن مننعها دكتور.    يجب اأن نح�شل على امل�شد�س.   

 
نه�س و�شار باجتاه الغرفة.    حلق به الدكتور اأحمد.    �شمعت وقع اأقدامهما تقرتب، فا�شت�شاط 
غ�شبها اأكر وازدادت  حمى انفعالتها.    اأغلقت الباب باملفتاح وعالت كما عالت مع الريح من 

قبل.    قرع جالل الباب وقال : 
  -  دلل افتحي الباب اأرجوك.    اأنا �شريك ليلتك.    اأريد اأن اأحتدث اإليك.    



   ردت عليه : 
  -  ابق مكانك اأف�شل لك.    

خاطبها الدكتور اأحمد ورجاها اأن تفتح الباب.    

قالت : 
  -  واأنت اأي�شًا ابق مكانك.    ل اأريد اأيًا منكما.    ل اأريد اأحدًا.    اتركاين و�شاأين.    

   حاول جالل فتح الباب فوجده مغلقا باملفتاح.    التفت اإىل الدكتور اأحمد و�شاأله : 
  -  هل نك�شر الباب؟

اأجابه : 
فقط.    اإليها  نتحدث  حلالها.    دعنا  تركت  لو  تفعله  ل  قد  فعل،  اإىل  ذلك  -  ل..    �شيدفعها    

 ن�شاغلها يف احلديث.    

رد عليه : 
  -  اأما كفاك ما فعل حديثك بها.    

طاأطاأ راأ�شه وقال : 
  -  جرب حظك اأنت.    اأنتما يف �شن ال�شباب ومتلكان مفاتيح م�شرتكة.    

رد عليه : 
  -  اأنت بهذا غلطان.    فقد قفزت فوق مرحلة ال�شباب.    

حملت الكر�شي من فرط غ�شبها وهياجها واألقت به على الأر�س.    �شمعا ال�شوت.    ت�شاءل : 
  -  ترى ماذا تفعل؟

�شمعاها تقول : 
  -  اأ�شرب، �شربك املوت، ت�شرب امي ياجبان.    ت�شكر يف اخلارج وت�شرب اأمي، واأنت ت�شربني 

يا تافه...    اأرحمني  اأرجوك.    

   �شرخت ب�شوت عال : 
  -  عمتي.    

اندفعت نحو الباب و�شربته بقب�شي يديها.    ونادت   : 



  -  عمتي    -  اأين اأنت.    الآن تختبئني اأيتها اخلبيثة.    اإنني بحاجتك الآن.    

قال جالل : 
  -  اإنها ت�شاأل عن العمة.    اقرع بابها يا دكتور وجيء بها.    خال�شنا يف العمة الآن.    

ا�شتجاب دون تردد وذهب اإىل غرفة العمة وطرق بابها ثم فتحه وهز ج�شدها، وقال :  
  -  اأفيقي.    

فتحت عينيها فزعة.    

قال : 
  -  دلل يف حالة انفعال �شديد.    اإنها ت�شتغيث بك.    

   هبت واقفة.    
  -  اأنها تغلق باب الغرفة وت�شتغيث بك.    مل ن�شتطع فعل �شيء.    

اندفعت اإىل الغرفة، فرتاجع الثنان اإىل ال�شالة.    نادتها : 
  -  دلل اأنا عمتك افتحي الباب.    

ردت عليها : 
  -  انتظري قلياًل.    �شاأعلن احلرب.    

قالت : 
  -  �شافاك اهلل يا ابنتي.    اأية حرب هذه.    

واألقت  عطرها  ال�شرير.    اأخرجت  على  وو�شعته  امل�شد�س  حقيبتها.    اأخرجت  دلل  فتحت 
اإىل اجلدار ثم  اأخرجت القداحة الذهبية واألقت بها  به على الر�س، ففرقع وتناثر  الزجاج، 
ال�شفاه، ور�شت خطوطًا على وجهها، كما  يفعل حماربو الهنود احلمر.    اأخذت  اأحمر  اأخرجت 

امل�شد�س وفتحت الباب، فزعت العمة اإذ راأتها بهذه الهيئة وبيدها امل�شد�س.    قالت  دلل : 
  - عمتي.    اأبو هوميل ما زال حيًا.    اأتذكرين حني هجمت على منزله ونه�شت حلمة باأظافرك.   

