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 "مرشد س�یا�"
 
 

Messages 
Dear Erica  ، 

Any news of the tour guide ? 
Norma  

Dear Norma , 
Still exploring 

Erica 
 

 رسائل
  عز�زيت ٕا�ر�اك

 هل هناك ٔأي ٔأخبار عن املرشد الس�یا�؟
 نورما

 عز�زيت نورما
 ما زلت ٔأحبث

 ٕا�ر�اك
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :عز�زيت نورما 

 
ٔأعتقد ٔأننا و�د� ما نبحث عنه، لقد اكتشفت خشًصا من طراز خمتلف، یتوسط �املني: �امل حقيقي، وا�ٓخر حقيقي 

 .ٔأیًضا، ولكن بعید املنال وحيتاج ٕاىل البحث، الكثري من البحث
 

لن ٔأطیل �لیك، مؤمن الو�یل مرشد س�یا�، و�دين ٔأنه س�یكشف يل عن حقيقة مرص، قال: «�ميت ليست ٔأن ٔأجعل 
 .ر�لتك ممتعة، بل ٔأن ٔأجعلها ر�� العمر».. هو من نبحث عنه

 
 
 

 ٕا�ر�اك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الباب أ�ول
 رحـالت...الر�� أ�وىل

 
مؤمن الو�یل اكن یصطدم �لواقع لك یوم، والصدام �الًبا ما یؤدي ٕاىل كدمة يف ماكن ما، واكن �سامح الواقع ٔأحياً�       

ویرتكه یعرب يف سالم، ؤأحياً� ٔأخرى �س�یطر �لیه العزة ویلمك الواقع لكامت قویة، �الًبا ما تطر�ه ٔأرًضا ٕاىل �ني، مث یعود 
 فيتحرش به من �دید، وینغص �لیه ٔأ�مه ولیالیه. ومن واقعه املؤمل ٔأنه یعمل منذ ختر�ه مرشًدا س�یاحي�ا، وهذا

العمل یفوق يف صعوبته معل الفنان واملمثل املرس� والطبيب النفيس و�ئع الهوى ومؤرخ العرب جممتعني. ويف هذه 
أ��م العصیبة ٔأصبح مع� مثار حروب رشسة وقذرة ومنافسة �ري �اد�؛ مفنذ بدایة هذا الیوم واحلیاة تبدو معقدة تعقيًدا 

 .لیالینا �ش�به تعقيد القرارات الس�یاس�یة وإال�سانیة، وعندما یبدٔأ الیوم بصدمات زوا� الواقع �كون یوًما عصیًبا ٔ��منا و
 
 

عندما خرج من املر�ب ا�ي یعمل �لیه �الی�ا يف أ�قرص صباً�ا، ومشس أ�قرص ال خت�ل من ٕابداء زینهتا، و�د       
عًصا یبلغ مسكها مبلغ عقول املس�یطر�ن �ىل مصا�ر العباد. وٕاذا ت� العصا ختزه يف بطنه اكجلوع وأ��م الغا�رة وخزة 

ٔأفقدته توازنه ؤأوقعته، وبعد هذه الوخزة اكن من � رشف حماو� قتل مؤمن ٔأو تأٔدیبه ٔأو �نتقام منه يف حلظات دا�ل 
  .س�یارة بیضاء حملقًا مع الشمس �ارج أ�فق

 
 
واكن وخز العصا بدا�ل أ�حشاء مؤملًا ٕاىل در�ة ال یتوقعها. للحظات شعر بطعم ا�م خيرج من مفه، وظن ٔأهنا     

 ." من الفا�ل"ا�هنایة. عرف ٔأن العصا اكنت تبغى �بده لتقيض �لیه. اختلت العینان، وزاغ البرص، و�اء یقني الواقع بـ 
 

ٔأمري �ابد�ن. ال بد ٔأنه هو؛ فقد تعمل مؤمن يف س�نواته أ��رية ٔأن اخلري یأٔيت بأٔس�باب واحضة ومنطقية، وميكن فهمه       
وقياسه وسط امجلوع، ؤأن الرش اكحلب واملوت، ال خيضع ملقایيس عقلیة، وال ميكن توقعه ٔأو حتاش�یه. ومادام سطوع 

 الرش یأٔىب الفهم فهو البايق بقاء املوت واحلب، هو حقيقة الكون، بل هو لك احلقائق جممتعة ولك زوا� الواقع ؤأفق
أ�مل والیأٔس. �اول ٔأ�ًريا حماوالت ��سة لفهمه، ومل �س�تطع. ٔأمري �ابد�ن بدٔأ حياته مرشًدا مث�..تقابل مع زو�ة ٔأجنبیة 

يف منتصف العمر كام یفعل الكثريون، بقي معها حىت اعترص ما تبقى من معرها ؤأموالها. بيته مل �زل ٔأسطورة ملهمة يف 
 الرب الغريب لر�ل عصايم تعب يف ٔأموا� ٔأكرث من تعب العاهرات يف حواري القاهرة. ودفع معره لرشاء ٔأرض وبيت
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ورشكة، ومل یفارق زوجته سوى عندما مرت بأٔزمة حصیة واحتاجت للعالج يف بالدها. ر�لت وفتح هو رشكته. ؤأصبح 
ٔأغىن أ�غنیاء، و�زوج ممن تصغره بعمر. واكن �یه جتارات ٔأخرى �انبية لیتجنب ٔأزمه الس�یا�ة، جتارات لكها مش�بوهة. 

 ال بد ٔأنه ٔأمري �ابد�ن الشدید الكراهیة ملؤمن لسبب �س�تعيص �ىل املنطق والعقل البرشي. فأٔمري �كربه بعرش�ن �اًما،
 .ؤأموا� متتد لعرش�ن �اًما ٔأخرى، ومؤمن مرشد س�یا� فقط

 
* * * 

 
ٔأمسك مؤمن �رٔأسه. مسع ٔأصواً� من حو�. شعر بأٔنفاسه تتوارى وعینيه تنسحبان ٕاىل ٔأعامق رو�ه. اكن ال بد � ٔأن 
�هنض؛ فالیوم ميلء �لعمل. وأ��م اخلوايل كثرية. اكن ال بد ٔأن یلحق �ملرشدة اجلدیدة الىت جتید الصینية، ؤأن یبدٔأ 
 ر�لته الشهریة مع كامل املنيس، ؤأن یقابل صدیقه «محمود» لیًال، ؤأن یؤكد �ىل صفقته مع الوفد الصغري اجلدید ومع

 .ٕا�ر�اك اجلاسوسة.... هناك الكثري الیوم
 

 .مهس وهو یضغط �ىل بطنه لعل أ�مل یتوقف: ٔأ� خبري... سا�دين �ىل القيام
 

نفض الغبار عن مال�سه، واجته ٕاىل الفندق لیقابل املرشدة املتخصصة يف اللغة الصینية. ويف ٔأثناء سريه اكن یفكر يف 
الطریقة اجلدیدة لالنتقام من ٔأمري �ابد�ن. ال بد ٔأن خيزه وخزتني �ىل أ�قل حىت ینام يف سالم، وٕان ضاع معره ال یبايل، 

 .یتحمل اهلم كغريه من املرصیني، ولكن ٔأن یرتك حقه فهذا مس�تحیل، مل �زل يف اجلب مفا�أٓت كثرية، هكذا ٔأیقن مؤمن
 

* * * 
 

مؤمن الو�یل حمرتف ٕابداع الواقع وخوض املسلامت، �شأٔ يف ٔأسوان، ٔأصغر ٕاخوته، ؤأكرثمه تأٔقلًما وفهًما لنفسه 
ول�ٓخر�ن، اكن جخوًال يف مراهقته، دمث اخللق، ؤأكرث خشص حمبوب يف �ائلته. جحرته مل �زل كام يه منذ �رك بيت 
وا�ه منذ ٔأكرث من عرشة ٔأعوام لیذهب ٕاىل القاهرة حيث یدرس هناك، فا�أٔته القاهرة كام تفاجئ الكثري�ن، صدمته 

 �س�یارة
مرس�یدس قدمية یلهو هبا مراهق سكري، صدمته مرة ومرات. ومل �كن مالحمه ا�قيقة وجسده النحیف شفيًعا � يف 
القاهرة، فقد اكن لونه أ�سود یقف �ائًال بينه وبني أ�صدقاء ٔأحياً�، ولهجته الصعیدیة مصدر �س�هتزاء من امجلیع. 

 وتغري احلال قلیًال عندما تغريت لهجته يف القاهرة ؤأصبح یتلكم اكلقاهریني. وعندما بدٔأ العمل مع الساحئني اكتشف ٔأن
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لونه ا�ا�ن كزن ال یفىن، ؤأ�د ٔأس�باب الن�اح يف العمل. اكن طالًبا عندما دعته ساحئة ٕاىل �داء مل �ر مث� من قبل يف 
فندق یبدو �ارج هذا الكون، یطل �ىل أ�هرام، مث سأٔلته عن نفسه وعن مرص، مث مهست � يف رقة: كنت ٔأمتىن ٔأن 

 ٔأزور مرص طوال معري. ٔأرى أ�هرام، مؤمن: هل ٔأنطق امسك نطقًا حصیً�ا؟
 

ٔأمسكت ذرا�ه بیدها الناصعة البیاض وهو ینظر ٕا�هيا، وقالت: متنيت طوال حيايت ٔأن ٔأرى یدي البیضاء هذه �ىل 
 .جسد ٔأسود فرعوين هبذا امجلال

 
اكنت جریئة ومجی�، واكن هذا يف املايض. ماض یتذ�ره جيًدا؛ فال بد للمرشد ٔأن �روي املايض لك یوم ویتذ�ره ویبدع 

 .يف حكيه
 

ؤأتقن الكثري من اللغات والشخوص. توقف عن كتابة أ�شعار مثل �ريه من ش�باب ٔأسوان وهو يف احلادیة والعرش�ن، 
  .وقرر كتابة الواقع لك یوم مرة ٔأو مرتني، ويف لك ر�� یغري ما كتب، و�كتب من �دید

 
ٔأشعاره القدمية اكنت حملبوبته املال�كية اليت �مكن �ارج زوا� احلقيقة وال تعرفه، ورمبا ال تتذ�ر و�ه. ولكهنا مل �زل هذا 

احلب الیا�س ا�ي حيتا�ه يف حياته؛ لیوا�ه منغصات الزمان. جمنون هو... ككثري�ن مث�. مل �زل حيتفظ �لقصائد القدمية 
 �متجید احلبيب و�حتفاظ به يف ماكنة �ارج نطاق البرش. حب بال غرا�ز. حب غیيب �ري ملموس، ولكنه

حمسوس بقوة اندفاع الر�ح. هواء رضوري للتنفس وال ميكن حرصه. یبقي �ىل أ�شعار لیتذ�ر بعض الرو�انیات اليت 
اكن �متتع هبا قبل العمل مرشًدا س�یاحي�ا، وقبل مقاب� الرش واملوت وأ�موال املتنا�رة اليت حتتاج من یلملمها �رشاسة 

 الضباع. یبقي �ىل أ�شعار يف جحرته بني مال�سه، ولكنه �الی�ا �ش�تاق جلسد جوا� الراقصة الروس�یة ویعرفه. جاملها مل
یعتده وقوا�ا ولوهنا أ�بیض حيمل به لك اجلنوب وال یدركه ٔأ�د. عیناها الصافيتان الزرقاوان، وابتسامهتا اليت �سحب 

الروح. اعتادها وال ميلها ٔأبًدا. دامئًا ینتظر مهنا ٔأن تنادیه، ویفهم خوفها من الر�ال املنكبني �لهيا ٔ�هنا برئ عسل مصفى، 
 واكنت كذ� برئ عسل رشب منه ولن �سلوه. ٔأما الزواج فال بد ٔأن �كون من صاحبة نفوذ وبيت عریق. یؤ�� لوقت

 .الضیق عندما تغلق ٔأبواب الكرامة ٔأمامه، و�زداد الضغط من ٔأمه ومن ٔأخيه
 

ٔأخوه ا�ٔكرب عكسه متاًما. تت�ىل � احلقيقة دوًما اكم� كلك مس�ئويل ا�و� وا�ول مجیًعا. دامئًا یعرف الطریق ا�ي احتار 
فيه ا�ٓخرون بال تفكري ٔأو جمهود. یتعجب مؤمن كثًريا، ؤأحياً� �متىن لو درس حتت را�ت ا�ول ليسقى احلمكة 

 وتنكشف ٕالیه لك احلقائق هكذا؛ ؤ�نه یؤمن �زوا� خمتلفة للواقع فال حيرتم حقائق ٔأخيه كثًريا، ؤ�ن ٔأ�اه هو العامل
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ببواطن أ�مور، فهو یدرك هذا جيًدا. فلقاءاهتام مشحونة �لتو�ر، ویلز�ا دامئًا وجود أ�م �هتدئة أ�جواء. سامح ٔأخوه 
یقول يف هتمك: مرشد س�یا�؟ یعمل مع الغر�ء. مع لك جغر أ�قرص فال بيت سريىض به زوً�ا. یعرفون موبقات 

املرشد�ن وبیوهتم العامرة �لعهر يف الرب الغريب بني ٔأجماد أ��داد، یبيعون ٔأنفسهم رخيصة، وعندما یبيع الر�ل جسده 
 ماذا

تنتظر�ن � ٔأيم؟! عندما ٔأ�ون و�یًال للنیابة و�كون ٔأ� مرشًدا س�یاحي�ا ماذا تتوقعني؟! ٔأصبحت مسخرة الناس من 
 .حويل. ولیته یزتوج مثًال من بيت طیب، ولكين ٔأمسع مهسات حاميت عن �القاته واحنرافاته

 
�ادة ال جيیب مؤمن. بل ینظر ٕاىل ٔأخته اجلالسة جبانبه، واليت تعرف لك احلقائق ٔأیًضا؛ فزو�ا ضابط رشطة، و�س�متع 

ته وجهومه أ��ري. واحلقيقة اليت  لها عندما تبدٔأ يف ال�م عن ٔأجماد زو�ا يف حماربة الفساد وإالرهاب مًعا وٕاصابته يف ُمهم�
 یعرفها مؤمن وال یوا�ه هبا ٔأخته يه ٔأن زو�ا یعمل يف �دي الرشطة يف ٔأسوان، یتأٔكد من سالمة الطعام، ؤأنه

ضابط، ولكنه ال یعمل �ىل احلدود وال بني زوا� واقع أ�خطار. اكن الزوج حييك لها عن بطوالته وتنسجم من لكامته 
ؤ�نه ٔأم لكثوم ويه تغين سرية احلب. ٔأما ٔأخوه و�یل النیابة فاكن مثالی�ا ٕاىل ٔأبعد احلدود، ولكنه ینظر �س�تعالء للجمیع، 

 .ویعرف احلقيقة املطلقة. واكن اس�تعالؤه یطال ٔأمه ؤأخته، واكنت نظرته ٔ�ه� هبدف رؤیة الثقوب الفاحضة دوًما
وزوجته ابنة رئيسه اكنت مثاًال لٕالتقان والريق �لنس�بة ٕالیه. ٔأما أ�م فقلهبا اكن �رق ال�هنا أ�صغر ا�ي یأٔيت من �ني ٕاىل 

آل و�یل اكن �واقع الكثري�ن يف مرص.تلیفزیو�ن وقنا�ن  �ني لیض�ك معها ویعطهيا الكثري من أ�موال. واقع بيت أ
 ٕاخباریتان ومرصان و�املان وجممتعان. أ�م متحفظة وضد النظام و�شاهد قنوات �ارجية تت�ىل فهيا سا�ات ا�هنایة القریبة

والتغیري اجلذري، و��ن ا�ٔكرب مع النظام، �رى يف شاشاته اخلاصة إالجنازات والطمو�ات، وخيىش إالرهاب القاتل. 
یعيشان مًعا ویت�اش�یان ال�م منذ زمن بعید، ومؤمن �شاهد الشاش�تني ویقتنع �لك الوقائع ؤ�ن العامل اثنان: ٔأرشار 

 وطیبون، هكذا اتفق االثنان، واختلفا �ىل ٔأي الفریقني أ�رشار ؤأهيام الطیبون، مع ٔأن احلقيقة تت�ىل �لك وضوح ملؤمن
ٔأحيا�ً . ال یو�د طیبون يف �امله، وجرح �بده شاهد �ىل خسة الرش�ر وجبنه، وشاهد ٔأكرث �ىل اختفاء الطیب 

 .وتالش�یه، ؤ�نه �و�ب حتجبه الشمس
 

ومع �ون مؤمن جيید الكثري من اللغات، فهو جيید فهيا وصف الفراعنة وحسر الواقع ال ٔأكرث وال ٔأقل. وأ�مه� من لك هذا 
 .ٔأنه اكن جيید فهم طقوس التارخي والعوامل املتدفقة يف ثنا� الزمان

 
ولكن هذه أ��م الغرباء تضطره ٕاىل تقبل فوج س�یا� مرصي یعج �ٔ�طفال ا��ن یتنا�رون يف لك ماكن اكلزلط وخيزونه 

ميینًا و�ساًرا ليسأٔلوه ٔأس�ئ� ال یدري ٔأي� عقل �یف �رع صاحهبا يف التفكري فهيا. مثًال، لو �رست هذا احلجر مفاذا 
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س�تعطیين؟ هل اكن الفرعون ید�ل امحلام هنا يف هذه املیاه؟ ها� الفزع ٔأول مرة من غفوة أ�حفاد وبقاهئم يف غیا�ت 
 اجلهل

س�نني وس�نني، واكن هناك يشء وا�د حيرتمه مؤمن هو أ��داد. ولو رٔأى �دًشا �ىل ٕابداعهم ال ینام ٔأ�ًما. خسط 
أ�فواج املرصیة �ىل ا�ٓ�ء واس�هتتارمه �سرية أ�جماد دامئًا ما یصیبه بغضب ال یوصف. ما یعشقه مؤمن يف �دران املعابد 

يه الزوا� اليت تتغري مع ضوء الشمس، وهذا الفرعون ا�ي رٔأى نفسه قدميًا �س�تحق لك هذا ا�د �ىل اجلدران. 
 مشلكة

أ�فواج املرصیة �لنس�بة ٕالیه ٔأهنا ال تفهم من ٔأ�ن تأٔيت عظمة التارخي، فهيي ال تأٔيت من احلروب و�نتصارات واملقا�ر 
  .الشاسعة، بل من القدرة �ىل قراءة لك احلقائق هبذا إالتقان، و�سجیلها �لك تفاصیلها �لك هذا الصرب

 
* * * 

 
  متمت مؤمن �لك الش�تامئ اليت یعرفها، ومهس حملمود: متزح ٔأليس كذ�؟

 
 قال محمود: ما املشلكة؟

 
 نظر ٕاىل الفتاة اليت جتلس صامتة جبانب وا�ها، مث قال: ٔأتظن ٔأن هذه تصلح مرشدة س�یاحية؟

 
 قال محمود يف رفق: ٔأعطها فرصة؟

 
ٔأي فرصة يف هذا الیوم املش�ئوم من ٔأو�. الفتاة قادمة مع وا�ها � محمود! هیا ختلص مهنا يف رفق، ٔأرید ا�هاب  -

 الس�تقبال كامل املنيس، ٔأنت تعرف مو�ده؟
 

اجته �حية �ب الفندق، فأٔمسك به محمود قائًال : مؤمن طلبت الس�یدة أ�سرتالیة مت�دً� �للغة الصینية مفاذا س�تفعل؟ 
 .ٕاهنم یدفعون ��والر

 
نظر من �دید ٕاىل الفتاة، اكن شعرها ٔأسود مربوًطا �ىل هیئة ذیل حصان، ومال�سها تبدو ؤ�هنا من قرن أٓخر وب� 

أٓخر، بدت ؤ�هنا من كتب الروا�ت إالجنلزيیة القدمية بقمیصها أ�بیض وجونلهتا ا�ططة خطوًطا زرقاء و�ذاهئا 
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�ان عن ٔأهنام مل تلمسا یوًما �داًرا يف  ال�س�یيك، مالحمها متناسقة تمن عن ٔأصل غين، ویداها رقيقتان رقة املرفهني �من
 .القاهرة

 مث قال: تعرف، ميكنين ٕاتقان الصینية يف ٔأس�بوع. مىت س�یأٔتون؟ ماذا قالت �ن يف املاكملة؟
 
 .�ًدا  -

 
 .مصت حلظات مث قال: ٔأنت تدرهبا وتترصف معها. و�لك�م ٔأنت مع وا�ها

 
هز محمود رٔأسه �ٕالجياب، مث اجته ٕاىل الطاو�، بعد السالم، �لسا صامتني حلظات حىت سأٔل أ�ب يف �دة: ابنيت 

 س�تعمل مع من؟
 

 .قال محمود وهو �شري ٕاىل مؤمن: مؤمن الو�یل، ٔأفضل مرشد س�یا� يف أ�قرص
 

نظر ٕالیه أ�ب يف امتعاض، مث قال: ٔأ� دكتور عبد الهادي، طبيب ٔأمراض الكبد ؤأس�تاذ يف �امعة القاهرة. يل ابنة 
 .وا�دة، ولست مقتنًعا هبذا العمل �ٔ�ون رصًحيا معك، ولكهنا رغبهتا واختیارها

 
 .نظر ٕاىل ابنته ؤأمكل: كثًريا ما ال ٔأفهم اختیاراهتا، ولكنين ٔأ�رت�ا

 
بدا �ىل مؤمن امللل من �رخي أ�ب و�بنة، وبقى صامتًا وبقيت الفتاة صامتة ٔأیًضا. حىت قال أ�ب: �لیاء مل تعتد السفر 

 .و�دها وال املبيت يف فنادق و�دها
 

 .قال محمود مرس�ًا: لن تبيت يف فندق، س�تبيت يف مر�ب نیيل مع الساحئني
 

 .ردد أ�ب يف عبوس: مر�ب
 
 .لها غرفهتا اخلاصة، و�هبا مغلق �لهيا -

 
 هل هناك رشب مخر؟ رقص؟ حفالت؟ -
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ابتسم مؤمن فقال محمود مرس�ًا: �لطبع ال. لك ساحئي أ�قرص من ٔأفضل البرش، الس�یا�ة هنا تثقيفية، ليست كرشم 

  .الش�یخ ودهب وهذه أ�ما�ن. لك ما �شغل الساحئني هنا هو ا�ٓ�ر والتارخي
 

سكت أ�ب �رهة، مث قال وهو یو�ه �مه ٕاىل مؤمن: هل تتعهد يل ٔأن حتافظ �ىل ابنيت ٔ�خت �. ٔأعرف ٔأن 
 .الصعایدة �د�ان، ؤأهنم یقدرون أ��الق وأ�صول

 
 .هز� مؤمن رٔأسه، وردد: یقدرون أ��الق وأ�صول

 
 من ٔأسوان ٔأنت، ٔأليس كذ�؟ -

 
 .بىل-  

 
 .اتصل يب لو اكن هناك ٔأي مشلكة. هذا رمقي -

 
 .قام مؤمن وهو یصاحفه حبرارة: مث قال: �لطبع

 
بقى أ�ب واقًفا، فقال مؤمن: ميكنك ٔأن تعود ٕاىل القاهرة، فأٔ� متأٔكد ٔأن تالميذك تنتظرك، ومرضاك يف �ا�ة ٕالیك. 

  .ابنتك يف عیين ٔأ�افظ �لهيا ٔ�خيت الصغرية
 

مث ابتسم ابتسامة مصطنعة يف انتظار رحيل أ�ب. وعندما ر�ل نظر ٕاىل الفتاة اجلالسة وقال يف �دیة: محمود قال ٕانك 
 .كنت معنا يف اجلامعة تصغریننا ببضع س�نني

 
 .قالت يف صوت هادئ: نعم یبدو هذا، ولكنين ال ٔأتذ�ر

 
 .�لطبع. ٔأ� ٔأیًضا ال ٔأتذ�ر، ولكن هو یتذ�ر -

 
 نظرت ٕاىل محمود ا�ي بدا ٔأقل �دة من مؤمن، مث ابتسمت وقالت: قلت ٕان زوجتك من هولندا؟
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ا. تعرف القلیل من العربیة وتتقن الطهيي. نعيش مًعا يف بيت يف الرب الغريب. سأٔدعوك  قال محمود يف حامس: س�تحبيهنا �د�

 .هناك قریًبا
 

 شكرته، واجتهت ٕاىل مؤمن ا�ي اكن یتفحصها، مث سأٔل : ملاذا �رید�ن العمل معنا هنا؟
 

قالت مرس�ة وقد حفظت إال�ابة عن هذا السؤال: لقد قرٔأت الكثري عن �رخي مرص القدمية ولك معامل أ�قرص، وأ�ِ�د� 
رسا� ماجس�تري يف أ�دب الصیين، ذهبت ٕاىل الصني يف بعثة ٔأیًضا، لك هذا مكتوب يف السرية ا�اتیة لو... قرٔأهتا 

 حرضتك؟
 

  قال واحلوار �س�هتویه: حرضتك؟
 

 مث مصت �رهة، ؤأمكل ؤ�نه یتلكم مع نفسه: مايش. وملاذا �رید�ن العمل هنا؟
 

 .قالت مرس�ة: ٔأحب أ�قرص
 
 ُزرِهتا من قبل؟ -

 
 .ال -

 
 .نظر ٕا�هيا وهو ینتظر بقية ٕا�ا�هتا، ولكهنا مل �مكل

 
 .فنظر ٕاىل محمود وقال: �لیاء. امسحي يل ٔأن ٔأ�دیك بعلیاء. وتنادیين مبؤمن

 
  هزت رٔأسها يف حامس، فأٔمكل: وا�ك خياف �لیك. یبدو صعًبا. ما �لینا. من ٔأي نوع من الشخصیات ٔأنت؟

 
 .ال ٔأفهم -
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 .مثال محمود وقصة حبه مع زوجته الهولندیة ليست حقيقية -
 

 .نظر ٕالیه محمود يف فزع، فقال �: محمود س�تصبح جزًءا من فریق معلنا. ال بد ٔأن نصار�ا �حلقيقة
 

مث ٔأمكل: محمود مزتوج وزوجته يف ٔأسوان. سوزان زوجته الثانیة تعرف هذا.االثنتان تعرفان. �القة رائعة من التوافق يف 
 .املصاحل. سوزان �كربه بثالثني �اًما

 
هل ٔأراد ٔأن یفزعها. بدا ٔأنه جنح. ٔأمكل يف هدوء قبل ٔأن ینطق محمود: ولكن محمود من ٔأ�دع الر�ال وأ�صدقاء، و�ینا 
راقصة ورشب ؤأكرث. ال ٔأ�د هنا یتد�ل يف حياة ا�ٓخر�ن، ولكنين ٔأ�دك ٔأنت سرت�ن العامل لكه يف ت� الر��. فالعامل 

 .یأٔيت ٕالینا وال نذهب ٕالیه
 

 .قالت يف هدوء: ٔأعتقد ٔأن حرضتك حتاول الت�لص مىن، ٔأرى ذ�
 
 .حرضتك �ين؟ رمبا -

 
 .ال هيمين ما یفعل ا�ٓخرون -

 
قال يف يشء من �رتیاح وهو یت�اهل نظرات صدیقه الالمئة: املرشد الس�یا� � �لیاء اكملمثل والطبيب النفيس مًعا. 

ال بد ٔأن تفكري ملاذا یأٔيت الساحئ ٕاىل هنا؟ �هيرب و�س�متتع. ال بد ٔأن تفهمي من ماذا هيرب و�یف �رید ٔأن �س�متتع. ٔأوًال ال 
بد ٔأن تقنعیه ٔأنك جزء ال یتجزٔأ من معره البايق. ال بد ٔأن یطلب منك الساحئ عنوانك و�ر�ل ��موع وأ�شواق وهو 

 �راك
  .ٔ�قرب صدیق ؤأعز مرشد. ولیفعل هذا ال بد ٔأن ینىس ٔأنه یدفع مقابل �دماتك

 
 .افهم ما تعنیه -

 
عندما �سأٔ� ٔأس�ئ� ال �س�تطیعني إال�ابة عهنا فكري يف خمرج ٔ�نك العامل �لك أ�ش�یاء، وقبل لك يشء تفهمني ملاذا  -

ٔأىت ٕاىل مرص، هل �اء من ٔأ�ل �مل قدمي �رؤیة أ�هرام؟ ر�� �رفهيیه و�د ٔأب ٔأبناءه هبا؟ ر�� حبث عن ا�ات تقوم 
 هبا س�یدة؟ �اسوس �رید مجع املعلومات؟ شاب �رید املغامرة؟ للك ساحئ مد�ل وزاویة. فهمها جيعل مع� ٔأسهل
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�كثري. مثًال لو �اءتك شابة �املة من �ریطانیا تعشق الفراعنة وحضارهتم �لكمي معها عن مقربة نفرتييت اليت مل �زل العامل 
یبحث عهنا ؤأهنا رمبا تقع حتت قدمهيا، يه تعرف نفرتييت، وس�تصدق لكامتك ٔ�نك العاملة �لك أ�مور. ٔأنت املرشد فال 

 ختذيل ساحئك بتحطمي ٔأ�المه، ستبحث معك عن املقربة حبامس طفل صغري. وٕاذا قابلت ر�ًال فر�س�ی�ا �اء رًمغا
عنه ٔ�ن زوجته ٔأرمغته �ىل ذ� فاحيك � عن متثال رمسيس الثاين ا�ي مصمه رمسيس ٕ�رشاف خشىص منه، ووضع 

زوجته بني قدميه ٔ�هنا ضئی� �لنس�بة �. وٕاذا و�دت طفًال �رفع رٔأسه ٕاىل قدس أ�قداس يف معبد الكرنك فتلكمي معه 
 عن التنني الكبري وإال� الرش�ر وا�ٓخر الطیب. للحقيقة زوا� خمتلفة، وليس من واجبك ٔأن تظهرهيا مجیًعا، بل تظهري

 مهنا ما �ریده الساحئ فقط. تفهمني؟
 

 .هز�ت رٔأسها فأٔمكل: �لنس�بة للامد�ت، محمود س�یأٔ�ذ معولته مث نتقامس ٔأ� ؤأنت الرحب من الساحئ ولك ما �شرتیه
 
 �شرتیه؟ -

 
 .� معو� �ىل لك حمل تُد�لني فيه الساحئ �لطبع -

 
 .أٓسفة ال ٔأس�تطیع، هذا معل �ري ٔأ�اليق -

 
 .نظر ٕاىل محمود، فقال محمود مرس�ًا: �لیاء، هذا بیع ورشاء

 
 .لید�ل الساحئ احملل ا�ي �ریده -

 
مغز محمود مؤمن ا�ي اكن یوشك �ىل الرد، مث قال: ال بأٔس ت� تفاصیل نتلكم عهنا الحقًا. العمل هنا مرحب حق�ا. 

 .صدقيين، ومع ٔأزمة الساحئني یتقاتل املرشدون �ىل الساحئ، حظنا مجیل هذا الش�تاء
 

 .قام مؤمن، مد یده، صاحفها، وقال: مرحبًا بك يف أ�قرص
 

* * * 
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بقي مؤمن واقًفا يف اس�تقبال كامل املنيس. شعر بأٔمل يف �بده من �دید. يف ٔأ�م كهذه ال بد من خطف الفرص، 
بون للوالمئ اك�ئاب اجلائعة، وال بد من الس�یطرة �ىل أ�مل  .فاملرشدون یتأٔه�

 
كامل املنيس ٔأغرب ر�ل قاب� منذ بدایة مع� مكرشد، وقد اكن العامل یتكشف � مع لك خشص �دید یقاب�، ولكن كامل 

املنيس �ري لك الشخوص. منذ ثالثة ٔأعوام �س�تقبل مؤمن كامل املنيس يف مطارات مرص لك ثالثة ٔأشهر، أ�قرص، 
 .ٔأسوان، الغردقة، مرىس �مل، رشم الش�یخ، العلمني، سوهاج. وكامل ال �س�تطیع العمل ٕاال مع مرشد وا�د، مؤمن

�اول يف املايض قطع �القته مبؤمن هنائی�ا واهتمه �ملادیة والفضول، صفتان ال یتحملهام كامل. بدٔأ التعامل مع مرشد أٓخر. 
 .ومل یتحمل ٔأكرث من یومني. �اد ٕاىل مؤمن �دًما، ؤأعطاه ما �رید، ولكنه مل جيب عن ٔأس�ئلته

 
بل قال يف امتعاض: عندما ٔأس�تطیع السفر �ارج مرص سأٔمسح رمقك من تلیفوين لٔ�بد، ؤأتعمد ٔأن ٔأحتاشاك بقية 

 .معري
 

قال مؤمن يف هتمك: صعبت الوضع �يل� � كامل بیه. هل ٔأمتىن ٔأن تبقى يف مرص ٕاىل أ�بد ٔأم ٔأن �سمح � �لسفر �ار�ا 
 ؤأفقد ٔأ� مورد رزيق؟

 
كامل املنيس �ا� �اصة وعرشة معر. ولكن هذا ال مينع ٔأن العمل عبادة، وكام ال مينع ٔأن �كون مؤمن مس�تحق�ا هذا املبلغ، 

فرمبا �س�تطیع املرشد رشح معامل بالده للغر�ء، ولكنه ال �س�تطیع ٔأن �رشح معامل بالد الغر�ء ٔ�بناء بالده هو. وهذا ما 
 یطلبه كامل و�للغة إالجنلزيیة ٔأیًضا، بل تفوق طلبات كامل لك الواقع واخلیال جممتعني، ویطلب من مؤمن ٔأن

 .یقنعه ٔأنه �ارج مرص
 

مفنذ ثالث س�نوات ُمِنَع كامل من السفر حلني البت يف قضیته، ومنذ ذ� احلني وكامل اكلقط دا�ل صندوق مظمل بال 
ماء ٔأو هواء. ٔأصيب �كتئاب شدید، ؤأصبح خياف الناس وأ�ما�ن املغلقة، واكن قد اعتاد قضاء صیفه يف ٔأورو�، 

وش�تائه بني البالد الكثرية. شعر بأٔنه طا�ر قصوا ٔأجنحته، وطلبوا منه أ�مل يف ٔأن الغد سيبد� بأٔجن�ة ٔأخرى، ولكنه ال 
 یدري

مىت یأٔيت الغد، وال من ٔأ�ن تأٔيت أ�جن�ة أ�خرى. انتش� مؤمن من استسالمه للموت البطيء عندما قاب� صدفة يف 
ر�� نیلیة ٕاىل ٔأسوان، ومنذ ذ� احلني وهو یطري بني املطارات دا�ل مرص، و�س�تنشق هواء خمتلًفا، ویقنع نفسه بأٔنه 

 سافر بعیًدا. و�ل�ق يف الهواء وخرج من دا�رة السوء اليت رمسهتا � ا�و� والساسة. ٔأصبح یأٔ�ذ طا�رة لك �دة ٔأشهر من
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مطار القاهرة، وینتظر يف صا� �نتظار. ویقرٔأ شاشات املطار، وحيملق يف املسافر�ن، فهذا مسافر ٕاىل �ر�س، وهذا 
ٕاىل ديب، وهو ٕاىل أ�قرص. یغمض عینيه ویتخیل حقائبه تنتقل ٕاىل �ارج احلدود. مل �كن یدرك معىن املكث بني زوا� 
 جسنه ینتظر حمكًا رمبا یودي به ٕاىل جسن ٔأصغر ؤأرشس من جسنه ا�ٓن. من یدري رمبا ميوت دا�ل جسن مظمل، وحىت

 .الهواء املفعم �راحئة مرص مينع عنه. حفمك القضاء رمبا �هنيي حمنته، ورمبا �هنيي حياته، ال یدري
 

یضع حقائبه وختتفي ٔأمامه وهو ینتظر الطا�رة. وحلظة الصعود ٕاىل الطا�رة دامئًا تلفح الر�ح و�ه، ودامئًا �شعر �حلریة، 
وحلظة حترك الطا�رة مث انطالقها يف الهواء يه حلظة اخلالص املؤقت، یتنفس نفًسا معیقًا، یغمض عینيه، ویضع غطاء 

 .العني ویتناىس اكتئابه ؤأمله، ودامئًا �كون مؤمن يف انتظاره
 

 یبتسم � وحيمل حقيبته مث �سأٔل: ٔأ�ن س�نذهب يف هذه الر��؟
 

فيختار كامل ٕا�دى العوامص، ویبدٔأ مؤمن يف احليك عهنا �لتفصیل، وحياول ٕاجياد مطعم ٔأو سوق جتاریة مهبمة املعامل 
 .ليسري �اللها مع كامل ویتلكم معه �ٕالجنلزيیة عن العامصة اليت اختارها

 
 .مرتب یوم مع كامل اكن �كفي وا�ة مؤمن شهًرا اكمًال، و�كفهيا الطلب من ا�هنا الكبري وتوبی�ه لها �ىل ٕارسافها

 
 .لك هذا اجلنون ا�ي یطلبه كامل اكن مدفوع أ�جر

 
ه �لسؤال ٕاىل صدیقه مسري الضابط وٕاىل محمود عن جرمية كامل. ال بد  وكثًريا ما فكر مؤمن يف �ال كامل، وكثًريا ما تو��
ٔأنه شدید الغىن؟ هل هو �جر سالح؟ هل هو مقاول ٔأ�ذ ٔأموال العمالء ومل یَْنبِ هلم اجلنة اليت و�دمه هبا؟ س�یايس 

ل من اخلارج؟ �جر خمدرات؟  رمبا �رید قلب نظام احلمك؟ �ا�ن و�اسوس وُمَمو�
 

 .مل جيد مؤمن إال�ابة، واكن ینتظر قدوم كامل يف حامس
 

 .ٔأمسك حبقيبته، وقال �ٕالجنلزيیة: مرحبًا بك يف مرص
 

 .فقال كامل يف �دة: ال ٔأرید ٔأن ٔأمسع هذا �مس
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 ٔأ�ن �رید ا�هاب هذه املرة؟ -
 
 هذه املرة ال ٔأدري. جو� دا�ل ٔأورو�؟ -

 
آالف يف الیوم  .قال مؤمن يف ٕارصار: �لطبع، ولكننا اتفقنا �ىل ب� وا�د. جو� دا�ل ٔأورو� بثالثة أ

 
 !فتح كامل مفه، فقال مؤمن مرس�ًا: أٓ�ذك ٕاىل روس�یا بنصف ا�مثن

 
* * * 

 
هذا الیوم ال �رید ٔأن ینهتيي. ال بد ٔأن یفكر يف ٔأفضل الطرق لالنتقام من ٔأمري �ابد�ن. �یه الكثري من أ�صدقاء، رمبا لو 

دق رٔأس ٔأمري بعصا مسیكة فسري�ح، ورمبا یفعل ٔأكرث لیلقن ٔأمري درًسا �سكته ٕاىل أ�بد. ولكن ال بد ٔأن یفكر قلیًال . 
وهذا أ�مل يف �بده یتالىش ٔأحياً� ویعود من �دید. ما حيتاج ٕالیه حق�ا هو ذراعي جوا�. الیوم ��ات حيتا�ام، ولكهنا ال 

 حتب
 .ٔأن یفاجهئا ٔأ�د بتدفق املشاعر والقبالت الغز�رة، وحتب دامئًا ٔأن �س�یطر �ىل املوقف من مجیع اجتاهاته

 
ا؛  ً� من دور�ن: دور ٔأول للساحئني، والثاين ملن یعمل معهم، واكن معظم مع� احلايل مرشًدا �اص� اكن املر�ب النیّيل مكو�
فالساحئون هذه أ��م قالئل كق� العم� الصعبة وغبطة الفتیات. ٔأ�م صعبة. يف مر�به ا�ٓن �ائ� ٔأملانیة، وٕا�ر�اك أ�مر�كية 

 اليت یطلق �لهيا امجلیع اجلاسوسة، وكامل املنيس. لكهم يف ا�ور السفيل. يف ا�ور العلوي الراقصة الروس�یة
جوا�، واملرشدة اجلدیدة �لیاء يف احلجرة ا�اورة، وجحرته هو. اتصل جبوا�، ومهس لها بأٔنه �ش�تاق ٕا�هيا. مصتت حلظات 

 .وقالت: تعال... ٔأفتقدك � مؤمن
 

 .من حظه التعس ٔأن امسه �س�تعيص نطقه �ىل لك الساحئني
 

فتح �ب جحرته لیت�ه حلجرهتا، اكن �رتدي بنطلونه اجلیزن فقط. نظر ٕالیه محمود وهو يف طریقه للمغادرة، وقال: � خبتك. 
 .دامئًا حظك ٔأفضل من حظي

 
 !مل ٔأ�ن بيتًا يف الرب الغريب، ومل ٔأ�زوج اثنتني -

17



 
 .�ذهام مًعا ؤأعطين جوا�. مل ٔأر َمْن يف جاملها. �صعة البیاض. وقوا�ا...� ٕالهيي؟ هذا ليس �دًال  -

 
�ت مؤمن �ىل كتفه، وقال وهو یدق �ىل �ب جوا�: اذهب لزوجتك. طبخت � الیوم  .رب

 
طلبت منه جوا� ٔأن یفتح مبفتا�ه. فتح �ب الغرفة مبفتا�ه، ؤأ�لق الباب يف و�ه صدیقه، واجته ٕاىل ذراعي جوا� وهو 

 هيمس: �یف �ا� الیوم؟
 

قالت بعربيهتا الر�یكة: �لكم معي �لعربیة فقط. ال بد ٔأن ٔأتقهنا. العمل ٔأصبح �دًرا وال بد من �ع�د �ىل الساحئني 
  .املرصیني

 
 .اس�تلقى �ىل رس�رها وقال : ٔأعرف. ٔأ�اين نفس اليشء

 
ٔألقت بنفسها بني ذراعیه، وقالت وهو جيذهبا ٕالیه ویلصق جسده جبسدها ويه ما زالت املس�یطرة املتحمكة تقرر مىت 

تقب� ؤأ�ن تلمسه: ٔأنت صدیقي الوحيد. الوحيد ا�ي ال یطمع يف� وال یؤذیين. مل یتصل خطیيب الیوم. ال یتصل يب ٕاال ٕاذا 
 احتاج املال. ٔأفتقده ؤأغضب منه، ؤأشعر �لكثري من الو�دة، هل ال بد يل من العودة ٕاىل روس�یا؟

 
جوا� اكنت �ا� �اصة، ومؤمن �ىل یقني بأٔن ٔأ�ًدا اغتصهبا یوًما ما. اكنت �رید الس�یطرة �ىل شهوة الر�ل، وختاف 

الر�ال وتعشقهم. ال یعرف الكثري عن ماضهيا، ولكنه عندما اكن ميارس احلب معها �رحي جسدها �ىل جسده، ومتسك 
 �زمام أ�مور وتعشقه كام �رید وكام تتطلب �شوهتا. واكن �ش�تاق لها دامئًا. بدا � ٔأهنا هاربة من يشء ما يف �ل�ات
نفسها، ورمبا من خطیهبا ومعرها. من و�دة تطفو �لهيا بني �لید العمر. فهيي اكلكثري من معالئه تتوق للمس�تحیل 

 .وتبحث عنه بني رفات املايض السحیق
 

يه اكلكثري�ن، �هئة يف �امل �متدد فيه احلقيقة بني زوا� خمتبئة يف ٔأعامق ا�هنر الطویل العمیق. وبدا ملؤمن ٔأن خطیهبا 
�س�تغلها ٕاىل ٔأسؤأ احلدود، ؤأنه یأٔ�ذ لك ٔأموالها، ورمبا یرضهبا ٔأیًضا، قالت هذا مرة ٔأو مرتني. كثًريا ما فكر مؤمن يف ٔأن 

 �سأٔلها ما ٕاذا اكن خطیهبا یغتصهبا، ولكنه مل �كن �رید ٔأن جيازف �لصداقة املس�مترة بيهنام. يه تقابل خطیهبا فقط
يف ٕا�ازة الصیف عندما تغتصهبا مشس أ�قرص بال ٕانذار. تقرر حينئذ الرحيل. ش�تاء أ�قرص حيمهيا من الصقيع، وصیف 

 .أ�قرص حيرق و�داهنا ویذ�رها �لعجز
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الرائع يف جوا� �ٕالضافة ٕاىل رقصها املرصي، وجاملها الصارخ، وصدرها الكبري كرب قرص الشمس، وعینهيا الزرقاو�ن، 
وشعرها أ�سود ا�ا�ن ا�ي یعطي ٕاحساًسا للر�ال بأٔهنا جنیة من �ر، ؤأن احلب بني ذراعهيا ال خيضع لقوا�د الكون 