 كان يجب اأن تقتليه اآنذاك.    اإنه ما زال حيًا.    فلنذهب ونقتله.    

قالت العمة : 
  -  بودي اأن اأق�شم حلمه.    ولكن لي�س الآن يا ابنتي.    اأنت جمهدة.    



ردت عليها : 
  -  ل..    ل�شت متعبة �شوف اأ�شفي غليلي هذه الليلة.    اأنا واأنت و�شلنا نهاية الطريق، مل يعد لنا 

مكان يف هذا العامل.    هذا  العامل لي�س لنا، دعينا ننتهي من كل ذلك قبل اأن يطلع ال�شباح.    
ت�شبثت بها العمة وبكت.    قالت : 

  -  �شالمة عقلك.    اهلل يبعد ال�شر عنك.    اهدئي يا ابنتي
اإىل  باندفاعها  ال�شالة.    فوجئا  اإىل  واندفعت  الأر�س.    تركتها  على  ف�شقطت  بقوة  دفعتها 
ال�شالة بهذه الهيئة التي تعرب  عن فقدان الر�شد، وترقبا مبهورين ما ميكن اأن ت�شفر عنه هذه 

الندفاعة املجنونة.    �شحكت �شحكة ه�شتريية وقالت : 
  -  اأتريان كم اأنا دميمة.    هذا اأنا على حقيقتي.    ملاذا اأنتما مرعوبان.    اأمل تريا هنديًا اأحمر من 

قبل.    اأمل تعرفا ماذا حل  بالهنود احلمر؟األي�س من حق الهندي الأحمر اأن يقاتل اأعداءه؟
   ما جروؤ اأي منهما على النطق.    فقالت غا�شبة.    

  -  اأجيبا.    ملاذا خر�شتما فجاأة؟

قال جالل : 
  -  اأريحينا بربك واأريحي نف�شك.    

   ردت عليه : 
  -  اأمل اأحذرك.    اأنت طلبت البقاء.    

حتاملت العمة على نف�شها وحلقت به.    قالت دلل   : 
   -  اأين هو اجلرنال اأبو هوميل.    �شاأق�شي عليه.    

ثم توجهت اإىل الدكتور اأحمد : 
  -  اأنت من مع�شكره.    اذهب وجئني به.    

   �شوبت امل�شد�س نحوه وقالت : 
  -  هيا الآن.    

فقد الدكتور اأحمد �شالبته وبدا كقط مذعور.    
خاطبها جالل بهدوء.    

  -  اأهدئي دلل.    الدكتور اأحمد يف مع�شكرك.    اإنه يحبك ويتمنى لك اخلري.    



قالت : 
  -  ل احد يحب الآخر يف هذا العامل.    حتى اأنت ل تعرف احلب، اأنت تخدع نف�شك بالقراءة 
وتخاف اأن تت�شل بالنا�س.    ما نفع اأفكارك اإذا كنت ل ت�شتطيع اأن حتب وتكره.    ما نفعك.    اأنت 

بدون جدوى.    
اختلط الأمر على جالل، فما عاد مييز بني احلقيقة وامل�شرح، ول عاد يعرف اإن كانت هذه 
رغبة منها يف اأداء دور  م�شرحي يرتك اأثره الوا�شح فيهما اأم �شربًا من اجلنون م�شها فما عادت 

تعرف ما تريد.    