 وتدابري البرش، الرائع فهيا هو تفهمها وحر�هتا وتقد�رها الصحیح لٔ�مور. جفوا� ال تعتقد ٔأن ممارسة اجلنس مع مؤمن
خيانة خلطیهبا �ىل إالطالق، فهيي �رتدي دبلته، وهو �سكن دا�ل ٔأعامق قلهبا، ٔأال �كفيه هذا؟ ٔأما اجلسد خفارج لك 

 .القوانني مييل قوا�ده واحتیا�اته، والروح حتتاج صداقة ملموسة متجسدة وليس فرا�ًا وو�دة وغربة اكم�
 

متىن مؤمن كثًريا ٔأن �سأٔلها عن هذه الفكرة اليت طغت �لیه بأٔن ٔأ�ًدا اغتصهبا یوًما ما. هل اكن هذا يف بالدها ٔأم يف 
 مرص؟ هل اكنت تبيع الهوى واس�تغلها ٔأ�دمه واكن عنیًفا معها ٔأكرث مما تتحمل؟ هل هذه ٔأوهام بدا��؟

 
تعمل� ٔأن �كبح فضو� ویأٔ�ذ من ا�نیا ما تلقي ٕالیه يف مصت، ال �سأٔل وال حيمك. ٔأحياً� یغتاظ من هذا اخلطیب املس�تغل 

 .أ�فاك، ولكهنا تعشقه بطریقهتا. وعندما یتصل هبا اخلطیب تلمع عیناها وتبدو الفر�ة �ىل و�ها
 

 قبلت مفه قب� طوی�، ومارس احلب معها، مث قامت وارتدت فس�تاً� �دیًدا ٔأمحر، ونظرت يف املرأٓة وقالت: ما رٔأیك؟
 

 .قال وهو �رحي رٔأسه �ىل الوسادة: ٔأنت مجی� به ٔأو بدونه
 

 قالت من �دید: أ�محر یلیق يب؟ ٔأم جيعلين ٔأبدو اكلش�بح؟
 

 .ابتسم: لك أ�لوان تلیق بك
 

 .اقرتبت و�لست جبانبه ومهست �ٕالجنلزيیة: ٕا�ك ٔأن حتبين
 
 .ٔأحبك الكثريون -

 
بدٔأت كعادهتا حتيك � �ٕالجنلزيیة عن قر�هتا ووا�هيا وحياهتا وما تفتقده من طعام، وعن الثلوج البیضاء والفقر املدقع يف 

قر�هتا، والب�ريات الشاسعة واكن �س�متع يف حامس. مهست جفأٔة ويه تداعب رقبته بیدها: هل ٔأحببت یوًما؟ حب�ا حقيقي�ا 
 كحيب خلطیيب؟
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مصت حلظات مث قال: ٔأيم �ریدين ٔأن ٔأ�زوج من �ائليت؛ فمل الغر�ء وبنات العائ� يف �نتظار؟ ؤ�نين ٔأفتح مركز 

�دمات للعائ�. سأٔ�زوج �لطبع من ختتارها ٔأيم. ٔأعرف ؤأؤ�ل الیوم قدر اس�تطاعيت، ولكن عندما �زید ضغط ٔأ� 
  .�ىل ٔأيم سأٔنقذها من الصرب �ىل لومه یوًما ما

 
 .مصت حلظات مث ٔأمكل: يف بالد� � جوا� للك ر�ل ثالث �ساء. امرٔأة �ریدها، وامرٔأة یزتو�ا، وامرٔأة حيهبا

 
 قالت يف �رية: ومل ال �كون نفس املرٔأة، حيهبا و�ریدها ویزتو�ا؟

 
 .هذا مس�تحیل -

 
 ومل ال؟ -

 
مل ال؟ ٔ�ن الزواج قرار س�یايس يف بالد�، ليس للشعب رٔأي فيه، الساسة یعرفون ٔأكرث، ؤ�ن احلب یفتت القلوب  -

 .بال استئذان، وال ینتظر القبول والرضا، ؤ�ن اش�هتاء املرٔأة فن یتقنه معظم الر�ال، واحلب فن ال یتقنه ٕاال القلیل
 

 قالت يف فضول: ؤأنت ٔأحببت ٕاًذا؟
 
 .ٔأحببت. نعم �لطبع. لك ش�بابنا هنا ٔأحب� حب�ا بال ٔأمل. دامئًا ال بد للحب ٔأن �كون مس�تحیًال لیعيش يف ٔأعامق النفس -

 
 ِلَم مس�تحیل؟ اكنت مزتو�ة؟ مل تباد� املشاعر؟ رفضها ٔأه�؟ -

 
احلب �ري �ش�هتاء و�ري الزواج. للحب رهبة �ش�به رهبة املوت، هو ليس �روتني احلیاة الیويم، ال بد ٔأال تتلكمي عنه  -

  .ؤأال حتاويل فهمه، ولكنه موجود ال حما�
 

قالت يف مرارة: ٔأعرف. موجود ال حما�.مث ٔأمسكت �كتاب صغري، و�لست جبانبه، وقالت يف دالل: وا�ٓن تعلمين 
  .العربیة، و�س�متع يل ؤأ� ٔأ�لكم
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 مهس يف ٔأذنهيا �لعربیة: وما ٔأجري �ىل هذا؟
 

 .حضكت وقالت: ٔأعرف تتحمل نطقي الفظیع وبطيئ، ولكنين ٔأتعمل رسیًعا
 

ا. ستتقنني العربیة ٔأكرث مين  .قال وهو ميسك الكتاب: تتعلمني رسیًعا �د�
 

عندما خرج من غرفهتا متسلًال لیًال مسع شهقات من غرفة جماورة. اجته ٕاىل �ب الغرفة، ووضع ٔأذنه �ىل الباب: اكنت 
�لیاء تبيك �اكء صامتًا �ىل ما یبدو و�شهق من �ني ٕاىل �ني. نظر من ثقب الباب..رأٓها جتلس �ىل رس�رها ويف یدها 

 .�لبة دواء ٔأ�ذت منه حبتني، مث اختفى رٔأسها
 

* * * 
 

قال مؤمن يف تذمر لصدیقه: قلت � ٕان هذه الفتاة ال تصلح. مسعهتا تبيك لیًال . �یف ستتحمل ضغط العمل هنا؟ مرفهة 
 .ومدل�. ال �روق يل �ىل إالطالق

 
قال محمود يف رفق: اصرب. ستتعمل. وا�هتا ماتت منذ شهر�ن �ىل ما ٔأعتقد. ٕاهنا ٔأصلح مرشدة؛ ٔ�هنا تعمل كهوایة وال 

 .حتتاج املال، فلن تفاصل معنا ولن �زجعنا
 

 .ولكن تعلمي �لیاء مل �كن سهًال 
 

اكنت يه ومؤمن يف اس�تقبال زو�ني من ٔأسرتالیا، �ن وجميس. فهمت �لیاء يف املطار ملاذا حتتاج الزو�ة ٕاىل مرشد 
صیين؛ فقد اكن ٔأصلها صیني�ا، ومع ٔأهنا تتقن إالجنلزيیة، و�اشت ثالثني �اًما يف ٔأسرتالیا، شعرت يف ر�� العمر ٔأهنا 
 حتتاج ٕاىل من یتلكم لغهتا أ�م. فـ «�ن» قصة وحياة، تغري جمرى التارخي بأٔفعالها وخشصیهتا. اكنت مجی� ولكهنا فقدت
ٔأ�ًريا ساقها ا�ميىن اكم� يف �ادث ٔأو مرض ال ٔأ�د یعرف �لضبط. �ن هربت من الصني بعد جسن وا�هيا الن�هئام 

لتنظمي حمظور، واكنت حينذاك يف الثامنة عرشة، ويف ٔأسرتالیا �اشت يف البدایة �جئة ضعیفة، وتعرفت �ىل زو�ا 
 ا�ي �كربها بعرشة ٔأعوام يف خممي لالجئني اكن یتطوع يف التدر�س فيه. ٔأحهبا جميس حب�ا ال یوصف. �زو�ا و�اشا مًعا
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ثالثني �اًما ٔأو ٔأكرث. مل ینجبا، ولكن حب الزوج وعطاءه املس�متر عوضاها عن الو� والوطن، وجعلها ٔأسعد س�یدة. حىك 
الزوج لعلیاء القصة يف دقائق، و�یف ٔأن زوجته قد و�دت طعًما �دیًدا للحیاة يف ٔأسرتالیا، وطعًما للحریة والرفاهیة 
 بعیًدا عن الفقر والسجن واحلرمان يف الصني. اكنت قصة رائعة، فهيا كفاح وس�یاسة ورٔأس مال، وامرٔأة تصنع لنفسها

مس�تقبًال ٔأفضل و�سعد امجلیع. ٔأما حاكیة �ن مع مرص فبدٔأت منذ القدم، ولن تنهتيي ٔأبًدا. يف كتاب املدرسة مسعت عن 
 .مرص، وضعت ٕاصبعها الصغرية �حية أ�هرام يف الصورة الردیئة الباهتة، ومهست: ٔأرید ٔأن ٔأذهب ٕاىل هذا العامل

 
 .هكذا ٔأطلقت �ىل مرص

 
هذا العامل.» ومنذ ذ� احلني وأ�مل موجود، ٔألههتا حياهتا حىت فا�أٔها زو�ا احلبيب �لر��، �كت وشكرته، وطلبت »

ٔأن تبقى شهًرا يف مرص، ٔأ�ًما حول أ�هرام، ؤأسابیع بني �دار التارخي وقصصه. وافق زو�ا ؤأ�ذ ٕا�ازة طوی� من مع� 
 يف رشكته، و�ر�ت يه املدرسة اليت فتحهتا لٔ�طفال، وذهبا ٕاىل مرص، ولكهنا طلبت منه يف جخل ٔأن �كون مرشدها
 .مت�دً� للصینية؛ فعامل مرص بدٔأ يف طفو�هتا، ولن تفهمه بلغة ٔأخرى. وافق الزوج �ىل الفور. وظهرت �لیاء يف أ�فق

 
 .ولكن تعلمي �لیاء مل �كن سهًال 

 
يف الیوم أ�ول طلب مؤمن من �لیاء رشاء التذا�ر �خول مقا�ر وادي امللوك، وانتظر نصف سا�ة ويه تقف يف صرب 

يف الطابور الطویل، وال حتاول ا�رتاقه ٔأو الصیاح من �لف الناس ٔأما�ا. اكنت تنتظر اكٔ�مراء من یأٔيت لیعطهيا ما 
حتتاج. انتظر الساحئون يف الشمس نصف سا�ة، مث ذهب مؤمن مرس�ًا ٕاىل ش�باك التذا�ر، صاحف الر�ل، �لكم معه ٔ�نه 

 یعرفه
 .منذ زمن، ؤأعطاها التذا�ر يف یدها لتوزعها. وزعهتا يف ارتباك ويه تعید �د الساحئني �ىل أ�قل مخس مرات

 
بعد ز�رات املقا�ر اشرتى لها قبعة، وبدٔأت تقرٔأ يف كتاب صغري يف یدها طوال الوقت ويه �رشح لیان �لصینية. مد 
یده �لقبعة، ٔأ�ذهتا و�سيت ٔأن �رتدهيا، ومل متر سا�ة ٕاال ويه �شعر �لغثیان، مث تقيأٔت، واكدت تفقد الوعي، واللك 

 .یبحث عن املاء والبسكویت ؤأي طعام لها
 

 .مهس حملمود: �ذها للمر�ب، وا�رك يل الفوج الیوم
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يف الیوم التايل ارتدت القبعة، ؤأ�ذت معها الكثري من املیاه، ورشبت ورشبت و�اولت رشاء تذا�ر دخول وادي 
امللاكت، وجنحت يف ذ�، ومل متر ساعتان ٕاال ويه حتتاج ٕاىل دخول امحلام. ولكن امحلام العمويم س�ی�دش حياءها �ىل 

 .لك املس�تو�ت. قال مؤمن حملمود يف یأٔس: ٔأ�دها ٕاىل املر�ب
 

اكن الیوم الثالث ٔأفضل كثًريا. تعرفت �لیاء �ىل لك ساحئي املر�ب �دا كامل فقد اكن �مئًا. سأٔلت مؤمن �ىل اس�تحیاء 
ملاذا یطلق امجلیع �ىل ٕا�ر�اك امس «�اسوسة»، فأٔ�اب مؤمن: ٔ�هنا ٔأمر�كية تعيش يف أ�قرص بال ٔأدىن سبب، ال يه 

 �زوجت مرص�� يف الرب الغريب، وال يه معلت يف رشاكت الس�یا�ة، دامئًا جتد�هنا مع لك فوج، تتعلق �رقبة لك من جتد،
و�سأٔل الكثري من أ�س�ئ� �ري املرحية عن ا��ن والس�یاس�یة واحلقوق وإالرهاب، ولكننا اعتد� �لهيا، وتعا�ش�نا معها، 

فهيي عرشة معر. فقط ال بد ٔأن حترتيس يف ٕا�ا�تك، وتبقهيا �ارج نطاق احلقيقة. دامئًا تبقى ٕا�ر�اك يف اجلهل املمتع 
والتفاصیل ا�هدة؛ فهيي تعشق التفاصیل. أٓه ويشء أٓخر جعلنا نتأٔكد من ٔأهنا �اسوسة؛ فهيي ال �سمح ٔ��د بدخول 

 جحرهتا
 .ٔأبًدا. ولها مفتاح �اص وقفل من اخلارج صنع يف ٔأمر�اك

 
ٕا�ر�اك اكنت يف حوايل الس�تني من معرها، تض�ك كثًريا، وتبدو ؤ�هنا ال �ركز يف ٔأي يشء ٔأكرث من ثالث دقائق. ولكن 

 .�لیاء ٔأحبت رو�ا املتفائ�
 

اس�مترت �لیاء يف �رمجة ما یقو� مؤمن يف اجلوالت الس�یاحية، والحظت ٔأداءه ا�متثیيل املتقن، اكن �سري يف املقدمة، 
وما ٕان یصل ٕاىل املعبد حىت یفتح ذراعیه لیتأٔكد من وجود امجلیع، ؤ�نه �س�یطر �ىل �دود التارخي، ویقول يف حامس: 

انظروا ٕاىل اجلدران! هنا صنع املرصیون لك يشء: احلب واملوت والرش واخلري �ىل ت� اجلدران حيث نرى عظمة 
 .التارخي

 
مث یتوقف يف اسرتا�ة قصرية ٔأمام حمل بعینه، و�زيك احملل هلم، ویرتكهم ؤ�نه ال یعرف عن صاحب احملل ٔأي يشء. واكن 
�رشدمه ٕاىل حمالت البخور، ویتوقف عند ٔألوان ا�هبارات الصار�ة وامللوخية اخلرضاء، و�شجعهم �ىل الرشاء، والساحئون 

 .مهبورون �لك أ�لوان الكثیفة الصار�ة. اكنت ٔأعیهنم مذهو�، ومفهم مفتوً�ا ورءوسهم تنظر يف لك اجتاه
وبعد الر�� الطوی� قال يف حامس: ا�ٓن نذهب ٕاىل ماكن مفا�أٔة. هدیة ٕالیمك مجیًعا؛ فأٔنمت ٔأصدقاء وٕاخوة، س�نذهب ٕاىل 

 .بييت نزور ٔأيم يف الرب الغريب
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مسع الرتحيب وامحلاس يف تأٔوهاهتم املذهو� من لك هذا الكرم. اجته هبم ٕاىل مر�ب رشاعي يف رس�ة وحرفية، صاحف 
صاحب املر�ب حبرارة، ؤ�نه یعرفه منذ ٔأعوام، وسار املر�ب وسط فر�ة امجلیع، و�لیاء تنظر ٕالیه يف مصت. عندما 

وصلوا ٕاىل جز�رة صغرية خرجوا مجیًعا من املر�ب يف انتظار البيت املرصي أ�صیل ومقاب� أ�هل وأ�قارب. واكن بيتًا 
 .رائًعا

زاغ البرص �ىل أ�لوان: أ�خرض وأ�محر وأ�زرق وأ�صفر. غطت الرسومات البيت الطیين وفناءه الواسع املز�ن بفرن 
 .ب�ي و�رج حامم وحظرية من القش لبعض الغمن

 
 .حىت �لیاء و�دته ٔأمجل بيت رٔأته عیناها، لیت بيهتا يف القاهرة هبذا امجلال

 
 .مال�يس؛ فأٔيم ال تتقبل رؤیيت ببنطلون ومقیص طلب مهنم ا�خول، مث قال يف �دیة: ٔأذهُب ٔ��ّريِ 

 
بقوا لكهم يف انتظاره وانتظار ٔأمه يف شوق ورهبة، وٕا�ر�اك متسك قلهبا، مع ٔأهنا �اءت ٕاىل هنا من قبل. �اد بعد قلیل 

وهو �رتدي �لباً� ٔأبیض بأٔكامم فضفاضة وعاممة بیضاء، شهقت ٕا�ر�اك ومهست لعلیاء: انظري ٕاىل و�ه أ�مسر و�لبابه 
 .أ�بیض. لو كنت يف ش�بايب كنت ٔأقب� ا�ٓن، وس�مي ٕاىل ٔأبعد �د، ووس�مي ٔأكرث ٕاذا ارتدى مال�سه احلقيقية

 
مل جتب �لیاء، اكن لك املشهد �دیًدا �لهيا. ٔأد�لهم ٕاىل حصن البيت، و�لسوا �ىل أ�رائك امللونة �لك أ�لوان الزاهیة، 

 .ونظروا ٕاىل أ�لواح �ىل احلائط لبنات بلبس نويب و�لقان �برية ووجوه سوداء مجی�
 

 مهست ٕا�ر�اك: ٔأ� متأٔكدة من ٔأن هذه الفتاة يف اللو�ات ٔأخته. ال بد ٔأن شلكها هكذا. ما رٔأیك � �لیاء؟
 

 قالت �لیاء: ال ٔأظن هذا. تبدو لو�ات لفنان، رسام معروف وَمل �رمس الفنان ٔأخت مؤمن؟
 

بدٔأ مؤمن �رشح هلم �یف ختزب ٔأمه اخلزب لك یوم، وتصنع اجلنب والطعام بنفسها. و�یف تنسج لك أ�لوان يف طواٍق 
 .وعاممات، و�یف تنسج وشا�ا بیدها من لك أ�لوان الزاهیة اليت تعكسها مشس أ�قرص بوضوح

 
بعد دقائق د�لت ٔأمه �رتدي �لباً� ٔأسود، وشعرها يف ضفريتني �ىل كتفهيا، شعر ٔأمحر بلون احلناء، والوشاح �ىل 

شعرها ٔأسود مز�ن بأٔلوان خمتلفة �ىل أ�طراف. الومش �ز�ن ذقهنا ویدهيا ا�عدتني من الزمن وأ��م. اكنت شدیدة 
 السمرة، وو�ها مجیل و�لیه �المات الطیبة، واكن معها س�� تضع فهيا لك ما صنعت، و�ىل رٔأسها صینية حتملها يف
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توازن مطلق، هبا ٔأ�واب من الشاي. شهق امجلیع. مهست �ن �للغة الصینية لعلیاء: هذه ر�� العمر، وهذه يه مرص 
 .اليت ٔأعرفها

 
مل تتلكم أ�م كثًريا، وضعت الشاي، وطلب مهنم مؤمن ٔأن �رشبوا الشاي اكلصعایدة بأٔربع مالعق سكر �ىل أ�قل. مث 
فتحت أ�م الس�� الكبرية ؤأخرجت ٔأش�یاء خمتلفة: ٔأمقشة، متاثیل، جساجيد صغرية، �البيب، ومهست بعربیة صعیدیة: 

  .ٔأ� صنعت لك هذه أ�ش�یاء
 

وسط مت�ت الساحئني، وفرزمه لٔ�ش�یاء كام یفرز الطفل هدا� عید املیالد، اكنت �لیاء تنظر ٕاىل البيت يف �ركزي، 
وختیلت البيت �بيت أ�قزام الس�بعة بعد جميء س�نووایت،؛ فهو بيت مرحي ودا� ونظیف، ؤ�ن ٔأ�ًدا مل �سكن فيه 

 .قط، ٔ�نه مصمم لقصص أ�ساطري وروا�ت الر�ا�
 

بقيت �لیاء صامتة، وبدا �لهيا �دم �رتیاح. انهتيى الساحئون من رشب الشاي ورشاء الهدا�. مل تطلب ٔأم مؤمن ٔأي 
 .مثن، بل �ركهتم یدفعون ما �ریدون. اكنت �رمية وبنت ٔأصل كلك اجلنوبیني

 
قالت ٕا�ر�اك لعلیاء: هذه ر�� العمر؛ لهذا ال ٔأرید �رك أ�قرص. یأٔ�ذين مؤمن ٕاىل هذا املاكن مرتني يف الشهر تقریًبا. 

انظري ٕاىل ا�وق والبساطة واحلیاة الربیة البدائیة املرحية. هكذا ال بد ٔأن حنیا مجیًعا هنا يف هذا البيت. نُِعد� اللنب، ونغزل 
 .الس�اجيد، و�شع أ�مل بیننا

 
بعد ٔأن فتح مؤمن رسداب الزمان �ىل حقائق �دیدة ال �راها العني ا�ردة، وبعد �شوة احلارض�ن وحنیهنم ٕاىل �لت�ام 

مع الطبیعة، و�رك املدن واحلضارات وراءمه، �ادوا مجیًعا �ىل املر�ب الفنديق، ینتظرون العشاء، ومه �ىل یقني بأٔن الیوم 
 ٔأفضل یوم يف حياهتم املاضیة والقادمة، بل من حظهم السعید ٔأن مؤمن بقي مرتدً� �لبابه أ�بیض طوال

الطریق و�ىل العشاء ٔأیًضا. وعند وقت النوم مسع الكثري من �متنان من لك املوجود�ن �دا �لیاء؛ فقد بقيت صامتة 
 .طوال الوقت

 
 رٔأته یت�ه ٕاىل جحرته، فقالت يف هدوء: ٔأس�تاذ مؤمن؟

 
 !نظر ٕا�هيا يف تعجب مث قال : ٔأس�تاذ؟! وحرضتك؟! ولك هذه اللكامت؟
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 قالت يف يشء من القوة : هل ميكن ٔأن ٔأ�لكم معك دقائق؟
 

 .قال وهو یت�ه ٕاىل �افة املر�ب: �لطبع. ا�ليس هنا جبانيب
 

�رددت قلیًال مث �لست �ىل �افة املر�ب معه وساقاها يف الهواء وا�هنر حتهتا مظمل ومعیق. واكن احلاجز مكسوًرا عند 
 .زاویة املر�ب

 
قال مرس�ًا: تعرفني �رست هذا احلاجز معًدا يف املر�ب حىت ٔأ�لس �ىل �افة ا�هنر، ال ٔأحب احلواجز بيين وبني ا�هنر. 

 احلواجز تصنعها العني ٔ�هنا ال �رى أ�فق وختاف ا�هول، حمدودة ٔأعیننا، ما رٔأیك؟
 

 .قالت يف هدوء: أٓسفة ال ٔأفهم. ٔأعتقد..ٔأنين ال ٔأحب العمل هنا، ٔأعين هبذه الطریقة
 

نظر ٕا�هيا منتظًرا ٔأن �مكل، فقالت: توقعت ٔأن ٔأمعل مرشدة فقط، وال ٔأدل� الساحئني �ىل ٔأفضل احملالت، وال ٔأذهب هبم 
 ...ٕاىل بيت �ائليت. يه �القة معل فقط و

 
 مصتت ويه ال تعرف هل تقول ما يف �لها ٔأم ال، فقال: ٔأمكيل؟

 
 .قالت يف بطء: �ساورين الشك. ا�ذرين. بل ٔأ� متأٔكدة. ٔأعين. هذا ليس بيتك وهذه ليست ٔأمك

 
 .َصف�َر يف ذهول مصطنع مث قال: هذا اكتشاف خطري

 
 يه احلقيقة ٕاذن؟ بيت تؤجره، وامرٔأة تؤجرها و... ال ٔأصدق. مل اخلداع؟ -

 
�لطبع هذا ليس بييت، وهذه ليست ٔأيم. �لیاء، ساحئ یعرب احملیطات لكها، ویبحر ٔأ�ًما لیأٔيت ٕاىل هنا، ملاذا؟ لريى وً�ا  -

أٓخر لبالده، لريى بيتك ومال�سك ولكیتك وس�یارتك، ویعرف ٔأن �ختالف بني مرص و�ريها من البالد طفيف، ؤأن 
البرش سواء، ؤأن البدائیة فكرة ميلهيا �لینا عقلنا املسجون وسط حقائق تعلمناها من الساسة. عندما یأٔيت الساحئ دافًعا 

 ما
 .مي� ال بد ٔأن ٔأجعل ر�لته يه ر�� العمر. مضريي حيمت �يل� هذا
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 .ٔأن �كذب؟ أٓسفة، ا�ذرين. ال ٔأحب الكذب -

 
  .ؤأ� ٔأیًضا-

 
 .ساد الصمت، مث قالت: هل ميكن ٔأن تغري طریقتك حىت تنهتيي �متنا

 
قال يف حسم: ال. تأٔتني هنا لتتعلمي ال لتعلمیين. �رید�ن العودة ٕاىل القاهرة، ال مشلكة عندي. ٔأ� ال أٓ�ذ شيئًا من ٔأ�د 

 .عنوة، هذا اتفاق بيين وبني الساحئ، ٔأ� ٔأعطیه ما �رید، وهو یعطیين ما ٔأرید
 

مصتت حلظات مث قالت: منطق غریب �يل� . منطق البیع والرشاء. �رى ٔأهذا منطق محمود ٔأیًضا يف الزواج ممن �كربه؟ 
 .النفوس؟ ال ٔأقبل هذا ٔأ� أٓسفة و معلیة جتاریة یبيع فهيا امجلیع الضام�ر

 
ال بد ٔأهنا ٔأغضبته يف هنایة هذا الیوم الناحج، قال يف �دة: تقبلني؟ من ٔأنت لتقبيل وحتمكي؟ ٔأنت تعملني حتت رئاس�يت 

 .هنا. ٔأمتىن ٔأال تنيس. ولٔ�سف ليس لك البرش بغىن وا�ك لیفكروا هبذه الرفاهیة
 

 .قالت يف صوت منخفض: أ��الق ليست رفاهیة
 
ٔأ�الق؟ هل تظنني ٔأننا ال من� ٔأ�القًا؟ هذا معيل ٔأتقنه، وال ٔأ�دع، وال ٔأكذب. �لیاء ال �س�هتویين هذا احلدیث،  -

 .واكن یوًما طویًال . فكري حىت الصباح، وقرري الرحيل ٔأو البقاء
 

 .قالت مرس�ة: ال لن ٔأر�ل
 

نظر ٕا�هيا يف خسط. اكنت هتدده منذ حلظات. قالت يف رفق: ٔأ� أٓسفة. ال ٔأرید احلمك �ىل ٔأ�د. ساحمين، حق�ا ٔأحياً� خترج 
 .مين لكامت ال ٔأقصدها، ولكنين ٔأرید ٔأن ٔأطلب منك شيئًا وا�ًدا
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ٔأذه� اعتذارها. ومل یتوقعه. بقي صامتًا، فأٔمكلت: ال ٔأرید ٔأن ٔأ�ون جزًءا من هذه اللعبة، ٔأقصد الصفقة. ٔأعين عندما ٔأخرج 
مع �ن ٔأمتىن ٔأال نذهب ٕاىل حمالت وال �شرتي شيئًا، ؤأال نزور وا�تك املزیفة. هل ميكن ٔأن تفعل هذا يف ٔأ�م ٕا�ازيت؟ 

 .ٔأمتىن هذا
 

 .مصت حلظات مث قال: ٔأوافق
 

 .ابتسمت يف ارتیاح مث قالت: تصبح �ىل �ري
 

مه عن أ��الق والضمري. ٔ�خيه متاًما. ؤأخوه سرية �رخيیة ال یود ٔأن  هز� رٔأسه، وهو مل �زل �شعر بنار من لكامهتا. �لكِّ
 .حيكهيا وال یتذ�رها. ٔأخوه هو لك النبل وأ��الق والكرامة والیقني

 
* * * 

 
اكن اتفاقهام اتفاقًا مرًحيا للطرفني، وحتاىش لك مهنام ا�ٓخر، ومل یتلكم معها ٕاال عندما رن هاتفها مرة ٔأو مرتني يف نفس 

 .السا�ة ويه ختفض الصوت وال تغلق الهاتف. قال يف رصامة: ا�لقي الهاتف وقت العمل ٕاذا مسحت
 

هز�ت رٔأسها �ٕالجياب مث ٔأ�لقته، ولكهنا اكنت تنىس ٕا�القه ٔأحياً�، وتنظر ٕاىل الرمق ا�ي یطلهبا، مث ختفض الصوت وال 
جتیب. اكن حيدث هذا لك یوم �الًبا، ؤأحياً� یطلهبا وا�ها فرتد �لیه يف ٕا�ا�ت مقتضبة، وتؤكد � ٔأهنا خبري وسعیدة 

 .هنا
 

بدا ٔأن لك يشء �سري �ىل ما �رام، حىت قررت �لیاء جفأٔة العودة ٕاىل املر�ب وسط الر�� بال ٕابداء ٔأس�باب. يف املر�ب 
ٔأ�لقت �هبا بقية الیوم، ومؤمن �متمت جبمیع الش�تامئ اليت یعرفها واليت تعلمها من أ��انب. قال حملمود: حتخرب بیتنا! هل 

 �دث يشء؟ ٔأي يشء َ�َدَث لت�بس نفسها يف غرفهتا؟
 

 .قال محمود مرس�ًا: ال ٔأعرف
 

 .دق� �ىل غرفهتا لیًال قائًال : �لیاء
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 .فأٔ�ابت بصوت متحرشج: نعم
 
 ٔأنت خبري؟ ٔألن تأٔلكي؟ -

 
 .قالت يف اقتضاب: شكًرا

 
فقال يف �دم صرب: �ًدا ال بد ٔأن �كوين يف �ال ٔأفضل؛ فالساحئ یدفع لك ما ادخر لزيور مرص ویتوقع ٔأداًء ٔأفضل من 

 .ذ�. ضعي مش�تك الشخصیة �انًبا وقت العمل من فض�
 

 مل تفتح الباب، ومل تبد لربهة ٔأهنا مسعته. فقال من �دید: �سمعینين؟
 

 .قالت: نعم. سأٔ�ون �اهزة يف الصباح
 

نفخ يف غیظ، و�ركها. يف الصباح دق �ىل �ب جحرهتا، خفرجت بعد حلظات، وقالت يف �دة ويه متيش جبانبه: ٔأ� 
ره ا�ذرين. كنت مریضة بعض  ا ؤأ�رتمه ؤأقّدِ ا �د� أٓسفة. مل ٔأقصد ٔأن ٔأبدو �ري مكرتثة �لعمل. ٔأ� ٔأعترب العمل ُمهِم�

 .اليشء
 

  .هز� رٔأسه، وقال وهو �سري معها �ارج املر�ب: ال بأٔس
 

 ٔأ�ن حنن ذاهبان؟ ٔألن ننتظر �ن وزو�ا؟-
 

  .ال. ال بد ٔأن جنهز حلف� الغد. �شرتي بعض املأٔ�والت واملال�س. ؤأریدك معي-
 

 سارا مًعا يف مصت حىت قالت يه: ٔأ�ن نذهب؟
 

 .مل ینظر ٕا�هيا، قال يف تلقائیة: نفطر ٔأوًال 
 

 مث نظر ٕا�هيا من رٔأسها ٕاىل قدمهيا، ؤ�نه �شرتي خروفًا للعید، وقال: ٔأنت ال تأٔلكني �ىل إالطالق، ٔأليس كذ�؟
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  .فا�أٔها �لسؤال وبطریقة �مه املبارشة وبنظرته ومل تعرف مباذا جتیب

 
 ٔأمكل ؤ�نه ال یتوقع مهنا ٕا�ابة: ال یعجبك طعام املر�ب؟ ٔأفكر بأٔن نُِعد� طعاًما مرص�� للساحئني، ما رٔأیك؟

 
 .قالت ويه �هترب من أ�س�ئ� الشخصیة: فكرة مجی�

 
 .توقف عند مطعم، وقال: جنرب ا�ٔلك هنا ٔأوًال مث نقرر. �لیاء ا�ليس

 
�لست وبدا املاكن خمتلًفا عن ٔأي ماكن زارته يف القاهرة، ومل �كن تتصور ٔأن جتلس يف ماكن كهذا من قبل. ؤأزجعها 

مس�توى النظافة وشلك املطبخ وشلك الطبا�ني، ؤ�نه قرٔأ ٔأفاكرها قال مرس�ًا: ال تفكري يف أ�مر. لكي ؤأنت تفكر�ن 
  .يف الطعام فقط

 
اكنت �شعر �خل�ل، ومل �كن �رید ٔأن تغضبه من �دید، حفاولت ٔأن تأٔلك وهو یتأٔملها، مث قال: ٕاذا مل یعجبك الطعام 

 فلن یعجب الساحئني؟
 
 تظن ٔأنين ساحئة؟ -

 
 نعم يف أ�قرص �ىل أ�قل. ٔأجعبك؟ -

 
 .مل ٔأعتده -

 
 تعرفينه؟ -

 
 .�لطبع -

 
 سأٔلتك ٕاذا اكن یعجبك وليس ٕاذا اعتدته؟ -
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 .بدٔأت تأٔلك يف بطء وقالت: یعجبين
 

ٔأراح ظهره �ىل املقعد، مث قال: ٕاذن سأٔنتظر حىت تنهتيي من ا�ٔلك. لك ا�ٔلك، مث �شرتي للساحئني بعض الفطري والعسل 
 أ�سود، ما رٔأیك؟

 
 .فقالت يف ارتباك وطریقته معها ال �رحيها: ال ٔأس�تطیع ٔأن أٓلك لك هذا

 
 .فقال يف ثقة: �لطبع �س�تطیعني. ٕاذا اكن مع� سيتوقف �ىل هذا

 
 .معذرة؟ ال ٔأفهم -

 
تأٔلكني فطورك �س�متر�ن معي يف العمل. ال تأٔلكني تعود�ن ٕاىل القاهرة الیوم. �لیاء! ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأخرس معاليئ ویوًما  -

أٓخر تت�لفني عن العمل ٔأخرسمه. ٔأ� ال ٔأعرف ما یدور يف حياتك، وال ٔأعرف شيئًا عن مش�تك، ولكين ٔأس�تطیع ٔأن 
 ٔأرى ٔأنك ال تأٔلكني، ؤأنك متر�ن بأٔزمة ما. ال حتيك يل عهنا ٔ�هنا ال تعنيين، ولكن معيل یعنيين. تأٔلكني وتبتسمني وتطیعني

 .لك ٔأوامري وقت العمل
 

مل جتب. امحرت وجنتاها، واكنت �اضبة من طریقته و�مه وهتدیده. اعتذرت عن الیوم.. ملاذا �رید ٕاذاللها؟ رمبا اكن من 
 .أ�فضل لها ٔأن ترتك هذا املاكن

 
 .بقيت صامتة حلظات، مث بدٔأت تأٔلك يف بطء وهو ینظر ٕا�هيا بال لكمة

 
 .قالت بعد ٔأن انهتت من ا�ٔلك: ٔأعتقد ٔأنين ٔأقوم بعميل �لك مضري، ؤأعتقد ٔأن ا�ٔلك ليس جزًءا من العمل

 
 .قال وهو یبتسم: ٔأ�ر�ن؟ ال فتو�د مشلكة. عندما تأٔلكني تنهتيي لك املش�ت، هكذا تقول ٔأيم دامئًا

 
 .اكنت تنوي املشاجرة معه و�رك العمل، وها هو ذا ميزح ؤ�نه مل هيددها منذ حلظات

 
 .قالت يف ٕارصار: كنت ٔأقول ٕانين ٔأقوم بعميل بضمري
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 .قال مرس�ًا وهو یدفع الفاتورة ویقوم: ٔأعرف. ٔأشكرك �ىل هذا

 
 .مث سار جبانهبا وقال: هناك مطعم أٓخر ٔأفضل �كثري سأٓيت � �لغداء منه. أٓلك فيه مع محمود لك یوم. س�یعجبك

 
 .مل جتب. اكنت ال �زال �انقة �لیه بعد هتدیده ٕا�ها

 
قال جفأٔة: ال حتتا�ني هذا العمل، ولكنك �ریدینه، وتبذلني فيه جمهوًدا �بًريا. ٔأعرف ؤأشكرك. ولكنين ال ٔأعرف سبب 

 .هربك
 
 !هريب؟ - 
 
 .من یأٔيت هنا یأٔيت هارً� من يشء ٔأو يك یلتمئ من جرح ما -

 
 .ٔأو �رید ٔأن �رى أٓ�ر بالده - 
 
هذا ٔأیًضا، ولكن من یأٔيت لريى أٓ�ر ب�ه یبقى ٔأس�بو�ًا وليس شهوًرا. ال بأٔس. ال ٔأرید ٔأن ٔأعرف. يف احلفل �ًدا ٔأمتىن ٔأن  -

تعطي وً�ا مرشقًا ملرص. تضعني الك�ل واحلناء ٕان اس�تطعت. جوا� ميكن ٔأن �سا�دك فهيي جتید وضع االثنني. تذ�ري، 
ٔأنت و�ه مرص �لنس�بة للساحئني. ٔأليست مرص دامئًا امرٔأة يف العرشینيات مث�؟ ٔأریدك ٔأن �كوين مرص. ما رٔأیك: 

 �یف تبدو مرص لو اكنت امرٔأة؟
 .ابتسمت ومل جتب

 
 

  .فأٔمكل: مرص سرتتدي �لباً� فرعونی�ا �لتأٔ�ید. وتضع �ً�ا �ىل رٔأسها
 

 .د�ل حمل اجلالبيب، واشرتى لها �لباً� وقال: سأٔخصم مثنه من مرتبك، ال تقلقي
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سارا وسط احملالت، مل �كن یتلكم كثًريا، مث توقف عند حمل صا�ة ود�ل، �لكم مع الر�ل بله�ة صعیدیة، ؤأعطاه 
الر�ل �امتًا يف �لبة خرضاء، فأٔ�ذه ؤأعطاه لعلیاء يف مياكنیكية، ٔأ�ذته يف اس�تغراب، ونظرت للعلبة ويه ال تدري ماذا 

  .تفعل هبا
 

  .قال جفأٔة: ٔأعتقد ٔأننا س�نصبح ٔأصدقاء. ٔأمتىن هذا
 

 .اكنت تود ٔأن تقول ٕان هذا مس�تحیل، ما دام هو یأٔمرها وهيددها ویضغط �لهيا هكذا، ولكهنا بقيت صامتة
 

ت یدها وقالت وهو �سري جبانهبا: هذه العلبة؟  مد�
 
 - �. 
 