قال : 
  -  ان�شي اأمري.    اأنا اأوافقك الراأي على كل ما يت�شل بي.    لقد كنت غائبًا غيابًا �شبه كامل 
حتى جئتني اأنت واأريتني ما  كانت ذاهاًل عنه.    اأما هو فال ي�شتحق منك هذا التهام.    كان الوحيد 

الذي ما تخلى عنكم بعد وفاة الوالد..    اأنت قلت يل  ذلك.    
   قالت : 

  -  هو م�شوؤول عما حدث يل الليلة.    كان يعرف اأن اأمي متوت، ومع ذلك ماذا فعل ليخفف 
عني.    جال�س ابنته ثم ذهب  ليقامر.    رمبا ما كنت اأخرج للبحث عن خالد لو كان معي، ما كنت 
ال�شرطة.    هناك حترك  املزرية،  وما كنا دخلنا مركز  الأماكن  تلك  اإىل  وملا ذهبنا  اإذًاَ  جئتك 
غ�شبي، هناك تذكرت ما فعله اأبو هوميل بي.    لقد جاهدت لكتم غ�شبي.    اأنت اأي�شًا يجب اأن 

تتاأثر.    اأنت اأي�شًا هندي اأحمر.    دعنا نذهب اأنا واأنت.    اأنا اأقتل اأبا هوميل واأنت تقتل املحقق.    

اأجاب : 
  -  اإذا كان ل بد من ذلك فلنرتك الأمر اإىل و�شح النهار.    يجب اأن نعد خطة حمكمة.    اأهدئي 

الآن ودعينا نفكر بعقل  بارد.    

قالت : 
  -  اإنك اإمنا تريد ك�شب الوقت.    

   انتهز الدكتور اأحمد فر�شة هذا احلديث، فنه�س وتقدم باجتاهها.    نهرته فوقف يف مكانه.   
 تراجعت وا�شندت ظهرها  اإىل اجلدار وقالت : 

  -  لحتاول ثانية.    



ثم رفعت امل�شد�س اإىل �شدغها وقالت : 
  -  اأعّني يا رب.    

هتف الدكتور اأحمد.    
  -  ل دلل...    ل...    لتفعلي.    اأقتليني اأنا اأوًل.    لقد اأخطاأت بحقك.    اأنت م�شيبة بكل ما قلته.   

 لقد جعلتني اأدرك الآن واأرى  دمامة نف�شي.    
ثم اأنهار وانتابته حلظة بكاء، ثم قال : 

  -  اأنت عزيزة عندي، اأنت مثل ابنتي، �شدقيني.    
اأبعدت امل�شد�س عن �شدغها وقالت : 

  -  اأنت تبكي.    لقد بكيت مرتني هذه الليلة.    بكيت من اأجلي.    اأنت متلك عاطفة اإذًا، انه�س 
اأرجوك.    

قال : 
  -  اتركي امل�شد�س اأوًل.    

قالت : 
  -  ل اأ�شتطيع.    

�شاأل برجاء : 
  -  ملاذا ؟

  -  لأن ال�شيطان تلب�شني.    
اأعادت امل�شد�س اإىل �شدغها فهتف : 

  -  ل.    دلل..    ل تقتلي نف�شك.    

قالت : 
  -  من يتحدث عن القتل.    اأنا ل اأقتل.    ل اأقتل نف�شي.    لقد دعتني اأمي للحاق بها.    هذا كل ما 

يف الأمر.    قالت اإنها تخ�شى  علّي من بعدها.    �شوف اأحلق بها.    

   قال : 
  -  اأرجوك.    اأنا اأحفظ �شر اأمك.    اأنا الذي اأحمل نداءها.    فقد قالت يل.    ملاذا ل تتزوج دلل.   



 �شوف تدخل ال�شعادة اإىل  بيتك وحتميها.    ولول رغبة اأمك ما جروؤت على طلب الزواج منك مع 
اأنني كنت مغرمًا بك.    كنت اأفكر بفارق العمر  واأخ�شى م�شارحتك مب�شاعري، ولذلك ما كنت 
اأعرف ماذا اأقول.    كنت اأ�شعر بالراحة عندما اأزورك.    كنت اأجيئك  متاأملًا اأحيانًا واأحتدث عن 
ال�شر الذي ي�شود العامل دون اإح�شا�س بامل�شوؤولية.    اأنت حمقة متامًا.    كنت اإزاءك اأ�شعر اأنني  اأنا 
ال�شعيف واأنت القوّية.    اأدرك الآن غبائي واإثمي.    لقد تخليت عنك يف اأكر الأوقات حاجة اإيل.   
 اأنا �شخ�س اأناين ل  يحب اإل نف�شه، لقد اأظهرت يل عيوبي هذه الليلة.    لقد راأيت بجالء �شاطع 

رثاثة نف�شي، وهذه م�شاعدة منك لن اأن�شى  ف�شلك فيها، اأعدك اأنني لن اأكرر اأخطائي.    
كانت العمة يف هذه الأثناء قد ت�شللت حتى �شارت قريبة منها.    وحده جالل كان قد لحظ 
اآماًل على  بتبادل احلديث.    لقد علق جالل  ان�شغال  اأحمد  لأن دلل  والدكتور  الناجح،  ت�شللها 
اقرتاب العمة اإىل هذا احلد، فقد ميكن لها اأن تنجح  يف الوثوب اإليها وانتزاع امل�شد�س اإذا ما 

اأبعدت دلل يدها، غري اأنها ظلت ت�شع فوهة امل�شد�س على �شدغها.    

تابع : 
  -  اأنا �شخ�س فا�شل.    كنت اأرزح حتت وطاأة ف�شلي.    �شاأتعظ الآن واأختار اأ�شلوب حياة ينا�شبني.   

.    اأرجوك  �شرتين كم قد تغريت.      اقبلي بي زوجًاً

قالت : 
  -  لن اأكرر خطاأ اأمي.    لن اأمنح حياتي لرجل ير�شيني حينًا ثم ينقلب علّي وي�شربني كلما 
�شاق به احلال اأو خ�شر  �شيئًا.    اأنا ل اأقبل لنف�شي ذلك.    لقد انتهى الأمر.    اأنتم �شهود اللحظة 

الأخرية، اأغم�شت عينيها وقالت : 
  -  �شاعدين يا رب.    

وثبت اآنذاك العمة، غري اأن دلل كانت قد �شغطت على الزناد، �شغطت على الزناد واأحدثت 
الطلقة دويًا هائاًل،  اأحدث املوت دويًا، وتهاوت دلل.    األقت العمة بنف�شها فوقها ونه�س الدكتور 
اأحمد وجثا.    ثم اأبعد العمة برفق وو�شع  راأ�شه على ال�شدر وقال جلالل الذي اقرتب، قال من 

خالل دموعه : 
  - ماذا تفعل يا غبي؟ اذهب فورًا.    هذه جرمية و�شوف اأبلغ ال�شرطة.    



قال جالل : 
  -  لتاأت ال�شرطة.    لتاأت ال�شياطني.    اأنا �شريك كامل ال�شراكة.    ولن اأبرح هذا املكان.    

نه�س الدكتور اأحمد واأم�شك به من كتفه ثم دفعه نحو الباب ودفعه دفعه اإىل اخلارج ثم 
اأغلق الباب باملفتاح.    

تلبث يف مكانه ل يقوى على مبارحة املكان ثم حاول فتح الباب فلم يوفق.    طرق الباب بيديه 
فما ا�شتجاب له اأحد.    نادى باأعلى �شوته، غري اأن �شوته ذهب �شدى، فقد دخل الدكتور اأحمد 

غرفة النوم ليت�شل مبركز ال�شرطة.    