 معذرة؟ ال ٔأفهم؟ - 
 
 .هذا اخلامت تضعینه يف ٕاصبعك یوم احلفل مث تعیدینه ٕايل�  -

 
فتحت العلبة، فو�دت �امتًا ذهبی�ا جبعران ٔأزرق يف وسطه. قالت: �ریدين ٔأن ٔأ�لن عن حمل الصائغ؟ ٔأمل نتفق �ىل ٔأنين 

 �ارج البیع والرشاء؟
 

قال يف ال مباالة وهو ید�ل املر�ب: اتفقنا. ارتدیه مع اجللباب فقط ال بد ٔأن �كوين يف ٔأفضل زینتك، تذ�ري، ٔأنت و�ه 
 .لب�ك

 
 .ولكنين ٔأم� الكثري من ا�هب، وال ٔأحب ا�هب ٔأصًال  -

 
هذا ذهب خمتلف، تصممي فرعوين. ارتدیه ؤأعطیه يل بعد احلفل. هل �رید�ن اجللوس �ىل �دار املر�ب ٔأمام ا�هنر  -

 وقت الغروب؟
 

 ...فا�أٔها �سؤا�. ولكهنا قالت مرس�ة: س�نكون مع الساحئني، ؤأ�
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 .قاطعها: ال ختايف مين، ماذا سأٔفعل؟ لن ٔأرمغك �ىل الطعام، ٔأ�دك. سنتلكم عن احلفل

 
 .اكنت تود ٔأن تقول ٕاهنا ال تعرفه، وال تعجهبا خشصیته وال غروره وال كذبه، ولكهنا مل تقل شيئًا

 
 فقال يف ٕارصار: سأٔراك الیوم وقت الغروب؟

 
 .مل �كن �رید التشاجر من �دید

 
 .قالت : ال بأٔس. شكًرا �ىل إالفطار

 
 .اختفى من ٔأما�ا، ومل یظهر جمدًدا ٕاال عند وقت الغروب

 
 .�لست �ىل طرف املر�ب، و�اء مؤمن و�لس جبانهبا

 
 نظر ٕاىل ا�هنر ا�ا�ن، مث قال جفأٔة: �یف ماتت وا�تك؟

 
توقفت عن التنفس حلظة، بدا و�ها شاحبًا ومل �رد� . فقال وهو یغري املوضوع: هل قابلت سوزان زو�ة محمود؟ تعشق 

  .مرص وتعشق مرص يف محمود. حظه امجلیل
 

ا. ماذا س�ی�دث بعد ذ�؟ هل س�یرتكها؟  قالت ؤ�نه ٔأیقظها جفأٔة: نعم يه طیبة �د�
 

 .هذا یعمتد �ىل االتفاق واحلب والظروف وٕاماكن بقاهئا هنا-
 

  .قالت : یصعب �يل� تصور زواجٍ كهذا
 

 نظرت ٕالیه، مث قالت: هل فعلت ٔأنت هذا من قبل؟
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 مث �راجعت قائ�: هذا ال یعنيين. ٔأعين، تعتقد ٔأن بیع النفس مسموح؟
 

  .قال وهو یفرد ظهره ویطبق ذراعیه وراء كتفه: بیع اجلسد مسموح وليس بیع النفس؛ ٔ�ن بیع النفس ليس � رجعة
 

 .رددت يف �رية: بیع النفس ليس � رجعة؟ وبیع اجلسد مسموح
 
  .هذا رٔأي. مل ٔأفعل مثل محمود ٔ�نين ال ٔأس�تطیع ا�متثیل لك هذا الوقت، ٔأمثل بعض الوقت فقط -

 
 وماذا متثل؟ ؤأي� دور؟   - 

 
تعرفني و�شاهد�ن. املرصي أ�صیل صاحب حضارة القدماء ا�ن فرعون أ�مسر اجلنويب الربيء البدايئ. لك    -  

 .أ�دوار
 
 ومن �كون ٔأنت؟ - 
 
 .مرشد س�یا� فقط - 
 
ال ٔأفهم!- �ميت ٔأن ٔأحيك للعامل عن حضارتنا، لعل یوًما ما ینفع احليك وینظر ٕالینا الغرب بعني الرفق. �ميت ٔأن �سافر  -

 .الساحئ وهو یعمل لك يشء عن بالدي وحيهبا
 

 .ابتسمت يف خسریة وقالت: ولكنك جتع� �رى ما �ریده، وليس احلقيقة
 

 .قال يف تأٔ�ید وبطء: ٔأجع� �رى ما �ریده هو وليس ما ٔأریده ٔأ�
 

ٔأشار ٕاىل أ�فق وقال: انظري ٕاىل ظالم السامء ومعق ا�هنر. �ر�ن لك يشء؟ تعرفني لك يشء؟ ال. أ�فق ٔأوسع من 
 .الروح، وهكذا يه احلقيقة. تتلوى وهترب من�ا اكلسعادة
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هز�ت رٔأسها ونظرت ٕاىل ا�هنر. ساد الصمت، وبدا ؤ�نه ینظر ٕا�هيا، ٕاىل جسدها وو�ها، التقت ٔأعیهنام فأٔدار عینيه عهنا. 
 .شعرت �رتباك ال تفهمه قالت : هل �س�بح أ�طفال هنا لیًال؟ رٔأ�هتم حىت الغروب

 
 قال وهو خيلع مقیصه جفأٔة: �لطبع. هل �رید�ن ٔأن �ري بنفسك ماذا یفعل ٔأطفال اجلنوب؟

 
وقبل ٔأن تفتح مفها اكن قد قفز دا�ل ا�هنر، واختفى متاًما عن نظرها حىت ظنت لثوان ٔأهنا حتمل، وهذا مؤمن ميثل من 

ت دقائق  �دید. شعرت �لرتقب و�ٕال�رة كام مل �شعر من قبل. هل ما زال حي�ا؟ ال وجود �، بل هو جزء من ا�هنر. مر�
 كثرية وبدٔأت �شعر �لقلق و�سيت الكثري من أ�مل والیأٔس لثوان، وتذ�رته هو فقط. وموته غرقًا ا�ٓن. اكنت ال تطیقه منذ

 !سا�ة، ولكهنا تقلق �لیه ٔأیًضا. فللموت رهبة �ىل لك �ال، والغرق مفزع حىت مع من �رمغها �ىل الطعام
 

شعرت �يشء یتحرك وراءها. شهقت يف فزع فابتسم لها واملیاه تغرق جسده، و�لس �ىل ٔأرض املر�ب جبانهبا. ازداد 
�دم ارتیا�ا وهو جيلس �اري الصدر هكذا واملیاه تتساقط منه. حتاشت النظر ٕالیه وقالت: ال بد ٔأن تعود لغرفتك، اجلو 

  .�رد والش�تاء قارس
 

قال وهو ینظر ٕا�هيا يف حامس: ليس قبل ٔأن ٔأ�ربك مبا رٔأیت يف ٔأعامق ا�هنر. عندما �سود الظالم و�متدد أ�فق لیحیط 
  .العقل والواقع ولك احلقائق

 
بدا لها وهو یتلكم ؤ�نه �رمس لو�ة لكو�ات بيته �فرتايض، حيرك یدیه وینفخ يف غبار املرارة وقبح احلارض. ميسح 

املايض الكئیب ویعید كتابته. یل�أٔ ٕاىل احلیوا�ت اخلارقة واجلن وإال�س والش�یطان والش�یاطني وانتصار اخلري وس�یادة 
العدل، وحىك لها عن ت� الفتاة احلبيسة يف ٔأعامق ا�هنر بني عظام ال�س�یح النافقة اليت ترصخ طلًبا للن�اة، و�س�بح 

 أ�سامك
حولها يف قسوة. یت�ىل عهنا الصدیق وأ�خ حىت بقية الفتیات ُكن� یََغْرَن من جاملها ومشوخها، فأٔجعهبم �بسها بني عظام 

آال�ا ٔأصبحت صوً� �ذً� للك من حولها. ٔأقنعوا ا�هنر بأٔهنا عروس�ته املنتظرة،  أ�موات، ورصاخها یذهب هباًء، وأ
 اختاروها من بني لك الفتیات ٔ�هنا ٔأفضلهم، وال بد من الت�لص مهنا. ال یفهم ا�هنر رصاخها وتأٔوهاهتا، ماذا یرضها ويه
بني ٔأحضانه ويف ٔأعامق نفسه؟ ال یدري ٔأهنا بني ٔأحضان املوت والعظام املتحجرة. تبقى هكذا ٔأعواًما ؤأعواًما حىت یأٔيت 

ِّلها وتعیدها طینًا من �دید، مث حتولها ٕاىل هدهد  العام أ�لف فتتعرث يف جحرة حسریة دا�ل حمبسها تفتح لها أٓفاق العامل. تبل
 یطري و�رقض بعیًدا يف الصحراء وبني ثنا� الكون. هدهد یبحث عن العدل، وعندما ییئس یعود ٕاىل ا�هنر، ینادي �ىل
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احلجرة السحریة مرة ٔأخرى، فتقول احلجرة يف مرارة: ال ٔأس�تطیع مسا�دتك � ٔأمرييت؛ فالعدل يف قلب اجلين الرش�ر 
خطفه منذ زمن، وال ٔأس�تطیع الوصول ٕالیه. واجلين �كرهك � ٔأمرييت، ختیفه هیبتك وكام�. اهريب �رس�ة قبل ٔأن یأٔيت 

 اللیل، وطريي بني ا�روب، احيك قصتك للك ساحب و�ا�ر سبيل لعل اخلالص یأٔيت من ٔأ�دمه. اعريف � ٔأمرييت ٔأهنم
حتججوا بأٔن ا�هنر �ریدك للت�لص منك. وا�هنر �ريء من غرقك. �اروا ومكروا، خططوا مع الش�یاطني، ؤأخفوا العدا� 

يف قلب اجلين، ولكنك تبقني دامئًا � ٔأمرييت اكم�، رائعة، اكللؤلؤ املكنون، ال تتلوثني بغبار إال�سانیة. هكذا قالت 
 .الصخرة املسحورة

 
اكنت تنظر ٕاىل و�ه بعینني ال �رمشان، وعندما انهتيى من احليك مهست يف صوت مبحوح: هذه قصة رائعة. ماذا 

 �دث لٔ�مرية؟
 

 .قال وهو یبتسم يف رقة وینظر ٕاىل شفتهيا مث صدرها : ال ٔأعرف. اكن ال بد ٔأن ٔأبقى ٔأكرث دا�ل ا�هنر، يف املرة القادمة
 

 .مل تالحظ نظراته اليت تبعد لك البعد عن الرباءة، ومل �كن تالحظ ٔأي يشء، مهست يف بطء وحزن: هذه قصة خرافية
 

 .قال يف تأٔ�ید : بل حقيقية، ٔأقسم �
 

 .قامت لتت�ه ٕاىل غرفهتا، مد یده ليسا�دها، ٔأمسكت بیده ال ٕاراد�� لثوان مث �ركهتا، وقالت: تصبح �ىل �ري
 

 .قال يف رفق من �دید: �لیاء. ال تبيك الیوم. ال يشء �س�تحق �اكءك
 

 .فتحت عینهيا يف فزع، فأٔمكل مرس�ًا: ٔأ�ربين ا�هنر. اعتربیين ٔأً�ا � وصدیقًا، ٕاذا احتجت ٔ�ّيِ يشء
 

 .متمتت: ٔأخ وصدیق
 

 .قال يف تأٔ�ید: ٔأخ �دع، ٔأقسم �
 

* * * 
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�لست اكلتلمیذ املطیع ا�ي یذا�ر لیًال وهناًرا ويه �شاهد عرض الراقصة جوا�، مث عرض الرقص النويب، مث الرقص 
الفللكوري، وأ�طفال أ��انب حياولون الرقص ونطق اللكامت العربیة والضحاكت املندهشة متٔ� املاكن. �لست جبانب 
 ٕا�ر�اك، واكنت كعادهتا �سأٔل الكثري من أ�س�ئ�، وفهمت الیوم ملاذا یطلقون �لهيا ٕا�ر�اك اجلاسوسة. اكنت هتمت �لتفاصیل
ا�قيقة، اكٔ��ربة �ىل الس�تا�ر، وبد� رقص جوا� الضیقة �حية الصدر، والكرايس املزركشة بأٔلوان �ري متناسقة. ولكام 

بدٔأت �لیاء �دیثًا معها تفقد ٕا�ر�اك الرتكزي بعد ثوان لتنظر ليشء ال �كرتث به �ريها، يشء دقيق وشدید أ�مهیة وتعلق 
 �لیه، ؤ�ن التفاصیل يه �ا�هتا وحهبا الوحيد، مث تعود فتسأٔل سؤاًال مفاجئًا عن مرص واملرصیني والس�یاسة واحلریة

واملساواة، ولك أ�فاكر ا�ردة اليت تتسع لتتعدى املقا�د املزركشة واملوس�یقا اليت ٔأفلتت نغمة من نغامهتا واس�تعصت �ىل 
  .النغامت أ�خر�ت

 
قالت ٕا�ر�اك بعد دقائق: انظري ٕاىل صدر جوا�، هل تعتقد�ن ٔأنه حقيقي؟ ال بد ٔأهنا ٔأجرت ٔأكرث من معلیة، فال ميكن 

ٔ��د ٔأن �كون �یه هذا اجلسد بال جرا�ات. انظري ٕايل� ! أٓلك طوال الوقت، وال ٔأهمت بنفيس. رائعة جوا�. هل صدرها 
  حقيقي � �لیاء؟ ما رٔأیك؟

 
 .قالت �لیاء يف ارتباك وجخل: ال ٔأعرف

 
ٔأمكلت ٕا�ر�اك: مسكينة جوا� تفتقد خطیهبا هنا. فك�رت مرات يف �رك لك يشء والعودة ٕالیه. حتبه حب�ا جعیًبا، ولكهنا 

 .حتتاج ٕاىل املال، وحتب الرقص الرشيق
 

  .هز�ت �لیاء رٔأسها ومل جتب. اكنت تنتظر سؤاًال ٔأو اس�تفساًرا عن ا�ٓ�ر اليت درس�هتا وتذا�رها لك یوم
 

لك �س�تفسارات من أ�طفال أ��انب تأٔيت ملؤمن، وجيیب عهنا حبامس، و�رشح ویتلكم ؤ�نه یتلكم عن �ائلته املقربة. 
هذا القرب، وهذا الفرعون، وهذه امللكة، وهذه اخلیانة، وت� احلرب. أ�طفال أ�ملان یفتحون عیوهنم يف تعطش للمزید. 

 .ال بد ٔأنه یتقن احليك كام ال یتقنه ٔأ�د
 

 قالت ٕا�ر�اك جمدًدا: تعرفني �القهتا مبؤمن؟
 
 ما �القهتا به؟ -
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�ن -   ا. صدیقان مقر�  .صدیقان �د�
 

 .قالت يف حسم: مل ٔأ�ن ٔأعرف ٔأن الر�ال يف اجلنوب یصادقون النساء
 

 :وبدا ٕال�ر�اك ٔأن �لیاء مل تفهم قصدها، ٔأو ال �س�تطیع ختیل العالقة ٔأصًال . فأٔمكلت
 
ا ٕاذا فك�رِت هبا. ال مي� فهيا    -   يه �القة �اصة مبنیة �ىل ��رتام املتبادل وتقد�ر ظروف ا�ٓخر. �القة مجی� �د�

 .ٔأ�ٌد وال �رية وال شك وال �ذاب، ولك هذه املشاعر الش�نعاء اليت متزتج �حلب
 

 قالت �لیاء ويه تنظر �حية جوا�: ال ٔأفهم �لضبط، وال هيمين �لطبع. تعيشني هنا � ٕا�ر�اك؟
 

 .وهل هناك ماكن ٔأفضل؟ التارخي من �حية، والفضاء، وا�هنر الطویل العتیق من �حية. هذه يه احلیاة اليت متن�يهتا - 
 
 .ٔأتفق معك  -

 
 .مؤمن اكن دامئًا املرشد الس�یا� ا�ي ٔأعمتد �لیه. حىك يل عن نفسه وهو طفل -

 
 ماذا حىك؟ -   

 
عن ٔأول مرة قابل الساحئني. اكن يف اخلامسة من معره �س�بح حول املرا�ب النیلیة، وینظر للساحئني من بعید. لون   - 

شعرمه أ�شقر، و�رشهتم البیضاء ٔأ�رت انتباهه، رفع یده ليشري ٕا�هيم �لسالم. اكنوا �رفعون ٔأیدهيم حبرارة لكام رٔأوه، ظن 
 ٔأهنم یعرفونه عن ظهر قلب. ويف یوم ٔألقت � ساحئة ٔأمر�كية كتاً� عن العامل �ٕالجنلزيیة. التقطه قبل ٔأن �سقط يف

 .املاء، وبدٔأ یقرؤه، وعرف منه الكثري. ما ٔأمجلها من حاكیة، ومن یو�ا وهو حيب الساحئني
 

 تأٔملت �لیاء لكامت ٕا�ر�اك، مث قالت: هذه قصة حقيقية؟
 
ا  -   .�لطبع حقيقية. ٔأن تلقي � س�یدة ٔأمر�كية كتاً� يشء حقيقي �د�
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 ؤأن یلتقطه وهو �س�بح وال یبل الكتاب وال �سقط يف املیاه، ؤأن یعرف منه لك يشء عن العامل؟ لك هذا حقيقي؟  - 
 
 هل �شكني يف هذا؟ -

 
 قالت �لیاء يف هتمك: ٔأبًدا. �یف يل ٔأن ٔأشك يف يشء؟

 
ساد الصمت، ومل �كن �لیاء بطبعها تتلكم كثًريا. بقيت صامتة يف انتظار ٔأن �رشح ٔ��د ما حفظته، حىت �لست جبانهبا 
�ن واكن و�ها دامئًا ینرش اخلري من حولها، وسأٔ�هتا ؤأ�ابت ٕ�جياز، مث �س�تفاضة، ومل تدرك ٔأن عیين مؤمن �راقهبا من 

 بعید. بدت خمتلقة جبلباهبا الفرعوين والك�ل يف عینهيا. مل �كن تضع ٔأي مساحيق جتمیل من قبل. التقت
ٔأعیهنام لثوان فأٔدار و�ه عهنا، واكن دورها لتنظر ٕالیه؟ اكن �رتدي �لباً� ٔأبیض وطاقية خرضاء، ؤ�نه اكلعادة �ارج من 
كتب ٔأساطري قدمية یقرؤها أ�طفال، بلونه أ�مسرا�ا�ن ومالحمه ا�قيقة بدا خمتلًفا عن الر�ال يف القاهرة وحولها. بدا من 

 .�امل خمتلف... ميثل دوًرا خمتلًفا.. اكن فرعونی�ا ٕافریقي�ا خرج ٕاىل الشمس للتو من رمح ا�هنر وأ�هرام
 

 .ال بد ٔأن لك أ��انب �رونه �ذاً� و�رونه �امًال لهو�ت خمتلفة ومدهشة
 

اكن یوًما طویًال وحفًال طویًال . وال بد من �نتظار ٕاىل ا�هنایة. وعندما ذهب امجلیع ٕاىل غرفهم، واجتهت يه ٕاىل السمل 
 .لتذهب ٕاىل غرفهتا، توقعت ٔأن ینادهيا. وفعل

 
قال يف حامس وهو یت�ه ٕاىل �افة املر�ب كام فعل ٔأمس، ویتوقع مهنا ٔأن متيش معه: كنِت رائعة حق�ا. �یك لك هذه 

 .املعلومات. ٔأمتىن ٔأن تعميل معنا كثًريا
 

 .قالت يف اقتضاب ويه تقف ٔأمام �افة املر�ب: شكًرا
 

 تفحص و�ها مث قال: اس�متتعت �حلف�؟
 
  .ال ٔأحب احلفالت- 

 
 .ابتسم وقال وهو جيلس وساقاه معلقتان يف الهواء: هل جتلسني معي قلیًال؟ ٔأرید ٔأن ٔأضع خطة للغد
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�رددت لثوان، مث �لست بعد ٔأن تأٔكدت من ٔأن مسافة تفصلهام، مث قالت جفأٔة: امسح يل، هل ٔأنت من الصعید حق�ا؟ 

 من ٔأسوان؟
 

 .هز� رٔأسه �ٕالجياب
 

 قالت: ولكنك ال تتلكم مثلهم، وال تترصف مثلهم؟
 
 مثلهم �یف؟ -

 
ا و -   ....ٔأعين لهجتك قاهریة، وكنت ٔأظن ٔأن الصعید حمافظ �د�

 
 .مث قال: تتلكمني ٔ�� �لضبط. هو حمافظ ٔأكرث مين. مثايل �لك املقایيس، ویعرف احلقيقة املطلقة

 
م نفسه، و�رددت قلیًال ٔ�هنا مل تعتد املهامجة. مث قالت: جوا� رقيقة وتعجبين  مها ٔأم �لكِّ نظرت ٕالیه، ال تفهم هل �لكِّ

 وخمطوبة، ٔأليس كذ�؟
 

ابتسم.... اكنت تفكر يف �ركزي �یف تتلكم دون ٔأن جترح مشاعره، ٔأو جترح جوا�، وملاذا �سأٔل مع�ا ال یعنهيا؟ �سل�ل 
جبانهبا يف بطء. رفع یده ؤأمسك خبص� من شعرها أ�سود، مل �شعر به. ٔأمكلت: ال بد ٔأن حنرتم خطیهبا. ٔأعين لكنا ال بد 

 .ٔأن �سا�دها �ىل حتمل الغربة
 

هز� رٔأسه �ٕالجياب وعیناه تتجهان ٕاىل شفتهيا... رقبهتا.... صدرها، خرصها، ولك جسدها البارز من اجللباب الضیق، مث 
 .مهس: ٔأتفق معك. ال بد ٔأن �سا�دها �ىل حتمل الغربة

 
 .وحنرتم اختیارها -

 
  تفكريي �لضبط. حنرتم اختیارها -
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ٔأمغض عینيه ؤأنفه �س�تنشق شعرها، والشوق یترسب ٕالیه يف بطء. شعرت �لیاء �يشء ما... ٔأصابعه �ىل شعرها... هل 
تتخیل ٔأم هذه يه احلقيقة؟..قبل ٔأن تنطق اجته �شفتیه ٕاىل مفها قبل زاویة شفتهيا قب� بطیئة، مث ابتعد عهنا يف رس�ة 

 غریبة. شهقت يف فزع ويه تقوم، وصدمة ما فعل ال توصف... مل �كن حىت �س�تطیع ال�م. جرت ٕاىل جحرهتا. ٔأ�لقت
 .الباب، و�لست �ىل رس�رها. مل تمن. مل تبِك ومل تأٔ�ذ ا�واء

 
 .الصدمة ٔأر�كهتا

 
الغضب ا�ي ٔأیقظه دا�لها مل �شعر به منذ موت وا�هتا. التباس املشاعر طغى �ىل لك يشء. ال بد ٔأنه ظن ٔأهنا سه� 

ومنحرفة؛ ٔ�هنا تعمل معه؟ وماذا هيمها يف رٔأیه ٔأصًال؟ رمبا ٔأعطته هذا �نطباع بترصفاهتا؟ من یدري؟ لكام تذ�رت القب� 
 املفاجئة طغى الغیظ �ىل لك املشاعر حىت مشاعر احلزن املس�تقر منذ زمن. ؤأر�كها �لتباس يف مشاعر النفس. ملاذا

تعید املشهد يف عقلها، وملاذا تلمس شفتهيا بال وعي. نظرت ٕاىل نفسها يف املرأٓة، مث ٔأدارت و�ها وصورة جوا� ال تفارقها. 
اكنت صار�ة امجلال وجسدها مل �ر يف تناسقه من قبل. هل هو �ىل �القة جبوا�؟ مل �كن تتصور ٔأن هذا ممكن، 

ة ٔأو ما شابه، ولكنه �لطبع مل یفعل ٔأكرث من ذ�، ال �شك يف هذا.  وخيالها املتحفظ جعلها تتخیل ٔأنه رمبا قب�ل جوا� مر�
ال تصدق ٕاال ما �راه، وال �رى سوى ابتسامات بينه وبني جوا� ال ٔأكرث. لن تصدق الشائعات، فهيي وشا�ت يف مجیع 

أ�حيان، وٕاذا اكنت جوا� حتب خطیهبا فال بد ٔأهنا ختلص �. ال یو�د يف �امل �لیاء حب بال ٕا�الص. بل اقتنعت متاًما 
الیوم ٔأن جوا� مل تقبِّل مؤمنًا مطلقًا، رمبا �انقته عناق أ�صدقاء ال ٔأكرث. سرت�ل �ًدا ٔ�هنا لن تبقى يف ماكن وا�د مع 

مؤمن؛ ٔ�ن الغیظ ال بد ٔأن یطغى حىت ینترص �ىل �لتباس واحلرية. هز�ت رٔأسها �لنفي ويه ترصخ للنفس الضعیفة: 
 .یظنين �انیة هذا املرشد! سه� ومس�تعدة

 
 
 

وعندما �اء الصباح اكنت قد وضعت ٔأش�یاءها يف احلقيبة. فتحت الباب لتخرج منه ومن أ�قرص لكها، واكن مؤمن ٔأمام 
 .الباب، وقال يف �دة: ال �ر�يل � �لیاء. ٔأ�دك لن �ریين حىت طوال وجودك هنا. ٔأ�دك

 
طفا غیظها �ىل السطح، وفتحت مفها..قالت يف تصممي: لن ٔأبقى هنا ولو حلظة، وال ٔأثق بك، وال ٔأثق يف وعودك. كنت 

 .تقول ٕاننا ٕاخوة. قلت هذا
 

 .مل جيب. ساد الصمت حلظات. ظنت لثوان ٔأنه رمبا بدا حق�ا �دًما... ٔأنه يف أ�عامق �یه مضري ما، مرن عن لك الضام�ر
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 قالت يف غضب: ملاذا؟

 
 .قال مرس�ًا: ال بد ٔأنه حسر ا�هنر..ٔأ�ربتك عنه واضطررت ٔأن ٔأس�بح لیًال 

 
ٔأمتىن ٔأن تفهم جيًدا ٔأنين ٔأعتقد ٔأن العمل يف الس�یا�ة ال یعين دامئًا �حنراف أ��اليق، ؤأن هناك من الساحئني  -

  ....اجلاد�ن ما �كفي مرص، ؤأن لك النساء ليست بال مبادئ. ؤأن
 

قاطعها: ال بد ٔأنك كنت تذا�ر�ن هذه اخلطبة طوال اللیل. ٔأ�دك سأٔحتاىش الوجود معك، ٕاال� ٕاذا اضطررت �واعي 
العمل. لن ٔأضایقك مرة ٔأخرى ٔأبًدا. ولو فعلت فسافري �ىل الفور يف نفس اللحظة. وس�ننىس هذه الواقعة متاًما، ف�ینا 

 .معل نقوم به
 

 .بقيت صامتة حلظات
 

 .فقال: هیا � �لیاء. اللك ینتظرك
 

 .ٔأمسك حبقيبهتا، وقال: سأٔضعها ��ا�ل، هیا اذهيب ٕاىل مع�
 

 .قالت يف قوة: ٔأتوقع اعتذاًرا عام �دث �ٔ�مس وليس فقط و�ًدا
 

 قال وهو یضع حقيبهتا �ىل رس�رها يف قوة: وهذا لن حيدث ٔأبًدا.
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 الر�� الثانیة
 

 .يف الیوم التايل �اءه محمود وزوجته وسعادهتام �ىل وشك �هنیار
 

سوزان ومحمود اك� ٔأسعد زو�ني يف أ�قرص. حفب محمود �اء لسوزان هدیة من السامء، وسوزان بدا�لها تعتقد ٔأن هللا 
معها دامئًا، ؤأهنا حضیة سوء حظ طوال معرها. يف هولندا �زوجت زميلها يف البنك بعد �القة دامت س�بعة ٔأعوام. اكنت 

 مرتددة يف الزواج، وعندما ٔأمتت �ا�ا الثالثني ومتنت طفًال وحياة مس�تقرة �ريته بني �ركها ٔأو الزواج، فكر شهر�ن
مث �زو�ا، ومل تلبث ٔأن محلت يف ا�هنا، وبدا الكون مكمتًال واحلقائق واحضة. وروتني الس�نني الباقية واحض. تعمل 

امن  سا�ات طوی� يف البنك. یبقى ا�هنا يف دار حضانة طوال الیوم، وزو�ا یعود معها ٕاىل البيت. ويف هنایة أ�س�بوع ینّظِ
ر�الت ٕاىل احلدائق يف هولندا و�ار�ا. �سريان وخيططان مًعا ملس�تقبل طویل. سوزان بطبعها مل �كن قویة املالحظة، 
ومل �س�توقفها قط سعادة زو�ا �لر�الت القصرية مع البنك �ارج البالد، فقد اكنت ر�الته مع البنك و�ده، ال تتعدى 

یوًما ٔأو یومني ٕاال عندما ذهب ٕاىل الیا�ن اكنت ٔأس�بو�ني. وماذا يف ذ�؟ مل تالحظ �روده معها قط، وال خسریته 
الالذ�ة، اكنت �ارقة يف اخلطط املس�تقبلیة وف� �رید، وما س�تفعل بعد التقا�د حىت �سيت من سيشاركها ت� اخلطط. 
ولكن اختفى الزوج عندما و�د من جتري وسط الزهور ٔأرسع من زوجته ومن تصغرها بأٔعوام. ٔأثناء معركة الطالق اكن 

��ن املراهق غنمية یتنازع �لهيا الطرفان، ومع ٔأهنا �سبت الغنمية اكنت حتقد �ىل احملارب ا�ي خرس الغنمية و�سب 
حریته. والظمل الواقع �ىل سوزان، اليت ختطط دامئًا للمس�تقبل وتنىس احلارض، اكن ظلًما جعلها �كره لك من حولها. 

ازدادت املش�ت بيهنا وبني ��ن. بدٔأت �راه عبئًا �لهيا؛ فأ�ب �زوج ويه مل �زل �ريب ا�هنا. هنایة مل ختطط لها. وبدٔأ 
شعورها بأٔنو�هتا یتالىش وسط العمل املس�متر. ولكهنا مل �رَض حبیاهتا، ٔأقامت �القات رسیعة لكها �ءت �لفشل. وطوال 

هذا الوقت مل تتساءل قط ما ٕاذا اكنت �يسء �ختیار ٔأم �رى احلقيقة �زوا� ومهیة، اكنت �ىل یقني ٔأن ا�ٓخر دامئًا 
سواء اكن ابنًا ٔأو زوً�ا ٔأو صدیقًا، جبان و�ا�ن. كرب ��ن و�زوج رسیًعا ؤأجنب رسیًعا. ظنت ٔأن احلیاة تغريت، ؤأن 
العامل رمبا عوضها بعائ� حتیطها وسط ٕاحباطها. بدٔأت ٔأوال مب�او� التقرب من زو�ة ا�هنا. ومل تنجح. دعهتم يف ر�� ٕاىل 

�ر�س ودفعت مثهنا. رفضوا ا�هاب معها. وذهبت و�دها. ؤأ�ريا فا�أٔهتم �ز�رة ٕاىل مزنهلم وبقيت معهم ثالثة ٔأ�م، ويف 
ٔأثناء ذ�، سا�دهتم واشرتت هلم اخلرضاوات، ؤأ�ذت طفلهم يف جوالت يف احلدائق ا�اورة. مهس ا�هنا يف ٔأذهنا بعد 

ثالثة ٔأ�م: ٔأيم ا�ذریين، ٔأنت جئت بال مو�د ٔأو دعوة. �ینا معل یويم، ونفضل البقاء و�د�، ولكننا س�نأٔيت لز�رتك يف 
 .ٕا�ازة عید املیالد وعید القيامة. ٔأرجو منك الرحيل الیوم
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 .قالت مرس�ة: �لطبع ٔأتفهم
 

مل �كن تتفه�م ومل تعذر. اكنت ت� احلادثة �لنس�بة لها هنایة لعالقهتا ��هنا، و�رسة يف ٔأعامق أ�عامق ال شفاء بعدها. بدٔأت 
جوالهتا ٕاىل رشاكت الس�یا�ة ويه تبحث عن ماكن هترب ٕالیه. مالذ ومل�أٔ . و�دت أ�قرص؛ فهيي مل تذهب ٕاىل مرص 

 من قبل. يف التارخي دفء، ويف املعابد القدمية تقرب من النفس التاهئة. ٔأذهلهتا أ�قرص، ومل �كن تتصور ٔأن للمعابد
هذا إالحساس �ٔ�مان و�س�تقرار. رٔأت من قبل معابد كثرية بوذیة ویو�نیة ورومانیة، واكنت �راها معابد صغرية ٔأو 

ش�به مدمرة، �شعرها بقوة الزمن وطغیانه �ىل لك يشء، ؤ�ن التارخي ال یعود، ؤ�ن الزمن ٕاذا َمر� حطم ؤأشعل 
الشيب، �رهت لك املعابد ما �دا معابد أ�قرص؛ حيث أ�مل يف البقاء، حيث �ك�ل واحلیاة. ففي أ�قرص املعابد 

مكمت� كامل الش�باب، ورائعة رو�ة اجلسد الغض النابض �لص�ة و�نتعاش. يف أ�قرص یتوقف الزمن، ویصبح القدمي 
مثینًا، واجلدید رخيًصا، ویصبح القدمي �س�تحق �قتناء، واجلدید �س�تحق إالهامل. ویبدٔأ العامل يف نقطة خمتلفة وال ینهتيي 
ٔأبًدا. وتتالىش احلقائق املعتادة املنطقية، وتبقى ا�ا�رة متحو املايض واحلارض، وال تقتنع �ملس�تقبل املظمل ا�ي ینتظرها يف 

 .بیوت املس�نني بني زوا� السجون املظلمة واملوت احملقق، حيث الو�دة يه احلقيقة ا�امئة ٕاىل ٔأبد ا�ٓبد�ن
 
 

رت العيش يف أ�قرص، والتقت مبحمود، اكن یعمل مرشًدا س�یاحي�ا، ٔأرشدها ٕاىل السعادة املطلقة، والن�اح ف� فشلت  قر�
فيه طوال العمر. وكعادة سوزان مل تفكر سوى يف خطط املس�تقبل، ومل �كرتث بفهم من �شاركها يف اخلطط. ٔأد�لها �املًا 

 �دیًدا من املتعة وإال�رة ٔأفضل من أ�فالم ثالثیة أ�بعاد. اكن لك احلب، ولك الثقافات، ولك التارخي، ولك
ا، ومن  الش�باب، ولك الفناء. ٔأقنعها �رشاء بيت يف الرب الغريب، ؤأقنعها ٔأیًضا ٔأن رشاء بيت �مسها ٔ�جنبیة صعب �د�

أ�فضل رشاؤه �مسه. اكنت تعرف ٔأنه مزتوج، ولكنه ٔأقنعها ٔأیًضا بأٔهنا حبه الوحيد، ؤأنه و�د بني ذراعهيا لك أ�وطان، 
 وفهم العامل ا�ي �س�تعيص فهمه مع زوجته أ�مية وحمیطه البس�یط. شعرت سوزان ٔأهنا تعلمه و�ربیه اك�ن ضال،

تأٔ�ذه من �ا�ت موحشة ٕاىل �امل متحرض مجیل، وتعشقه كام مل تعشق ر�ًال من قبل. صفقة من السامء لسوزان 
وحملمود. اكنت متأٔكدة لك� التأٔك�د من والئه، مفن �رى �املها املتحرض فال بد ٔأن یعطهيا والءه. �لمته �یف یأٔلك و�یف 

 یعيش. واكن یتظاهر دامئًا �جلهل لتعلمه، واكنت جتازیه �لكثري من العمالت الصعبة وتو�یل حلساهبا يف البنك. ولكن ٔأن
آالف یورو بغري ٕاذن مهنا فهذا خطأٔ ال یقع فيه ��ن الضال، وال بد من وقفة معه لیتعمل ٔأن ٔأموالها  �سحب الیوم عرشة أ

ليست للرسقة وال للتبذ�ر، ؤأهنا �اشت طوال معرها تدخر هذا املال لتتقا�د �كرامة، ولن �سمح � ٔأن یرصفه �ىل 
 .ٔأصدقاء ٔأو زو�ة ٔأو ٔأبناء
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 .مهس محمود ملؤمن �لكمة بذیئة لیصف زوجته، فقال مؤمن يف قوة: ٔأعطها املال � محمود وال خترب بيتك  

 
 .قال �لعربیة لصدیقه: زهقت من املرة دي �الص. لتعد ٕاىل موطهنا، ٔأطلقها وتعود ٕاىل موطهنا

 
 ازداد امحرار و�ه سوزان، وقالت �ٕالجنلزيیة: ماذا قال �؟

 
فقال مؤمن مرس�ًا: ٕانه حيبك، وال �رید �س�تغناء عنك. ٔأنت ٔأعطیته تو�یًال، فظن ٔأن املال لكام مًعا. ا�ذریه ؤألغي 

 .التو�یل
 

 .وخزه محمود �كو�ه قائًال : ما هذا الهراء ا�ي تقو�؟ تلغي التو�یل، ا�ركها ا�ٓن
 

 ٔأشار � مؤمن �لصرب وقال: سوزان ساحمیه هذه املرة. ماذا فعلت �ملبلغ � محمود؟
 

بدٔأ محمود يف احليك وقلبه موجوع من لك هذا الظمل بعد لك تضحیاته من ٔأ�لها، قال يف عتاب لسوزان: ٔأ�ذت املال 
ٔ�شرتي � ٔأرًضا لزنرعها مًعا وتذ�رك ببالدك اخلرضاء، لك هذا احلب تقابلینه �لقسوة والنكران؟ ال ٔأصدق هذا 

 .اجلحود
 

 نظرت ٕالیه مراًرا، مث قالت: ؤأ�ن أ�رض؟
 
نذهب ٕا�هيا ا�ٓن. وضعت امسك �لهيا ٔأیًضا. ظلمتين! ماذا تظنني يب؟ تظنني ٔأنين ر�ل �س�تغل زوجته؟ ال تعرفني  - 

شيئًا عن الر�ل اجلنويب ٕاذن. لو خرست لك ما� ٔأمعل ٔ�بقيك سعیدة ومر��ة، الر�ل يف بالد� ال ميد یده ٔ�موال 
 .امرٔأة. البيت بيتك. �ذیه ا�ٓن وأ�رض ٔأرضك. ٔأبیعها وتأٔ�ذ�ن ما�

 
 قالت مرس�ة: ٔأ� أٓسفة � محمود ساحمين � حبیيب. هل ميكن ٔأن نذهب لٔ�رض؟

 
 .قال محمود �ىل الفور: �اًال 
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ؤ�ن محمود اكن یعمل ٔأن هذا الیوم س�یأٔيت، فقد وضع الفتة �مس سوزان �ٕالجنلزيیة �ىل قطعة من أ�رايض �ىل الطریق 
 .الصحراوي بني أ�قرص ؤأسوان ٔأمس عندما �دثت املشاجرة

 
 .ذهب هبا ٕاىل أ�رض. و�دت امسها �ىل الالفتة، اعتذرت و�انقته وطلبت املغفرة

 
 .يف اللیل قال مؤمن معاتًبا: ا�رك للمرٔأة شيئًا حتیا به؟ ال ميكن ٔأن تأٔ�ذ مهنا لك يشء

 
فقال مرس�ًا: يف بالدمه ا�و� تطعمك و�سقيك وتعتين بك. س�تذهب ٕاىل بالدها عندما تعجز عن العيش هنا، ٔأما يف 

 .بالد� فٕاذا مرضت ٔأموت بال دواء. هذا حقي ونصیيب. ٕا�ادة توزیع �روات من أ�غنیاء للفقراء
 

 .ٔأرص� مؤمن: ارمح الس�یدة املسكينة اليت حتبك حق�ا
 

 .قال محمود: ال يه حتبين وال يه �رید معرفة احلقيقة. لنغري املوضوع، �كفيين مناز�ات الیوم
 

* * * 
 

ا. ٔ�ن التصنیف  ا من صدیقيه مؤمن ومسري، واكن یعرف منذ �امه اخلامس ٔأنه ٔأقل� حظ� محمود عبد الهادي اكن ٔأقل حظ�
ا من ٔأ�س أٓخر�ن، ودا�ل  ا من بالد ٔأخرى، ؤأ�س ٔأكرث حظ� الرسیع یبدٔأ منذ حلظات الرمح أ�وىل فهناك بالد ٔأكرث حظ�

ا ٔأیًضا. محمود عبد الهادي اكن عبًدا � بال بيت ا، ودا�ل القریة والبيت هناك من هو ٔأقل حظ�  الوطن هناك أ�قل حظ�
كام یطلق اجلنوبیون، وبال �ائ� �برية. اكن غریًبا يف ٔأسوان. جغري وجمهول. يف احلقيقة � ٔأب ؤأم معال مًعا س�نوات 

ٕال�الته هو ؤأخوته. ويف احلقيقة ٔأبواه �اوال العيش يف اجلنوب يف سالم، ويف احلقيقة ٔأیًضا ٔأن ٔأبویه ال یعرفان هلام بيتًا وال 
 وطنًا سوى ٔأسوان، ولكهنم غر�ء. ال ینمتون لقبی� معروفة النسب وال لعائ� قویة. فهم محمود هذا منذ بدٔأ الطالب

 .يف ابتدايئ مبعا�رته و�بتعاد عنه، وفهم هذا ٔأكرث عندما كرب وعشق، ومل جيرؤ �ىل البوح ٔ�حصاب العائالت
 

محمود ٔ�صدقائه عشق يف مصت، ومن حظه ٔأنه عشق «لیىل» ٔأخت صدیقه مؤمن. اكن ینتظرها �ارج املدرسة 
ویتبادالن اللمسات الرسیعة يف الس�یارة اليت اس�تلفها من ٔأصدقائه مث تعود ٕاىل البيت، وبعد �ام وهو ینتظرها كلك یوم 

 نظرت ٕالیه، وسارت ٕاىل بيهتا بال لكمة. فهم محمود وعرف. س�تزتوج. مل جيرؤ �ىل طلهبا للزواج، واكن یعرف ٔأنه الغریب، 
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دمه مباح، وعرضه رخيص، وال یثق فيه ٔأ�د. تقبل قدره، وحبث عن غریبة مث�، مث عن ٔأجنبیة ال تفهم ت� احلدود وال 
�كرتث بتقس��ت البرش. ؤ�ن احلظ یتتبع ٔأ�ًسا بعیهنم، مات وا�ه قبل ٔأن �مكل �امه الرابع يف اجلامعة، واضطر للعودة 

 ٕاىل ٔأسوان والعمل ال�ا� ٔأمه وٕاخوته. والعمل صعب وهو غریب، وال یثق فيه ٔأ�د وال یأٔمنه ٔأ�د ال �ىل مال وال �ىل
 .ٔأرض

 
 

تقابل مع مسري ومؤمن يف املدرسة. مؤمن اكن مث� جخوًال وهادئًا ولكنه اكن ا�ن �ائ�. مسري اكن ر�ضی�ا وعصبی�ا 
واج�عی�ا، واكن مس�یحی�ا كام اكتشفا بعد فرتة قلی� من التعارف، عندما �لس يف ر�ن من الفصل وقال يف هدوء: ٔأرید 

 .ٔأن ٔأصيل، هیا، ابتعدوا
 

 فض�ك االثنان وقاال: تصيل �الًسا؟ �یف؟
 

 مل خيربمه ٔأنه مس�یحي، بل رشح هلم �یف یصيل، وصىل ٔأما�ام. قال مؤمن : مايش نلعب بقى؟
 

الصداقة بني الثالثة مؤمن ومسري ومحمود دامت معًرا وسط لك إالحباطات والضغوط من العائالت الثالث. فلك �ائ� 
اكنت �رى يف هذه الصداقة أٓفة وذنًبا. الصدیق �كون من وسطك ودینك وليس غریًبا وال جغر�� . وهذا �ختالف یعين 

 ٔأن الصداقة مبنیة �ىل الفسق والفجور، ؤأهنا صداقة مع الش�یطان ال حما�. ٔأكرثمه ا�رتاًما بني امجلیع اكن مسري، فقد
اكن مطیًعا للعادات حمب�ا لٔ�هل والوطن. مل �مترد كثًريا. عندما د�ل لكیة الرشطة مهس الصدیقان يف سذا�ة، ٔأن مسري 

سيتوقف عن رشب احلشيش معهم، بل س�یقبض �لهيام عندما یتخرج. وبدأٓ �بتعاد عنه هنائی�ا حتاش�ًیا لهذا املوقف 
 السي�يئ املأٔساوي. ووقت اللكیة تعرض مسري كزمالئه لصدمة العيش وا�راسة يف القاهرة، واكنت لهجته ومال�سه
مصدر خسریة امجلیع، ؤأحب �ارة � قاهریة �رتدي املال�س الضیقة، وتصادق الر�ال بال جخل. عندما فاحت ٔأمه يف 

 الزواج مهنا قالت يف هدوء: � ریت! �س �الص لكمنا معك، حتكسف ٔأبوك؟
 

�زوج ابنة معه يف خضوع ومل حيهبا قط. ومل یلبث ٔأن �اد بعد الزواج مبارشة ٕاىل صدیقيه یبحثون مًعا عن ٔأخفر ٔأنواع 
احلشيش لنس�یان الواقع املؤمل املفروض �لهيم، و�س�یان لك �ساء أ�رض �ىل �متداد من مرص ٕاىل القطب الشاميل. 

فرح أ�صدقاء بعودة مسري بعد غیاب س�بع س�نوات، اكنت فر�ة مل حتدث ٔ��د من قبل �ني احتفلوا مًعا، �لك الطرق 
ومن یو�ا ومسري ال یفوت ٔأس�بو�ًا دون السهر معهم ٔأی� اكنوا، ؤأی� ٔأ�ذهتم أ�رض. وبدا ٔأن حظ مسري امجلیل وطریقه 
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املمهد ليسا سوى رساب يف الصحراء؛ فزوجته كام یدعي اكلصخور اجلريیة ال �شعر وال تفهم، واكن ميكن حتملها ببعض 
 السهرات واللهو، ولكن رئيسه يف العمل اكلواقع واملوت موجود ٔأبًدا، وحقيقة مؤملة: اكن �كرهه ویتعمد ٕاذال�، ویوًما

خسر منه ٔأمام زمالئه قائًال : ٔأرید ٔأن ٔأرى ماذا س�یفعل هذا الطویل يف هذه القضیة لیداري فش� يف لك قضیة يف یده؟ 
 فرد �لیه مسري بال وعي قائال: هذا الطویل طویل اللسان ٔأیًضا؟

 
 

�صطدام �لقطار �ادة یودي �حلیاة يف مرص، ولكن �صطدام �لرئيس هبذه القوة ال یودي �حلیاة فقط، بل یقمي ا�نیا 
لٔ�بد. واكن �ىل مسري دفع مثن لكمته بقية معره. ومن یو�ا والرئيس یتعمد ٕاذال� يف لك اللحظات ؤأمام امجلیع. �اول 

 مسري نقل نفسه ومل �س�تطع، فكر يف ٔأن �س�تقيل، ووقفت �ائلته � �ملرصاد؛ فهو احلكومة والس�ند، وبدونه
 .یفقدون هیبهتم، �اول التعا�ش ومل �زل حياول حىت یومنا هذا

 
مؤمن لٔ�سف ابتعد عن امخلر واحلشيش بعد ٔأن ٔأوشك یوًما ٔأن یبوح مبا خي� يف زوا� نفسه اليت ال یصل ٕا�هيا ٔأ�د مبن 

فهيم هو. يف ذ� الیوم قال ٔ�صدقائه وهو حيتىس النبيذ: أٓخر مرة ٔأرشب معمك، ال مخرة وال حشيش، الیوم هو الیوم 
 .أ��ري

 
 .حضاك وقاال: س�تنىس �ًدا

 
ٔأ�افه انكشاف لك الضعف، وقرر ٔأن �شاركهام اجللسات دون ٔأن متتد یده ٕاىل ٔأي يشء ميكن ٔأن جيع� یبوح حبقائق 
دفهنا منذ ٔأزمنة بعیدة. مل یتلكام مع�ا حاكه هلام ؤ�هنام مل �سمعا شيئًا. هل تذ�را؟ هل تعمدا جتاهل البوح وقت انكشاف 
 احلواجز؟ ٔأبقى �ىل و�ده حىت وسط لك إالغراءات خوفًا من �كرار البوح وانكشاف ما جيب ٔأن یبقى مهبًما بني حنا�

 .أ��م
 

ما یبقي هذه الصداقة قویة اكنت ذ�ر�ت الطفو� وتوقف الزمن ومه مًعا، وكثًريا ما خططوا اكٔ�طفال مقلًبا يف خشص ما، 
والبحث عن حقيقة خشص أٓخر، واللهو بضعف وطمع ٔأ�دمه ٔأو �ريمه و�ريها من أ�ش�یاء اليت تبعث الفرح �ى 

 .املراهقني والصبیان، وهدفهم الیوم اكن خمتلًفا، واللغز اكن �بًريا
 

* * * 
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مصم أ�صدقاء الثالثة �ىل معرفة رس كامل، وملاذا مت منعه من السفر. فظهور احلقيقة رضوري، مفثًال لو اكن كامل خمتلسا 
للمالیني من ٔأموال الفقراء، فال بد من مشاركته هذه الغنمية، ولو اكن من النشطاء الطالبني للحریة واملساواة، فال بد من 

 �بتعاد عنه فوًرا، ویغور القرش من وشه. فس�یأٔيت مبتاعب ال یقدرون �لهيا، السارق �سهل للسلطات
التعامل معه، ٔأما طالب احلق فال بد من الفتك به، ال خيرسه تلوحي �حنراف ماض، وال یغریه وعود مبنصب ٔأو مال. هو 

  .العدو ال�ود واملارد ا�ي ال ید�ل املصباح ٔأبًدا
 

مل �س�تطع مسري معرفة السبب من ٔأصدقائه يف احلكومة، اتفق أ�صدقاء الثالثة �ىل ٔأن احلل أ�مثل �مكن يف مذهبات 
العقول: احلشيش ٔأو امخلر ٔأو االثنني مًعا، ٔأو ما یفض� كامل. واكن ال بد من اختیار الوقت املناسب عند نوم امجلیع 
 واجللوس يف الهواء الطلق، وٕاقناع كامل �جللوس معهم «دا�ل مرص» يف هذه أ��م اخلاصة والهامة �لنس�بة � اليت

�زور فهيا ٔأورو� يف خيا� اخلصب. واكن االتفاق �ىل ٔأن �س�تدر�ه مسري ٕاىل الصعود ٕاىل ا�ور العلوي، واجللوس معهم 
ا،  وتد�ني الشيشة يف الهواء الطلق و�ىل ضفاف النیل. فعل مسري هذا �لك ٔأدب و�راءة. �لس كامل صامتًا مصتًا �م�

ا مل یتوقعه أ�صدقاء. حىت بدٔأ محمود احلدیث: مؤمن �شكر فيك طوال الوقت � كامل  واكن موقًفا حمرً�ا وغریًبا �د�
ا  .بیه وحيبك �د�

 
هز� كامل رٔأسه �ٕالجياب. عرض �لیه محمود ٔأن یدخن شيشة معهم، ٔأو �رشب نبيًذا ٔأسوانی�ا معتقًا خمتلًفا عن لك ما 

یعرف. �ردد بعض اليشء، مث تقبل رشب بعض النبيذ، بقى الثالثة ینظرون ٕالیه يف فضول، وینتظرون رٔأیه يف هذه 
 الصنا�ة احمللیة وهذا العمل الیدوي. ٔأ�ذ �س�تطعم النبيذ دقائق مث قال: ال بأٔس به، ولكنه ليس كنبيذ �ر�س �لطبع. قال

 مسري متحمًسا: ذهبت ٕاىل �ر�س؟
 

فأٔ�اب كامل: ذهبت ٕاىل لك البالد أ�وروبیة. مك ٔأش�تاق لها! البیوت العتیقة، واجلو ا�ي �رفق �لبرش وال حيرقهم، 
  .وأ��س املبتسمة و.... و..... ولكن قدري ٔأن ٔأبقى هنا بني الظلامت

 
نظر لك مهنام ٕاىل ا�ٓخر ورددا مًعا: ظلامت؟ حنن هنا يف الظلامت؟ ماذا تفتقد يف بالد الغرب؟ ارشب، ٔأم �رید ٔأن 

 .جترب تد�ني الشيشة؟ یفوتك الكثري ٕان مل جترهبا
 

بدا مرتدًدا، فأٔعطاها � مؤمن مرس�ًا، وبدٔأ احلدیث معه عن لك يشء. بدٔأ مسري �سأٔ� ما ٕاذا اكن �یه زو�ة تنغص 
حياته مث� ومثل محمود، فأٔ�اب ٔأهنا ر�لت مع ابنه بعد صدور احلمك ٕاىل �ر�س، ومل تفكر يف ٔأن تبقى هنا معه حىت 

 .تنهتيي قضیته
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 قال مسري مرس�ًا: وما طبیعة القضیة؟ رمبا ٔأسا�دك؟

 
مصت حلظات وا�هنر یتالىش من ٔأمام عینيه، وزوا� الواقع هتزت، واللك ینتظر يف حامس. مث قال: مل ٔأر ابين منذ �امني. 

 .طلبت مهنا ٔأن تبقى معي، ولكهنا فضلت السفر، تعلميها فر�يس، وخشصیهتا فر�س�یة، ال تأٔيت حىت لزتورين
 

 .قال محمود مرس�ًا: ده �نس معفن ملوش الزمة
 

هز� كامل رٔأسه �ٕالجياب. فقال مؤمن يف ٕارصار: هل اهتموك �الختالس ٔأم اس�تغالل النفوذ؟ قاس�یة هذه ا�و�، حىت 
 .الرسقة ال �س�تطیع ٔأن تنعم هبا يف سالم. ال بد من منغصات، رشوة ٕاىل هذا، ورشح ��، ؤأس�ئ� وحتقيقات

 
قال كامل يف قوة: ملاذا ٔأرسق؟ ٔأرسق؟ ٔأ�؟ بل ُرسقت ٔأ� و�ائليت وقت التأٔممي. ٔأ�ذوا ٔأموالنا غصًبا، ٔأمواًال ور�ا وا�ي 

 عن �دي. ٔأ� ٔأرسق؟
 

 قال محمود مرس�ًا: ماذا تقول � مؤمن؟ هل یبدو � كامل بیه مكن �رسق؟ �رید العودة للملكية وقلب نظام احلمك؟
 

 .قال وهو �رشب من الشيشة: ٔأشعر �لغثیان
 

  فقال مسري مرس�ًا: ملاذا مت منعك من السفر؟
 
 .ٔأشعر �لرغبة يف النوم، ا�ذروين. سأٔذهب ٕاىل جحريت -

 
ا  .نظر لك مهنام ٕاىل ا�ٓخر مث قاال: ال بد ٔأنك ٔأغضبت ر�ًال �م�

 
 ٔأمسك بید مؤمن قائًال : هل ميكن ٔأن تذهب يب ٕاىل غرفيت؟

 
 .قال يف قوة: ليس قبل ٔأن خترب�
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 ماذا �ریدون؟ -
 
 .احلقيقة -

 
احبثوا عهنا بعیًدا عين، فال ٔأ�د حيب سامعها، ال هنا وال يف ٔأي ماكن. دامئًا �س�تفز أ�موات، وتغضب أ�حياء،  -

و�شعل الضام�ر، ال ٔأ�د حيب حىت التارخي. لك ما تفعلونه هو تضلیل الساحئني وٕارشادمه للجهل. ٔأنمت �الء مثلهم. لكمك 
 .�الء

 
نظر لك مهنام ل�ٓخر مث مت�: ال یبدو سعیًدا. صنف مغشوش � محمود. ٔأال �س�تطیع حىت رشاء احلشيش؟ یعين �ش�تيك 

 .منك الزوجتان مًعا، وحىت احلشيش تفشل يف رشائه
 

قال كامل جفأٔة: حس�نًا. �ریدون معرفة سبب شقايئ؟ كتبت كتاب �رخي. ٔأغضب بعض الناس. �رخي وليس مس�تقبًال . ال 
 .بد ٔأن التارخي خمیف يف بالد�

 
 ردد الثالثة مًعا: كتاب �رخي؟ ٔأنت سكران طینة، حص؟

 
 .ال ٔأمزح، كتاب �رخي -

 
 ماذا كتبت يف كتابك؟  -

 
 .ٔأظن ٔأنين ٔأزحت الغبار عن بعض احلقائق. ال ٔأتذ�ر. ٔأرید النوم - 
 

 بقي الثالثة حملقني يف الهواء، مث مهس محمود لسمري: وهل ٕایواؤه هنا جرمية � صدیقي؟ هل ال بد ٔأن نبتعد عنه؟
 

 .قال مسري يف تصممي: الر�ل رشب �یلو حشيش و�ده، ومخًرا معتقًا، هل تصدق هذا الهراء. ال بد ٔأنه اختلس مبلغًا ما
 

يف الصباح خرج كامل من جحرته ٔ�ول مرة، وبدٔأ یتجول يف املر�ب وهو ميسك �رٔأسه ویتأٔوه ویدور حول زوا� املر�ب يف 
 روتینية، حىت مسع صوً� یعرفه: ٔأنلك كامل؟
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 نظر كامل ٔأمامه، وو�د �لیاء ٔأمامه. یعرفها منذ زمن، فهو صدیق لعائلهتا ووا�ها. قال يف دهشة: ماذا تفعلني هنا؟

 
 .ٔأ�ربته ٔأهنا تعمل مع �ن مكرشدة، ؤأهنا تعمل مع مؤمن. بدا واًمجا بعض اليشء، مث قال: ا�رتيس منه

 
 تعرفه؟ - 
 
 .هو مرشدي الس�یا� - 
 

 .قالت يف تأٔ�ید: ٔأعرف. ال ٔأثق فيه �ىل إالطالق
 

نظرت حولها، مث اقرتبت من الطاو�، وبدٔأت �س�تنشق راحئة الطاو� وقالت يف �رية: ٔأمش راحئة غریبة، ٔأمتىن ٔأال �كون 
  .حریقًا

 
 !قال كامل مرس�ًا: ليس حریقًا، ال تقلقي

 
 .ٔأ� متأٔكدة ٔأهنا راحئة غریبة - 
 

 .نظرت حولها من �دید، ورٔأت «مؤمن» ٔأما�ا. ابتسم لها يف فتور، مث سار يف طریقه، فنادته قائ�: ٔأمش راحئة غریبة
 

 .توقف، ونظر ٕا�هيا وقال: ال بد ٔأهنا جوا� ٔأحرقت شعرها. تفعل هذا دامئًا
 

 مث خرج من املر�ب. بقى كامل �الًسا وهو ميسك رٔأسه يف ٔأمل فقالت �لیاء: ٔأنت خبري؟
 
 .ٔأ� خبري. صداع فقط. ال هتمتي. اذهيب ٕاىل مع� - 
 

عندما �لس كامل مع مؤمن يف البار إالجنلزيي يف أ�قرص قال يف �دوانیة: ماذا تفعل �لیاء هنا؟ �یف �ركها وا�ها تعمل 
 هنا وسط لك هذا �حنراف؟
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 انفجر مؤمن يف الض�ك مث قال: �حنراف؟

 
 .يه بنت �ائ� حمرتمة. سأٔ�رب وا�ها عندما ٔأعود ٕاىل القاهرة   - 

 
 .قال مؤمن يف المباالة: ٔأعتقد ٔأهنا تفضل البقاء هنا وسط �حنراف عن ا�هاب لوا�ها

 
 !هو صعب بعض اليشء، ولكنه وا�ها. مؤمن، ٕا�ك! ٕا�ك ٔأن �س�تغل �راءهتا -

 
قال: ٔأس�تغل �راءهتا؟ مع تت�دث؟ يه ال تعجبين ٔأصًال . ؤأ� ال ٔأس�تغل �راءة ٔأ�د. ٔأ� نفيس ما زلت �ریئًا �لنس�بة لاكتيب 

 كتب التارخي ومؤر� أ�مة. ماذا كتبت يف كتابك؟
 
 .س�ننىس لك ما �دث ٔأمس حىت ال ٔأقطع �القيت بك -

 
* * * 

 
كشف املس�تور دا�ل خبا� النفس صعب، و�س�تعيص حىت �ىل �لیاء اليت ٔأتقنت يف املايض التصاحل مع النفس، 

و�رویض الالوعي لیتصاحل مع الوعي، و�شاركه و�ميته العلمیة وإال�سانیة. ولكن هذه الر�� �اءت يف وقت یبدو فيه 
ضعف النفس وهزميهتا. يه تنتظم يف ا�واء، ومن حظها السعید ٔأن مؤمن ٔأوىف بو�ده، وبدٔأ یت�اشاها متاًما. حىت ٕاذا 

 اجمتعا
ٔأشاح بو�ه عهنا رسیًعا، ؤ�هنا غریبة عنه خترج بقمیص نوم مغٍر يف الشارع، وهو الر�ل املتد�ن �ش�یح بو�ه عهنا. 
�بس و�ها لثوان، ؤ�هنا تغتاظ بعض اليشء لهذا إالهامل و�زدراء املتعمد. وٕاذا سأٔلته عن ٔأي يشء خيص العمل 
 ٔأ�اهبا وعیناه ال تقابالن عینهيا يف ثبات وٕاجياز، ؤ�نه �لنس�بة لها ٔأصبح جنوبی�ا مل �ر النساء وال یعرفهن، ؤ�نه جنويب

یعرف ٔأمه ؤأخته وهياب الغریبات، وخي�ل من حرمهتن. ٔأمل تتوقع هذا منه منذ البدایة؟ اكن یترصف بطریقة صادمة لها 
يف البدایة، وا�ٓن ٔأصبح الشاب اجلنويب ا�ي توقعته يف خيالها، ومتنت ٔأن تتعامل معه، وليس مع هذا الغریب ا�ي 
 �س�تبيح لك النساء و�كرس لك قيود الضمري. هل اكن یتسلل ٕاىل غرفة جوا� لیًال؟ ٔأحياً�، بل كثًريا ما اكنت تنتظر
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خطواته ومهساته جلوا�. مل �سمعها. ؤأحياً� ٔأخرى اكنت تغمض عینهيا وتغطي و�ها بعد ٔأن تأٔ�ذ ا�واء، وهتمس لنفسها: 
ما هذا الهراء؟ وما املهم يف �القات هذا املرشد. هو مرشد س�یا� تعمل معه ملدة شهر، مث تعود حلیاهتا، تعود حلیاهتا. 

 والعودة مس�تحی�، والكون انهتيى، والعامل حسقها حسقًا. رن جرس الهاتف من �دید. نظرت للرمق ومل
جتب. ولكن هذا امللل والروتینية یفوقان لك احلدود. والترصفات احملسوبة تؤدي بصاحهبا ٕاىل التعقل والرتوي، والتعقل 

 .والرتوي یؤد�ن ٕاىل العمر الطویل. ويه �متىن اخلالص رسیًعا
 

بعد ٔأس�بو�ني من واقعة القب� املفا�أٔة، خرجت من جحرهتا ��ًرا، ورٔأت «مؤمن» جيلس يف هبو املر�ب ینظر ٕاىل بعض 
 أ�وراق وجيهز لیومه. �رددت قلیًال وملست ماكن قبلته بال وعي، مث قالت يف عزم وقوة: مؤمن؟

 
  .اجته بنظره لها يف بطء وابتسم

 
 ٔأمكلت : عندك وقت الیوم؟

 
 قال وهو ینظر ٕاىل ٔأوراقه: ملاذا؟

 
 ..كنت ٔأفكر -

 
 نظر ٕا�هيا يف يشء من احلرية: َمب تفكر�ن؟

 
 .ٔأ� ٔأمعل هنا منذ ٔأكرث من ثالثة ٔأسابیع -  

 
 .قال مرس�ًا: املرتب أٓخر الشهر

 
 .ال ٔأسأٔل عن املرتب وال ٔأهمت به - 
 

 .قال يف روتینية: ال بد ٔأن هتمتي به. هذا حقك
 
 .جئت ٔأسأٔ�... ٔأطلب منك... ٕاذا اكن عندك بعض الوقت -
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نظر ٕا�هيا ینتظر طلهبا، فأٔمكلت يف ثبات: ٔأرید ٔأن ٔأرى ٔأسوان معك. ٔأمتىن ٔأن توافق �ىل ٔأن ٔأس�تأٔجرك مرشًدا س�یاحي�ا يل 

 .ملدة یوم ٔأو نصف یوم. فأٔنت تتقن مع� ٔأكرث من لك املرشد�ن، ؤأرید ٔأن ٔأتعمل منك ٔأیًضا
 

متدد �ىل املقعد ونظر ٕا�هيا وهو یصفر يف دهشة، وقال: ال ٔأصدق ما تقولني. ماذا �ل بك � �لیاء؟ ال بد ٔأنك �شعر�ن 
 �مللل حق�ا. س�تدفعني لهذه اجلو�؟

 
 .�لطبع -

 
مث نظرت ٕاىل اخلامت ا�ي یبدو ٔأهنا �سيته متاًما، و�لعته، ومدت یدها قائ�: ٔأ� أٓسفة �سيته متاًما. اكن ال بد يل ٔأن ٔأعیده 

 .منذ ٔأس�بو�ني. �ادة ال ٔأ�ىس
 

  .قام. ٔأطال نظره ٕا�هيا، مث قال: احتفظي �خلامت، هذا هو ا�مثن، دامئًا
 
ٔأسأٔت فهمي � مؤمن، ٔأ� لست من هذا النوع من النساء. وال ٔأقبل هدا� �الیة من ر�ل ال ٔأعرفه. ٔأرجوك، �ذ  - 

  .اخلامت
 
 .هذه ليست هدیة �الیة - 
 
 .ٕانه �امت من ذهب  -
 
 .ٔأراهنك ٔأن حقيبتك فقط بأٔضعاف مثنه  -
 

؟ ال ليست �الیة �يل� . صاحب احملل صدیق ورشیك  .فتحت مفها، فقال مرس�ًا: ٔأفهمك. تعتقد�ن ٔأهنا �الیة �يل�
 
 ملاذا؟ -
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ٔأحب ٔأن ٔأعطي معاليئ ذ�رى من مرص لريحشوين ٔ�صدقاهئم. ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأبدٔأ جولتك الیوم، ولكنين ٔأس�تطیع ٔأن  -
 ٔأبدٔأها �ًدا یوًما اكمًال . فغًدا تصل املر�ب ٕاىل ٔأسوان. اتفقنا؟

 
 ..قالت يف ثبات: ٔأرجو... ٔأال �يسء فهمي ؤأال ٔأبدو �ري ممتنة �. ٔأشكرك �ىل لك يشء. و

 
 .ٔأفهمك � �لیاء. ؤأ�دك من �دید ٔأنك ساحئة �لنس�بة يل ال ٔأكرث -

 
 قالت يف خسریة مل تعتدها: ٔأمتىن ٔأال� ٔأ�ون ساحئة �لنس�بة � �سوزان �لنس�بة ٕاىل محمود؟

 
 .ندمت �ىل لكامهتا ؤأدهش�هتا جرٔأهتا

 
 .نظر ٕا�هيا مث قال: ليس لك الساحئني سواء. ٔأ�دك بأٔهنا س�تكون ر�� العمر. ر�� لن تنس�هيا

 
* * * 

 
ال بد ٔأنه ا�واء جيعلها تقول وتفعل هذه أ�ش�یاء. ال بد ٔأن �سأٔل طبيهبا عندما تعود ٕاىل القاهرة. فهذا �رتباك يف وظائف 

 .العقل �زجعها ٕاز�اً�ا یطغى �ىل لك احلزن بدا�لها
 

 .منذ فعل فعلته املفاجئة املفز�ة والنفس يف ارتباك. غضب �رة، ویأٔس یغفو كثًريا وال خيتفي
 

 .خرجت معه يف الصباح
 

يف ٔأسوان سأٔلها ما ٕاذا اكنت �رید رؤیة ال�س�یح حول حبرية �رص. وافقت �ىل الفور. اكن �سوق املر�ب حبرفية وهو 
یعرف �یف یقرٔأ مياه ا�هنر، شاب �ىل یده. يف الب�رية اختفت احلدود، ؤأصبحت املیاه �س�یطر �ىل لك أ�فق بال هنایة. 

 .نظرت ٕاىل املر�ب الصغري بني املیاه الساكنة، مث نظرت ٕالیه وقالت: ال ٔأرى متاس�یح
 
 .اصربي بعض اليشء -
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لكام نظرت حولها ینفصل الواقع عن احلقيقة، ویبتعد املايض واملس�تقبل. يف عرض املیاه، یظهر جعز العني عن الوصول ٕاىل 
ا�هنایة. وتتالىش احلواجز ا�ٓمنة، �یف فعلت هذا �سذاجهتا؟ �اءت معه ٕاىل منطقته، وجعلته �رشدها ٕاىل منتصف 

 .الفضاء، ویرتكها هناك بال ماض. مياه بال �دود وال شاطئ
 

 .بدا �لهيا �دم �رتیاح جفأٔة، ومل تنطق �لكمة
 

 قال يف رقة: �ائفة؟
 

 .قالت مرس�ة: �لطبع ال ٔأ�اف
 

 ٔأوقف موتور املر�ب مث قال: �ر�بني مر�ًبا معي يف عرض الب�رية، وتطلبني مين ٔأن ٔأرشدك؟ َمل هذه الثقة؟
 

 .مصتت، ال تدري ٔأتطلب منه العودة ٕاىل الشاطئ، ٔأم �س�متر يف اد�اء الش�ا�ة
 
 .ال بد من الصرب لرتى ال�س�یح -

 
التقت ٔأعیهنام لثوان والتو�ر حيیط هبا. وال تدري ٔأختاف منه فقط ٔأم من نفسها. ال بد ٔأهنا ختاف منه هو فقط. ولكن 

 .وجوده حولها �ر�كها وشعورها جبسده جبانهبا قوي ومس�یطر �ىل العقل س�یطرة �مة
 

 .قال جفأٔة: هنا. انظري. ها هو ذا متساح صغري
 

 .ٔأشارت ٕالیه حبامس طفل، وحضكت ٔ�ول مرة يف تلقائیة و�راءة. منذ رأٓها مل تض�ك قط
 

 .وقفت �ىل املر�ب الصغري، وقالت ويه �شري للمتساح: انظر �یف یتحرك
 

صورته صوًرا كثرية، وبدٔأت �سأٔل عن ال�س�یح وهو جيیب. مث سار �ملر�ب للشاطئ. وهو یقول: مل ٔأ�ن ٔأدري ٔأن 
 .ال�س�یح �سعدك لهذه ا�ر�ة، وٕاال كنا قابلناها منذ الیوم أ�ول
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ٔأ� مًعا، ؤألكت الیوم دون هتدیدات منه. ٔألكت ٔ�ول مرة؛ ٔ�هنا �رید ا�ٔلك، وليس ٔ�هنا �رید ٔأن تعيش. رشح لها لك 
يشء. اس�متعت �، وحضكت مرة ومرات. ٔأ�ذها ٕاىل معبد في� لیًال حىت �كون املعبد هلام فقط. قاد املر�ب ٕاىل اجلز�رة 

 .حيث املعبد
 

 .�لس �ىل ٔأرض املعبد مرتبًعا مث قال : ا�ليس
 

�لست ٔأمامه، فقال بصوت �افت: ضعي یدك �ىل الرسومات دا�ل املعبد. هل �شعر�ن هبا؟ �رزة ودقيقة... تعرفني 
 .قصة ٕا�ز�س درس�ِهتا يف املدرسة وقرٔأِت عهنا، و�لكمِت عهنا مع الساحئني. سأٔحكهيا � الیوم من �دید

 
بقيت صامتة، وللحظات تذ�رت قبلته املفاجئة. فا�أٔهتا ٔأم ٔأزجعهتا ٔأم ٔأغضبهتا؟ وملاذا مبرور الوقت تتذ�رها �يشء من 

  .احلنني. وَمل هذا الشوق للمسات من ر�ل ال تعرفه وال تثق به؟ ال بد ٔأنه ا�واء
 

قال: ٔأال ختافني مين هنا ٔأیًضا؟ وحنن و�د� لیًال يف جز�رة ومعبد، واحلارس صدیق قدمي، ولن �سمع اس�تغاثتك 
 .ٔأ�د؟قالت يف قوة: ال ٔأ�اف منك

 
هذا ٔأفضل. انظري ٕاىل ٕا�ز�س، دامئًا تفعل شيئًا ؤأش�یاء، وال تبيك �ىل حظها، وال �ستسمل للقدر. �ر�هنا مرسومة ويه  -

تعطي الربكة لفرعون، ٔأو حتث ا�هنا حورس �ىل �نتقام، ٔأو تبحث عن بقا� الزوج. ال �ستسمل حلزن مع لك ما فقدت. 
 الغریب ٔأن القصة ليست كغريها من القصص. ال تنهتيي �نتصار اخلري، ؤ�ن الرش واخلري متساو�ن يف القوة، ؤ�ن

 .إال� «ست» موجود دامئًا یفكر ویبتكر
 

 .مصت حلظات، مث قال بصوت �افت: �لیاء.... يف احملاو� ميكن �نتصار
 
 ماذا تعين؟ -

 
يف الرصاع بني اخلري والرش حتاول ٕا�ز�س �اهدة وال �ستسمل، مع ٔأن «ست» یقتل زو�ا وال رجعة يف هذا، فال  -

زو�ا یعود كام اكن، وال السعادة اكم� ومزینة �لزهور واملال�كة. قصة ال تنهتيي هنایة مرحية، ینام بعدها أ�طفال ویأٔلكون 
 مع املال�كة. ما نتذ�ره عهنا هو ٔأهنا �س�متر يف الرصاع واحملاو�... ما یعجبنا فهيا ليس قدر قوهتا، فرمبا يه ليست بقوة
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ست ٕا� الرش، ولكن قدر املثا�رة وختلید ذ�رى الزوج، ٔأصبح موجوًدا ٔ�هنا �رید هذا، حتيك عنه ملرص لكها، وال 
  �ستسمل لغیاب صوته ورحي�. يف احليك اخللود وليس يف اجلسد. تفهمینين؟

 
 .هل ارتعشت یدها؟..ال بد ٔأن جسدها اكن �رتعش.. ال بد ٔأن ا�موع اكنت ترتقرق

 
 قال : عندما تبيك املرٔأة حتتاج ٕاىل صدر ر�ل، ٔأليس كذ�؟ هل هذه ا�موع من ٔأ�ل ٔأن أٓ�ذك ٕاىل صدري؟

 
 .قالت مرس�ة ويه متسح دموعها: ال. �لطبع ال

 
ٕاذن كفي عن الباكء. ا�ذریين فقد مسعت عن موت وا�تك. یبدو ٔأنه اكن مفاجئًا، ال ٔأعرف الكثري عنك، ولكنين  -

ٔأعرف ٔأنه برتك من ا�ا�ل و... وا�ك ال یبدو غز�ر املشاعر، ورمبا ال یعرف �یف حيتوي لك هذا احلزن. الفقدان ال 
رجعة فيه. وسيبقى القلب مثقوً� ال حما�. ولكن ال تقتلهيا مرتني. �لكمي عهنا حىت حتیا دا�ل لك من حو�. مفا فائدة 

 أ�حياء ٕاذا
مل نذ�رمه؟ احلي ميت ٕاذا اختفت لكامته، واملیت � ٕاذا بقي �رخيه. ٔأبقي �لهيا بدا�� حىت ال تنس�هيا. س�تعيش 

آملتك ا��رى ٔأبقي �لهيا  .بذا�رتك، وا�ا�رة متحو احلارض واملس�تقبل، ویبقى املايض مس�تعصًیا �ىل الت�اهل. حىت ٕاذا أ
 

 .اكنت دموعها تتساقط ومتسحها بعصبیة. بقي صامتًا ومل یقرتب مهنا. هل �كت كثًريا ؟ ال تتذ�ر
 

 قالت جفأٔة: ملاذا تفعل هذا؟ من ٔأنت؟
 
 .مرشد س�یا�. وهذا معيل ال ٔأكرث. قلت � ٕاهنا ر�� لن تنس�هيا -

 
 هل ميكن ٔأن نعود ا�ٓن؟ -

 
قام يف هدوء، بدٔأ يف السري، �داه احلارس، فدس يف یده بعض املال، و�لكم معه بلهجته لثوان، مث سار جبانهبا. �لست 

ا. مل ینطق هو ٔأیًضا �رهة، مث قالت يف  يف املر�ب الصغري يف عرض ا�هنر املظمل ظالًما كثیًفا، وبقيت صامتة مصتًا �م�
 هدوء: هل تظن ٔأنك �اجلت حزين ٕاذن؟ ٔأنك ٔأرشدتين ٕاىل السعادة؟
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ال جيرؤ ٔأ�د ٔأن یفعل هذا. احلزن ليس مرًضا، هو مقة إالبداع وإال�سانیة. احزين، فال مفر من احلزن. ولكنين ٔأمتىن ٔأن  -
 .ٔأرشدك ٕاىل الطریق ا�ٓمن للحزن، وليس الطریق الوعر اخلطري

 
 ؤ�نك �ارج هذا العامل. مل حتزن قط ومل تفقد. ؤ�نك �امل �لك أ�مور وخببا� املرصیني وأ��انب. ملاذا؟ -

 
ابتسم : رمبا ٔأعرف عن احلزن الكثري ومشيت يف طرقه لكها، ورمبا قابلت من البرش الكثري، فال ٔأرى ساًحئا ٔأجنبی�ا وأٓخر 

، بل ٔأنظر ٕاىل حيث �مكن الضعف، والضعف دامئًا موجود، ولكن البعض یداریه حبرفية ٔأكرث، وال بد ٔأن تفهمي  مرص��
 .الساحئ قبل ٔأن �رشدیه ٕاىل الطریق

 
وصال ٕاىل الشاطئ، خرجت من السفينة، وخرج وراءها ؤ�نه یت�اىش ملسها مطلقًا. هل یغضهبا هذا ٔأم یطمئهنا؟ ال 
تدري. اكنت �شعر به من �ني ٕاىل �ني، ؤ�نه ینوي ٔأن ميد لها یده ویأٔ�ذها بني ذراعیه وال یفعل. رمبا اكنت تتخیل. 

  .ولكهنا رٔأته ینظر ٕا�هيا مرة ٔأو مرتني. نظرات حتمل شوقًا ٕاىل جسد ٔأو معقًا یصل الروح، مل تتأٔكد
 

بقيا صامتني حىت وصال ٕاىل املر�ب، وقال: اس�متتعت معك، ال تؤا�ذیين ٕان كنت �س�ببت يف ٕایالمك، مل ٔأ�ن ٔأقصد، 
 .یبدو ٔأنين دامئًا ٔأ�سبب يف ٕاز�ا�ك

 
قالت مرس�ة: ٔأبًدا، ال تتسبب يف ٕاز�ا� ٔأبًدا. �یف ٔأشكرك �ىل هذا الیوم؟ رٔأیت لك يشء من منظور خمتلف، 

  وتعلمت الكثري، تعرف ماذا تعلمت؟
 
 ماذا؟  - 
 
 .ٔأنين ال ٔأصلح مرشدة س�یاحية! ؤأنك موهوب ٔأكرث مين �كثري -

 
 .ليس حصیً�ا، �ینا فقط طرق خمتلفة للعمل. تصب�ني �ىل �ري - 
 

 هل التقت ٔأعیهنام من �دید؟ هل مكثت عیناها بني عینيه فرتة طوی�؟
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تقهقرت بظهرها ٕاىل جحرهتا، ؤأ�لقت الباب، ؤأمغضت عینهيا. ابتسمت. ارتبكت وتذ�رت ملس�ته الرقيقة �ىل شعرها 
وقبلته املفاجئة، ٔأصبحت هذه ا��رى حتتل لك أ�وقات ٔأ�ًريا. غریب هذا املرشد، مل تتوقع مقاب� مث� قط. ؤ�نه 

مبعوث لها من �امل أٓخر... الیوم ��ات یبدو ٔأهنا متنت لو یأٔ�ذها بني ذراعیه. للحظة متنهتا واكنت ختافه وختاف نفسها. 
 وال

 .تدري معىن ٔأن �رید ٔأن �شعر بصدره وقلبه. يه ال تعرفه، وال تعجهبا طریقته يف احلیاة
 

 مسعت طرقًا �ىل الباب، فقالت دون ٔأن تفتح: مني؟
 

 قرب مفه من الباب، وقال: هل �رید�ن البحث معي عن أ�مرية �ًدا وقت الفجر؟
 

 قالت يف تعجب: أ�مرية؟
 
 اليت حتولت ٕاىل هدهد. ٔأطرق �بك يف الفجر، ونبحث مًعا عن الهدهد ما رٔأیك؟ -

 
  .قالت يف حامس: سأٔنتظرك

 
ومنذ ذ� الیوم وهو یطرق �هبا بعد �زوغ الفجر ويه مس�تعدة الس�تقبا� دامئًا. �رتدي لك املال�س الثقي� اليت متلكها، 
و�سري معه �ارج املر�ب يف بطء و�رقب، لعلهام �ر�ن الهدهد، اك� ميش�یان سا�ات يف صقيع الفجر ويه تنتظر رؤیة 

 الهدهد بني احلدائق والصحراء. يف الیوم الثالث ظهر الهدهد. ٔأشارت � يف سعادة. �لسا قریًبا منه يف �ذر حىت ال
خياف، حلظات اكن یأٔلك من أ�رض ؤ�نه مي� لك احلدائق والصحراء، مث طار بعیًدا. ابتسمت يف �شوة وارتیاح مل 

�شعر هبام من زمن بعید. قالت يف حامس طفل و�د قوس قزح للمرة أ�وىل: هل ٔأراد ٔأن حييك لنا قصته و�شكو من 
  الزمن؟

 
فهز� مؤمن رٔأسه �ٕالجياب. ومل حياول ٔأن یلمسها قط، ولكنه مل �زل ینظر ٕا�هيا نظرات طوی�، ٔأحياً� �ریئة، ؤأحياً� ال، 

 .ولكنه اكن یبتعد لكام اقرتبت منه ٔ�ي سبب
 

ٔأصبح للنوم هدف �دید، وللیل هنایة متوقعة لك یوم. دقات �ىل �هبا جفًرا والبحث عن أ�مرية الهدهد. مث العودة ٕاىل 
  .الواقع والعمل والساحئني
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بعد ر�� ٔأسوان وٕاضاءة بعض الزوا� املظلمة �ى �لیاء وتنظیفها، تغريت �لیاء كثًريا. ٔأصبحت ٔأكرث �ًما وتلقائیة، 
وحضاكهتا تتاك�ر یوًما بعد یوم. بدٔأ املايض �سافر بعیًدا وتفاصیل احلارض حتتل لك� أ�ما�ن. وتوقفت عن ا�واء، فهيي 

 .تنتظر الفجر لك یوم و�نتظار جيعل أ�رق ممكنًا و�ا�ًزا، والنوم ليس الغایة، والر�� يف بدا�هتا، ومل تنتِه كام ظنت
ومؤمن موجود يف لك الزوا� لكام �اصت يف ماٍض، ٔأو تأٔملت �اًرضا. العقل فكر كثًريا، وتأٔمل واجهتد وتفاىن واستنفد، 

وللنفس را�ة يف البقاء هنا، وللنفس مراد يف مقابالت الفجر والبحث عن الطا�ر اخلجول ا�ي �س�تعىص رؤیته 
 والتعرف �لیه.
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 الر�� الثالثة
 

عند ز�رة أ�هرام ال بد ٔأن �س�یطر مؤمن �ىل لك التفاصیل؛ ٔ�هنا دوًما ر�� العمر وبلوغ املنتظر �لنس�بة      
للساحئني. ففي رؤیة أ�هرام رهبة وجتّلٍ ال بد من احلفاظ �لهيام، ومن ٔأ�ل احلفاظ �لهيام ال بد من �بتعاد عن املنغصات 
وجشع البا�ة وغبار القاهرة. اكن مؤمن �رمس صورة لر�لته بدقة وٕاتقان، و�اصة ٔأهنا ر�� یوم وا�د انتظرهتا �ن طوال 

 .معرها
عند الوصول ٕاىل القاهرة صباً�ا ور�وب أ�توبيس ل�هاب ٕاىل املراد حييك هلم عن التارخي، وعند الوصول ٕاىل الهدف 

 .حييك هلم عن العمر والر�� وانكشاف املس�تور
 

مل تذهب معهم �لیاء يف ت� الر��. وبقيت يف أ�قرص. اكنت تت�اىش العودة ٕاىل القاهرة، ولكن ذهبت معهم جوا�، 
فعالقهتا �لقاهرة كعالقهتا �لر�ال، مزجي من احلب والكره واخلوف والرغبة. ؤأتت ٕا�ر�اك ٔأیًضا، ال �س�تطیع ٔأن متنع نفسها 

 من رؤیة أ�هرام لكام �انت لها الفرصة. ولكن لك �ركزي مؤمن يف ت� الر�� اكن �ىل �ن وزو�ا. فأ�هرام �لنس�بة
 .هلام ٔأرض �كر وانتصار منتظر

 
واكن جميس زوج �ن یعشقها عشقًا یتلكم عنه لك الصعید، هذا الر�ل ا�ي �راعي زوجته الىت فقدت ساقها يف    

�ادث ٔأو ٔأثناء مرضها، ال ٔأ�د یعرف. ولكنه ال یلبث ٔأن یقبلها �ىل املٔ�، ميسك بیدها ویضعها �ىل قلبه ویقول: يه لك 
حيايت ؤأميل. مل یعتد املرصیون هذه املشاعر �ىل املٔ� من ر�ل يف هذه السن. واكنت النساء هيمسن يف حرسة ویلعن� 

 .یوم زوا�ن، والر�ال ینظرون �ستياء ٕاىل هذا الر�ل ا�ي حتمكه امرٔأة ليست حىت اكم�
 
 

دا�ل أ�توبيس، بي� مؤمن �رشح هلام �رخي أ�هرام وأ�رسة القدمية يف مرص وطرق ا�فن والبعث واخللود، اكنت �ن 
 .تتأٔمل حمیطها، وهتمس ويه �شري ٕاىل القاهرة من النافذة: هنا العامل جيمتع خبريه ورشه ولك ما مي� من �رخي ومس�تقبل

 
 ربت زو�ا �ىل كتفها وقال: هل ٔأنت سعیدة ا�ٓن؟

 
 .قالت ويه متسك بیده: ٔأسعد امرٔأة يف الكون. �یف ٔأشكرك �ىل هذه الر��؟ ٔأنت ٔأ�ىل يشء يف حيايت
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مضها جميس وقبلها قب� رسیعة ٔأمام امجلیع، وقال وهو �شري ٕاىل �افة الهرم ا�ٔكرب اليت ظهرت يف أ�فق: ها هو ذا یظهر، 
 .انظري

 
هت ومل �ر املباين اخلاویة العمالقة وال العشوائیات اليت تعج �حلیاة، بل رٔأت �افة الغایة والهدف.  ٔأمسكت قلهبا وتأٔو�

 .ومتنت ٔأن تتالىش لك أ�ما�ن لیبقى الهرم فقط وسط اخلالء
 

 قالت يف �دم صرب: مؤمن مىت نقرتب منه؟
 

 .قال: ال بد من الصرب
 

صفقت جوا� وقالت: ما ٔأمج�. لكام رٔأیته ٔأرجتف، مع ٔأنين رٔأیته مرات ومرات. ؤأمتىن العيش هنا، ولكنين ٔأ�اف القاهرة 
 ور�الها، لكها رشور. مدینة تغتصبك لك یوم. ٔأليس كذ� � مؤمن؟

 
  یعمتد �ىل معىن �غتصاب �لنس�بة �؟  -   
 
ال ٔأدري. تغتصب مشاعرك عنوة، و�شعر بأٔنك لو وقعت يف حهبا تبقى معها ٕاىل أ�بد ليس � خيار. خمیفة هذه  - 

 .املدینة
 

 .انطلقوا مجیًعا ٕاىل الصحراء احملیطة �ٔ�هرام، ؤأبقى مؤمن لك البا�ة بعیًدا
 

سارت �ن بأٔقىص رس�ة �ساقها الصناعیة والهواء یلفح و�ها، وصاحت: يه ٔأكرب �كثري مما توقعت. انظر لهذا الهرم � 
 جميس؟

 
 .قال: نعم �بري

 
 مث نظرت ملؤمن وقالت: هل ميكن ٔأن ٔأقرتب ٔأكرث؟ ٔأ�سلق بعض در�اته؟

 
 .قال الزوج مرس�ًا: ال. ٔأ�اف �لیك
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 .فقال مؤمن: ال تو�د مشلكة، ميكنين ٔأن ٔأس�ندك

 
 .نظرت لزو�ا حلظات فابتسم، وقال: حس�نًا، ولكن ما زلت ٔأ�اف �لیك

 
 ٔأس�ندها مؤمن بید قویة حىت �سلقت بعض ا�ر�ات ويه تلهث مث قالت: ملاذا یبنون مقا�ر هبذا احلجم؟

 
 .خيططون للك يشء - 
 
 .ٔأ� ال ٔأخطط ملويت. من منا خيطط ملوته؟ أ�هرام �لنس�بة يل يه لك احلیاة، ال متثل املوت ٔأبًدا -

 
قال مؤمن: رمبا هذا هو املراد. ٔأن یبقى من الفرعون يشء � ٕاىل أ�بد. ٔأراد ٔأن یعيش بعد موته ؤأثناء حياته. خيافون 

 .املوت مثلنا مجیًعا ویعشقون احلیاة
 

ٔأشارت لزو�ا ٔأن یتسلق هو ا�ٓخر، ولكنه مل یفعل. قالت : ٔأ� ٔأحب لك املرصیني. وليس القدماء فقط. ٔأقيض معهم 
 .وقتًا طویًال . یضحكون كثًريا وحيبون ویأٔلكون، �س�متتعون �حلیاة مع ٔأن احلزن ال یرتك قلوهبم

 
 .ٔأنت امرٔأة حكمية � �ن -

 
 قالت يف حامس: هل ٔأس�تطیع ر�وب امجلل ٔأیًضا؟

 
 .قال وهو �سا�دها لتزنل در�ات الهرم: �س�تطیعني لك يشء

 
 قال زو�ا يف قلق: ٔأنت خبري؟

 
 فقالت: �لطبع ٔأ� خبري. �ر�ب معي امجلل؟

 
 .قال �اضًبا: هذا ٔأخطر من �سلق أ�هرام. حبیبيت، من أ�فضل ٔأال تفعيل هذا
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 .قالت ملؤمن: خياف �يل� ٕاىل ٔأبعد �د. مؤمن، ٔأرید ٔأن ٔأر�ب امجلل و�دي

 
نظر لزو�ا. بدا �اضًبا. بقي مؤمن صامتًا ال یعرف �یف یتعامل مع املوقف دون ٕاغضاب الزوج. قالت �ن مرس�ة 

 .لزو�ا: حبیيب، ٔأرجوك ال تغضب. امسح يل ٔأن ٔأر�ب. ٔأمتىن هذا منذ زمن
 

 !مصت حلظات، مث رفع كتفيه، وقال: وهل ٔأس�تطیع ٔأن ٔأرفض � ٔأي طلب
 

ر�بت امجلل وحضكت، وجرى هبا امجلل حول أ�هرام ويه �شهق يف رهبة. اكنت ٔأمنیة العمر وحتققت. للعمر معىن 
 .وبقية. ولٔ�هرام �ریق جيذب النفس و�كشف املس�تقبل

 
 .�ادت ٕاىل أ�قرص وو�ها مشع �لنور والرا�ة ويه بني ذراعي زو�ا

 
* * * 

 
يف الیوم التايل اكن وقت ز�رة معبد أ�قرص. ٔأطال مؤمن نظره ٕاىل جميس زوج �ن. اكن جميس �كرهه. شعر هبذا ومل 

�كن ٔأول مرة. يشء متوقع وحيدث كثًريا. یغار �ىل زوجته، ٔأو رمبا �كرهه بال سبب، فالكره كام یعرف حيدث بال سبب 
 .اكلواقع واملوت

 
 قال لعلیاء اليت �سري جبانبه: �لیاء، ما رٔأیك يف زوج �ن؟

 
ا وخياف �لهيا من لك يشء. ولكنين ٔأفضل �ن؛ فهيي شدیدة الطیبة  .قالت: حيهبا �د�

 
 مث قالت �لیاء : ما ٔأخبار جوا�؟ ٔأجعبهتا الر�� ٔأمس؟

 
 .ابتسم لها يف �ذوبة ومل جيب

 
 .مصته ٔأغضهبا بعض اليشء، فأٔ�ادت السؤال بصوت �ادٍّ . فقال: رٔأت أ�هرام من قبل. تأٔيت فقط من ٔأ�ل القاهرة
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 قالت يف تأٔ�ید: يه حتب خطیهبا، ٔأليس كذ�؟

 
ا. ما رٔأیك ٔأن جنلس الیوم بعد الر�� �ىل �افة املر�ب ؤأمكل � قصة  قال وهو مل �زل ینظر جلميس زوج �ن: حتبه �د�

 .أ�مرية؟ ال بد ٔأن ٔأغطس يف املیاه من �دید حىت ٔأعرف بقية القصة
 

 .قالت: تتعامل معي اكٔ�طفال
 
 .لكنا ٔأطفال ٔأمام قصة مجی� -

 
 .قالت: ال، ال �س�بح لیًال من �دید

 
؟-  ختافني �يل�

 
  .قالت يف جخل: طبًعا. نعمل مًعا، ال بد ٔأن ٔأ�اف �لیك

 
 وس�ت�لسني معي الیوم؟ -

 
تذ�رت أٓخر مرة �لست معه وما �دث بيهنام. قال ؤ�نه یقرٔأ ٔأفاكرها: هل فعلت ٔأي يشء جيع� ال تثقني يب طوال 

 أ�سابیع املاضیة؟
 

 .قالت: ال
 
 .نأٔلك العشاء مًعا؟ سأٔحرضه � -

 
مل ینتظر ردها. سار ٔأما�ا وهو مل �زل ینظر للزوج العاشق، واكن �شعر �يشء من احلرية لضحاكت الزوج وحامسه 