راأى جالل اأن ل فائدة من بقائه، فقد اأغلق الباب دونه، وما عاد له دور يف اخلامتة املريعة.   
 لقد انتهت اللعبة ال�شعبة  و�شقط املمثل البارع عن خ�شبة امل�شرح �شريعًا.    �شقط الفار�س ال�شهم 
ال�شجاع عن جواده �شريعًا.    �شقطت ال�شو�شنة  �شريعة.    �شار حرًا ولكن لي�س كالأحرار، طليقًا، 
ي�شلكه.    تعر وهو يجتاز املمر، تعر  لي�س كالطلقاء.    طريقه �شالك ولكن ل يعرف كيف  ولكن 
فزعًا،  خائفًا  م�شتت اخلاطر  بعد جهد،  ال�شارع  �شقط.    بلغ  الدرج،  ي�شعد  وهو  تعر  و�شقط، 
وحزينًا.    �شار يف املدى الأبي�س املفتوح، يف املدى البارد املحايد.    الثلج يت�شاقط، يتطاير نتفًا 
هناك...    اأ�شري  عالقًا  زال  ما  الف�شاء.    ب�شره  يف  ب�شره  يطلق  ل  وهو  رحب  �شا�شع  ف�شاء  يف 
فوق  ال�شود  بالزهرات  الأحمر  بف�شتانها  دلل  الدموي،  يرى  احلا�شم  امل�شهد  الأخري،  امل�شهد 
�شدرها وهي تهوي، والعمة تهوي فوقها والدكتور اأحمد يهوي  ويجثو على الأر�س.    يرى ال�شو�شنة 
تنق�شف وتهوي.    يرى �شريكة ليلته وهي مت�شي وترتكه م�شدوهًا.    يرى املوت  الكامن يف طيات 
كان على  فارق.    املوت  ما  واآخ��ر  ما �شادف  اأول  املوت  ثوبها.    كان  زه��رات  ن�شيج  معطفها ويف 
 ال�شرير واملوت كان داخل دلل.    كان برفقة املوت طيلة الوقت.    فك املوت اإ�شاره واأطلقه، ولكن 

لي�س من الطلقاء.    حجم الكارثة كبري ونف�شه تنوء حتت ثقلها.    

�شار ل يدري اإىل اأين، لي�س اإىل جهة معينة، لي�س اإىل مكان معني، ل يريد الختباء اأكر، ل 
يريد الحتماء الآن.    �شار دون هدف.    �شار وتعر و�شقط.    ارتفعت حرارته وتخاذل ج�شده وخارت 
القاتلة.    الر�شا�شة  الر�شا�شة  دوي  ي�شمع  بال�شيارات  والأ�شجار.    كان  توقف.    ت�شبت  وما  قواه 
الر�شا�س  خمرتع  اهلل  لعن  اهلل  الر�شا�س،  الرحمة.    لعن  تعرف  ل  التي  الر�شا�شة  الآثمة، 
�شريكة  هامدة.    قتل  الر�شا�س  جثة  ودلل  راأ�شه  يف  يطن  الر�شا�شة  وال�شالح.    دوي  والبارود 
ليلته، من فتح عينيه على الرعب، من فتح عينيه على احلقائق، من اأراه عمان على حقيقتها، 



من  ك�شف له ال�شر املكتوم، من ك�شف له اخلديعة واأظهر له احلقيقة.    
اأول  وبلغ  العني  راأ���س  �شارع  بلغ  القوى،  خائر  اخلطو،  ثقيل  كال�شائر،  لي�س  �شار..    ولكن 

النهار.

    انتهت



1955-2005

حملية  م�شرفية  موؤ�ش�شة  اأول  بذلك،  فكان،   ،1955 العام  الأردين،  الأهلي  البنك  تاأ�ش�س 
�شهدته  الذي  النوعي  القت�شادي  التطور  اآليات  من  بدفع  تاأ�شي�شه  وكان  البالد.  يف  الن�شاأة 
اململكة الأردنية  الها�شمية يف عقد اخلم�شينيات، وانتقل بها من مرحلة القت�شاد التقليدي اإىل 

القت�شاد احلديث القائم على ال�شناعة والتجارة واخلدمات.

اإّل اأّن الدللة الأراأ�س لتاأ�شي�س البنك الأهلي الأردين، اآنذاك – والتي ظّلت تطبعه بطابعها 
وتطوير  ا�شتحداث  اإىل  املحلي  املجتمع  حلاجة  الدينامية  ال�شتجابة  يف  تتمّثل  كانت  دائمًا- 

موؤ�ش�شة م�شرفية وثيقة ال�شلة مبطالبه العيانية وثقافته واأفكاره.