وملساته الكثرية لزوجته، ؤ�نه ميثل �ىل مرسح رديء. الیوم ��ات بعد ر�� أ�هرام ٔأمس، اكن هناك يشء خمیف يف 
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سعادة الزوج واحلزن يف عیون الزو�ة. مل یالحظه سوى مؤمن. وعندما �اولت �ن الزنول من در�ة السمل الوا�دة 
 اكنت

ید مؤمن متتد لها وليس ید الزوج. اكن الزوج �سري دامئًا خطوات ٔأمام الزو�ة ؤ�نه یوخبها ٕال�اقهتا، وال ینتظرها ٔأبًدا 
سوى بعد ٔأن ختتفي عن نظره مث یصیح: �ن حبیبيت ٔأ�ن ٔأنت؟ ويه تبتسم وتقول يف مياكنیكية: هنا � حبیيب يف طریقي 

 ٕالیك. اكن یتلكم كثًريا ؤ�نه یداري جفوة يف نفسه، ٔأو ٕا�اقة يف قلبه ولك الزیف يف مشاعره ؤ�ن الرش �مكن حو�. مل
 .حيبه مؤمن ومل �رحت لنظراته لعلیاء، وبدا � ٔأن �لیاء ال �شعر �يشء

 
نظر ٕاىل �ن. ٔأطال نظره ٕا�هيا وٕاىل الساق الصناعیة املتقدمة اليت �رتدهيا. التقت ٔأعیهنام لثوان فابتسم لها ويه تنظر ٕاىل 

آ� جسده بتارخيه ومعاركه. اقرتب مؤمن مهنا، اكنت �ن طوی� حنیفة، مالحمها رقيقة،  جسد ٔأمحس، ؤ�هنا تقيس ضأ
 ٔأصابع یدها ضامرة و�هتة تمن عن حياة متناقضة وصدمات متتالیة. قال �ٕالجنلزيیة: غریب ٔأمر ٔأمحس، ٔأليس

كذ�؟ جنح ف� فشل فيه ا�آالف قب� هبذا اجلسد الضئیل، ؤ�نه �سخر من الزمن وملوكه. ملئات الس�نني حتتل 
الهكسوس مرص، ویأٔيت امل� القوي من اجلنوب لی�اول ٔأن یعید جمد أ��داد، و�لنس�بة للمرصي احتالل أ�رض ٔأسؤأ 

 من ذل التعذیب، ومقتل لك أ�حباب هو الهزمية بعیهنا، والهزمية تصعب �ىل امجلیع، وتصعب ٔأكرث �ىل القدماء، حيث
أ�مل ممشوق واخلري �كرثة ا�هب وطمي النیل. �اول امل� القوي ومات حمارً�، و�اول أ�خ املغوار املقاتل، ومات 
ٔأیًضا، ومل یبق لٔ�م سوى هذا ��ن الضعیف، هل � ٔأن حيارب الهكسوس ویقيض �لهيم؟ هل �مكل مسرية ٔأ�داد 

  .انقطع �رخيهم؟ ليس لٔ�م سوى التضحیة به من ٔأ�ل حماو� التغلب �ىل الهزمية
 
 و�یف انترص؟ -

 
الوقت اكن مناس�ًبا، وذاكؤه اكن یفوق امجلیع. يف املعارك ال بد من معرفة الوقت املناسب عندما �كون العدو فاقًدا  -

لرتكزيه، ممتلئًا بفوزة ال بد من الهجوم. مات بعدها بقلیل، فِملَ العيش بعد �نتصار؟ ا�هنایة دامئًا بعد �نتصار. ٔأما الهزمية 
  .حفقيقة مس�مترة

 
نظرت ٕالیه. ابتسمت، وبدٔأت الل�اق �زو�ا، ومل �س�تطع، فقد اكن �ركض �رس�ة �برية هذه املرة. فقال مؤمن وهو �راها 

  .تقفز بصعوبة لتلحق �لزوج: ال جتري هكذا، ٔأمتىن ٔأن نمكل �منا قلیًال 
 

 .مل ترتك �بتسامة و�ها، وقالت: ٔأحب هذا ا�هنر، لنسري مًعا
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اكن الزوج یتلكم مع �لیاء يف حامس، و�سأٔلها ويه �س�متع وجتیب يف هدوء. رفع الزوج ذرا�ه ووضعه �ىل كتف �لیاء، 
 .وقال �ٕالجنلزيیة: تعرفني الكثري. كنت ٔأظن النساء يف بالدمك ال یعرفن لك هذا. ال بد ٔأنك خمتلفة لك �ختالف

 
 .ابتعدت �لیاء عنه يف رفق، وقالت: �ساء بالدي یعرفن ٔأكرث مين كثًريا، وینجحن ٔأكرث مين �كثري

 
فقال جميس: ا�ذریين � �لیاء. ٔأنت مجی� �شعرك أ�سود و�رشتك السمراء. ال ٔأتغزل فيك، ٔأقر حقيقة فقط. ٔأ� ٔأعشق 
زوجيت. تعرفني حياهتا، اكنت لكها شقاء يف الصني. �اءت ٕاىل بالدي الجئة وو�دت أ�من واحلریة واملساواة. ٔأنت ال 

 تعرفني شيئًا عن �شا�ة النظام يف الصني يف ذ� الوقت. قابلهتا ؤأ� ٔأمعل ملسا�دة الالجئني، ٔأحببهتا من ٔأول حلظة،
وانتشلهتا من لك ا�ل والهوان. اس�تنشقت عبري احلریة والنقاء. تعلمت معي ٔأن ال�م يف الس�یاسة ليس جرمية �هنيي 

  .العمر، ؤأن �حت�اج حق ٕا�ساين، ؤأن املساواة فكرة �س�یطر �ىل بالد�
 

 .قالت يف يشء من �دم �رتیاح: زوجتك هدیة من السامء
 
  .ٔأعرف، يه كذ� -

 
ٔأمسك مؤمن بذراع �لیاء جفأٔة، و�ذهبا بعیًدا، مث �ركها، وقال يف قوة: ٕاذا كنت ال تعرفني �یف تصد�ن املعجبني فال بد 

 .ٔأن تبحيث عن معل أٓخر
 

سارت جبانبه يف ذهول، فأٔمكل يف غضب: عندما یلمسك معیل � صدیقيت ال تبتعدي فقط بل زحيي یده يف قوة حىت 
 یفهم ٔأنك ال خت�لني منه بل �كرهینه. تفهمني؟

 
رن جرس الهاتف... نظرت للرمق، مث ٔأ�لقت الصوت كام تفعل دامئًا، فقال يف عصبیة مل تعهدها فيه: وقت العمل تغلقني 

 !تلیفونك متاًما
 

  قالت: مل لك هذا الغضب؟
 

فقال يف نفس احلدة: �لیاء، هل تنتظر�ن هذه املاكملة لك یوم؟ حىت تعريف ٔأنه مل �زل یفكر فيك؟ ال بد ٔأنه مل �زل یفكر 
 فيك، هل �ريض غرورك هذا؟
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 ..قالت يف غضب: �لطبع ال ٔأنتظر ماكملات

 
هناك �اصیة يف التلیفون بدیعة ميكنك من �اللها الت�لص من هذه املاكملات هنائی�ا، ٔأم ٔأنت حتتا�ني لرؤیة الرمق لك  -

 یوم لیطمنئ قلبك؟
 

 قالت يف حتّدٍ ويه تعطیه تلیفوهنا: ختلص مهنا ٕاذن؟
 

 ٔأمسك �لتلیفون، و�ركها، واجته مرة ٔأخرى ٕاىل �ن، فقالت يف دهشة: عن ماذا كنت تتلكم مع �لیاء؟
 

مل جيب، اكن ینظر ٕاىل تلیفوهنا، ویعد مكیة املاكملات من نفس الرمق، مث مسح الرمق هنائی�ا، ومنع اس�تقبال ماكملات منه. 
 .اجته لها، مد یده �لتلیفون وهو ال ینظر ٕا�هيا فأٔ�ذته منه، مث �ركها، واجته لیان

 
 .ابتسمت �ن وبقيت صامتة بقية الطریق

 
* * * 

 
عند وصوهلم للمر�ب اجتهت �ن وزو�ا ٕاىل غرفهتام، وسارت �لیاء يف اجتاه غرفهتا، فقال يف قوة: �لیاء لن تعميل مع هذا 

  .الفوج جمدًدا
 

 .نظرت ٕالیه، وقالت يف حتدٍّ : ال ٔأفهم. تفصلين ٕاذن؟ ال بأٔس سأٔر�ل �ًدا
 
  .ال ٔأفص�، ميكنك العمل مع فوج أٓخر. �ًدا سأٔ�دد ٔأي فوج -

 
 .ؤأ� ال ٔأ�دد ٔأي يشء؟ ال ٔأفهم -

 
 .طلب مين وا�ك ٔأن ٔأ�افظ �لیك هنا، ؤأ� ٔأفعل هذا -
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 .حضكت يف خسریة: تفع� �لك مضري
 
 ماذا فعلت ٔ�س�تحق السخریة؟ تعذبینين ٔ�نين رشبت بعض اليشء وقبلتك قب� �ریئة مرة وا�دة؟ -

 
  .قالت يف ثبات وو�ها بدٔأ يف �محرار: مل �رشب. ٔأنت ال �رشب

 
 .رشبت ذ� الیوم -

 
 .مل �رشب -

 
 نفخ وقال يف �دم صرب: ماذا �رید�ن؟

 
 تغار؟ ٔأهذا لك ما يف أ�مر؟ هذا ر�ل يف سن وا�ي؟ -

 
حضك يف جفاء وس�ند �ىل �ب غرفهتا قائًال : نعم هذا ما خيیفين. ٔأ�لقي �بك جيًدا و�يم ا�ٓن. سأٔبعث � �لطعام ٕاىل 

 .غرفتك
 
ال ٔأصدق، حتبس�ين ٔأیًضا؟ تترصف كصعیدي ٔأصیل، لكن ٔأن �كون ٔأنت �ىل �القة �راقصة خمطوبة ال یو�د فهيا ٔأي  -

 !مشلكة
 

تنفس الصعداء، مث قال: ِلَم ٔأ�ار؟ ال ٔأعرفك ٔأصًال . ٔأ� فقط ٔأ�افظ �ىل فتاة وصاين �لهيا وا�ها، و�القايت ليست من 
 .شأٔنك ٔأبًدا

 
هز�ت رٔأسها �ٕالجياب. مل �كن هبذه القسوة من قبل وال لك هذا الغضب. بدا لها ٔأنه �يس ميعادهام �ىل �افة املر�ب ٔأو 

  .ٔألغاه، ال تدري. غضبه اكن یطغى �لیه. فتحت �ب غرفهتا، وقالت: حس�نًا. تصبح �ىل �ري
 .�ردد لثوان، بدا ٔأنه �رید ٔأن یقول شيئًا أٓخر، مث قال: تصب�ني �ىل �ري

 
* * * 
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 .اكن مؤمن ممتدًدا �ىل رس�ره عندما رن هاتف الغرفة واكنت �ن. فا�أٔته �ملاكملة، قالت ٕاهنا �ریده يف يشء �م ا�ٓن

 
�رك غرفته ونزل ا�رج ٕاىل حيث غرفهتا، مسعت صوت ٔأقدامه �ىل ما یبدو، ففتحت الغرفة يف عناء. ٔ�ول مرة �راها 

شورت تظهر منه بقا� الف�ذ املبتور جيًدا. سارت بقفزات رسیعة ٕاىل  بدون الساق الصناعیة. اكنت �رتدي بلوزة و
 .الرس�ر و�لست �لیه وقالت يف حسم: ٔأ�لق الباب

 
 .�اولت القيام من �دید، مد یده ليسا�دها يف �رية. قالت يف صوت قوي: ٔأشكرك ال ٔأحتاج ٕاىل مسا�دتك

 
اجتهت عیناه بال ٕارادة ملوقع البرت. ٔأي �ادث هذا ومن �سبب فيه؟ طأٔطأٔت رٔأسها ويه �السة �ىل الرس�ر يف سكينة 
ختیفه ٕاىل ٔأبعد �د. بدٔأ �ساوره الشك ٔ�ول مرة ومل �كن یفهم ملاذا �ریده. سكينهتا ٔأفزعته فز�ًا ال یتذ�ر ٔأنه شعر به من 

 .قبل. ها� من الضباب حتیط هبا تتسع لتبتلع لك يشء. قال يف يشء من الشفقة: ٔأنت امرٔأة خمتلفة وجشا�ة
 

 .قام واجته ٕاىل ٕا�ریق الشاي، وسأٔلها ما ٕاذا اكنت �رید شا�ً 
 

 .قالت ويه تبتسم: ٔأشكرك. ؤأحب شایك اجلنويب
 

 .سكينهتا مل �زل تقبض نفسه
 

 .التقت ٔأعیهنام، رٔأى حزً� معیقًا وصًربا جباًرا،. مدت یدها � قائ�: هات یدك � مؤمن
 

 .وضع الشاي ٔأما�ا مث ٔأمسك بیدها الباردة كربودة الثلوج وأ�موات
 
 ملاذا ختاف؟ -

 
 .قال بال �ردد: ال يشء فيك خيیف. ٔأنت مجی� فقط
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ابتسمت: هذا إالطراء یعين ٔأنك �رید شيئًا؟ وماذا ٔأم� ٔ�عطیه �؟ ٔأنت طموح وتعشق املال. هكذا ٔأراك، ولكن 
 �یف �راين ٔأنت؟ مشوهة ٔأم امرٔأة جعوًزا �ریدك؟ ٔأم صفقة كصفقاتك؟

 
فتح مفه، فأٔمكلت ويه تقاطعه: رمبا لو �اد يب الزمن. اكن ال بد ٔأن أٓيت يف بدا�يت وليس هنا�يت. تفهمين؟ مل تنصفين احلیاة 
قط، ٔأذلين وطين، ؤأذلين وطن الغر�ء. نفس القسوة، ونفس الظمل، ومع ذ� ٔأحن ٕاىل أ��داد. يف قسوة الوطن حنان 

 خفي تفهمه و�ستس�یغه، ويف قسوة الغربة تیه وصقيع، مل تنصفين احلیاة قط. ومع ذ� ٔأخىش املوت، وما
 .خيیفين حق�ا هو ٔأن ٔأدفن مع زو� ٔأو يف بالده

 
 قال: ومل التفكري يف املوت؟

 
 قالت يف �سلیة ويه تبتسم: ٔأمل تالحظ بعد؟ ٔأم تت�اهل مشاعرك؟ ال بأٔس. فَمي تطمع؟

 
 قال: ال ٔأطمع يف يشء؟

 
حضكت وقالت: عهدتك تنظر ٕاىل القلوب و�رى الضعف الاكمن فهيا. كنت ٔأفعل نفس اليشء. �� اكن یلهث وراء 

املس�تحیل، یطمع فيه ویقاومه و�روضه، �� حضیة الطمع يف أ�ماين اليت مل نو� من ٔأ�لها. ٔأهيا املرشد، ا�ركين ٔأرشدك 
 .ٕاىل ضعف القلوب. هات یدیك وتعاَل هنا جبانيب

 
 .قال يف تأٔ�ید: ٔأ�ذریين ال جيوز

 
 حضكت وقالت: ختاف مين ٔأم من البرت يف جسدي ٔأم من برت رو�ك؟

 
  �ردد قلیًال، مث �لس ومهس: ال ٔأ�اف منك. �یف ٔأ�اف من لك هذه الطیبة؟

 
 .�شفق �يل -

 
 .ليس من ٔأ�ل البرت -
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 من ٔأ�ل أ�ماين املس�تحی�؟ تفهمين، ٔأليس كذ�؟ -
 

 .قال يف قوة: ٔأفهمك
 

قالت ويه متسك یده: ٕاذا ٔأجنبت وً�ا اكن س�یكون يف س�نك رمبا. هل فهمت ا�ٓن ما حيدث يل؟ احترض � مؤمن، 
 .هذه أٓخر ر�� يل مث ٔأعود لٔ��داد والوطن ولك ما هو مجیل

 
 .نظر لعینهيا وصدقها دون شك

 
 قالت يف هدوء: خيیفك املوت؟

 
 .املوت ال خيیفين، احلیاة ختیفين -

 
لها من حسايب يف اللحظة والتو حلسابك هنا، �رب المكبیو�ر،  - ما رٔأیك يف مخسني ٔألف دوالر يف حسابك ا�ٓن؟ ٔأحّوِ

 س�ت�ل بعض مش�تك، ٔأليس كذ�؟
 

 قال يف صوت �افت: ماذا �رید�ن مين مقابل هذا؟
 
 .فقط جتلس معي حىت الصباح نتلكم مًعا -

 
 .زو�ك يف احلجرة ا�اورة -

 
 .ال ختَشه. ال یبايل. �كرهين من لك قلبه، هذا �سعدين بعض اليشء -

 
حضكت ومهست: اطمأٔن� قلبك �ملبلغ؟ كنت مث�. ٔأ�ربتك ٔأنين نظرت ٕاىل عینيك ورٔأیت نفيس. مث� متاًما، اطمأٔن� 
قليب �ملال، وجواز السفر الغريب، والشمس واخلرضة، واملسا�ات الشاسعة، واحلریة واملساواة. ٕاىل �ني. ٔأنت ٔأیًضا... 

  .تبحث عن املس�تحیل، وال �رىض �ملكتوب؟ خمتلف � مؤمن
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ٔأشارت ٕاىل المكبیو�ر �ىل الطاو�، وقالت: هات المكبیو�ر، ٔأریدك ٔأن �رشح يل لك يشء عن �رخي هذا الب�، �لكم 
 .معي حىت بلوغ ا�هنار وانكسار الظالم. يف احلیاة ظلمة موحشة، ويف ضوء املوت مشس ال تفىن

 
 .بدٔأ مؤمن يف احليك حىت الصباح

 
�رك غرفهتا يف الصباح، والفزع مل یرتك قلبه. ومل �كن متأٔكًدا من سبب هذا الهلع بدا��. ٔأٔ�هنا فتحت قلبه وكشفت لك 

 .ضعفه، ٔأم ٔ�هنا كشفت قبح البرش واس�هتتار أ�وطان؟ ال یعرف، وال یقني بعد یومه هذا
 

* * * 
 

بقي متجهًما طوال الصباح، مث ذهب ٕاىل مع� مع الوفد أ�ملاين، ومل �ر �لیاء ٔأو �ن. وعندما �اد يف املساء اكنت �لیاء 
 .�السة ویدها �س�ند �دها. ما ٕان رٔأته حىت قالت مرس�ة: مؤمن، حنتاج مسا�دتك

 
 قال يف وجوم: ماذا �دث؟

 
  .زوج �ن یقول ٕاهنا اختفت منذ الصباح، ٔأ�ربته ٔأهنا ال بد ٔأن �كون يف جو� يف السوق، ولكنه قلق �لهيا -

 
 ردد يف تلقائیة: اختفت؟

 
بعد إالفطار. اكنت تفطر معنا، واكنت سعیدة ٕاىل ٔأبعد �د، مث خرجت ومل تعد، والسا�ة ا�ٓن الثانیة عرشة بعد  -

منتصف اللیل. ٔأشعر �لقلق ٔأ� ٔأیًضا. أ�قرص أٓمنة، ولكهنا.. تفهم قصدي.. خرجت دون الساق الصناعیة، تتكئ �ىل 
 .عصا، ومل تعد

 
 .اجته حنو الباب، وقال: سأٔحبث عهنا

 
 .خرجت وراءه: ال بد ٔأن أٓيت معك
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مل یعرتض. سارا مًعا بني املرا�ب النیلیة، يف سكون اللیل وهو ال یتلكم، �اولت �لیاء فتح احلدیث معه، ومل جيب. 
 قالت: هل ما زلت �اضًبا مين؟

 
 .قال وهو ینظر حو� �حثًا: ال. لست �اضًبا منكِ 

 
 .حبثا طویًال ساعتني رمبا. وو�داها ٔأ�ًريا يف ماكن �ري متوقع

 
شهقت �لیاء وفتحت عینهيا، نظر هو ٕاىل مصدر فزعها ؤأدار و�ها بقوة. يف صندوق القاممة اكنت جثة �ن بعیون 

منطفئة، حتلق يف الفضاء وساقها أ�خرى مبتورة ٔأیًضا، وو�ها جمروح �سكني �رد، وجسدها ميلء �كدمات وحرائق 
 .فوق حتمل العني

 
 .ارتعدت �لیاء بني ذراعیه ويه �ردد: ال ٔأس�تطیع الوقوف

 
  .�لست �ىل أ�رض، و�لس معها

 
 .ٔأمغض عینيه وهو یتوقع أ��م القادمة، ویعرف رس الفزع الاكمن واملوت القریب

 
اكنت �لیاء تلهث ويه تتلكم مع الضابط وحتيك � مع�ا رٔأت. ٔأ�ال اجلثة ٕاىل الطب الرشعي، مث سأٔل يف فضول: هذه 

 الصینية تعمل يف السوق الصینية يف أ�قرص ٔأم يف املطعم الصیين؟
 

 .قال مؤمن: يه ليست صینية، جواز سفرها ٔأسرتايل
 

 !بدا الفزع �ىل الضابط. مصت حلظات، مث قال: ٔأسرتالیة. مصیبة ٕاًذا �ىل لك البالد
 

 بقيا دا�ل القسم سا�ات، ؤأ�ذ الضابط ٔأقوال الزوج، مث �داهام من �دید، ونظر ٕاىل مؤمن قائًال : هذه خطیبتك؟
 

 .قال: زميليت يف العمل
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 .مث قال مؤمن لعلیاء: اطليب وا�ك لیأٔ�ذك من هنا.قالت يف حسم: لن ٔأفعل
 

 .قال الضابط يف وجوم: زو�ا قال �ًما غریًبا. قال ٕاهنا اكنت �ىل �القة بك وقضت لیلهتا معك ٔأمس
 

 .سلطت �لیاء نظرها ٕالیه تنتظر إال�ابة والنار حترق ٔأعامق النفس
 

 .قال يف رصامة: قضيت لیليت معها، ولكن مل حيدث يشء بیننا، يه مریضة، اكنت حتترض
 

هبا ٔ�هنا �انته، ؤأن مؤمن  نظر ٕالیه الضابط وهو ال یصدق لكامته �ىل إالطالق، وبدا للضابط ٔأن الزوج قتل زوجته و�ذ�
 .اكذب، ؤأن اجلرمية واحضة بال شك، ولكن �ردد الضابط يف القبض �ىل الزوج؛ فهذا قرار س�یايس

 
قال جميس زوج �ن ٕان زوجته مل حتبه قط، ؤأهنا �زوجته لتحصل �ىل إالقامة، بي� �زو�ا هو ٔ�نه حيهبا من قلبه. �اش 
ر یوًما عطاءه وحبه. رفضت إالجناب  يف شقاء معها، ومتىن ٔأن �رق قلهبا یوًما �، ومل �رق. اكنت �ردة ومتحجرة، ومل تقِدّ

 .منه ٔ�هنا �كرهه. و�انته من قبل. هو متأٔكد من ٔأهنا �انته من قبل. مل �س�تطع ٕاثبات هذا، ولكن قلبه اكن یعرف
لت ٔأن �ُشارك املرشد فهيا  اكن یود ٔأن یبدٔأ معها من �دید، و�ا فا�أٔها هبذه الر�� ومتىن ٔأن �شاركها فهيا، ولكهنا فض�

  .�ىل ٔأن �شارك زو�ا
 

  .مل یعرف الضابط بعد ملاذا فقدت �ن ساقها أ�وىل، وال ملاذا فقدت ساقها الثانیة
 

سأٔل الزوج عن ماكنه وقت احلادث، وسأٔل امجلیع عن املر�ب، ومرت اللی� يف القسم، مث ٔأفرج عن مؤمن و�لیاء. خرج 
 مؤمن، نظر ٕاىل العسكري، اكن صدیقًا قدميًا. سأٔ�: هل خرجت نتي�ة الطب الرشعي؟

 
 .مث مهس يف ٔأذن العسكري، ور�ل من القسم، و�لیاء جبانبه ال تنطق

 
 .قال مؤمن : اطليب وا�ك وار�يل من هنا. ا�ٓن. هیا

 
 !قالت يف خسط: َمل فعلت هذا ؟ من ٔأ�ل املال؟ ال ٔأصدق
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 .قال يف ٕارصار: مل ٔأفعل شيئًا
 
 .مثن �هظ للی� وا�دة. � ٕالهيي ٔأمتىن املوت ا�ٓن -

 
 .قال يف ٕارصار: مل ٔأفعل شيئًا. ومل حيدث يشء بیننا

 
 .اجته هبا ٕاىل فندق قریب. جحز لها غرفة، مث قال: هیا اطليب وا�ك

 
 .ٔأمسكت �لتلیفون. طلبته، مسع مؤمن صوته وهو یرصخ فهيا. قال ٕانه س�یأٔيت يف الغد �ىل ٔأول طا�رة

 
 .قال مؤمن وهو یت�ه ٕاىل �ب الفندق: �اويل النوم. ليس � �القة �لك هذا

 
  .متمتت، وصورة املرٔأة املبتورة حتتل لك أ�فق: ال ترتكين

 
  .نظر حو� ثواَين، مث اجته معها ٕاىل الغرفة، فتحها، وقال: سأٔبقى معك بعض الوقت

 
 .وضع یده �ىل جهبته، ونظر ٕاىل أ�رض والرتاب ا�ي مئ� الغرفة

 
 مهست ويه تنظر ٕالیه: هل قتلها زو�ا؟

 
 .مل جيب

 
قالت يف مرارة: قضيت لیلتك معها. ال ٔأصدق. كنت تبحث عن الضعف يف ا�ٓخر�ن، وضعفك هو املال. ٔأليس كذ�؟ 

 .مثن �بري للی� وا�دة ما دفعته
 

 .قال يف صوت �افت: مل حيدث يشء. ولن تصدقيين. فعلت ذ� من ٔأ�لها يه
 

 .قالت يف ٕارصار: ومن ٔأ�ل املال
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 .واملال ٔأیًضا -

 
ٔأ�ذت هتز رٔأسها ؤ�هنا حتاول ٕادراك احلقيقة: اكنت ساحئة مثيل ومثل �ريي، ؤأنت هتمت �لك معالئك. � ٕالهيي، ما هذا 
اجلحمي! حياة بال ٔأ�الق. لك يشء یباع و�ُشرتى من ٔأ�ل املال. املشاعر، ٔأجساد العباد، ال�ثیل التذاكریة، حىت ا�ٓ�ر 

 .والقصص. رمبا ٔأمتىن املوت ا�ٓن. س�مئت احلیاة �لك قبحها
 

نظر ٕا�هيا وقال ؤ�نه مل �سمعها: ال بد ٔأن تصدقيين. مل حيدث يشء بیننا. اكنت حتترض. اكنت مریضة و�ىل وشك املوت. 
لن یصدقين ٔأ�د، وال ٔأدري ماذا س�ی�دث. ٔأنت ال بد ٔأن تصدقيين. س�یثبت الطب الرشعي هذا. يف البدایة �ىل 

 .أ�قل. ٔأعين يف التقر�ر أ�ول قبل تد�ل ٔأ�د
 

 قالت يف ثبات: ماذا فعلت معها حىت الصباح؟
 
 .�لست جبانهبا، وقصصت �لهيا قصًصا عن مرص و�رخيها -

 
 ٔأي طفل یصدق هذا؟ وملاذا بقيت معها حىت الصباح؟ -

 
 .لن تفهمي -

 
 .�اول ٔأن �رشح يل -

 
 .ٔ�هنا حتترض وحيدة وسط لك هذا البغض والعفن حولها -

 
نظرت ٕالیه من �دید.. وصورة جثة �ن تفقدها القدرة �ىل الرتكزي، و�شوش لك أ�فاكر. ومن یدري؟ رمبا یقتالن مًعا. 

 .رمبا
 

 قالت يف صوت �افت: وملاذا یقتلوهنا ويه حتترض؟
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 .ال ٔأعرف -
 
  كنت تعرف لك يشء. َمن قتلها؟ -

 
 .ال ٔأعرف -

 
 .ال بد ٔأنه زو�ا -

 
 وَمل یقتلها وهو یعرف ٔأهنا حتترض؟ -

 
تذ�رت جسد �ن املمزق والسكني اليت قطعت ٔأطرافها. ارجتفت واحتضنت جسدها والفجوة تظهر بدا�لها من �دید، 

 .والو�دة تطغى �ىل لك يشء. احننت وجتمدت ماكهنا
 

اقرتب مهنا ؤأمسك بذراعها. نظرت ٕالیه يف �رية، ال تدري ٔأهترب منه، ٔأم ترتك الزمام للقلب فت�رتق وحترتق الفجوة 
  .اليت حتفر النفس وتفرغها من ا�ا�ل؟ دفع هبا ٕاىل صدره. وازدادت قبضته �لهيا ؤ�نه یعترصها. مل تبال

 
 قال: ال ختايف. ٕاذا ٔأرادوا قتلنا اكنوا قتلو�. �لیاء، لو طلب ٔأ�د منك الشهادة، اشهدي مبا �ریدون، تفهمني؟

 
 .مل جتب. اختلطت لك أ�مور

 
 هل �كذب؟ وٕاذا كذب مفاذا تبقى لها يف الكون؟ وَمل �لتئام لو اكن �س�بق املوت؟

 
 .قبل رقبهتا ومهس بني قبالته: ال ٔأكذب، صدقيين، ٔأریدك ٔأن تصدقيين

 
 .مل توقفه ومل �س�تطع. اكنت �ش�تاق ٕالیه منذ زمن، وال تعرف �یف تصف شعورها الطاغي �لهيا ا�ٓن

 
 قال يف ٕارصار وقبالته �شعل النار بدا�ل جفوة النفس: �لیاء، تصدقينين؟
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هزت رٔأسها �ٕالجياب. تنفس الصعداء، مث ٔأ�اط و�ها بیدیه، ونظر ٕا�هيا، مث مهس: ال بد ٔأن توافقي �ىل لك ما یقولون، 
 .ٔأو امصيت، وا�ريك يل ال�م

 
 .قالت يف ثبات: ال ٔأقول سوى احلق دامئًا

 
 !قال يف مياكنیكية: مل تتعل�مي شيئًا؟ ما ا�ي نفعك بقول احلق؟

 
 نظرت ٕالیه يف دهشة: هل تعرف شيئًا عن مشالكي؟ �یف؟

 
 .من صدیق �ائلتك �لطبع - 
 
  ..أٓه - 
 

 .مث قالت والعقل بدٔأ العمل من �دید: ولكنه ال یعرف.... ال ٔأ�د یعرف
 

 .دفع �رٔأسها ٕاىل صدره. ومل جيب
 

ٔألصقت صدرها بقلبه، ؤألصقت �دها �رقبته والنار حترق لك الفجوات، وا�آالم تضعف إالرادة، ؤ�هنا اكنت تنتظر 
 .ملساته معًرا. للخوف جرٔأة ليس بعدها جرٔأة

 
  .قبلت �ده، رقبته يف رقة، والقلب خيفق و�متىن

 
 !هنا ا�ٓن يف هذا اخلندق وهذا ا�مار. تبدو ٔأهنا ٔأصبحت �. �یف ال یدري؟

 
 سأٔل جفأٔة وهو یضمها ٔأكرث: ملاذا �ر�ت خطیبك؟

 
 �ع نفسه. �یف يل ٔأن ٔأحيا مع من �ع نفسه؟ من ريض �لفساد والظمل. �یف عرفت هذا ٔأیًضا؟ -
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 ابتسم يف مرارة: ومل تبقني بني ذراعي؟ �ائفة؟
 

  ٔأ�اطت عنقه بیدها، ومهست: مل تبع نفسك قط؟
 

 قال يف اس�هتزاء: قط؟! سأٔبیعها يف التو واللحظة، ونبيعها لكنا لك یوم، ٔأي �امل تعيشني فيه؟
 

 قالت مرس�ة: ال ٔأفهم ملاذا تدافع عنه؟
 

 .ٔأدافع عن نفيس  - 
 

ٔأبعدها عنه بعض اليشء، مث مر بیده �ىل و�ها، ؤ�نه یتأٔكد من ٔأهنا حي�ة ٔأمامه، جسد �س�تطیع ملسه، واقرتب مهنا، 
 .وقبل �دها قبالت كثرية، مث قبل شفتهيا يف لهفة، مل تعرتض. ٔأذه� ؤأدهشه استسال�ا. ال بد ٔأهنا �ائفة كثًريا

 
ٔأ�اط و�ها بیدیه، نظر حو�، ؤ�نه یتأٔكد ٔأهنام وحيدان يف احلجرة، مث مر بأٔصابعه �ىل شفتهيا، واقرتب من مفها يف 

بطء، وقبلها قب� طوی� بدٔأت �ریئة، مث ٔأفزعهتا عندما بدٔأت خترتق لك احلواجز، وتوقظ الشهوة يف صدرهام مًعا. دفعت 
 .به يف ارتباك لثوان ويه تنظر ٕالیه وال تدري ماذا تقول

 
  .فاقرتب مهنا من �دید، ومهس: ال ختايف مين، وال ختايف من مشاعرك

 
قبلها مرة ٔأخرى، وعندما ٔأفزعهتا القب� هذه املرة مل توقفه. ضغطت �ىل كتفه ؤ�هنا تنتظر منه ٔأن �رشح لها ما حيدث يف 
النفس واجلسد، فضمها ٔأكرث. اكنت �ش�تاق ٕالیه، وال تفهم لك �رتباك يف احلقائق وأ��داث، ؤ�هنا قب� انتظرها دهًرا 

ا ٔأن �هنهيا قط. فلو اكن العمر س�ینهتيى ا�ٓن فلْینتِه ٕاذن ويه بني ذراعیه. ماذا �ل� به؟ ارتبك واقعه  ومل �كن مس�تعد�
 .ٔأیًضا
 

�رك مفها، ودفع هبا ٕاىل الرس�ر، وقبل شفتهيا من �دید قبالت قصرية. اس�تلقى جبانهبا، ٔأ�ذها بني ذراعیه، وضعت یدها 
 .�ىل صدره. ال یدري لتدفع به ٔأم لتبحث عن قلبه. انتظر ثواين مث قال: ٔأنقذي نفسك دامئًا

 
 .بدا لها ٔأنه یذكِّر نفسه. قالت وعقلها مشوش، وأ��اسيس اجلدیدة تطغى �ىل لك يشء: نعم ٔأ�اول دامئًا ٔأن ٔأنقذ نفيس
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ٔأمسك بیدها �ىل صدره �رهة وهو ینظر ٕا�هيا، بدت مرتددة. والقلب خيتلج مبشاعر ال تعرفها ومل تعتدها. بدٔأ یفتح ٔأزرار 
مقیصه، �لع مقیصه، وضع یدها �ىل قلبه. ظهر الفزع �لهيا لثوان، مل تلمس ر�ًال هكذا قط، ومل تلتصق �ر�ل هكذا، ومل 

 تقبل ر�ًال قبالت كهذه. ولكهنا رٔأت املوت الیوم، ٔأليس كذ�؟ ابتعدت عنه، ؤأزاحت یدها من �ىل صدره ويه
 حتاول ٔأن �كشف الغبار عن العقل التائه، ومتمتت: دامئًا ٔأ�اول ٕانقاذ نفيس، فلو خرست نفيس ماذا یبقى يل؟

 
 .ٔأمسك بیدها، قبل كف�ها، فنظرت ٕالیه والشوق بيهنام طاغ �ىل لك يشء

 
لو ٔأطفأٔ شوقه ولو مرة رمبا ینهتيي هذا التوق ٕاىل املال�كة ٔأحصاب الكون. ال بد ٔأن یطفئ شوقه الیوم. فغًدا هالكه ال 

 .حما�
 

 .وضع یدها �ىل صدره مرة ٔأخرى. وهو یقول: ال خت�يل مين ٔأبًدا
 

  .مل تنزتعها هذه املرة
 

ت بیدها �ىل صدره، شعرت بقلبه ینتفض بني یدهيا، نظرت ٕالیه يف ارتباك، ؤ�هنا تطلب مسا�دته يف فهم مشاعرها  مر�
 .ولهفهتا

 
اقرتبت منه وقبلت صدره يف حنني ميتد ٕاىل لك اجلسد، ؤألصقت �دها به، ووضعت كفهيا �ىل كتفيه ومل تتحرك، بدا 

لها ٔأهنا بني �املني، ؤأهنا �ریده بقوة حزهنا وهزميهتا، ٔأراحت رٔأسها �ىل صدره ويه �رید ٔأن ختتفي بدا��، واكن ميرر یده 
 �ىل جسدها ؤ�نه �رید ٔأن یتذ�ر لك جزء فيه. مر بیده �ىل خفذها وصدرها. اس�تكشف لك جسدها، ويه تدفن

رٔأسها دا�ل قلبه، ال �رید رؤیته، وال موا�ة ضعف إالرادة يف حلظات اللهفة واخلوف. ما یفع� جبسدها حسر یطمس 
لك ا�آالم، و�شعل لك الرشایني اليت �تت �ردة ومم�. ٔأ�اطت عنقه بذراعهيا ؤأصابعها تضغط �ىل رقبته. اكن الكون 
 �هتاوى ٔأمام عینيه. الصرب فقد طعمه، واللهفة معر طویل، وما تبقى قبل ٔأن تصبح � لٔ�بد، قلیل. لو ٔأصبحت � فال

رجعة يف هذا، ولن �س�تطیع الفرار ٔأو النس�یان. معره قصري رمبا، ورؤ�هتا ستس�تعيص �لیه مبرور الوقت. لو ٔأزاح لك هذه 
  .املال�س بيهنام، لو انصهرت بدا��، سيس�تقمي العامل الیوم �ىل أ�قل

 
 .ال بد ٔأهنا متمتت �يشء مل �سمعه، قالت مرة ٔأخرى: مؤمن. هل �سمعين؟ ال بد ٔأن نتوقف
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جتمد ماكنه ؤ�هنا حسرته. هل �كرهها ٔأم �شكرها ٔأم یعترصها انتقاًما من معره الضائع يف الشوق. �س�تحق ٔأن یعترصها 

  .ا�ٓن فال يه تدري بناره وال تعرف شيئًا عن ماضیه
 

 .اكنت �رجتف بعض اليشء، ومل �كن متأٔكًدا هل يه �ائفة منه ٔأم ِمَن القاتل ٔأم من نفسها؟ مل �كن متأٔكًدا من يشء
 

ملاذا �ستسمل � هبذه الرقة املمیتة؟ وملاذا �شعر هبذا الشوق يف ٔأنفاسها؟ وملاذا توقفه وقت اقرتاب �ك�ل وانكشاف 
 .الشمس لطالب املعرفة

 
بقي ماكنه حلظات ويه بني ذراعیه ال یتحرك، �متىن ٔأن ختمد �ر مل ختمد قط. اكنت �ره يف املايض طوع ٕارادته 

  .ؤأصبحت �ارج نطاق لك إالرادات الیوم
 

 .�اولت ٔأن تقرتب منه من �دید، فأٔبعدها يف رفق وقال: ال تفعيل هذا. ٔأرجوك
 

 مهست: ٔأنت �اضب مين؟
 

 .قال يف حسم ؤأنفاسه تتسارع: ال. لست �اضًبا. �یف ٔأغضب منك؟ ال تصعيب أ�مر �يل
 

ر الزمان. ال تنديم وال تنس�یه  .مث ٔأمكل: ال تنديم �ىل ما �دث بیننا. �دیين �ام م�
 

  .�لس ومحلها معه، مر� بیده �ىل شعرها، مث انزتعها من بني ذراعیه
 

 .ابتعدت عنه، نظرت ٕاىل و�ه ؤأنفاسها تتدافع، وعیناها تعج �خل�ل واحلرية، وقالت: تتلكم ؤ�ننا س�منوت ا�ٓن
 
 ..رمبا. رمبا ال -

 
 ...مض�ها مرة ٔأخرى، فهمست: مؤمن ٔأعتقد ٔأنين... ٔأنين
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 .قاطعها وهو یقبل شعرها: ال تنطقهيا. ليس ا�ٓن وليس هنا
 

مصتت وقبض هو �ىل یده يف غیظ من نفسه ومن الكون ومن البرش ٔأمجعني. اكن �كره نفسه ومعره و�كرهها؛ ٔ�هنا 
اس�توقفته يف هذه اللحظة قبل الوصول والن�اة. تفعل هذا دامئًا. ولو قالت ٔأحبك، ماذا س�ی�دث؟ ستنكشف لك 

احلقائق، ویعود العمر ٕاىل صوابه، وتعتدل أ�قدار، وینهتيي الكون. ماذا س�ی�دث؟ س�ميتلكها كام اكن حيمل لس�نني، كام 
 اكن

�ش�تاق بال ٔأمل شوق مراهق جخول. ومل ال؟ ؤ�نه اعتاد معارشة الراقصات والزواج من احملافظات الصاحلات، وتبقى 
�لیاء �ارج نطاق املمكن، تبقى لكحظات العشق ال ميكن �سجیلها وال إالبقاء �لهيا. واكن الواقع یعبث به ویلعب معه 

 .بأٔ�الم املراهقة وس�نوات الغضب ؤأطامع الرباءة الساذ�ة
 

اجتهت يف بطء ٕاىل صدره، مث وضعت رٔأسها �ىل بطنه، وطوقت صدره بذراعهيا، وقالت: ٔأ� متعبة. ٔأ�اف البقاء هنا 
  .و�دي. ال ترتكين حىت الصباح

 
ٔأ�اط رٔأسها بیدیه ؤ�نه ید�لها بدا��، وساد الصمت. مل �كن تعرف مدى �ذابه يف ت� اللحظة وال مدى صعوبة 

بقاهئا بني ذراعیه دون ٔأن یطفئ شوقه. اكنت لك قسوة البرش جممتعة. لك أ��نیة ولك اجلراح. ال هو یقوى �ىل �ركها، 
وال هو قادر �ىل هتدئة الشوق املش�تعل ا�ٓن وٕاىل أ�بد. اكن وما زال، لیتحمل العذاب، فهيي �س�تحق هذا منه. يه، 

 �رقهتا
  .ولك حناهنا وشوقها العارم ا�ي شعر به يف ارجتافها ؤأنفاسها

 
 .بدٔأت ٔأنفاسها هتدٔأ هدوء نوم معیق

 
مل یتحرك. قب�ل شعرها، ٔأ�اط ٔأذنهيا بیدیه ؤ�نه خياف �لهيا مم�ا ستسمع و�رى، ؤ�نه �رید ٔأن حيمهيا من لك الكون. ٔأو رمبا 

 .ال �ریدها ٔأن �سمع لكامته يف اللحظة والتو
 

 .واكن �متمت �لكامت. قال: ٔأحبك. ٔأعشقك. ٔأحبك منذ بدایة العمر
 

والعامل توقف واحلیاة كفت عن ال�م. والرواة توقفوا عن احليك، ومل یبق سوى هذه القصة اليت كتهبا و�ده يف ماٍض 
 .بعید
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 .�لیاء. هذا احلب الوحيد ا�ي مل یبدٔأ ومل �كمتل

 
ٔأمرية الكون اليت ینصهر جسدها بني حنا� النور، فال ميكن ملسها وال �س�تحواذ �لهيا. واكن هو الفىت اجلنويب أ�سود، 

 .ینظر ٕا�هيا من بعید، وميد یده فت�رتق نورها وال تلمسها. �لیاء
 
 

* * * 
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 الباب الثاين
 يف زوا� احلقيقة

 
 الزاویة أ�وىل

 
 :عز�زيت نورما

 
أ�قرص ٔأصبحت اكملدینة املهجورة. فر� الساحئون ؤ�نه یوم القيامة. اجلرمية هتز املدینة امجلی�، وال ٔأ�د یعرف احلقيقة. 

 :خيیل ٕايل� ٔأن للحقيقة ٔأربع ٔأو مخس زوا�، ما زلت �ري متأٔكدة. مسعت ا�ٓيت
 

یقولون ٕان� �ن اكنت تعيسة مع زو�ا ٔأشد التعاسة، وٕانه هو السبب يف ٕا�اقهتا، ال ٔأ�د یدري �یف، �اء هبا ٕاىل هنا 
ح جبواز سفره الغريب، و�رك البالد، ویبقى الضغط �ىل مرص ملعرفة  لقتلها، جمرم حمرتف. وعندما شعر �خلوف؛ لو�

 .الفا�ل، والفا�ل هارب جبرميته، فقد عرف �یف خيتار املاكن والزمان. هكذا یقول البعض
 

یقولون ٔأیًضا ٕان� �ن اكن لها ٔأ�داء من بالدها القدمية، حيث �نتقام بال رمحة، والثورة ال تغتفر، ؤأ�داؤها اس�تغلوا 
 .وجودها هنا لقتلها؛ اكنت تتبع جام�ات س�یاس�یة �رید تغیري نظام احلمك

 
ویقولون: �ن ٔأتت ٕاىل مرص ك�اسوسة �رید فض الفرح وقتل املدعو�ن. تتساءل وتتلكم، وتدعو للغضب، والغضب 

خطري �ىل لك أ�نظمة، وال ٕانقاذ بعده. اكن ال بد من الت�لص مهنا. �سأٔل الكثري من أ�س�ئ� وتوقظ املايض وتتساءل 
عن املس�تقبل، وتدعو ٕاىل ا�مترد والكراهیة بني ٔأفراد الوطن املت�ابني دوًما الراضني ٕاىل ٔأبعد مدى. اكن ال بد من 

 الت�لص مهنا
 .حىت �كون ٔأسوة ملن �سول � نفسه املساس حبب املواطنني بعضهم لبعض

 
وأٓخرون یقولون: ٕان� من قتلها ینمتي مجلا�ة ٕارهابیة، هدفها التنغیص �ىل النظام وٕاحرا�ه، وقطع ٔأرزاق العباد، وخراب 

 .البالد والعامل ٔأمجعه، جام�ات تقيض �ىل لك من ال �ستسمل ٕاىل ما یأٔمرون به و�ریدون
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وأٓخرون ٔأكرث روما�س�یة یقولون: ٕان �ن رمز للك ما هو مجیل يف هذا الكون، مل تفقد ٕا�سانيهتا وسط �ره زو�ا 
و�شوهها، ٔأبقت �ىل اخلري بدا�لها من �الل حهبا للناس والعطاء املس�متر. �ن اكنت مت�د الضعفاء وأ�شقياء و�كره 

 .أ�قو�ء وأ�غنیاء. اكن ال بد من الت�لص مهنا من قبل لك البالد والعباد
 

 .يشء حمري ٔأمرهذا القتل القايس المرٔأة مل تؤذ ٕا�س�ی�ا
 

 ما رٔأیك � نورما؟
 

 :ٔأ�ابت نورما بعد دقائق
 

 و�یف �ال املرشد الس�یا� من لك هذا؟
 

 .فكتبت ٕا�ر�اك: اختفى جفأٔة. مل ٔأ�د ٔأعرف عنه ٔأي يشء. ولكنين ما زلت ٔأحبث
 

* * * 
 

ا وهو یتلكم دون انقطاع من مطار أ�قرص ٕاىل بيهتام يف مرص اجلدیدة. وحىت عندما د�لت  اكن صوت وا�ها مس�تقر�
البيت اكن �مكل لومه وخسطه �لهيا: لك قراراتك �اطئة، ال ٔأفهم ملاذا �رید�ن ٔأن �كوين سبب تعذیيب طوال معري؟ 

مصمت �ىل ا�هاب ٕاىل أ�قرص، وعشت مع حزمة من املنحرفني والصیع، و�ركتك وقلت حر�هتا ومس�تقبلها. حتتاج ٕاىل 
 تغیري

اجلو، ؤأثق يف ابنيت، لن تفعل شيئًا ٔأمحق. فال بد ٔأن وا�هتا �لمهتا ٔأي يشء قبل املوت. ال ٔأفهم هل تفعلني هذا بنية 
حتطمي مس�تقب�؟ ها حنن ٔأوالء متورطون يف جرمية قتل. ال بد ٔأن� هذا املرشد املنحرف �ارشها وقتلها، ماذا تتوقعني 
من هؤالء؟ ال ٔأدري هل س�تكتب اجلرائد عن الفضی�ة؟ مسعتنا انهتت، حىت خطیبك لن یقبل �لعودة ٕالیك. سأٔ�لكم 

 معه
 �ًدا، ال بد ٔأن ٔأصاحله ؤأرجوه الزواج منك. هل تفهمني؟ �سمعني؟

 
مل �كن جتیب �ىل إالطالق، فأٔمكل: مل ٔأر قط ٔأ�ًدا مث� یفشل يف لك يشء، یأٔ�ذ لك فرصة للن�اح ویلقى هبا يف 
البالو�ة. انظري ٕاىل فش� وجناح زمالئك؟ ٔأمك اكنت تدل�، يه السبب يف هذه املأٔساة. بعد التعیني يف اجلامعة 
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واخلطبة ملن ا�رتته ٔأنت، ظننت ٔأنك ٔأ�ًريا نضجت، مث ماذا؟ یمت ٕایقافك عن العمل وترتكني خطیبك. حىت �ختیار 
 الوحيد اجلید

يف حياتك ترت�ینه. ملاذا �ركتينه؟ ر�ل من ٔأفضل الر�ال، مدرس مسا�د، وزمي�، ومن �ائ� �برية. �یف تفكر�ن؟ هل 
 .�یك عقل للتفكري؟ ٔأنت مصیبيت اليت ٔأعطاها يل الزمن

 
 .رفع یدیه ٕاىل الهواء، مث اجته ٕاىل جحرته، واجتهت يه ٕاىل جحرهتا. ٔأ�لقت الباب �ملفتاح حىت الصباح

 
�لست �ىل رس�رها. نظرت ٕاىل اخلامت يف ٕاصبعها، وللامل ا�ي �ركه لها مؤمن قبل ٔأن یغادر صباً�ا. مل �ره. �ادر ويه 

 .�مئة ومل تود�ه حىت. وال تدري مىت �راه من �دید. قال يف رسالته القصرية: هذا مرتبك. �يل �� من نفسك
 

�رك لها الكثري من املال ٔأكرث مما تتوقع، ملاذا؟ رمبا توقع مؤمن قسوة أ�ب، هل توقع هذا؟ ٔأمغضت عینهيا يف ٔأمل وشوق. 
 .شعرت به من �ني ٕاىل أٓخر وسط نو�ا ٔأمس. اكنت تنام �ىل صدره طوال اللیل. مل ختف ومل تقلق

 
طلب مهنا ٔأن تتذ�ر، وهل �س�تطیع النس�یان؟ �یف مسحت � بأٔن �س�تبيح جسدها هكذا؟ من �كون؟ ومن �كون؟ 

ال بد ٔأن مرضها ورؤیة املوت وقبح الرش ٔأمور جعلهتا ضعیفة هذه أ��م، ولكهنا ال �س�تطیع الندم. لیهتا تندم، بل �ش�تاق 
  .ٕالیه ا�ٓن يف اللحظة والتو وختاف �لیه

 
  ٔأمسكت بتلیفوهنا وطلبت رمقه. مل جيب. هل س�ینساها؟ هل �رید ٔأن یفتت ما تبقى من النفس؟

 
مؤمن حاكیة ومعر. وعقلها مهبم ا�ٓن. وملساته مل �زل تطغى �ىل لك التفكري و�شعل الشوق بال هوادة، والنوم بني 

  .ذراعیه اكن لك أ�مان والسكينة. وقت الضعف واخلوف، یطفو الصدق �ىل السطح، و�س�یطر وتتالىش رتوش الزیف
 

�ن. قصة �ذاب �ش�هبها يه قبل �لتئام. �رى و�ها الطیب وعینهيا الباحثتني يف لك الكون عن الرا�ة، و�رى جثهتا 
املشوهة. َمل قَْطُع الساق؟ لو اكن امليش بطیئًا �ىل ّلكِ �ال؟ والعجز موجود ال حما� واملوت حمقق. َمل قطع الساق وَحْرُق 

 اجلسد وتقطیع الروح؟ ما غرض القاتل؟ الرش تعرفه ورمبا ال تفهمه، ولكهنا ال تتخیل القدرة �ىل لك هذا العنف، وال
تتخیل رشاسة الرش و�لظته. ارجتفت. عینا �ن املنطفئتان ٔأرعبهتا. ولوال وجود مؤمن معها ملاتت رعًبا وارتعاًدا. انطفاء 

 .العني خيرتق أ�عامق
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هو ليس معها الیوم، وملساته لن تلههيا عن �شا�ة الكون. يف هذا الطریق من ر�لهتا �لهيا �ع�د �ىل النفس والبحث 
  .عن اخلالص، وال �الص بدونه

 
قال أ�ب ٕاهنا تفشل يف لك يشء. ال بد ٔأنه �ىل حق. مل �كن قط �ىل قدر توقعاته. ولكهنا لن �س�تطیع ٔأن تفشل هذه 

 .املرة، فهذه س�تكون ا�هنایة حمتًا
 

* * * 
 

ٔأمسك أ�ب رٔأسه بني یدیه، مل یذهب ٕاىل اجلامعة صباً�ا. بقي يف ماكنه سا�ات �رشب القهوة يف مصت. بدٔأ القلق 
�ساوره �ىل ابنته اليت مل تفتح �ب جحرهتا منذ ٔأمس. قال الطبيب من قبل ٕاهنا متر حبا� اكتئاب شدیدة. �رس�ب بعض 

 القلق ٕاىل قلبه
 

 .دق �ب غرفهتا، وقال يف صوته القوي: �لیاء
 
 .نعم - 
 
 .افتحي الباب - 
 

فتحت الباب يف هدوء، وخرجت من احلجرة. اكنت مل �زل بنفس مال�سها. ال بد ٔأهنا مث� مل تمن. قال يف هدوء: ال بأٔس 
لن�اول تدارك أ�مر. سأٔدعو ٔأمين الیوم �ىل العشاء. تتلكامن وحتالن مش��كام. كنت حتبينه، ال بد ٔأنك �كنني � بعض 

 .املشاعر
 

 :هز�ت رٔأسها �لنفي
 

 تنفس الصعداء وقال يف ثبات: ال حتبينه؟
 

 .قالت يف قوة: ال ٔأحبه
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قال يف خسط: فلن�اول مرة وا�دة �شغیل عقلینا يف �ختیارات. �ریدك وحياول معك لك یوم. ٔأعطه فرصة وا�دة حىت 
تثبيت يل ٔأن عندك عقًال یفكر. ٕانين ربيتك ولو بعض اليشء. ال �كوين سبب تعاس�يت يف هذا الكون. هل تدركني هذا؟ 

 ٔأنت ا�ٓن سبب تعاس�يت يف هذا الكون. هل ٔأنت سعیدة هبذا؟
 

 .قالت يف ثبات: ال لست سعیدة. كنت ٔأمتىن ٔأن ٔأ�ون عند حسن ظنك
 
 حس�نًا، س�نصل ٕاىل يشء حمتًا. الیوم سأٔدعوه �ىل العشاء، و�ًدا نذهب ٕاىل الطبيب. هل تأٔ�ذ�ن ا�واء �نتظام؟ -

 
 .قالت يف تأٔ�ید: لن ٔأ�زو�ه

 
ٔأطال نظره ٕا�هيا، مث قال بصوت �رد یمن عن �ر بدا��: ماذا �دث بينك وبني املرشد الس�یا�؟ ماذا فعل؟ قويل 

 .احلقيقة
 

 .قالت يف قوة: مل یفعل شيئًا
 

 .فقال يف مقت: س�یغور يف س�تني داهیة. ال بد ٔأنه س�یعدم ٔأو �سجن لٔ�بد. �س�تحق هذا
 

 .مهست جفأٔة ال تدري ملاذا: سأٔ�زو�ه
 

 قال أ�ب يف صوت �افت: ماذا قلت؟
 

 .قالت: ٕاذا مسحت يل ٔأن ٔأختار من ٔأرید. ٔأریده هو، ؤأرید ٔأن ٔأ�زو�ه
 

اكن یود لو حيطم رٔأسها بني یدیه، لو متوت يف التو واللحظة. مل �كن معتاًدا ٔأن یرضهبا، ولكنه فكر �د�� يف شق رٔأسها 
  .يف هذه اللحظة

 
 .قال بصوت �رد: تفعلني هذا ٔ�نك �كرهینين. ٔأعرف

 

92



تذ�رت حلظات تد�ل أ�م ٕالنقاذها عندما یبدٔأ أ�ب نقده الالذع ٔأو لو�ا �ىل ٔأهنا مل �س�تطع الوصول ٕاىل أ��الم اليت 
رمسها لها ومل تقرتب من الن�اح ا�ي اكن یطمح فيه لها. مل تتعمل منه، ومل تصبح مث�. اكنت لكامته �ر�كها ويه صغرية، 

 وهتز النفس الغضة، وحنان أ�م یطغى �ىل لك يشء. وا�ٓن... مرارة الهزمية جعلت الثبات رضور�� والزًما. ال تعرف
ملاذا قالت هذا. مؤمن مل یطلب الزواج مهنا، ورمبا ال �ریده. ال تدري ٔأاكن انتقاًما ال ٕاراد�� من تبوخي أ�ب، ٔأم یقينًا بأٔن 

 .هذا ما �ریده مؤمن
 

 .فقالت يف ثبات �ري معهود: ٔأنت ٔأيب، ال ٔأ�رهك. ا�ذرين ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأ�ون عند حسن ظنك
 

قال يف �رود: ٔأقت� قبل ٔأن تفعيل هذا، ولكن ال لزوم ��؛ فلن یعيش كثًريا هذا املرشد. مفن ماتت انقلب من ٔأ�لها 
 .العامل كام تعلمني، وهذا الر�ل ال يشء ٔأمام ا�ول والر�ال. س�ینهتيي قبل ٔأن تغمض لنا �ني

 
 .ارجتفت وقالت: لن ٔأ�زوج �ريه ٔأبًدا

 
 .قال يف �دة: لو �زوجته ال ٔأعرفك ما حيیت

 
 .قالت يف نفس الصوت الثابت: ٔأ� أٓسفة، ٕانين ٔأ�ذ� دوًما. ال ٔأس�تطیع الزواج من �ريه

 
 .ال �س�تطیعني ٔأ�ذ القرار السلمي ٔأبًدا -

 
 .لو مات لن ٔأ�زوج، ولو �اش سأٔ�زو�ه، ولن ٔأ�ركه ٔأبًدا. ا�ذرين -

 
 .�ًدا نذهب للطبيب. ال بد ٔأنك فقدت عق�. ال ٔأرید ٔأن ٔأراك ا�ٓن. ورمبا �هنایة العمر -

 
* * * 

 
بقي أ�ب ساكنًا ینتظر لكامت الطبيب وابنته �السة جبانبه صامتة منذ یومني. قال الطبيب يف بطء: �لیاء ٔأفضل �كثري. 

تبدو قلقة ولكهنا ٔأفضل. تالحظ وزهنا ٔأفضل مما اكن، تأٔلك وهتمت مبن حولها. متر بأٔزمة، ولكن �كتئاب خيتفي تدرجيی�ا. ٔأ� 
  .سعید هبذا التقدم
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 بدا �ىل أ�ب احلرية، مث قال: ماذا تفعل ا�ٓن؟

 
 قال الطبيب: ٔأمازلت تأٔ�ذ�ن ا�واء؟

 
 .قالت: توقفت عنه منذ فرتة. ال ٔأحتا�ه

 
نظر الطبيب ٕاىل ساعته يف انتظار املریض القادم وقال: ما اكنت تفع� يف الشهر املايض، ال بد ٔأنه ٔأ��ر �لهيا ٕاجيا�ً . �س�متر 

 .فيه
 

 .قال أ�ب يف حسم: ال ميكن
 

 .عندما �ادا اجتهت ٕاىل جحرهتا يف مصت. فقال هو يف قوة: دعوت خطیبك الیوم
 
 .ليس يل خطیب -

 
 دعوته الیوم وال بد ٔأن �س�تقبلیه. تفهمني؟ -

 
 .مل جتب. د�لت جحرهتا

 
  .�اولت االتصال مبؤمن. تلیفونه مغلق. ساورها اخلوف. بقيت ساكنة ال تدري ماذا بیدها ٔأن تفعل. تتصل مبحمود

 
 .قال أ�ب وهو یدق �ب جحرهتا: �لیاء، ٔأمين هنا، يف انتظارك، �رید ٔأن یتلكم معك

 
فتحت الباب يف هدوء. توقع وا�ها بعض املقاومة. ولكهنا ارتدت مال�س متناسقة، وخرجت يف هدوء وثقة من جحرهتا. 

ت یدها ٔ�مين، صاحفته يف قوة. بدا متأٔ�ًرا. اكن ٔأنیقًا ووس�ميًا، ر�ًال حتسدها �لیه لك �ساء القاهرة  .مد�
 

 .�لست ٔأمامه، وقال وا�ها يف يشء من الفرح: سأٔطلب من اخلادمة حتضري الغداء
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 .مث �ركها معه. �لس ٔأمين ٔأما�ا بال لكمة. حزینًا رمبا. قلقًا رمبا. ال تعرف �لضبط. قالت يه يف ثقة: ٔأمين. ٔأهًال بك

 
�اولت ٔأن ٔأطلبك مراًرا. كنت ٔأرید ٔأن ٔأرشح � ما �دث. ِلَم لك هذه القسوة؟ ماذا ٕ�ماكين ٔأن ٔأفعل؟ تتوقعني مين  -

 .ٔأن ٔأقاوم ؤأ�ارب الوحش ا�هول ؤأتغلب �لیه ؤأ� ال ٔأم� ت� القوة. ليس لك البرش هبذه القوة
 

 .قالت يف تفهم: ٔأعرف
 
يف احلقيقة هذا محق وليس قوة. ٔأ� ؤأنت ضعیفان ا�ٓن. رمبا يف املس�تقبل نغري قوانني اللعبة، وا�ٓن ليس لنا سوى ٔأن  - 

حنرتم القوانني القدمية حىت یصبح لنا القرار، مث نغري القوانني. ٔأ�دك ا�ٓن ٔأنين یوًما ما سأٔ�ري لك هذا. ال بد ٔأن تفهمي. لو 
 .فهمت تنقذ�ن نفسك ٔأوًال، مث لك من حو�. ٔأحبك ؤأنت تعرفني

 
 .قالت يف قوة: ٔأ� أٓسفة ٔ�نين ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأفهم، وال ٔأن ٔأحبك

 
قال يف غضب: �لیاء، تتذ�ر�ن ٔأ�المنا يف املايض ببيت ؤأوالد ومرص ٔأفضل لنا. تتذ�ر�ن �یف كنا نتناقش يف أ�دب 

 .والس�یاسة، ونتبادل أ�فاكر وحنمل �لتغیري
 

مصتت. ٔألههتا ٔأ�ال�ا عن رؤیة احلقيقة. اكنت حتمل و�دها، و�رى يف خطیهبا ما �رید. فال هو احلامل املثايل، وال هو القوي 
 .ا�ي ال �كرسه قوة الظمل

 
اكن خطیهبا یعاملها �لك تقد�ر وا�رتام. واكن �ردد دامئًا ٔأن مرص حتتاج ٕاىل تغیري �بري، ؤأن الفساد ال بد ٔأن خيتفي، ؤأن 

اجلیل اجلدید ال بد ٔأن ميسك �زمام أ�مور، وٕانه ینتظر یوًما �سود فيه احلریة واملساواة بني امجلیع، وخيتفي الظمل. اكن 
 یقول ٕانه یتبع مضريه يف لك ٔأعام�، وٕان الضمري هو ما ینقص لك من حو�. لكامته اليت ینطقها اكنت تعكس

ٔأفاكرها يه. و�رحي نفسها يه. ومل �كن سوى لكامت خترج من مفه، �رددها بال فهم ٔأو استيعاب، ؤ�ن بیع النفس ال 
رجعة فيه، كام قال مؤمن. ال رجعة فيه �لتأٔ�ید. ال ٔأحبت خطیهبا وال فهمت حقيقهتا سوى بعد �نكسار. وقت اخلطبة 
 �اول ٔأن یقرتب مهنا مراًرا، ٔأن یقبل جهبهتا و�دها، اكنت تصده يف حسم. وظنت ٔأهنا تفعل هذا ٔ�هنا ال �رید �قرتاب
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منه قبل الزواج. ٔأقنعت نفسها ٔأن لك يشء س�یختلف بعد الزواج. مل �كن تعرف بعد معىن الرغبة يف ملسات ر�ل بعینه 
واللهفة لقبالت ر�ل بعینه. مل تعرف شيئًا حىت قابلت مؤمن. �یف للحقيقة ٔأن ختت� لك هذا الوقت؟ ورمبا اكنت 

 س�تظل احلقيقة خمتبئة ٕاىل أ�بد، لوال �نكسار والهزمية وطعم الظمل ا�ي یفيق لك الغفوات. للعذاب هدف وللهزمية
مراد. ولو �زوجته؟ ولو �اشت بني زوا� الضالل والكذب بقية معرها اكلكثري�ن؟ فهمت �ذاهبا واستساغته. فهو مثن 

  .النكشاف الكذب. وبدٔأت تقدر الهزمية كام مل تقدرها من قبل
 

الحت بذا�رهتا جثة �ن املبتورة املشّوهة. لو اكنت يه �زوجت ٔأمين لاكنت س�ُتبرت من ا�ا�ل ومتوت مشّوهة الروح. 
  .مسكينة �ن ال بد ٔأهنا مل �كتشف احلقيقة ٕاال بعد فوات أ�وان. البرت ال حيدث جفأٔة بل حيتاج س�نني من الضالل

 
قال: ملاذا تدافعني عين ٔأصًال؟ ٔأ� لست معرتًضا �ىل رسقيت، ما مشلكتك ٔأنت؟ ٔأنت لست قد�سة لتبحيث عن حقوق 

 .ا�ٓخر�ن
 

 .مل جتب. فقال يف ر�اء
 
 كنت حتبینين؟ ماذا �دث؟ - 
 
  .رمبا مل ٔأحبك حق�ا -

 
مسعت إالشا�ات. غریب ٔأمرك � �لیاء. تلومينين ٔ�نين سكت ومل ٔأقل احلقيقة اليت لو قلهتا یضیع مس�تقبيل كام ضاع  - 

مس�تقب�، ومع ذ� تعجبني مبن یبيع نفسه لك یوم. غریب ٔأمرك ٔ�نك منافقة ٕاىل ٔأبعد �د. غواك حباك�ته ولكامته 
 املعسو�؟ وا�ك ٔأ�ربين �لك يشء. ؤأ�ربين مبرضك. اس�تغل ضعفك ٔ�نه یطمع يف ٔأموا�، ٔأال تفهمني؟ یُعطي نفسه

 .ملن یدفع ٔأكرث
 

 .بقيت ساكنة. �اهنا وا�ها كام یفعل ٔأحيا�ً . ال بأٔس
 

 قال يف ٕارصار: �ركِتين ٔ�نك ظننت ٔأنين ٔأسكت �ىل الظمل ومل ٔأ�لكم، مل أٓ�ذ حقي وحقك. حص؟
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هز�ت رٔأسها �ٕالجياب. فأٔمكل: ومن �ع نفسه المرٔأة من ٔأ�ل ا�والرات، ومن یبيع نفسه وینصب �ىل ا�ٓخر�ن لك یوم 
ال حتمكني �لیه. �لیاء، ٔأمعى الغبار عینيك، مل تعودي تفهمني ٔأو تعرفني. و�دتك ٔأنين یوًما سأٔقول احلقيقة عندما ٔأس�تطیع، 

 ٔأ� كذبت يف يشء �فه خيصين ٔأ�. وهو �كذب يف لك يشء. یقتل و�رسق ویبيع نفسه و�شهد زوًرا. تفهمني؟
 

 .مهست يف بطء: ٔأفهمك
 

  .قال يف فرح: كنت ٔأعرف ٔأنك س�تفهمني
 

قالت ويه تنظر ٕالیه: ٔأنت تبدو مثاًال لٔ��الق، وهو یبدو مثاًال لالحنراف. ٔأنت تبدو صادقًا وُمكرًها �ىل تقبل الظمل، 
وهو یبدو متالعًبا �للكامت والبرش، �رید مصلحته هو فقط. ال حتمكه ٔأ�الق وال قمي. لك يشء واحض. للجمیع، ما �دا 

ي  .ٕا��
 
 ماذا تقصد�ن؟ - 
 
لو صّدق امجلیع هذا، لك البرش. فأٔ� تعلمت ٔأال ٔأصدق عیين. قاسيت وتعلمت. ٔأمين. لست �اضبة منك. فلوالك ملا  -

جتلت يل احلقائق، لكنا ضعفاء. وهناك ضعف ٔأتفهمه وضعف ال ٔأ�رتمه. ا�ذرين. ٔأراه صادقًا قو�� وسط لك الكذب. مل 
  .یبع نفسه

 
 هذا هراء. احلقيقة واحضة للجمیع. الطب الرشعي ٔأثبت ٔأنه �ارشها. ؤأهنا ليست مریضة. ختد�ني من؟ - 
 

 .قالت يف ٕارصار: انهتيى لك يشء بیننا. ٔأمتىن � التوفيق
 

 .قام يف ضیق مث قال: �رید�ن �نتقام مين فقط
 

 .مل جتب
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بقى أ�ب واقًفا ٔأمام الباب يف فزع ؤأمين یرتك املزنل. قال يف صوت �اد: فقدت عق�. ماذا قلت؟ ملاذا �سري�ن عكس 
لك �جتاهات دامئًا؟ ماذا �ل� بك؟ ماتت ٔأمك. ميوت لك البرش. َمل لك احلزن �ري املنطقي هذا؟ مث �دثت � 

 مضایقات يف مع� �سبب ٕاهام� فيه، هل هذا جيع� ترتكني خطیبك؟
 

مل جتب. فقال أ�ب يف جفاء: صدمك ٔأمين؟ وعندما یصدمك املرشد الس�یا� ماذا س�تفعلني؟ تفقد�ن عق� 
 وتفضحینين ٔأكرث من ذ�؟

 
  .اجتهت ٕاىل غرفهتا، ؤأ�لقت الباب واكن وراءها الكثري

 
�ددت �ىل الرس�ر، وذا�رهتا �ر�ل هبا ٔ�ول مرة ٕاىل لك أ�زمات و�ختبارات، ولك الواقع وأ�وهام. ٕاىل صوت ٔأ�ا  مت
وحضكهتا اليت تغطي لك ا��ر�ت، وتوقف لك ا�آالم. �رسبت ا�موع ٕاىل عینهيا وارجتفت، �لیاء. املتفوقة املثالیة اليت 

 حيسدها امجلیع �ىل �لقها وجاملها وذاكهئا. �لیاء اليت هتاوى �املها يف یومني. یوم وا�ت احلقائق، ویوم وا�هتا
 .احلقيقة الوحيدة املوجودة دامئًا. یومني ٔأتیا بال توقع، الوا�د تلو ا�ٓخر

 
َحك�ْت عینهيا يف قوة ؤ�هنا حتاول ٔأن حتسن رؤ�هتا. هذا البرص یلعب بنا، فرنى الر�ل ٔأسًدا وهو فأٔر، ونرى الس�یدة 

البا�یة متثاًال ويه صورة من أ�لوان الباهتة. خيدعنا طوال الوقت. هذا غریق، وهذا مصارع، وهذا رش�ر، وا�ٓخر طیب. 
هذه ٔأمواج جتتاحنا ؤ�هنا الطوفان، وت� طرق ممهدة تنتظر السا�ر�ن، وهذا �مل واحض ومكتوب، وت� ٔأرسار تبدو 

 �ارج
 .لك نطاق املنطق

 
ُهدوءها ؤأصلها. نقاؤها وها� الرباءة والصدق اليت حتیطها جتعل امجلیع ینحين يف خشوع. بنت ٔأصل. بنت �متناها لك من 

  .�راها
 

ونقطة ضعف �لیاء اكنت مشلكة للعامل ٔأمجع، فاكنت �كره الظمل. لك الكره. وعندما اكنت طف� �رى أ�طفال �سخرون 
من طف� بعیهنا ٔأو یأٔنبوهنا اكنت �س�توقفهم يف قوة، وتضحي �لعز�ز لت�ارب الظمل. واكن الظمل دامئًا ٔأقوى ودامئًا مس�تعًدا. 

 �دث يف یوم منذ س�نني، اكنت هناك طف� يف مدرس�هتا لسبب ما �رهها امجلیع، و�رههتا مدرس�هتا واهتمهتا
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�لرسقة، وخسرت مهنا، بل وجشعت ا�ٓخر�ن �ىل دفعها ورضهبا. فعلوا بال هوادة بقسوة الرباءة وحقد الطفو� ا�ي یو� 
مع البرش. ٔأمسكت هبا �لیاء، سا�دهتا �ىل القيام، اكنت سنهتا قد حتطمت وا�م یتساقط من مفها، ولكهنا ال تبيك. 

 .صاحت يف أ�خر�ت: حرام كده. توقفن
 

نظرن لعلیاء �ىل ٔأهنا من �و�ب أٓخر ال تصلح كصدیقة، وال حىت زمي� بيهنن منذ ذ� الیوم. ابتعدن عهنا ولكهنا مل تبال. 
قالت لكمة احلق ومل تبال. ٔأ�ربت ٔأ�ا حفضنهتا كام تفعل دامئًا ؤأبقهتا دا�ل حضهنا طوال اللیل ويه هتمس: فعلت الصح. 

 .ٔأ� خفورة بك
 

ٔأما وا�ها فاكن ال جيید التعبري عن مشاعره قط، وال یعطهيا لكمة ٕاطراء وا�دة. بعد ٔأن و�هتا ٔأ�ا قال الطبيب ٕاهنا لن 
تنجب مرة ٔأخرى. اضطر ٕاىل وقف الزنیف بعد الوالدة مما ٔأدى ٕاىل عقم أ�م. بدٔأت ٕاحباطات أ�ب، وتوقف طمو�ه 
 يف و� �رث عیادته و�نته، ولكهنا اكنت ابنة وحيدة �روهنا زینهتام ولك معرهام. �اول ٔأن یقنعها ٔأن تصبح طبيبة مث�،
ولكهنا رفضت، ال حتب ا�ماء. توالت إالحباطات �ىل أ�ب، ولكنه اكن حيب زوجته. فزوجته تفهمه، وتعرف �یف 

تتعامل مع خشصیته، وتتقن احتواء لك أ�زمات، وعندما تعینت �لیاء يف اجلامعة �ر�ت لها أ�م وا�موع يف عینهيا، اكنت 
 خفر امجلیع. تعمل �لك مضري و�لك ٕا�الص. اكن ٔأمين مدرًسا مسا�ًدا يف نفس القسم. ٔأحهبا منذ اللحظة أ�وىل

و�دلته املشاعر. طلب خطبهتا، ووافق أ�هل فقد اكن من وسطها ومن املعارف. ال غبار �لیه. بدا العامل مس�تقميًا، ؤأن 
لك الواقع �سري كام جيب. ومل �زل �لیاء مصدر حسد امجلیع و�ريهتم؛ حفیاهتا تبدو ٔ�ساطري أ�طفال. �لیاء مجی� غنیة 

 .تقابل أ�مري الوس�مي وتزتو�ه. واملال ال �سبب لها ٔأي مشلكة، ومشالك الوطن ولك أ�وطان ال تعرفها ومل تذقها
 

واكن ال بد من اك�ل أ�سطورة، �ري ٔأن أٓفة �لیاء اكنت حب احلق و�ره الظمل. ت� أٓفة ال بد من الت�لص مهنا حىت 
 .یتس�ىن العيش يف سالم وسط مجوع البرش احملبة للمساواة

 
ولكن �لیاء �سذاجهتا مل تفهم هذا ومل �س�توعبه. حظها امجلیل ٔأهنا اكنت يه وخطیهبا یعمالن مًعا مع نفس أ�س�تاذ يف 

القسم. خطیهبا �كتب رسا� ا�كتوراه، ويه �كتب رسا� املاجس�تري. اكن املرشف �املًا قد�ًرا حيهبام ویقدرهام. ولكن بدٔأ 
 خطیهبا یترصف ترصفات ال حتهبا، ولكهنا جتاهلت هذا، و�اولت التعا�ش مع خشصیته. هكذا قالت ٔأ�ا. مثًال اكن

حيمل حقيبة املرشف لك یوم ویضعها يف س�یارته. بل ؤأحياً� �شرتي � بعض اخلرضاوات ولوازم البيت. یأٔيت � يف املساء 
ة �مكبیو�ر، ومرة بتلیفون �دیث البنه. عندما �سأٔ� یقول ٕانه اشرتاها � فقط، وٕاهنا  بأٔش�یاء ٔأكرث من اخلرضاوات. مر�

 .ليست هدا�، وٕان املرشف ال یقبل هدا�. تغاضت عن هذا، خفطیهبا ال �كذب
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ولكن عندما طلب املرشف بغروره وسذاجته مهنا ٔأن تقرٔأ رسالته ٔأوًال قبل ٔأن تبدٔأ يف الكتابة اكنت هنایة �املها ا�ي 
تعرفه. مفا ٕان بدٔأت يف قراءة الرسا� القدمية حىت شعرت ٔأهنا قرٔأت هذا ال�م من قبل. حبثت یومني. اكنت رسا� 

دكتوراه املرشف منقو� حرفي�ا من رسا� ٔأخرى يف ب� أٓخر منذ ٔأعوام. رسا� �رخيها قبل رسا� املرشف. �زو�ر واحض 
 ورصحي. وال

بد من ٕاجراء واحض ٔأیًضا. طلبت خطیهبا، ؤأ�ربته �ٔ�مر. بقي صامتًا حلظات، مث قال: وماذا يف ذ�؟ ماذا هيمنا ٔأصًال؟ 
 .هذه رسا� مر� �لهيا عرشون �اًما. وهو مرشفنا. ا�يس أ�مر

 
 بدٔأ العامل �هتاوى ٔأما�ا رددت: ٔأ�ىس أ�مر؟

 
فقال مرس�ًا: ٔأقصد رمبا �ب من یدري؟ فعل هذا منذ زمن، ال تفضحیه. هو مرشفك لو فضحته فلن حتصيل �ىل 

 ا�كتوراه حىت متويت تفهمني؟
 

 .قالت يف ٕارصار: ال، ال ٔأفهم
 

مث �ادت ٕاىل البحث من �دید و�رشاهة �دیدة �لهيا، تبحث يف لك ماكن عن احلقيقة. �ب ٕاذن؟ و�اءت املفا�أٔة اليت 
توقعهتا، فاملرشف أ�س�تاذ املشهور مل ینقل حبثًا وا�ًدا بل ٔأحبا�ً . أٓخرها حبث خطیهبا ا�ي كتبه ل�كتوراه نقل منه 

 .صف�ات و�رشها �لفعل �مسه هو
 

�اء الیقني ؤأرا�ا. ٔأ�ربت ٔأ�ا، وطلبت خطیهبا، وتقابلت معه، وقالت � ما �دث فأٔ�اب يف ضعف: ال هيم. ٔأ� ال 
 .ٔأهمت هبذا. ٔأرید احلصول �ىل ا�كتوراه فقط، شهور ؤأحصل �لهيا. ال �شغيل �� � �لیاء هذا ليس من شأٔنك

 
مل تصدق يف البدایة. سقط ٕاىل �ارج نطاق معرها لكه. ذهبت صباً�ا وقد عزمت ٔأمرها، وطلبت مقاب� العمید ورئيس 

اجلامعة ولك من تعرف، وقررت بال �ردد فضح لك أ�مور. اس�متع لها امجلیع يف صرب. تعالت اهلمسات حولها. رأٓها 
 .املرشف ويه �سري رافعة الرٔأس ٔ�هنا قالت احلقيقة فهمس يف صوت �رد: مس�تقب� ضاع. ٔأ�دك هبذا

 
مل ختفها لكامته. ومل تأٔبه مبا ید�ر لها، فعلت ما اكن رضور�� فع� �ش�اعهتا وقوة احلق. بعد امت�ا�ت الصف أ�ول طلبهتا 

اجلامعة للتحقيق: ٕاهامل يف ا�ر�ات؟ ٔأو تالعب يف ا�ر�ات. ٔأدهش�هتا ا�هتمة ومل تفهمها، هل وقّعت �ىل در�ة 
 �اطئة؟ هل دس� ٔأ�د لها ٔأوراقًا خمتلفة؟ هتمة واحضة ورصحية واحلمك فهيا ٔأیًضا واحض. تالعبت يف ا�ر�ات ٔ�هنا
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صدیقة بعض الطالب، ٔأو �ىل �القة هبم، ٔأو ليك یعطوها مثنًا ��. بدا الكون مقلوً� بعض اليشء. انتظرت شهادة 
 .ٔأمين، ولكنه طأٔطأٔ رٔأسه وقال: تعايل معي نتأٔسف للمرشف، ونطلب منه ٔأن یغفر �. ٔأ� ٔأتوسط �

 
 .قالت يف ٕارصار: ال

 
الغریب ٔأن املرشف مل �زل یعمل يف نفس ٕاتقانه، وبنفس ٔأسلوبه. ؤأن �لیاء املسكينة �اءها قرار �لوقف عن العمل قبل 
ٔأن یأٔ�هيا بعد وقت قرار �لفصل. والغریب ٔأن خطیهبا مل ینطق مبا یعرف، ؤأن العدل ا�ي اكنت تبغیه طی� معرها عواقبه 

 .وخمية هذه أ��م. ؤأن التباس احلقائق هو لك ما نُوقن يف لیالینا املظلمة
 

اتضحت احلقيقة، فللرش طرق ملیئة �لضجیج والصخب، وأ�ضواء فهيا جتذب أ�بصار، ولل�ري طرق قلی� لكها سكون 
وو�دة. مشت يف طریقها وحيدة ومنبوذة من الصدیق قبل العدو. فاحلق خمیف وحمّري وللظمل حسر وطرق ممهدة منذ 

 .أ�زل
 

اكنت حتيك ٔ��ا يف اس�تغراب وهتمس: ال ٔأفهم. ملاذا؟ ملاذا؟ لكهم یعرفون. مل یتلكم ٔأ�د. مل یتلكم ٔأ�د. اللك یبتعد عين. 
  !اللك هيمس بأٔنين ٔأ� السارقة، ٔأ� �ائنة أ�مانة، ٔأ� املنحرفة. ٔأيم

 
غریب ٔأمر أ�م. اكنت دامئًا موجودة معها، ولكن الیوم بدت متعبة. د�لت رس�رها ويه تعاين من صداع شدید ومل 

 .�ستيقظ صباً�ا
 

هتا �لیاء بقوة والعقل ال یفهم وال یفطن. ذهبوا هبا ٕاىل املستشفى، وقال أ�طباء ٕاهنا  عندما توقفت أ�م عن احلركة هز�
 .�لطة يف املخ. بقيت جبانهبا ثالثة ٔأ�م ال تنام وال تأٔلك، بل تنظر ٕاىل ٔأطراف أ�م، وتنتظر أ�مل، ٔأي� ٔأمل ولو طفيف

 
حتر�ت ٔأصابع قد�ا، وجرت �لیاء ٕاىل الطبيب يف فرح ممزتج بیأٔس مل �شعر به من قبل. قال الطبيب ٕان هذه رمبا �رقة 

ٔأمل ورمبا ٔأوهام، ؤأن أ�م حىت لو �اشت ستبقى مشلو� ٕاىل ٔأن متوت، ويف ت� أ��م اكن ٔأمل �لیاء ٔأن تعيش أ�م، 
 ٔأن تبقى حولها بأٔنفاسها فقط تيضء الطریق، و�رشد النفس، و�سا�دها �ىل التعا�ش مع الظمل و�ستسالم للك

آال�ا، لتنام �ىل صدرها يف ٔأمان  احلقد حولها. فلتبق بأٔنفاسها فقط لتنام �لیاء �ىل صدرها، وحتيك لها عن معا�هتا وأ
  .اختفى وتالىش ٕاىل أ�بد. لتبقى أ�نفاس فقط لتشعرها ٔأن احلیاة ميكن حتملها يف صرب وعزم
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 .وضعت رٔأسها �ىل صدر أ�م، وسالت ا�موع ويه تقول يف هس�تريیة: ال ترت�یين
 

تذ�رت لكامت أ�م وملساهتا احلانیة اليت تفيض مهنا ا�نیا ولك أ�هنار. مل تعرف حناً� سوى حناهنا. تذ�رت عندما اكنت 
 .أ�م تأٔ�ذها بني ذراعهيا ويه يف سن املراهقة وهتمس: ٔأنت هدیة السامء يل. ٔأرید ٔأن ٔأحيا ٔ�س�متتع بك

 
 .بعد موت أ�م نظر أ�ب يف وجوم البنته وقال: ماتت � �لیاء. ماتت منذ ٔأ�م. ال بد ٔأن تقتنعي هبذا

 
مل تبك �لیاء من �دید سوى يف أ�قرص والبعد دا�ل القلب یرتعرع، مل تتلكم مع وا�ها عن الظمل والفقد فلن یفهم. 