يف  والطليعي  اخلا�س  موقعه  على  الأردين  الأهلي  البنك  حافظ  الالحقة،  العقود  وطوال 
وكان  املتنامية.  احتياجاته  خدمة  يف  توّقف،  دون  من  نف�شه،  وو�شع  الوطني،  القت�شاد  قلب 
هذا اخلط هو الأ�شا�س يف تو�ّشع البنك، حمليًا واإقليميًا، ويف تراكم قدراته وخرباته وعالقته 
امل�شرفية  اخلدمات  تقدمي  وهي  الأ�شا�شية،  ميزته  �شي�شبح  ما  البنك  تابع  وهنا  وخدماته. 

باأ�شلوب �شخ�شي، ورعاية م�شالح جمهوره، وتفّهم مطالبهم وتلبيتها.

ولذلك، فاإّن جياًل وراء جيل من رجال الأعمال واملواطنني الأردنني – والكثري من الأ�شقاء 
ومنهم  را�شخة،  اإذن،  الثاين، جذورنا،  بيتهم  مثابة  الأردين،  الأهلي  البنك  يعتربون  العرب- 
ياأتي م�شمون �شعارنا: "التزام نحو التمّيز والتجديد" وهو ما يعني التزامنا بالبحث الدوؤوب 
ومع  والعربي،  الأردين  القت�شاد  تطّورات  مع  جتاوبًا  الأكر  واخلدمات  والآليات  الأفكار  عن 
احلميم  ارتباطنا  �شوء  يف  ذلك  وكل  والأف��راد.  للموؤ�ش�شات  واملتنامية  املتجّددة  الحتياجات 

باأ�شالة انتمائتا الجتماعي والثقايف.



الربنامج الثقايف
البالد،  يف  الأك��رب  هي  ف�شيف�شائية  جدارية  تنت�شب  بعّمان،  امللكي  املركز  من  بالقرب 
التقاليد  اإىل  الأردين  الأهلي  البنك  التي متّثل حتية من  الذكريات".  بهجة  "عّمان..  جدارية 
اإىل  البنك  اأهداها  وقد  الف�شي�شفاء،  التاريخ:  عرب  الأردنية  الت�شكيلية  الفنون  لأهم  القدمية 

عّمان، عا�شمة الثقافة العربية للعام 2003.

وهو  الوطني؛  اخلا�س  للقطاع  والثقايف  الجتماعي  بالدور  الأردين  الأهلي  البنك  يوؤمن 
يويل، انطالقًا من ذلك، اهتمامًا كبريًا بدعم الن�شاط الثقايف الراقي متعّدد الوجوه، مبا يف 
ذلك الن�شر النوعي للدرا�شات الجتماعية والتاريخية والفكرية، والأعمال الإبداعية، للمثقفني 
والأدباء الأردنيني، وكذلك تقدمي الدعم الإداري واملايل للهيئات الجتماعية والثقافية والندوات 

واملوؤمترات املتخ�ش�شة، بالإ�شافة اإىل رعاية الفنون الت�شكيلية وامل�شرحية.

يف  الأك��رب  للنمّيات".  الأردين  الأهلي  البنك  "متحف  باإن�شائه  خ�شو�شًا،  البنك،  ويعتز 
املنطقة، الذي ي�شم حوايل 4000 قطعة نقدية و12000 م�شكوكة ومنّية، تعر�س تاريخ الأردن 

والعرب عرب الع�شور.

معّينة،  �شيا�شات  ت�شجيع  الثقايف،  ن�شاطه  وراء  من  الأردين،  الأهلي  البنك  ي�شتهدف  ول 
ولكّنه يرمي اإىل تعزيز الثقافة الوطنية وقيم التنوير والعقالنية والإبداع.

 



من�صورات البنك الأهلي الأردين

1- ال�شلط وجوارها )1864 – 1921(: د.جورج طريف الداوود، 1994. 
2- طيور يف �شماء الأردن: اأر�شالن رم�شان، 1994.

3- تاريخ القانون: د.منذر الف�شل، 1995.
4- اإربد وجوارها )1850 – 1928(: د.هند اأبو ال�شعر، 1996.

5- عّمان وجوارها )1864 – 1921(: د.نوفان رجا احلمود ال�شواريه، 1996.
6- القد�س وجوارها )1800 – 1830(: د.زياد عبد العزيز املدين، 1996.