اس�مترت حياهتا، ؤ�ن لك يشء كام هو، فال أ�ب سيشعر هبا، وال احلزن يف القلب قادر �ىل التحرك. القلب امللكوم ال 
�س�تطیع ٔأن یعرب ٕاىل الشاطئ ویصل حىت ٕاىل أ�مواج العاتیة لیصارعها. املوت هو أ�مل يف الن�اة، فالشاطئ ال وصول 

،� 
والعمق ٔأقرب وأِٓمن. ؤأنفاس ٔأ�ا اكنت تبعث احلیاة بدا�ل الصدر. بغريها ٔأصبحت قعیدة الفراش تنتظر الغرق يف 

 .أ�عامق
 

مل تبكها �لیاء. بقت ساكنة ال تنطق وال �رد �ىل ٔأ�د. توقفت عن ا�ٔلك وال�م حىت ظن أ�ب ٔأنه یفقدها. وفقدت 
 .عرشة �یلو من وزهنا يف ٔأ�م. وٕاذا سأٔلها أ�ب ما ٕاذا اكنت خبري جتیب يف هدوء غریب: ٔأ� خبري

 
  .مل ترصخ يف و�ه خطیهبا، �ركته يف هدوء، مل حتطم رٔأس املرشف. ومل تتغري. حتطم �املها ومعه لك يشء

 
 .�رقرقت ا�موع يف عینهيا ويه تدفن رٔأسها يف الوسادة وتتذ�ر �رخيها

 
، ؤأهنا ال  عندما شعر أ�ب ٔأنه یفقد ابنته ٔأ�ذها ٕاىل طبيب نفيس، ٔأ�ربه ٔأهنا مصابة �كتئاب، ؤأن هذا ليس حزً� �اد��
بد ٔأن تأٔ�ذ ا�واء �نتظام وتتابع معه. وقال الطبيب ٕانه خياف ٔأن یؤدي هذا �كتئاب ٕاىل انت�ار ٔأو موت جو�ًا. ال بد 

 .من احلذر
 

مل مير الكثري حىت �اءهتا ماكملة محمود تطلب مهنا العمل مرشدة يف أ�قرص. وهذه حقيقة ٔأخرى.... حتتاج ٕاىل وقت 
 .لتفهمها

 

102



عند التباس احلقائق ال بد من استشارة النفس، و�ع�د �ىل نبضات احلنو النابعة من ا�ا�ل. مؤمن اش�تاقت ٕالیه 
ؤأیقظ ٔأ�اسيس خمتلفة بدا�لها، رغبة مل تفهمها يف اجلسد، وشوق ليشء �ري ملموس. اش�تاقت ٔأن متر بیدهيا �ىل 
جسده، ؤأن تقب� قبالت كثرية. ولكن ما ٔأفقدها توازهنا حق�ا هو هذا الشعور بأٔن اخلروج من أ�عامق ممكن، ؤأن 

 الوصول ٕاىل
أ�مواج �ا�ز، ؤأن احلنان الاكمن يف أ�عامق موجود. ما ٔأفقدها لك إالدراك يه ت� السا�ات اليت �مهتا بني ذراعیه 

و�ىل صدره بعد ٔأن اس�تنشقت راحئة املوت قتًال واخلوف من ا�هول. ؤ�ن أ�م بعثت، ؤ�ن الصدر به لك املس�تحیل. 
السكينة اليت طغت �لهيا معه يه ما ٔأر�كهتا. السكينة يه اليت جعلت لك الشك یتالىش. یده �ىل ٔأذنهيا حتمهيا من 

 خصب
  الظمل وجضیج اهلمجیة. ذرا�اه وقلبه هدا� من الزمن ال �س�تطیع ٔأن تفقدها. ماذا یتبقى للنفس لو فقدته هو ٔأیًضا؟

 
* * * 

 
يف الیوم التايل ارتدت ٔأمجل مال�سها، وذهبت ٕاىل اجلامعة يف مشوخها املعتاد. سارت بني أ�روقة الفس�ی�ة ورٔأسها مرتفع 

يف كرب�ء. ازدادت اهلمسات. مل متتد لها ید �سالم. ٔأدار امجلیع وجوههم، بعض الناس �س�هتویه قصة خطیئهتا و�ريض 
 .�ريته، وبعضهم خياف من بطش املرشف ؤأصدقائه. ذهل ٔأمين من جرٔأهتا، مل ینطق. اجتهت ٕاىل مكتب العمید

طلبت مقابلته. بقيت يف �نتظار سا�ات. قابلته، قالت يف وضوح وقوة ٕاهنا مل تفعل شيئًا، وٕاهنا لن تصمت عن ظمل 
ت حماميًا ل�فاع عهنا، وستبقى حتارب حىت أٓخر یوم يف حياهتا. نظر ٕا�هيا يف اس�تغراب، مث قال: لك  ورسقة. وٕاهنا ولك�

  .هذه القوة؟ ٔأنت معیدة. فقط معیدة ؟ ٔأمهیة وا�ك ال تعنينا هنا
 

مل ختف ومل تبال. خرجت يف نفس القوة وذهبت حملام، وقررت ٔأن احلقيقة ال بد ٔأن تظهر، والظمل � یوم ویتقهقر. و�لت 
اهلمسات. ال بد ٔأهنا هددت العمید. هددته بنفوذ وا�ها. مصیبة �لیاء هذه لك ما تفع� فاسد، تغري در�ات وتقبض مثن 

 .فسادها العلمي. ال بد من ٔأن تصبح مثاًال للك الناس، ورمًزا ٔ�ي مس�ئول �سول � نفسه املساس �لعدل والضمري
ال بد من ذحبها لیتعظ السارق والفاسد، املزور والظامل. تصلب �ىل املٔ� لو ٔأمكن وتقطع یداها وساقاها. رددوا: ما ٔأ�شع 

 .لك هذا الفجور. دامئًا فاجرة �لیاء. اكنت ومازالت
 

عندما �لت اهلمسات قال الزميل لزمي�: ٔأنقذك هللا من هذا الزواج. ال ٔأثق هبا. من تبيع مضريها كعلیاء ال بد ٔأن تبيع 
  .رشفها
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قال ٔأمين يف تأٔ�ید والغیظ س�یطر �ىل لك املشاعر: ٔأتفق معك. ٔأنقذين الزمن مهنا. ال تعرف مدى تنازلها عن رشفها. ٔأ� 
 .ٔأعرف، ولكهنا ٔأعراض ال ٔأرید اخلوض فهيا. تفهمين �لتأٔ�ید

 
 .رضب صدیقه كًفا �ىل كف وردد: ال حول وال قوة ٕاال ��

 
 .وعندما سأٔلها وا�ها ٔأ�ن ذهبت ٔأ�ربته بأٔهنا رفعت قضیة �ىل اجلامعة ؤأهنا لن تقبل الظمل

 
 قال يف ریبة: ومن ٔأ�ن ٔأتيت �ملال لتدفعي للم�ايم؟

 
 .قالت يف ثقة: من مرتيب

 
 مك ٔأعطاِك املرشد؟ -

 
 .قالت يف اقتضاب: ما �كفي.ٔأطال نظره ٕا�هيا، مث قال: ميكنين ٔأن ٔأصلح ما حتطم ؤأ�ل � هذه املشلكة

 
 قالت: �یف؟

 
 .بطریقيت. �ي ٔأصدقاء، وميكن التصاحل مع املرشف. بل ال بد من التصاحل. ما تفعلینه هو انت�ار ال فائدة منه- 

 
قالت يف ٕارصار: لن ٔأ�رتم نفيس لو فعلت هذا. وا�ذرين � ٔأيب، ولكن ٕاذا هتاون ر�ل يف قوتك عن الظمل مفاذا یفعل 

  .الضعفاء؟ سا�دين �ىل ٕاثبات احلق ال ٔأرید سوى هذا
 

 صاح يف غضب: �هتمینين ��هتاون عن الظمل؟
 

 .قالت مرس�ة: ٔأ� أٓسفة ال ٔأقصد. ٔأقصد فقط ٔأين ٔأمتىن ٔأن تصدقين. مل ٔأفعل شيئًا سوى قول احلق
 

قال يف هتمك: ٔأنمت جيل جمنون ومنتحر �لتأٔ�ید، َمل لك هذا الغرور؟ تعتقد�ن ٔأنك ٔأنت �س�تطیعني تغیري نظام موروث يف 
 .العامل لكه؟ ا�ريك القرارات للكبار، فأٔنت ساذ�ة ومترس�ة
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 .اكنت تود ٔأن تقول وماذا فعلت بنا قرارات الكبار، ولكهنا مل تنطق

 
 مصت �رهة، مث قال: ملاذا ٔأعطاك لك هذا املال؟ هل ٔأنت �ىل اتصال به؟

 
 .قالت يف ٔأمل: ال ٔأس�تطیع

 
 تنفس يف ارتیاح، مث قال: ترتكني يل مشلكتك ٔأ�لها بطریقيت ٔأم تنتحر�ن من �دید؟

 
 .قالت يف رفق: ٔأرید ٔأن أٓ�ذ حقي ال ٔأن ٔأتفاوض �لیه. احلق ليس به تفاوض، والظمل ال بد ٔأن حيارب من امجلیع

 
 .اقرتب مهنا، وقال يف صوت �اد: سذاجتك س�تقيض �لیك كام قضت �ىل �ريك. لك يشء قابل للتفاوض، لك يشء

 
* * * 

 
 .عندما بدٔأت �لیاء يف ر�� البحث عن احلقيقة اكنت احلقيقة الكربى يف حياهتا مل �زل ملتبسة

 
حبثت يف تلیفو�هتا القدمية عن صدیقة �كربها بدفعتني. و�دت رمقني �اولت االتصال هبام. أ�ول اكن رًمقا مغلقًا، وبدا ٔأن 
صاحبه اختفى، والثاين رد� �لهيا. بعد مقدمات حمر�ة سأٔلت ما ٕاذا اكن هناك صور قدمية لهذه ا�فعة ٔ�هنا جتمع لك صور 

 .اجلامعة يف ٔألبوم. فبعثت لها الزمي� بصورة قدمية �ىل تلیفوهنا. شكرهتا وكربت الصورة �ىل قدر اس�تطاعهتا
 

اكنت تبحث عنه. و�دته. اكن يف الصف أ��ري. تغري� بعض اليشء. بدا يف الصورة ٔأكرث �راءة ؤأكرث فقًرا. اكنت صورة 
مهبمة. �اولت ٔأن تتذ�ر. هل قابلته؟ هل �لك�م معها؟ مل تتذ�ره. الغریب ٔأهنا مل تتذ�ره. ال بد ٔأنه یعرفها منذ س�نني. 

 اتصلت مبحمود كام تفعل لك یوم �سأٔل عنه. ومحمود یطمئهنا وخيربها ٔأنه سيتصل هبا عندما �س�تطیع. قالت هذه املرة: من
 ٔأ�ن عرفت رمقي؟

 
 سكت محمود ثوان مث قال: ال ٔأتذ�ر. ملاذا؟
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 قالت يف �رج: �اول ٔأن تتذ�ر. من اقرتح امسي؟ هل اكن مؤمن یعرف شيئًا عين؟ یعرف مشلكيت مع اجلامعة مثًال؟
 

 .قال محمود: ال ٔأظن ذ�. ٔأعطاين بعض أ�رقام. رمقك رمبا. رمبا ٔأعطاين رمقك، ولكنه ٔأعطاين الكثري من أ�رقام
 

 .مهست: �اول ٔأن تتأٔكد
 
 .ٔأعطاين رمقك. ملاذا �سأٔلني؟ ٔأصار�ك مل �كن متحمًسا � �ىل إالطالق. ال ٔأدري ماذا حيدث بينكام -

 
 �یف عرف رمقي؟ -

 
 .مؤمن یعرف لك يشء. �یه ٔأصدقاء يف اجلامعة من املوظفني والطالب وأ�ساتذة، ینظم هلم ر�الت كثرية -

 
 .سأٔلته مرة ٔأخرى عن مؤمن. قال ٕانه سافر، عندما یعود یتصل هبا، سيتصل هبا

 
هل ختوهنا ٔأذ�ها؟ قال ٕانه حيهبا منذ زمن. مسعته. اكنت متعبة، ولكهنا مسعته، ونظرت ٕاىل اخلامت ا�ي مل یرتك ٕاصبعها 

ه، �اولت ٔأن تتذ�ر امس احملل. حبثت عن رمقه واتصلت به. طلبت ٔأن تتلكم مع صاحب احملل. وصفت �  منذ ٔأعطاها ٕا��
 اخلامت، وذ�رته مبؤمن، وبیوم اك� مًعا، قالت يف حامس: صدیقة يل �رید �امتًا مث�؟ هل �یك وا�د مث�

 و�مك؟
 

قال: أٓه طبًعا ٔأتذ�رك. لكنا حنب مؤمن، یؤملنا ما �دث. ندعو هللا ٔأن ینجیه من مصیبته، فهو بني فيك القرش. الغرب 
 .و�ربوته واحلكومة وظلمها. ندعو � مجیًعا

 
 قالت يف خوف: ٔأ�ن هو؟

 
فقال الر�ل: ال ٔأعرف، مث ٔأمكل: لو بعثت يل بصورة لل�امت ميكنين صنع �امت مث�. ولكن ليس �ي مث� ا�ٓن. فقد �اء 
به مؤمن، وطلب مين ٔأن ٔأحتفظ به حىت یأٔ�ذه مين كعینة ٔأو يشء من هذا القبیل، رمبا، ال ٔأدري. ٔأ� مل ٔأصنعه. ولكين 

 .ٔأس�تطیع صنا�ة �امت مث� ؤأفضل، ا�هب �ال ا�ٓن، ولكن اخلامت مجیل
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 .ٔأمسكت �خلامت يف تلقائیة. مل �شرتِه منه؟ اكن یدعي لك هذا. اكن معه منذ زمن. ٔأراد ٔأن یعطهيا ٕا�ه، وفكر يف حي�
 

ٔأ�لقت التلیفون. مىت ٔأحهبا؟ هل ٔأحهبا وهو زميل لها ومل یصار�ا قط؟ هل ميكن للمرشد الس�یا� ٔأن مي� هذا 
التناقض دا�ل نفسه؟ حيب من ال یعرفها. یتتبعها بعینيه وقلبه وال یصار�ا؟ ولو صار�ا. قالت لنفسها يف مرارة: اكنت 
 سرتفضه �ىل الفور. فمل �كن الزمن هو الزمن، وال احلقائق يه احلقائق. الظمل یعمل �ىل القلوب وميحو غرورها، �كشف
حقائق النفس، ویفرز أ�رواح. ال بد ٔأن تفكر بعقل. تفهم دون اندفاع. یعرف حمنهتا. هذا ٔأ�ید. وقال ٕانه حيهبا منذ بدایة 
معره. ؤأعطى محموًدا الرمق. رمبا. هل ٔأحهبا يف مصت حب�ا مس�تحیًال ملن ال مي� وال �س�تحق، ینظر ٕا�هيا ويه بني أ�مراء 

 وامللوك، وهو ا�هول اجلنويب؟ مث ماذا؟ �اش حياته. صادق النساء، وجنح يف مع�، ورمبا �زوج من �ريها. ٔأي� ر�ل
هذا؟ ؤأي� نفس هذه اليت ختدع لك أ�بصار؟ وملاذا سا�دها؟ ملاذا صدقها؟ وَمل لَْم حيقد �لهيا ٔ�هنا مل �شعر به ومل تعرفه. 

منافق. واكذب. هذا ٔأ�ید. ولكنه حسرها �لكامته وحنانه. رقائق النفس الهشة ذابت ٔأمام لك هذا العمق يف العشق بال 
 .ٔأمل. ورمبا ختدعها ٔأذ�ها، ورمبا �دعهتا ملساته ولكامته، فال جتارب مع الر�ال وال معرفة �رشور النفس وخف الروح

یعمل مبأٔساهتا وحزهنا ا�فني؟ �یف؟ �سأٔل عهنا من �ني ٕاىل �ني، وعندما �مل خبطبهتا ملاذا مل یفعل شيئًا؟ وماذا یفعل؟ 
  اثنان خمطو�ن بعد قصة حب. ماذا بیده ٔأن یفعل؟

 
  .صدقها. ٔأراد مسا�دهتا. ٔأراد ٔأن خير�ا من بني ٔأطراف املوت. قُبلُته املفاجئة؟ حاك�ته. تنكشف احلقيقة ٔأما�ا تدرجيی�ا

 
دق �ىل �هبا، فعل. اكن �رید �طمئنان �لهيا، والتأٔكد ٔأهنا تأٔلك ؤأهنا خبري. �یف مل تالحظ؟ �یف ٔأخفى القلق واللهفة؟ 

اكن یعرف ٔأهنا مكتئبة؟ الح بذا�رهتا یوم بقي ٔأما�ا حىت تأٔلك لك طعا�ا. حنقت �لیه، وظنت ٔأنه �رید ٕاذاللها. اكن 
 یتأٔكد من ٔأهنا ال تبيك لیًال . �س�متع لباكهئا. یعرف لك يشء عهنا. �راعهيا ؤ�هنا قطعة منه ويه ال تدري �يشء. هل یو�د
يف الكون ر�ل هبذا اجلنون؟ وهل �س�تحق لك هذا العناء؟ اكن ال بد ٔأن ینساها، فالعامل لكه ٔأمامه. جنونه ال دواء �، 

 .یفوق اكتئاهبا ولك ما تعلمت يف معرها
 

ٔأي� نفاق ؤأي� كذب ٔأن ميارس اجلنس مع امرٔأة ویزتوج ٔأخرى، ویبقى ٔأبد ا�ٓبد�ن یعشق دون ٔأمل؟ مل یزتوج. رمبا راوده 
أ�مل، رمبا ٔأراد اس�تغالل حمنهتا لیؤ�ر �لهيا. يه ضعیفة ال شك. �زوزة ال حما�. ملتبسة �لهيا لك أ�مور. هذا ٔأ�ید. 

 ولكن الیقني دا�لها بأٔن قصهتا يه لك احلقيقة، وبأٔنه مي� حنان أ�م وعطاء العاشق الزاهد �ام اكنت حقيقته
 .و�ام فعل، فأ�طراف ال �كذب، والقلوب ال �رجتف بال سبب. هذا مؤكد

 
 ٔأمغضت عینهيا. جنون الواقع یفوق لك اخلیال.
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 الزاویة الثانیة

 
رصاخ أ�خ اكد یصل ٕاىل أ�قرص، وعصبيته ٔأ�افت لك ٔأهل البيت حىت الزو�ة. قالت الزو�ة يف رفق: اهدٔأ � سامح. 

 .هو صغري ال بد س�یعقل
 

مل تنطق أ�خت، وبقيت أ�م تتحرك وهتزت يف حراكت روتینية ويه �متمت شيئًا لنفسها، حىت نظر ٕا�هيا ��ن، وقال يف 
حسم وصوت هادئ: ٔأم سامح. ابنك مؤمن مات الیوم. ال ید�ل هذا البيت طاملا حيیت. فضحنا وجرس�نا. یبيع نفسه 

لنساء الغرب مقابل املال. مث یقتل وِلَم ال؟ من یبيع نفسه یقتل ٔأیًضا. ا�يس هذا �مس. لو اتصلت به، لو رٔأیته، لو 
 مسعت

 .امسه یرتدد يف هذا البيت فأٔ� ال ٔأعرفك لیوم القيامة. ٔأقسم �ىل ذ� ا�ٓن
 

مصت حلظات مث ٔأمكل: ؤ�نه یتعمد �نتقام مين. ٔ�نه یود فضحي ویبغي �ذيل، یغار ٔ�نين ٔأجنح منه، طوال معره یغار 
 .مين، حىت وهو طفل. ٔأيم. هو مات. لست ٔأول ٔأم تفقد ا�هنا

 
 غطت و�ها بیدها ومهست: سا�ده؟

 
 قال يف قوة: ماذا قلت؟

 
 .مهست من �دید وسط مصت امجلیع: دمك، هو دمك، سا�ده. �س�تطیع، ٔأنت �حج وتعرف الكثري، سا�ده

 
ارجتفت أ�خت، تتوقع ٔأن یصیح يف و�ه ٔأمه وختىش هذا، ولكنه مل یفعل. �لس جبانب أ�م، وقال: ابنك مهتم يف قضیة 

 .رشف. ٔأسا�ده �یف؟ ٔأتد�ل �یف؟ ٔأقول ٔأ� مل یمن مع أ�جنبیة ومل یقتلها؟ اكن یقرٔأ لها كتاً�؟ جرس�نا مجیًعا
 

قالت يف �رجٍ بصوت مبحوح: � لك احلق. ؤأ�دك لن ٔأراه حىت املوت. ٔأقسم � ا�ٓن. ولكنه دمك. سا�ده. رمبا یعدم. 
 .هو ٔأخوك. مل یقتل. تعرف ٔأ�اك، �ربي� مًعا
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 .ال ٔأعرفه، ومل ٔأعرفه منذ صادق الغر�ء و�اش يف الفجور -
 

قالت بصوت �افت: سا�ده، وال �سمح � بدخول البيت. فقط سا�ده. ؤأقسم � ٕاين لن ٔأراه ما حيیت. تعرف 
 .الكثري. فقط ٔأ�ربمه ٔأال �سيئوا معاملته يف السجن. ٔأ�ربمه ٔأن �رفقوا به فقط

 
 .ساد الصمت حلظات مث قال: رمبا

 
 .مهست أ�م وا�موع تتساقط يف مصت: ٔأنت س�ید لك الناس

 
 قال مرس�ًا: ولكنه مل یطلب مين املسا�دة. هل طلب مسا�ديت؟ هل طلبين عندما قام مبصیبته؟

 
 .مهست ويه متسك بذرا�ه: نفسه عز�زة. تعرفه. هو خي�ل منك ویعرف �لطه

 
 عندما یعرف �لطه ویأٔيت �دًما ٔأسا�ده، ولكنه مات �لنس�بة لنا، تفهمون مجیًعا؟ -

 
ساد الصمت. مل خترج أ�م من جحرهتا. ٔأبقت رٔأسها بني یدهيا، وهذا البالء یفوق لك البالءات، مل تأٔلك حىت عندما رجهتا 

  .ابنهتا، وحىت عندما ر�اها ا�هنا �ىل امتعاض
 

يف الیوم التايل مهست البنهتا ٔأهنا �رید ٔأن تتصل مبؤمن. اكن أ�خ �ارج البيت، قالت لیىل يف رفق: ال ميكن. تعرفني 
  .�یف س�یغضب. حىت مؤمن ال �رید ٔأن یتسبب � يف املش�ت

 
مصمت، و�لفت ٔأن تزنل يف الشوارع تبحث عنه و�سافر و�دها. ٔأعطهتا التلیفون، �اولت ٔأن تتصل به بأٔید مرتعشة 

 ...اكن رمقه مغلقًا. ال بد ٔأنه حبيس. رمبا اكن مریًضا. رمبا
 

بقيت �ىل رس�رها دون حراك، تأٔلك القلیل، وال ترتك املصحف من یدها، وال تتلكم مع ٔأ�د. تضع التلیفون جبانهبا، 
 .تنتظر منه ماكملة

 
* * * 
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یو�د فئات من البرش تت�ىل هلم لك احلقائق وتنكشف بال هواجس وال �ردد وال شك معذب. واكن هذا الضابط من 

 .هؤالء احملظوظني
 

بدٔأ �مه مبقدمات طوی� عن الوطن وما یعانیه بعد هروب الساحئني، وانتفاضهم من حول بالد� وبعد اهتام الغرب 
القايس لبالد� وقسوة الزمان �ىل ٔأم احلضارات، ویتلكم عن دور لك مواطن يف موا�ة أ�خطار، ومؤامرات البالد 

ا ؤأمكلوا معرمه �ىل القمم. وقال ٕان هذه قضیة شا�كة تضع البالد يف وضع حرج مع  املرفهة اليت و� مواطنوها ٔأحسن حظ�
آالف املرات،  أ�صدقاء وأ��داء، ؤأن الضغط �ىل بالد� من لك اجتاه، مع ٔأن �ادثة كهذه حتدث يف الغرب لك یوم أ

ولكن قلیل البخت..دامئًا حيظى �للوم و�ستناكر. �لكم عن التضحیة ��ات واحلال البا�س ٔ�هل أ�قرص بال ساحئني. 
�لكم عن اجلوع املنتظر، وعن اخلطر ا�امه يف خنادق املتعصبني ا��ن �ریدون الكون طو�ًا ٔ�طامعهم، ال یعرفون دینًا 

 وال
  .عقيدة، یعرفون فقط القتل واخلیانة

 
مسع مؤمن يف مصت. �م منطقي يف لك أ�وقات، ورمبا اكن س�یقتنع به ٔأكرث يف یوم أٓخر، لكن ليس الیوم، وليس بعد 
املكوث شهًرا يف زنزانة من العامل السفيل بني احلرشات وفضالت البرش. ٔأمكل الضابط يف حامسة: لو فعلها زو�ا وقتلها 

 فقد یفر من العدا�. هل �رىض ٔأ�د هبذا؟ العدل ال بد ٔأن �كون ٔأساس ا�نیا لكها، وال بد للعدا� ٔأن تطبق �ىل
ٔأحصاب الثلج والبرشة البیضاء، وليس فقط ٔأحصاب الشمس والبرشة السمراء. ؤ�ن العامل قسامن: ٔأحصاب الشمس 

  .یعانون، ؤأحصاب الثلج ینترصون
 

 قال مؤمن يف حنق: وماذا فعلت ٔ�بقى يف السجن شهًرا اكمًال؟
 

 قال الضابط: الطب الرشعي، هل رٔأیت نتاجئه؟
 

  .مل جيب
 
 .ٔأ�ربك هبا ٕاذن. ال مل �كن �ن مریضة، ونعم مارست معها اجلنس، كذبت يف لك يشء - 
 

 .ابتسم مؤمن يف هتمك ومل جيب
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فأٔمكل الضابط: ٕاْن ْمل ٔأ�د القاتل ٔأفقد معيل، وتفقد بالدي مواردها، وٕان مل ٔأ�د القاتل رسیًعا �زداد الضغط �ىل بالد�، 

واعتصارها اقتصاد�� وس�یاس�ی�ا، ولك هذا من ٔأ�ل مقتل خشص وا�د، ؤ�ن ٔأ�سهم من ذهب وأ��س�نا من �دید، ؤ�ن 
 قنابلهم متسح �ىل رءوس أ�طفال فقط بید �انیة. تفهمين؟

 
 .قال مؤمن يف تأٔ�ید: ٔأفهمك

 
 ملاذا كذبت ٕاذن؟ -

 
قال مؤمن يف هدوء: مل ٔأكذب. ٔأنت ؤأ� نعرف ٔأين مل ٔأكذب، ؤأين مل ٔأمن معها. ولكن لو �دث وكذبت ما املشلكة؟ 

 وقت اجلرمية كنت مع الفوج أ�ملاين يف وسط أ�قرص. هل ميكن تغیري هذا ٔأیًضا؟
 

نظر ٕالیه الضابط يف يشء من الغضب، مث قال: مسري بیه صدیقك ٔأوصاين �لیك، وٕاال اكن هذا الشهر هو هنایتك، 
  .صدقين. وكنت ٔأس�تطیع من الیوم أ�ول ٔأن ٔأجع� تعرتف بعرش جرامئ قتل

 
سكت حلظات مث ٔأمكل: تقول ٕانك كنت مع العائ� أ�ملانیة؟ ولكن ال یو�د �ائ� ٔأملانیة �شهد معك. ر�لوا یوم �دوث 

 القتل. تفهمين؟
 
 .ٔأ�اول - 
 
رمبا بعض البا�ة ميكهنم ٔأن �شهدوا معك، ورمبا ال. حولت � �ن مبلغًا �بًريا. �شاجرت معك، اكنت تود ٔأن تفض�ك  - 

 وتطلب ٔأموالها، ٔأو تلغي التحویل فقتلهتا. حص؟
 

 .قال مؤمن بعد �ني: قصة �ري مقنعة. ٔأ�ذت املال وانهتيى أ�مر
 
 .ٔأعرف. ؤأعرف �لضبط من قتلها وملاذا. ٔأسأٔت الظن يب، ٔأ� ال ٔألفق ا�هتم � مؤمن - 
 

 نظر ٕالیه مؤمن ینتظر لكامته وال یثق به
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 .ٔأمكل الضابط: قتلها ٔأمري �ابد�ن

 
فتح عینيه يف �رية، فأٔمكل الضابط: تعرفه؟ من ٔأ�شع الر�ال يف أ�قرص. یبيع السالح للك من �شرتي، ال یؤمن بوطن 

ٔأو د�ن. املال لك حياته. وهناك من �رید ٔأن یرض بالد�. ٔأنت تعرف من �رید اخلراب لنا، وهناك ٔأیًضا من �رید ٔأن 
 یرضك ٔأنت ��ات؟ هل ٔأصبت هذه املرة؟

 
 .مل جيب

 
 فأٔ�اد السؤال: تتفق معي. ٔأم � رٔأي أٓخر يف ٔأمري �ابد�ن؟

 
 .قال يف حسم: ٔأصبت هذه املرة

 
ٔأعرف، ؤأعرف ر�ا� ا��ن قاموا �لقتل، ؤأ�ن مه ولك يشء عهنم، ولكن ليس �ي دلیل. شاهد وا�د �كفيين،  -

 شاهد متأٔكد من ٔأنه رٔأى «ٔأمري» يف ت� اللحظة یقتلها ٔأو حىت حيوم حولها. نت�لص منه ٕاىل أ�بد. ما رٔأیك؟
 
 .ال ٔأعتقد ٔأنين ٔأفهمك  -  

 
ٔ�خلصها �. �شهد �ىل ٔأمري �ابد�ن؛ تنقذ نفسك من حبل املش�نقة، وتنقذ الناس من رشوره. ال �شهد �لیه؛ متوت  -

 يف زنزانتك ٔأو حببل املش�نقة. تفهمين ا�ٓن؟
 

 .ساد الصمت حلظات فقال الضابط: وِلَم الرتدد؟ ليس � خيار يف ا�هنایة
 

 .قال مؤمن يف هدوء: ترتكين ٔأخرج ا�ٓن. ٔأفكر يف أ�مر
 
 .ٔأ�ركك خترج عندما نتفق - 
 
 .ٔأعطين �� قلی�. لن ٔأ�رك أ�قرص. س�تعرف ماكين - 
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 ٕاىل مىت؟ - 
 
 .ٔأس�بو�ني ال ٔأكرث   -
 
 !حىت �ساومه وتأٔ�ذ منه املال -

 
 !وماذا ینفعين املال ؤأ� ميت؟  -

 
 ملاذا حتتاج ٔأس�بو�ني؟  -

 
 .ٔأعطين فرصة ؤأ�دك ٔأين سأٔشهد -

 
 وٕاذا مل �شهد؟  -

 
 .ٔأنمت العاملون �لك احلقائق، ال بد ٔأنك تعرف ما س�ی�دث يل -

 
خترج من هنا وال تنطق �لكمة. ولو مل تأٔت يف املو�د و�شهد فأٔنت ميت ال حما�. ولكن قبل ٔأن متوت � مؤمن   -

  .سأٔجع� �متىن املوت ٔأ�ًما ولن �كون ميتة رحمية
 

* * * 
 

ضوء احلقائق جممتعة یعمي برصه. ٔأم ٔأنه ضوء القنوات التلیفزیونیة؟ ال یدري. اهنال �لیه البرش ٔ�نه قطعة حلم رخيصة 
�شرتهيا موظف، ٔأو رغیف �زب مكمتل أ�طراف يف زمن اجلوع. هل دفعت به الشخوص؟ هل وقع ٔأرًضا؟ وكزه ٔأ�دمه 

 .يف بطنه مرة ٔأخرى. تذ�ر رضبة ووخزة عصا ٔأمري �ابد�ن يف �بده. ٔأمل یأٔت وقت �نتقام؟ اجلنويب ال یتنازل عن حقه
احلق رشف وعزة، دونه یصبح ٔ�طفال الشوارع ومتسويل القاهرة عرضة للرضب والقتل يف ٔأي حلظة. احلق واجب 

 .وحقيقة مطلقة
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هل شعر �ختناق؟ ٔأمسك به ٔأ�دمه وسا�ده لیقوم. اهنالت �ىل مؤمن أ�س�ئ� �لك لغات العامل. ؤ�ن العامل ینتظر 
 .......«مؤمن» لیفهم لك احلقائق. سأٔلوا ؤأ�ابوا

 
من قتل �ن؟ هل كنت �ىل �القة هبا؟ ما رٔأیك يف ثورة الش�باب �ىل الظمل؟ ما رٔأیك يف الغرب املس�تغل القايس؟ " 

یتصی�د لنا الهفوات لیقتلنا جو�ًا؟ �ادثة حتدث يف ٔأي ماكن؛ هنا تعين لك يشء، ؤ�ن مرص مصدر الكون، ؤ�ن ما 
حيدث هنا هو فقط ا�ي یعين العامل، ویغض الطرف عن لك الظمل والظلامت يف بقية ٔأراكن الكرة أ�رضیة. هل 

 ."توافق؟
 
قتلها زو�ا وفر� جبرميته ٔ�نه غريب. ودمنا رخيص ود�م رقائق ماس. س�یدفع مثهنا مرصي فقري. یقتل ٔألف مرصي وال " 

یمت املساس �لغريب. هكذا البرش ٔأصناف ؤأنواع اكجلنب متاًما. حنن �نب قَر�ش رخيص، ومه ٔأجبان سو�رسیة مس�توردة 
آالف ا�والرات   ".تتلكف أ

 
اكنت لك ما هو مجیل يف �املنا. �رید احلق واملساواة مثلها مثل القد�سني وأ�بطال، اغتیلت كام یُغتال من �رید " 

السالم والعدا�؛ ٔ�ن الظمل ال بد ٔأن �سود. هناك من ینادي �لعدا� � ولها. هل تعرف؟ انفجر الغضب من ٔأ�� يف 
لك ماكن. الغاضبون یلومون ٔأحصاب القوة، یلومون من �ریدون ٕاذال� ومالحقتك. یرصخون يف و�ه البنادق املصوبة 

 .ٔ�عیهنم بال خوف. یضحون ��مثني، �لنفس والبرص لتنكشف هلم حقيقة لك أ�ش�یاء. تفهمين؟ تصدقين؟ تتفق معي؟
 

.« لو بقى الغرب یغض الطرف عن الظمل والتعذیب س�یطو� هو ٔأیًضا، وها هو ذا طائ�، ٔأال تتفق معي؟  » 
 
�لكم. �اوب؟ تفهم؟ ماذا فعلوا بك؟ �ذبوك؟ حرقوك؟ قطعوا ٔأطرافك لتعرتف جبرمية مل تفعلها؟ ٔأنت ال يشء �لنس�بة "

 ."هلم. �ریدون ٔأن حتیا البالد، فكرة جمردة، ولی�رتق الشعب، من یبايل؟
 
ال جتب. ٕاهنم �كرهون بالدك، �متنون لها السقوط و�هنیار كلك بالد الرشق. ها يه احلقيقة ٔأمامك. �راها وتعرفها. »

ٔأمسك هبا ؤأ�رب امجلیع عهنا. ٕاهنا بالدك ومشسك، عرضك ووطنك. حىت لو قست �لیك فهيي ٔ�مك، ليس � سوى 
 وطن وا�د، وبعده تعيش یتميًا. ال تت�ل� عنه. هو احلقيقة الوحيدة. لكهم جواسيس، ومك من مرة يف املايض �اولوا

احتال� وتدمريك! ٔأنت البايق. ٔأنت الر�ل، دافع عن عرضك. ٕانه إالرهاب �رید النیل منك، س�تصبح ٔأختك ؤأمك 
 .«س�با� ٔ�مري ٕارهايب وس�یغتصهبام مًعا ٔأمام عینيك
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ال �س�تطیع التنفس. س�ميوت هكذا. ابقوا بعیًدا. ابتعدوا، ا�ر�وا � فرصة لیتلكم. مؤمن الو�یل. �لكم. قل احلقيقة. العامل " 
�سمعك ویفهمك. لك العامل ینتظر احلقيقة منك. ٔأنت تعرفها. �لكم. ال ختِف احلقيقة. احلقيقة حق للك البرش. واجبك ٔأن 

 ."�كشفها هلم. ؤأنت تعرفها. �لكم
 

آالف. �متىن �ىل أ�قل ٔأن یبقوا يف أ�قرص بعض الوقت، �زورون املعابد و�ر�بون  ابتعدوا لكهم. ا�آالف. ال بد ٔأهنم أ
  .اخلیول، و�س�تأٔجرون املرشد�ن. هذا ما اكن یفكر فيه يف ت� اللحظة

 
تنفس يف بطء. نظر حو� �الل الظالم ا�ي حيیط به، ورءوس الصحفيني لكها سواء �لنس�بة �، والصوت یعلو 

 ."�لكم. ما مع�؟ من �كون؟"ویصبح �دوانی�ا وقاس�ًیا: 
 

 .قال : مرشد س�یا�. وال ٔأعرف شيئًا. ٔأي يشء
 

 .صاح امجلیع. تعرف لك يشء. �یك لك احلقائق. �لكم.ال ختف. حنمیك ونصدقك
 

 .قال يف ٕارصار ووضوح: ٔأ� فقط مرشد س�یا�، ال ٔأعرف احلقيقة
 

 .قالوا يف لكامت متنا�رة ولكهنا واحضة: اكذب. ِلَم الكذب؟ احلقيقة ٔأمامك واحضة
 

، ولكنمك تعرفون لك يشء. ٔأ� ٔأرشد الساحئني للاميض،  بدٔأ یدفع هبم ليسري يف طریقه، وقال: ليست واحضة �لنس�بة ٕايل�
 .وال ٔأعرف احلارض. ٔأنمت تعرفونه. وتبدعون يف كتابته لك یوم. ا�ر�وين

 
 .اكذب -

 
 .�ائف -

 
 .دفعوا � -

 
 .بل هددوه -
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 .دفع هبم يف قوة، ور�ب س�یارة يف انتظاره، واختفى عن أ�نظار

 
كتب لك حصفي قصته. طعمها �لصور والفيدیوهات. اكنوا مجیًعا یعرفون إال�ابة، وال حيتاجون من مؤمن سوى التصدیق 

�لهيا. مل یصدق �لهيا، ولكهنا واحضة �لنس�بة هلم �وضوح الشمس والقمر ولك الكوا�ب. واختلفت زوا� احلقيقة، ولكن 
 اكن للك مهنم زاویة وا�دة واحضة وصادقة، وللك راٍو قصة ومریدون وللك مس�متع راٍو وواقع. ُطمست الزوا�

  .ؤأضیئت
 

ويف الصباح اكنت لك ا�ٓراء تفصل بني الناس اكلبحور وجبال اجللید، ومؤمن ینام يف جحرته بعد ٔأن بقى مستيقًظا شهًرا 
 .بأٔمك�

 
�م ومل �شعر �يشء. شكر صدیقيه محمود ومسري، اك� يف انتظاره. اكن یعرف، ومل جيد �ائلته. اكن یعرف هذا ٔأیًضا. بعض 

 .احلقائق واحضة � منذ زمن. وبعضها یلتبس �لیه هذه أ��م
 

 .�م یوًما ٔأو اثنني ال یتذ�ر
 

* * * 
 

مر شهر قبل ٔأن جتد أ�م رًمقا غریًبا. ٔأ�ابت وقلهبا یقفز من الفرح، �متىن ٔأن �كون هو. مسعت صوته. اكن أ�خ يف 
 البيت، واكن ال بد ٔأن ختفض صوهتا. قامت يف خطى متثاق�، ٔأ�لقت الباب ومهست: ٔأنت خبري؟

 
  .قال يف صوت قوى: خبري. ال تقلقي �ىل� . لن حيدث يشء، صدقيين

 
 .مل �كن �س�تطیع الرد، سقطت ا�موع يف مصت، فأٔمكل: مل ٔأفعل شيئًا. ٔأریدك ٔأنت فقط ٔأن تصدقيين

 
 .ٔأصدقك -

 
 قال: منعك من ال�م معي؟
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 .هو فقط �اضب، تعرفه، س�یصفو بعد قلیل. ٔأخوك. اطلب مسا�دته. اتصل به، واطلب مسا�دته -

 
 مصت �رهة. مل �كن ینوي ٔأن یطلب مسا�دته، ولكنه قال: سأٔفعل. هل ٔأنت خبري؟

 
 ٔأمتىن رؤیتك. �یف ميكن ٔأن ٔأراك؟ -

 
 .سأٔتصل بِك قریًبا، بعد بضعة ٔأ�م. ال تقلقي �يل� ٔأ� خبري. ساحمیين. مل ٔأقصد ٔأن ٔأ�سبب � يف ٔأمل. ساحمیين -

 
 .مهست: ٔأساحمك، ؤأدعو �

 
ٔأ�لقت التلیفون ويه مل �زل تتحرك حراكت روتینية، والقلب ميتلئ بأٔىس �ري متوقع، و�بتالء �بري �كرب ا�هنر وطویل 

 .بطو�
 

* * * 
 

ه محمود یوقظه قائًال : مؤمن. �لیاء �سأٔل عنك لك یوم  .هز�
 

بدا مستيقًظا. مل جيب. اكن ینام �ىل جنبه أ�مين كام نصحته ٔأمه، وعیناه تنظران ٕاىل أ�فق. الزنزانة املكتظة العفنة، راحئهتا 
ال ترتك ٔأنفه. ظال�ا �ري لك الظلامت، فأٔحياً� كثرية اكن الظالم رمحة وانكشافًا، ولكن يف الزنزانة هو جعز وطمس للك 

 أ�سامء. اس�تحم مرات ومرات، �رید ٔأن �زیل أٓ�ر القاذورات وأ��س املكومني اكلقاممة جبانبه. ٔأ�م طوی�،
ؤأقساها ؤأكرثها ٕایالًما ت� اليت یتسلل الریب يف النفوس بأٔن الغد لن یأٔيت، ؤأن البقاء دا�ل الزنزانة هو العمر املكتوب 

 .وزوا� أ�زمان الباقية ٔأبًدا
 

يف السجن اكن �یه متسع من الوقت لیتذ�ر جثة �ن. تذ�ر احلرق يف اجلسد واجلروح يف الو�ه، ولكن ما ٔأرعب القلب 
اكن الساق املبتورة. طموح �ن وجرهيا وراء السعادة ٔأدى ٕاىل �رس ساق وراء ساق. و�یف یتأٔكد من ٔأن الضعف 

 بدا�� لن یبرته كام برت �ن حي�ا وميتًا؟
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اكنت �ن وحيدة يف ر�لهتا أ��رية، ویقني املوت یعمي أ�بصار بضوئه الساطع. واكنت مغاِمرة ورّ�ا�. اكنت �ن يف 
بدایة ر�لهتا مث�، ال یعنهيا سوى الوصول وا�ازفة. لهثت وراء الوصول. فللمغامرة �ریق یدمنه املسافر، و�اصًة ٕاذا اكن 

 وحيًدا يف ر�لته. وللو�دة قوة ليس بعدها قوة، وللروح املس�تق� هیبة ليس بعدها هیبة، ٔأما العشق فيقهقر اجلیوش،
ومئ� الروح �لشجن. يف ر�الت الو�دة ال بد من جتنب الضعف. والعشق هو لك الضعف، وعند الوصول یت�ىل 

 .الندم �ىل الُعمر الضائع، ویبدٔأ البحث عن الروح التاهئة وسط أ�طامع
 

  .خمیفة �ن. وحياهتا �رعب ٔأكرث من جثهتا املشّوهة
 

ًدا: ماذا ٔأقول لها؟ �رید ٔأن �راك. ست�أٔيت لرتاك. ملاذا؟ ماذا �دث بينكام؟ مؤمن؟ ٕا�ك ٔأن �كون غررت  قال محمود جمد�
هبا. ال ميكنك ٔأن حتارب وا�ها. لو عرف س�یقت�، ٔأ� متأٔكد من هذا. یبدو ٔأننا س�نكون لكنا حضا� للك النساء يف 

 .حياتنا
 

قال يف حسم: ال ميكن ٔأبًدا ٔأن تأٔيت هنا. ال ميكن. ال ٔأرید ٕایذاءها، �كفي ما �دث. ال ٔأریدها ٔأن ترض ٔأكرث �سبيب. 
 .ٔأ�ربها ٔأال تأٔيت. اطلب مهنا يف ٕاحلاح ٔأال� تتصل يب ا�ٓن

 
 .قال محمود يف �رية: ختاف �لهيا؟ حتهبا ٔأم ماذا؟ قالت ٕاهنا �رید ٔأن �راك

 
 .مصت. �لس �ىل الرس�ر وعیناه زائغتان، مث قال: سرتاين قریًبا. ال بد ٔأن تصرب. �لكم معها ا�ٓن، ٔأمايم، ٔأ�ربها ٔأن تصرب

 
 .ٔأمسك محمود �لتلیفون، فقال مؤمن مرس�ًا: ليس هنا. �ذ التلیفون. �ارج البيت

 
اكن متأٔكًدا ٔأن لك تلیفو�ته ؤأماكنه مراقبة، ؤأن لك من یتصل هبم عرضة للخطر، ؤأنه ا�ٓن ٔأمه ر�ل يف العامل، ؤأكرث 

  .ر�ل ال بد من الت�لص منه
 

  .مهس يف ٔأذن محمود : اتصل هبا من تلیفون �ري تلیفونك
 

 .رمبا ال بد ٔأن �راها، رمبا حيتاج ٕاىل ٔأن �راها يف ماكن یتوه فيه البرش، وال یعبأٔ الرا�لون سوى مبواعید الرحيل
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مصت حلظات. ماذا یقول؟ مث ٔأمكل: سأٔقابلها يف حمطة رمسيس بعد یومني، ٔأ�ربها ٔأال تتلكم معي وال تت�ه ٕايل� . فأٔ� ا�ٓن 
 ٔأمحل و�ء. ال شفاء منه. تفهم قصدي؟

 
 .ٔأعرف قصدك. سأٔ�ربها -

 
�لیاء... ال بد ٔأن تبقى بعیدة عن لك الالهثني وراء احلقائق، ولك الالهثني وراء ٕاخفاء احلقائق وما بيهنام. وبدٔأ مؤمن 

یفكر يف احلقائق من منظور خمتلف، وحياول ٕادراك هذا الهوس �حلقيقة. وكتا�هتا وطهيا دا�ل درج يف مكتب قدمي 
 و�س�یاهنا. ؤ�ن احلقيقة س�تعید للمظلوم حقه، وتطعم لك اجلائعني، وتقتل لك �ادر، وحتنو �ىل أ�طفال احملرتقني

والغارقني، و�روي لك �دائق العامل، و�زرع الزهور فقط، وتبتعد عن النبا�ت املسمومة، وأ�جشار اليت تعترص �د 
الفقري، و�شرتي منه لك جسده ونفسه، وال تعطیه سوى العسل املسموم. وملاذا لك الهوس �حلقيقة؟ لتؤكد لنا ما 

  .اقتنعنا به دوًما؟ ولو اكنت احلقيقة خمتلفة عن توقعاتنا؟ فهيي �لتأٔ�ید ضالل مبني وليست احلقيقة
 

متدد �ىل رس�ره ؤأ�مه املاضیة والقادمة لكها ظالم. سينقذ نفسه رمبا، ومع الوقت س�ینىس هو وا�ٓخرون. وستتفتت 
 .احلقائق، وتتالىش بني بذور الزهور، ولن �كرتث هبا ٔأ�د

 
�اء ٔ�مه �ائًفا وهو طفل. مسع عن جنیة ا�هنر اليت تُمسك وتغوص يف النفس، وال ميكن ٕاخرا�ا، تبقى مع لك من 

�زجعها لیًال . واكن یعشق البقاء بعد الغروب دا�ل مياه ا�هنر، �شعر �لصقيع القادم مع القمر، و�رتعش قدماه الصغري�ن، 
 وهو �س�بح بال ٔأرض تطأٔها القدمان. اكن �ائًفا عندما مسع عن اجلنیة. و�اء ٕاىل ٔأمه، دس رٔأسه بدا�ل صدرها،

 ومهس: ٔأحب ا�هنر لیًال . ؤأخىش اجلنیة. ال بد ٔأهنا تتحمك يف ا�ٓن. بدا�يل ٔأليس كذ�؟
 