7- بنك الأعمال/ البنك الأهلي الأردين: د.عبد اهلل املالكي، 1996.
8-  نق�س اجل�س الآرامي من دير عال: د.اإدوارد لبين�شكي، ترجمة د.عمر الغول، 1997.

9- رهن الدين يف الت�شريع الأردين: نائل علي م�شاعدة، 1997.
10- الأردن و�شوريا والعراق وحتديات ال�شالم: د.�شعد التل، 1997.

11- اخلرب الها�شمي يف جريدة فل�شطني )جزاآن(: د.زهري غنامي، 1997، 1998.
12- �شفحات مطوية يف تاريخ الأردن: د.�شعد اأبو دّية، 1998.

البخيت،  عدنان  د.حممد   :1920 ل�شنة  العامة  املالية  بالغات  ملجموعة  العام  الفهر�س   -13
.1998

14- ال�شرطة املعا�شرة وحقوق الإن�شان: اأحمد �شالح العمرات، 1998.
15- ناحية القد�س ال�شريف يف القرن ال�شاد�س ع�شر امليالدي )جزاآن(: د.حممد اأحمد �شليم 

اليعقوب، 1998، 1999.
16- ديوان عبد اهلل اللوزي: عبد اهلل اللوزي، 2000.

17- ال�شلط.. مالمح من احلياة اليومية )جزاآن(: د.هاين العمد، 2002، 2003.
18- غالب هل�شا، الأعمال الروائية الكاملة )ثالث جملدات(: غالب هل�شا، 2003.

19- م�شطفى وهبي التل، خمتارات: ناه�س حرت، 2003.
20- النخبة الأردنية وق�شايا التحديث والدميقراطية: ناه�س حرت، 2003.

21- الليربالية اجلديدة يف مواجهة الدميقراطية: ناه�س حرت، 2003.
22- درا�شات يف تاريخ الأردن الجتماعي )مو�شوعة(: جمموعة موؤلفني، 2003.

23- �شباق الع�شبية وامل�شلحة يف الثقافة الوطنية الأردنية: �شامر خرينو، 2004.
24- الأردن القادم: املمكن والواجب: اإبراهيم غرايبة، 2004.



25- بيان الوعي امل�شرتيب: اإليا�س فركوح، 2004.
26- منّيات نحا�شية اأموّية جديدة من جمموعة خا�شة،م�شاهمة يف اإعادة نظر يف منّيات بالد 

ال�شام: د.نايف الق�شو�س، 2004.
27- اأ�شجار �شعثاء با�شقة: يا�شر قبيالت، 2005.

28- قطر الندى : يو�شف الغزو/رواية، 2006.
-29 روك�س بن زائد العزيزي فري�شة اأبي ما�شي، 2006

�سمن �سل�سلة )درا�سات(:
1- القبيلة والدولة يف �شرق الأردن: جهاد املحي�شن، 2005.

2- ن�شاء يف معرتك ال�شيا�شة: فاطمة ال�شمادي، 2005.
3- غالب هل�شا مفكرًا: جمموعة موؤلفني، 2005.

4- اإ�شكالية احلركة القومية العربية: �شالمة كيلة، 2005.
5- الأرمن الأردنيون.. الواقع الجتماعي والهوية: اآردا فريج ديركرابديان، 2005.

6- روك�س العزيزي وجهوده يف توثيق اعالم الدب والفكر: ا�شامة �شهاب، 2006.

�سمن �سل�سلة )الأعمال الكاملة(:
1- الأعمال  الكاملة: ها�شم غرايبة، 2005.
2- الأعمال  الكاملة: يو�شف �شمرة، 2005.

3- الأعمال الكاملة: تي�شري �شبول، 2005.
4- الأعمال الكاملة: �شامل النحا�س، 2006.

5- الأعمال الكاملة: فخري قعوار 2006.
6- العمال الكاملة: فايز حممود 2006.

7- العمال الكاملة: هند ابو ال�شعر 2006.
8- خمتارات �شعرية حممود ف�شيل التل 2006.