 ربتت أ�م �ىل كتفه: هل رٔأ�هتا؟
 
 اللك یعرفها؟ -

 
 رٔأ�هتا؟ -

 
 شعرت هبا؟ -
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 .� بين. ال تصدق سوى ما �راه، وحىت العني �دا�ة. ٔأقول � شيئًا: ال تصدق سوى ما �شعر به يف ٔأعامق أ�عامق -
 

ٔأشارت ٕاىل قلبه: هنا، يف قلبك، العني ختدع واحلاك�ت كثرية، والبرش بذا�رة قصرية وهوى طاغٍ . هل �شعر �جلنیة 
 بدا�� عندما �س�بح لیًال؟

 
 .مصت الطفل مث قال: ٔأحيا�ً 

 
 .ال �س�بح لیًال ٕاذن-

 
 .ال، ال ٔأشعر هبا. ليس لها وجود-

 
 .قالت يف عتاب: ؤأیًضا. ال �س�بح لیًال 

 
  .ٔأمغض عینيه وتذ�ر، ؤأمه يف خيا� دامئًا بو�ه طیب ونفس بیضاء

 
 .�اد محمود و�لس قائًال : ٔأ�ربهتا

 
 نظر ٕالیه مؤمن، مث قال: هل قالت ماذا �رید؟

 
 هز� رٔأسه �لنفي مث قال: ماذا س�تفعل ا�ٓن؟

 
 .د�ن يل عنده. ٔأعطیه ٕا�ه مث نقرر. �اء وقت رد د�ن ٔأمري �ابد�ن. س�ینهتيي أ�مر. عزمت ٔأمري -

 
* * * 

 
ٔأمري �ابد�ن بدٔأ ملحمة �دائه ملؤمن منذ زمن. واكنت لكمة الرس يف هذا العداء يه �س�تغناء، مفؤمن منذ البدایة مل 
یقدم فروض الطا�ة ٔ�مري ومل یظهر ٕاجعابه بقدراته وجنا�اته ونفوذه وغناه، بل بدا منذ البدایة ٔأن «مؤمن» ال �كرتث 
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بأٔمري، وال یبدي ٔأي ٕاجعاب به. هذا الكرب�ء وهذه الثقة وت� القوة بال سبب واحض تقلق وهتدد «ٔأمري» ٔأكرث من ٔأي 
 يشء. لهذا

�س�تغناء وقع ا�ل �لنس�بة ٔ�مري. لك املرشد�ن �متنون العمل معه، ولكهم یقدمون فروض الطا�ة ویعرتفون �لقائد، ٕاال 
 .«مؤمن»، فهو ال یعرتف به. للغرية قوانيهنا اخلاصة، وللحقد قصته الطوی�

 
واكن مؤمن قد خطط لیوم رد د�ن ٔأمري منذ شهر�ن، ولن یلغي خططه ا�ٓن. �ام جرى. فال بد ٔ�مري ٔأن یتعمل، وال بد 

 .ملؤمن ٔأن �كون موجوًدا وقت فرز احلقيقة وٕاعطاء ا�رس
 

واكن الیوم ٔأیًضا هو الیوم ا�ي ینتظره مجیع من یعمل يف الس�یا�ة. والیوم یأٔيت وأ�قرص �الیة من الساحئني كام ختلو 
مدن احلروب والغارات. ولكن تأٔلقها مل ميس، ومعابدها ال تبايل، فال وجود الساحئني �زید وطأٔة معرها وحتملها، وال 

 غیاهبم �زید و�دهتا. بقيت ا�ٓ�ر كام يه حتمل يف طیاهتا لك احلقائق، ختفي بعًضا مهنا، وتظهر القلیل. ٔأما ٔأمري
�ابد�ن خفرج يف اكمل زینته صباً�ا لیلقى اخلطبة ٔأمام الوز�ر واحملافظ، ویقسم ٔأن الساحئني قادمون، ؤأن أ�زمة �ا�رة، 

ؤأن امجلیع ال بد ٔأن یتحمل يف صرب وتفاؤل. واكن یطمع يف منصب هنا ٔأو هناك، وال یدري مبا ید�ر � من بعض ٔأ�دائه 
 يف املراكز املهمة، وال یعرف ٔأنه وهو یبتسم ویطري �ىل الوزراء یودع ٔأ�مه القادمة. فتح � السائق �ب الس�یارة، مه
ب ٕاىل  ��خول ويف حلظات اكن السائق �ارج الس�یارة مكب�ًال و�ارسه الشخيص مكتوف ا�را�ني، ومسدس مصو�

رٔأسه، وعصا مسیكة تلوح �. نظر للید اليت متسك هبا، واكنت ملن یعرفه جيًدا. قال يف هتدید: ٕا�ك. ٔأقت� وتعرف ٔأنين 
 .ٔأس�تطیع

 
مل یبال مؤمن �لكامته، رضب ذرا�ه ا�ميىن رضبة قویة، وقال: اجلبان من یرضب يف اخلفاء وال یظهر و�ه. ال تتجرٔأ �يل� 

  .ٔأبًدا مرة ٔأخرى. اذهب للمؤمتر بذرا�ك مكسورة �متنع أ�ذى عن الناس
 

رصخ ٔأمري، وصاح يف عصبیة بأٔن ذرا�ه قد �رست، وبأٔن «مؤمن» ال بد ٔأن ميوت الیوم؛ فقد �رست ذرا�ه. اختفى 
مؤمن و�اد لك يشء كام اكن. السائق واقف واحلارس �الس جبانبه يف العربة، ؤأمري یرصخ من أ�مل ویصیح: ٔأریده جثة 

 .الیوم. الیوم
 قال �ارسه: و�ج�ع؟

 .ال بد من ا�هاب ٕاىل املستشفى ٔأوًال مث نت�لص منه. ٕانه ال يشء -  
 

* * * 
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اخلصوصیة يف مرص لها الكثري من املعاين، وقلی� الوجود ٕاىل ٔأبعد �د، ولكن يف ٔأما�ن معینة یتوقعها بعض الناس 

و�متنوهنا، مثًال وقت دخول امحلام وقضاء احلا�ة ٔأو �س�تحامم ٔأو النوم ٔأحيا�ً . تعمل� مؤمن ٔأال� معىن للخصوصیة يف حياة 
 ر�ل بأٔمهیته ومسؤلیاته؛ فرشف التعذیب يف مرص بني یدیه، ولكمة منه یقول فهيا ٕان �ن قتلت عن طریق حكومته

تقمي ا�نیا بأٔمكلها، وتقيض �ىل املس�تقبل �قتصادي والس�یايس و�ىل املعاهدات واالتفاقات، ولكمة ٔأخرى بأٔن �ن قتلت 
عن طریق جام�ة ٕارهابیة ال ختاف هللا تعید ماء الو�ه و�رفع الرٔأس، و�رد أ�موال ا�تلسة وا�ٓمال العریضة. فهم مؤمن 

 وعرف �یف یفقد لك خصوصیته، ؤأن اكمريات املراقبة احلدیثة ليست ملتصقة �حلائط وواحضة كام یتوقع، بل رمبا
�كون جزًءا من مفتا�ه، تلیفونه، حمفظته، ٔأي يشء ولك يشء. بدٔأ التفكري �د�� يف لك ترصف ولك لكمة ولك ماكن 

 .یذهب ٕالیه. وبقى مع نفسه كثًريا یفكر
 

* * * 
 

عندما ٔأ�ربها محمود ٔأنه مل �كن هارً� ٔأو مسافًرا كام اكنت تظن، بل اكن يف السجن، وعندما بدٔأت قراءة اجلرائد وتتبع 
 .أ�خبار، بدٔأت �هتاوى من الفزع

 
احننت ويه حتیط رٔأسها بیدهيا، وحتاول ٔأن توقف العقل عن �ستيعاب، فلن �س�تطیع الفقد ا�ٓن بعد ٔأن بدٔأ �لتئام 
وظهر الضوء، وال ميكن ٔأن ترتك الضوء وتعود ٕاىل الكهف املظمل من �دید. فال بد ٔأن تتأٔكد من ٔأنه خبري، ؤأن العمر مل 

 یترسب مهنا مرة ٔأخرى، ؤأن ملساته لن �كون جمرد ذ�رى تبقي �لهيا يف القلب كام قال وكام ٔأمرها. ورؤیته تعذهبا ٔأكرث
من �دم رؤیته. ماذا یتوقع؟ ٔأن �راه ثواين وال تتلكم معه، وال تطمنئ �ىل قلبه وال عینيه؟ �ریدها ٔأن �راه مث �ر�ل. ال 

 �س�تطیع البقاء بعیًدا عن أ�قرص سوى سا�ة ال ٔأكرث. ملاذا؟
 

مل تمن لیلهتا، احتضنت جسدها �ىل رس�رها وبقيت ساكنة تتذ�ر لی� قضهتا بني ذراعیه، واكنت رمبا لك احلنان ا�ي 
س�تعرفه ٕاىل یوم موهتا، فالرحيل ٔأسهل من البقاء، والفقد مستساغ ومعروف. ارتعدت، اكن يف السجن شهًرا، ورمبا 

ميوت يف السجن، ورمبا یعدم، ورمبا تقف القضبان �اجًزا بيهنام كام وقف املوت �اجًزا بيهنا وبني ٔأ�ا.تتذ�ر، بدا ٔأنه يف 
اللی� اليت قضهتا بني ذراعیه، اكنت �رجتف بني احلني وا�ٓخر، فهيمس لها �لكامت، وحيتضهنا ٔأكرث، و�ربت �ىل كتفها ٔ�هنا 
طفلته الصغرية، فتغوص دا�ل جسده و�سكن فيه، وهيدٔأ اخلوف ولو سا�ات. سرتاه �ًدا. و�دها محمود ٔأهنا سرتاه �ًدا. 

 فلامذا �هتاوى القلب وسط الیأٔس؟
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يف الصباح مل تنظر لنفسها يف املرأٓة، ارتدت مال�سها �رس�ة. واجتهت ٕاىل الباب قبل املو�د �سا�ات، وعند الوصول ٕاىل 
احملطة بقيت بدا�ل الس�یارة يف انتظار املیعاد، ال بد ٔأنه س�یأٔيت، س�تنتظر يف صرب. فهذه السا�ات بال معىن كلك العمر 

  .املايض، ورمبا البايق. وضعت رٔأسها �ىل جع� القيادة وا�موع ترتقرق يف عینهيا، مل تبك، فاخلوف ٔأكرب من لك ا�موع
 

مرت ا�قائق ثقي�، اكٔ�مطار الغز�رة، لكهنا مرت وخرجت من س�یارهتا، واجتهت ٕاىل الاكفيتري� كام اتفقت مع محمود. يف 
احملطة اصطدمت �لكثري�ن، بعضهم جيري لیلحق �لقطار، وبعضهم ا�ٓخر جيري لیودع مسافًرا، بعض الناس �ریدون 

�ني. د�لت  العودة وبعضهم �رید الرحيل. ويه بيهنم ال ماكن لها يف هذا العامل، �هئة وسط الرا�لني واملوّدِ
  .وعیناها تبحثان عنه. و�دته. وهتاوى أ�مل يف أ�عامق، وانكرس الظالم. �اء �رتیاح مث الشوق

 
اكنت �ش�تاق ٕالیه شوقًا مل �كن تدري ٔأنه �مكن يف ٔأعامق النفس. اكن �الًسا ینظر ٕاىل ساعته. عیناه منكرس�ن بعض 
اليشء، وو�ه شاحب، متنت ٔأن حتتضنه ا�ٓن يف هذه اللحظة ٔأمام امجلیع بال قيود وبال خوف. �لست ٕاىل طاو� 

ٔأمامه، التفت ٕا�هيا. التقت ٔأعیهنام. اكنت عیناه �هئتني �ري واثقتني. هل ظن ٔأهنا ختلت عنه؟ هل ٔأراد ٕابعادها؟ ال تدري. 
 ابتسمت

  .�، ٔأخرجت من حقيبهتا قلًما، وكتبت �ىل املندیل الوريق حبروف �برية لكمتني فقط
 

 .ٔأعطت اجلرسون املندیل قائ�: امسح يل، ٔأعط هذا املندیل لهذا الر�ل هناك
 

اندهش بعض اليشء، ولكن ال بد ٔأنه رٔأى الكثري من البرش، ففي حلظات الفراق یظهر لك اجلنون. ٔأعطاها ملؤمن، 
 .فأٔمسك �لورقة يف �رية

 
تفحصت و�ه وهو یقرؤها، رٔأت عینيه �رشقان ؤ�هنام �ر�ن أ�فق البعید بوضوح ا�ٓن وابتسامة �س�یطة �ىل شفتیه. 
طبق الورقة بعنایة. وضعها �ىل مفه، وقبلها قب� متقنة حتمل لك العذاب ولك اللهفة ولك املايض واحلارض. مسع صوت 

ت یدها حتت الطاو� بال تفكري واخلوف �لیه حيرق  إال�الن عن وصول قطاره. قام يف بطء. اقرتب من طاو�هتا مد�
  .�لقها، والتنفس ٔأصبح صعًبا هذه أ��م. ٔأمسك بیدها يف قوة لثوان رمبا مث �ركها ور�ل

 
قك  .دا�ل القطار، ٔأمغض عینيه وهو �سمع اللكامت بصوهتا دا�ل قلبه: ٔأحبك. ؤأصّدِ

 
 .هكذا كتبت. صاحبة هذه الر�� ولك الر�الت
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 .�لیاء. اللؤلؤ املكنون وضعف الروح واملايض. جنونه الوحيد ولك قوته

 
هل ال بد للكون ٔأن �س�تقمي عند هنایة ر�لته؟ هل ال بد للر�� القصرية ٔأن تنهتيي عندما توشك احلقائق ٔأن تنكشف، 

  وتوشك النفس �ىل الوصول ٕاىل مرادها؟
 

  وهل سينقذ نفسه �لك سهو� ویبيعها مًعا؟
 
قك"  ."ٔأحبك ؤأصّدِ

 
اكنت تعذبه ويه ال تبايل به، حترقه ويه �الیة زاهیة بعیدة املنال، وتعذبه ٔأكرث ويه حتبه. اكن یظهنا َملًَاك ال یلمسه 

البرش، وها يه ذي ٔأمامه، لكامت ینطقها وتصبح �. بني ذراعیه لٔ�بد. �ریده وحتبه. هل اس�تقام الزمن ٔأم ٔأنه یلعب به 
 .لعبة ٔأ�رية ویتفتت بعدها ٕاىل ٔأبد ا�ٓبد�ن؟ �یه متسع من الوقت يف هذه الر�� لیفكر، ویفهم، و�ش�تاق

 
ٔأ�م منذ زمن قضاها مغرتً� يف جحرته املتواضعة يف بيت الطالب، وهو �ش�تاق وال یدري ٕاىل ماذا �ش�تاق حتدیًدا، فمل 

یتصورها مرة بني ذراعیه. اكن لها قدس�یة خمتلفة عن لك النساء. فهيي املََ� ا�ي ال ميسه البرش. وال یتخیل من 
جسدها سوى ما �رى، وال ميارس احلب معها يف ٔأ�المه، اكنت هناك، يف املاكن ا�ٓمن دا�ل النفس، يف ٔأعامق 

 أ�عامق دامئًا
�بتسامة �ریئة وو�ه ٔأمرية من �و�ب أٓخر. وعندما فكر شهر�ن ٔأن خياطهبا، ٔأن �رى عینهيا تنظران ٕالیه هو فقط ولو 
مرة، تقدم مهنا يف جخل وعیناه تنظران ٕاىل أ�رض ومهس �سؤال ال یتذ�ره. ابتسمت. ال بد ٔأهنا ابتسمت، فال �زال 

 یتذ�ر ابتسامهتا، ومل �سمع سؤا� فطلبت منه ٔأن یعیده �ه�م وطیبة، ٔأ�اده يف ارتباك. فتحت �راس�هتا وقطعت ورقة
هبا ٕاىل قلبه و�م. مل �زل حيتفظ �لورقة بني طیات كتبه  ؤأعطهتا �. فأٔمسك الورقة ويه كزنه ولك ما مي� مهنا، قر�

 .القدمية
 
قك"  ."ٔأحبك ؤأصّدِ

 
جنون املراهقة الاكمن يف أ�عامق ال خيمد بأٔجساد النساء امجلیالت وٕاش�باع لك الرغبات، فهيي �قية كذا�رة املعابد. �قية 

 .ككو�ب منطفئ ال یيضء وال حيرتق
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ٔأحهبا من �دید. ويف ت� املرة اكن �ریدها اكمرٔأة، وليس فقط مك� ال �س�تطیع ملسه. �رسهتا أ��م وقوته. فال هو 

اخلائف الربيء وال يه بعیدة املنال. �اءه العامل واس�تلقى �ىل ر�بتيه �لك ضعفه وقوته و�لك تناقضاته. رٔأى وفهم. تعمل� 
  .وتناىس، وعندما مسع �رب خطبهتا ٔأزاح املايض يف ماكنه البعید واس�متر

 
 .دفن أ�ىس واجلنون، وتقهقرت النفس دا�ل یأٔسها واس�متر

 
 .هذا النوع من العشق ال یقوى �لیه ٔأحصاب القلوب الضعیفة. عشق املغامر واملقاتل

 
 .معقه یصل ٕاىل ٔأعامق ا�هنر، و�سامر الصخور وأ�سامك املرهقة من �رودة الش�تاء

 
 .ال یزتحزح وال یضطرب. �اول مراًرا ٔأن یت�لص منه ومل �س�تطع. استسمل واس�متر

 
وعندما �رسهتا أ��م اكن هو من یعرفها ٔأكرث من امجلیع، فقد قىض معره یذا�رها ویفهمها. ٔأتقن الفهم يف ٔأثناء ر�� طوی� 

قام هبا و�ده دا�لها وحولها. ومل یصدق الشائعات؛ فهو یعرفها كام مل یعرفها ٔأ�د. عند �هنیار اكن ال بد ٔأن یبقهيا واقفة، 
  .و�سا�دها �ىل �لتئام، ففي اهنیارها انكساره، وفناؤه وهنایة ٔأمه ر�الته

 
قك»  .«ٔأحبك ؤأصّدِ

 
یتذ�ر جيًدا. وال �س�تطیع النس�یان، يف ت� اللی� وسط املوت، يف جحرة الفندق، ارجتفت بني ذراعیه شوقًا ٕالیه، كام 

اش�تاق هو معًرا. نظرت ٕالیه يف ارتباك ؤ�هنا تطلب منه ٔأن �رشدها ٕاىل هنایة هذه اللهفة وهذا �نتظار. حتسست 
صدره بید �ري واثقة وقلب یبغي الوصول. فعلت. اخلوف یُذهب العقول ولكن للحب جنونه اخلاص، یعرفه، �اش معه 

 واس�تقر يف
  .النفس

 
 .بدا � ٔأن الوصول مس�تحیل يف هذه الر��. ؤأنه ال �س�تطیع ٔأن �رشدها، فهو ال یعرف الطریق

 
قك».  «ٔأحبك ؤأصّدِ
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 .هذه اللكامت تطمس لك الطرق، ولكهنا جتعل الوصول �ایة وهدفًا

 
نظر ٕاىل جعالت القطار املهنكة، �سري يف بطء مث تتوقف. ؤأ�یاس القاممة املمزقة تغطي لك القضبان. افرتس�هتا القطط 

وال�ب، وهنشها الباحث عن يشء مثني. بقيت القاممة تغمر ر�لته لكها، ؤ�ن يف السفر ال یبايل الراغب يف الوصول 
 .�لقاذورات والراحئة العفنة

 
هل یتوقف القطار لك �رهة ٔ�نه حيارب لك القاذورات اليت تدفن جعالته ٔأم ٔ�نه تعب من السري؟ ٔأم یعطیه الفرصة 

  .لیخرج، فال بد ٔأن الوقت قصري واللكامت كثرية
 

ٔأمسك حبقيبته، وضع بدا�لها تلیفونه احملمول مث �ركها �ىل املقعد، التفت حو� وقفز من القطار، وجرى وهو �متىن ٔأن 
یت�لص من لك العیون يف اخلارج وا�ا�ل ولك املؤسسات واحلكومات. جرى كثًريا. حىت وصل ٕاىل احملطة. مل ینظر 

  وراءه ومل یعد یبايل، اكنت ٔأ�نيته تطغى �لیه دامئًا، فلامذا ا�ٓن خياف �لهيا ویضحي مبراد النفس؟
 

 .نظر حو� یبحث عهنا. جرى ٕاىل الاكفيرت�. ما زالت �السة ويه تنظر بعیًدا ال تأٔبه بأٔي يشء
 

 .قامت يف هدوء واجتهت ٕاىل الباب. اكن ٔأما�ا، قال وهو ميسك بیدها يف قوة: ٔأرید ٔأن ٔأ�لكم معك
 

 مهست يف فرح مل �شعر به منذ وفاة وا�هتا: مل �سافر؟
 

مل ینطق، شد� یدها، خر�ا من احملطة. نظر حو�، للز�ام وأ��س يف لك ماكن. قبل ٔأن تنطق اكنت دا�ل ��يس ٕاىل 
رشكة س�یا�ة یعرفها. ٔأبقى یدها يف یده بال لكمة، مث ٔأشار بیده ٕاىل الر�ل اجلالس ٕاىل املكتب يف رشكة الس�یا�ة، فسمل 

 �لیه حبرارة، فقال مؤمن وهو یفتح غرفة مكتب جبانبه: هل یو�د ٔأ�د هنا؟
 

  :هز� الر�ل رٔأسه �لنفي، فد�ل معها. ٔأ�لق الباب ؤأر� الس�تار، مث قال
 
 .ا�ذریين. ال ٔأقصد معاملتك بطریقة �ريالئقة -
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  .اندفعت حنوه �لك قوهتا و�انقته يف قوة مل �كن تعرف ٔأهنا بدا�لها. ٔأفقدته توازنه ولك لكامته
 

بقيت بني ذراعیه، اكنت حتتاج ٕالیه منذ زمن. قب�ل شعرها، ؤأ�اط كتفها، ؤأس�ند رٔأسه �ىل رٔأسها، وقال: الر�الت لكها 
  .ٔأوهام. ختفي احلقائق وتطمس لك الهو�ت. اكنت ر��. ٔأ�اف ٔأن �كون ر�� �لنس�بة ٕالیك

 
 .مهست ويه تقبل �ده: ٔأنت لك احلقائق

 
ازدادت قبضته �ىل خرصها، وقبل عینهيا، مث �دها ومفها، ويه تنبض �الرتیاح واللهفة. فهو مل �زل معها ومل �زل حي�ا بعد 

�رهة قال يف حسم: ال تفعيل هذا بنفسك. ال تعرفينين. ٔأ�اف �لیك، رقتك �ادة ٔ�فضل ٔأنواع الز�اج تتحطم يف ثوان 
 .وجر�ا قاتل

 
مل جتب. مهس لنفسه ولها ويه مل �زل بني ذراعیه: ملاذا تثقني يب؟ من ٔأدراك ٔأنين مل ٔأفعل شيئًا؟ وأ�سؤأ من ٔأدراك ٔأهنا 
ٕاذا طلبت مين ٔأي يشء مقابل هذا املبلغ مل ٔأ�ن ٔ�فع�؟ �یف تعرفني الغیب؟ مل �ري شيئًا. تصدقني ر�ًال ال تعرفينه؟ 

 .رٔأیته يف ر�� نیلیة؟ ٔأي سذا�ة هذه ؟ ال بد ٔأنك حتتا�ني ٕاىل وقت، فكري جيًدا. الفرق بیننا ٔأكرب مما تتوقعني
 .واملشاعر تعمي العني والنفس. ختدع لك احلواس

 
 ابتعدت عنه بعض اليشء، مث مهست: هل ختاف �يل� ٔأم ختاف مين؟

 
  .�لس �ىل املقعد وهو ینظر ٕاىل ال يشء، ومل ینطق، التبس �لیه أ�مر، لك أ�مر

 
 فقالت يف حامس: قلت يل ٕان يف احملاو� �مكن �نتصار. قلت هذا؟ حتبين؟

 
قال بال تفكري: ٔأعشقك، تعرفني. وٕاذا قضيت حيايت يف السجن ماذا تفعلني؟ تنتظر�ن معًرا؟ ا�ٓن ٔأ� مرصي، یتحمل 

لك ضغوط العامل، ولك س�یاساته ولك اجتاهاته ولك ذنوبه، س�ینهتيي ٔأمري ال حما�، وال ٔأدري هل ٔأریدك ٔأن تقايس معي 
 .ٔأم تعييش بعیدة عين؟ اختلطت �يل� لك أ�مور

 
�لست �ىل أ�رض ؤأراحت رٔأسها �ىل ساقه، ؤأمغضت عینهيا، وقالت: ٔأنت ختربين ماذا نفعل، ٔأنت �رشدين ٕاىل 

 .الطریق، تفعل ذ� مع امجلیع
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مر� بیده �ىل شعرها. ال ترتك � �ختیار. �ریدها ا�ٓن يف اللحظة والتو. وٕاىل أ�بد. من متكث �ىل ساقيه يف استسالم 
يه لك ما اكن �رید، لك املس�تحیل، يه لك التوق واللهث بال ٔأمل س�نوات. قال يف حسم: تبقني معي، وٕاذا مت ٔأو 

 .جسنت تبقني معي، وٕاذا ٔأخطأٔت تبقني معي، لن ٔأ�ركك هذه املرة، وال ٔأ�يل �يشء
 

ابتسمت، ومهست �مسه وهو مل �زل مير� بیده �ىل شعرها، ٔأمسكت یده وقبلهتا يف بطء، ووضعهتا �ىل �دها لتنام �لهيا 
 .طوال العمر البايق. ساد الصمت، اكن �رید ٔأن یبقى معها هكذا طوال الیوم و�ًدا وبقية الر��

 
 قالت يف حنان: ٔأنت خبري؟

 
مصت حلظات. وجودها �ىل ساقه هكذا، متسك بیده وتقبلها ؤ�نه مي� لك العامل، بدٔأ �ر�كه قال: ٔأ� خبري. ؤأنت؟ ماذا 

 فعل وا�ك؟
 

 .نظرت ٕالیه، جفلس جبانهبا �ىل أ�رض وقال: احيك يل لك يشء. لك ما �دث
 

 حكت وحكت من البدایة، مث قالت يف استياء: �ریدين ٔأن ٔأتفاوض �ىل حقي مع الظاملني والفاسد�ن، �یف؟
 

 .ابتسم
 

ٔأ�اط و�ها بیدیه، ؤأزاح شعرها، ؤ�نه �رید ٔأن یتأٔكد من ٔأهنا معه، مث قال: مثالیتك صادمة ورائعة، وا�ك حيبك 
 .بطریقته، ال بد ٔأن تثقي يف هذا، سأٔطلب یدك من وا�ك الیوم، لن یوافق، ولكنين سأٔ�زو�ك، سواء وافق ٔأو مل یوافق

 
 .قالت يف یقني: س�یوافق

 
  ٔأطالت نظرها ٕالیه، وقالت يف حسم: مؤمن �ّلِ �� من نفسك. ٔأ� ال ٔأس�تطیع العيش من �ريك، تعرف ذ�؟

 
 .مسع دق�ا �ىل الباب قال صدیقه: مؤمن، السا�ة ا�ٓن اخلامسة
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قال بصوت �الٍ : ا�ركنا ربع سا�ة فقط، ؤأ�دك ٔأول فوج لٔ�قرص س�تكون ٔأنت ورشكتك مس�ئولني عنه. تعرف 
 .وعودي

 
 .مصت الر�ل

 
قال مؤمن ولكامهتا ٔأزجعته ال یعرف ملاذا: �لطبع �س�تطیعني العيش بعیًدا عين، عشت من �ري خطیبك من قبل. ٔأنت 

 .قویة دامئًا
 

 .قالت يف حسم ويه متسك یده: ٔأنت خمتلف. ما ٔأشعر به �حيتك خمتلف. ٔأنت لك يشء �لنس�بة ٕايل� 
 

 .قال ولكامهتا ٔأفزعته اكالحتضار مث املوت: لن حيدث يشء. ال تقلقي
 

 .نظر ٕا�هيا، مث مد یده وقال: تعايل هنا
 

 .اجتهت ٕاىل صدره، ودست رٔأسها يف زاویة رقبته، ٔأ�اط خرصها وبقي ساكنًا
 

استسال�ا، وقلهبا ا�ي سكبت لك ما بدا�� ٔأمامه بال خوف وال كرب�ء بدأٓ �شعرانه �يشء من القلق وأ�مل، ال یعرف 
 .ملاذا. فقد س�یطرت �ىل لك نفسه بال رمحة، ؤألقت �لك ضعفها �ىل �اتقه بال هوادة

 
 .قالت يف يشء من الرتدد: مؤمن

 
اكنت �رید ٔأن �شكره، ٔأن تعشقه كام �س�تحق، ٔأن ختربه ٔأهنا تعرف ٔأنه اكن حولها دامئًا، ؤأهنا من �ريه اكنت ستتوه يف 

املتاهة وال جتد الطریق لل�الص. �ریده ٔأن یعرف، ولكهنا �رددت. فهو مل یتلكم عن املايض، وال عن حبه الصامت 
 .البا�س. اكن ینكر معرفته هبا متاًما قبل هذه الر��، ال بد ٔأن ا�رتاق هذه الزاویة س�یضعفه و�ر�كه، ويه ال �رید هذا

 
 .قال وهو مير بیده �ىل خرصها: نعم

 
 ماذا س�نفعل ا�ٓن؟ -
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 .قال يف بطء: نبقى هكذا حىت یطردو�، افتقدتك

 
 .قالت ويه تقبل عروق رقبته النابضة: هذا احلب غریب. مؤمل بعض اليشء، وخمیف، مل ٔأ�ن ٔأدرك ٔأن هناك حب�ا كهذا

 
 .قب�ل كتفها وقال يف تأٔ�ید: مؤمل نعم، ٔأعرف، ميكنين ٔأن ٔأحيك � عن أ�مل، ٔأعرفه، والعجز ٔأحيا�ً . واجلنون لك اجلنون

 
قالت ويه تضمه ٔأكرث: وهل سيبقى هذا أ�مل؟ هل سيتالىش عندما ٔأطمنئ �لیك ونزتوج؟ هذا أ�مل مزجع، یعترص 

 قليب طوال الوقت، ٔأنت تعرف لك يشء، ٔأ�ربين، هل سيتالىش؟
 

مل جيب. ومل �كن یعرف إال�ابة. ال هو متأٔكد من ٔأهنا س�تطمنئ �لیه، وال هو متأٔكد من ٔأن أ�مل س�یختفي بعد 
  ..�طمئنان، خفوفه �لهيا یؤمله ا�ٓن، يف اللحظة اليت �سكن ذراعیه

 
 .ٔأمكلت: سأٔطمنئ �لیك، ٔأعرف، ا�ِك يل عن نفسك، عن لك يشء

 
ها ٕالیه من �دید، وقال: ال تتحريك من بني ذراعي  ابتعدت بعض اليشء لتسمعه و�رى عینيه وهو حييك، ولكنه شد�

 .ٔأبًدا
 

 .مث بدٔأ حييك لها عن نفسه و�ائلته ومع�، ومل یتطرق ٕاىل ماضیه معها، وال ر�لته الوحيدة يف البحث يف خبا� نفسها
 

 .دق� الر�ل �ىل الباب مرة ٔأخرى وهو یطلب من مؤمن ٔأن خيرج
 

 .قال �ىل مضض: س�نخرج ا�ٓن
 

 .قام ويه معه، وفتح الباب، ومل �سمع شيئًا مما قال صدیقه صاحب الرشكة
 

  .هز� رٔأسه، مث خرج وهو ميسك بیدها، ومل �سمع ٔأصوات الس�یارات وال شعر �لز�ام
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 .قالت: سأٓيت معك ٕاىل أ�قرص. نبحث عن احلقيقة، ال بد س�ن�دها. فأٔنت حتارب ا�هول ا�ٓن
 

 .�ردد قلیًال، اكن �رید ٔأن �رشح لها ٔأنه �لكامت �س�یطة رمبا ینقذ نفسه ٕاىل �ني، ؤأنه ال حيتاج البحث، ولكنه مل یتلكم
 

  .فقالت: دعين ٔأحبث معك
 

* * * 
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 الزاویة الثالثة
 

توقعت ثورة وا�ها، وحتملهتا يف صرب، فمل تعتد ٔأن تناقشه ٔأو ختتلف معه. بعد ٔأن بدٔأ يف �د ٔأس�باب رفضه لزوا�ا من 
 .مؤمن املقنعة واملنتقاة �لس ٔأما�ا ٕاىل الطاو�، مث نظر ٕا�هيا، وقال: ولكنك س�تزتوجينه شئت ٔأم ٔأبيت، ٔأعرف

 
 .قالت يف هدوء: ال ٔأرید ٔأن ٔأغضبك

 
 .ال ميكنك الزواج منه ا�ٓن. تنتظر�ن حىت تنهتيي قضیته، هذا طليب-

 
  .قالت يف حامس: ٔأوافق. هو ٔأیًضا �رید �نتظار

 
قال يف هتمك: ٔأي جنون هذا؟ ؤأي خطبة، و�رید�ن العيش معه يف أ�قرص، يف بيته بعد الزواج؟ ابنيت تعيش يف 

 اجلنوب و�دها بال �ائ� وال س�ند، ؤأه� قاطعوه كام تقولني، ٔأ�لكم مع من، ؤأدعو من ٕاىل حفل خطبتك؟
 
يه �القة �ري تقلیدیة بعض اليشء، ؤأ� متأٔكدة من ٔأنين ٔأس�تطیع ٔأن ٔأصلح بينه وبني ٔأه� بعد زواجنا. سأٔفعل،  -

 .ٔأ�دك، ٔأعطه فرصة، ٔأال �رى ٔأنين حتسنت؟ سأٔ�ون سعیدة معه. ٔأعرف
 
ٕاىل �ني، سعادتك ومه، ومشاعرك �اءت يف وقت ضعفك وهزميتك، اس�تغل ضعفك ال ٔأكرث. ماذا �ر�ن فيه من  -

 ٔأ�الق جتع� یصلح زوً�ا؟ ٔأً� ٔ�والدك؟
 

 .قالت بعد �رهة: ال ٔأعرف �یف ٔأصف قراري، هو شعور بأٔنه يل، بأٔنه یفهمين
 

 .�لطبع ال تعرفني، فالعقل یقول ٕانه نصاب، ینصب �ىل الساحئني، ویفعل ٔأي يشء من ٔأ�ل املال-
 

 .قالت يف ثبات: هو ليس بنصاب، هو مرشد س�یا� موهوب ٕاىل ٔأبعد �د، صدقين، �حج يف مع�
 
 �رشدمه ٕاىل ماذا؟ التارخي ٔأم الكذب؟ -
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  .ٕاىل بعض زوا� احلقيقة.. رمبا - 
 

ٔأطال أ�ب نظره ٕا�هيا مث قال: ٔأتعرفني مك ٔأنت غبیة؟ ال ٔأعرف �یف ٔأجنبت بنتًا هبذا الغباء! لن ٔأسا�دك. لو قررت 
 .الزواج منه فال تتوقعي مين ٔأي يشء

 
للكامت أ�ب وقع الصفعات دامئًا، منذ الطفو�، ٔأحياً� متنت ٔأن یصفعها بقوة وال ینطق هبذه اللكامت. اكنت تتوقع ٔأنه لن 

�سا�دها، وتوقع مؤمن هذا ٔأیًضا. وطلب مهنا مؤمن ٔأن حتصل �ىل موافقة أ�ب فقط. فهو ال حيتاج منه شيئًا، وقال 
 .مؤمن يف حسم ٕاهنا يه ٔأیًضا لن حتتاج ٔأي يشء بعد زوا�ام

 
قالت: ٔأعرف. ال حنتاج ٕاىل ٔأي يشء. كام قلت سنسكن مًعا يف أ�قرص، وعنده شقته، وال ٔأرید حفل زفاف. س�نزتوج 

، مؤمن �رمي  فور انهتاء مشلكته، بدون ٔأي تعقيدات، وبدون ٔأي انتظار. لن حنتاج ٔأي مال. ٔأشكرك � ٔأيب. ال تقلق �يل�
 .معي ٕاىل ٔأقىص �د. ٔأرید موافقتك فقط

 
قال أ�ب: اكلعادة ال تفهمني شيئًا، تتلكمني اكملراهقة، وتترصفني اكٔ�طفال، س�یطر �لیك متاًما لیصل ٕاىل مراده. ولكنين 
ٔأثق يف ٔأن العدا� ستسود، ؤأنه س�ینهتيي يف السجن. ٔأعطي نفسك فرصة حىت تعريف حقيقته، نصاب واكذب و�رسق 

ٔأي يشء، ٔأنت، �رسقك ٔأنت، �رسق ٔأ�مك وحياتك، ولكنك لن تقتنعي، ال بأٔس، ٕاذا ٔأردت ا�هاب ٕاىل أ�قرص 
 فسأٓيت
 .معك
 
 ومع�؟ -

 
 .لن ٔأ�ركك معه مرة ٔأخرى. هذا لن حيدث - 
 

  .قالت يف هدوء: ٔأشكرك، �ىل تفهمك
 

رد� فعل ٔأصدقاء مؤمن اكن ٔأكرث عنًفا ؤأكرث فز�ًا، صاح فيه مسري: فقدت عق�، س�تعدم وتزتوج؟ ٕاذن مصريك حمتًا 
ا زواً�ا. ٔأي� جمنون یفكر هكذا؟ �یك جوا� ٔأمجل امرٔأة يف العامل ٔأو �ريها، ملاذا تزتوج؟ وعندما  ا ٕا�داًما وٕام� املوت، ٕام�
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تزتوج تصبح ر�ًال ال نعرفه. ر�ًال ممال� ومس�تقميًا، ورمبا تعمل معك هنا، من یدري؟ تصور زوجتك تعمل معك، ٔأي� 
 حجمي

 .هذا؟ عهدتك جتازف بعمرك، ولكن ليس لهذا احلد. بعض العقل مفيد يف هذه احلاالت
 

 .مل جيب، قال محمود وهو حياول ٕاقنا�ه: تطمع يف ٔأموال ٔأ�هيا؟ تظن ٔأنك س�تطول مهنا ٔأي يشء؟ هو ليس ساذً�ا
 

مل �كن �س�تطیع مصار�ة ٔأصدقائه �حلقيقة، فاحلقيقة خمزیة �لنس�بة ٕا�هيم، ٔأن� مؤمن حيب يف �املهم تعين ٔأنه خرج عن 
 .نطاق الرجو� واجلدعنة، ؤأصبح خرقة يف ید امرٔأة تنظف هبا املراحيض، ال بد من الصمت يف هذه اللحظات

 
قال مسري يف تأٔ�ید: يه ٔأزمتك ٔأ��رت �ىل عق�، س�تنهتيي، وتبقى حبيًسا بني �دران امرٔأة وا�دة ٕاىل أ�بد. ولیهتا ٔأي 

 .امرٔأة. تظهنا ستسمح � خبیانهتا؟ ٔأال �رى عینهيا القویتني؟ هذه ختصیك لو خنهتا
 

 .ابتسم، وود� لو قال ٕانه ال �س�تطیع خيانهتا، ٕان احلقيقة ال ميكن تصدیقها، ولن �س�توعهبا عقوهلم وقلوهبم، ولكنه مل ینطق
 

قال محمود يف تو�د: ٔأ� ٔأعرفك ٔأكرث من امجلیع، ها هو ذقين، قبل هنایة هذا العام ستتعامل مع أ�فواج املرصیة، و�س�تقمي، 
وتنجب، وس�تصفيك جسد�� وماد�� . لك ما ادخرته س�ترصفه �لهيا، مال�سها وطعا�ا وزینهتا، يه ليست كنسائنا، 
 وستندم �ىل قراراتك املترس�ة، هذا ٕاذا جنوت، الثورات تقام �مس �ن � صدیقي، ٔأصبحت يه شغل لك العامل،

 .ؤأنت قاتل ٔأو مقتول يف هذه احلا�
 

 .ساد الصمت، قال مسري يف صوت �افت: ماذا �رید مين
 

 .نظر ٕالیه مؤمن، مث مهس يف ٔأذنه: مصلحتنا مًعا
 

فقال مسري وهو یعتدل يف �لس�ته: ولكن �دين ٔأن ٔأول فوج مرصي س�یكون ٔأوالدي، ٔأنت ٔأفضل مرشد يف أ�قرص، أٓن 
  .هلم معرفة بالدمه

 
  .ال ٔأفضل أ�فواج املرصیة، و�اصة أ�طفال املرصیني، یتعاملون مع ا�ٓ�ر ٔ�هنا لعبة �اء هبا مع مقيء-
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 .ٕاال ٔأطفايل- 
 
  .ولكنين سأٔ�دك عندما تنكشف هذه الغمة، وٕاذا قررت ٔأن ٔأس�متر يف معيل، فأٔول فوج س�یكون تؤأمك -

 
 نبدٔأ يف ال�م، ماذا �رید؟ ومك من املال معك؟ -

 
* * * 

 
مقتل �ن اكن خراً� جلوا�، فال العمل موجود وال املال. والساحئون املرصیون یأٔتون ٔأفواً�ا قلی� يف ٔأوقات معینة من 
الس�نة، وتورط مؤمن ٔأحزهنا ٔأیًضا، فهو صدیقها الوحيد، الوحيد ا�ي ال یطمع يف جسدها وال یضغط �لهيا. یتبادالن 
 املتعة يف تقد�ر وتفهم، وهذا یعجهبا، خطوبته مل تقلقها، ومل تؤ�ر فهيا، وعندما �اء لز�رهتا الیوم، اكنت متأٔكدة من ٔأنه ال
ا، اعتقدت ٔأهنا ٔأزمته رمبا ٔأ�رت فيه، وجعلته  �زال �ریدها، ؤأنه صدیقها املقرب، ولكن عندما رٔأت عینيه بدا واًمجا و�اد�
ینرصف عن لك النساء. فٕاذا انرصف عهنا يه وامجلال یقاس جبسدها فال بد ٔأنه انرصف عن لك النساء، فقد اعتادت 

 نظرات �ش�هتاء من لك ر�ل قابلته. �اء یتلكم معها عن �ن، ال تعرف عهنا الكثري. بدت لها حزینة و�مومة طوال
الوقت، وزو�ا اكن �رمق جوا� بنظرات اش�هتاء تعرفها وتعتادها، مل �شعر جوا� بأٔن �ن صینية قط، بدا لها ٔأن �ن 

ًدا بني البالد والعباد؛ فقد قابلت مهنم الكثري، بدٔأت حتيك  مبالمح صینية، ولكهنا تترصف ٔ�سرتالی�ة. اكنت جوا� متّزيِ جيِّ
 � عن خطیهبا، ورغبته يف املال، و�دم تفهمه ٔأهنم هنا يف ٔأزمة ومشلكة. سأٔلت مؤمن عن �ا�، وعرضت املسا�دة،
قالت ٕاهنا �رید السفر ٕاىل القاهرة، وختاف من الر�ال. الر�ال خيیفوهنا يف لك أ�راكن، ولو ذهبت ٕاىل القاهرة ال بد 

ستتصیدها ش�بكة مش�بوهة و�س�تغلها. �دث ذ� يف موسكو من قبل، و�ا هربت ٕاىل مرص. عندما تذهب ٕاىل القاهرة 
ال بد ٔأن �كون يف حامیة الر�ال، الكثري مهنم، تفكر يف أ�مر، وتتفاوض مع ٔأكرث من ملهيى لیيل يف القاهرة. املنافسة يف 

 القاهرة
صعبة، والراقصات �هين نفوذ اكلساسة، ولو ٔأرادت راقصة الت�لص مهنا تطردها ٕاىل ٔأي ب� يف حلظة، ٔأو ترضهبا �لقة 
�كرس ظهرها وتعوقها عن الرقص ٕاىل أ�بد. ال بد من تو� احلذر يف السفر ٕاىل القاهرة. القاهرة �امل �بري ال قوانني حتمك 

 النفوذ، وال نظام ٔ�ي جناح ٔأو فشل. لك يشء عشوايئ سواء الن�اح الساحق ٔأو الفشل ا�ریع، ال تفهمها، ومل �كن
مس�تعدة لها. وما یغضهبا حق�ا هو ت� الزن�ة الوطنیة اجلدیدة يف مرص، لك الراقصات املرص�ت �اضبات من الراقصات 

أ�جنبیات �رددن ٔأن الرقص صنا�ة مرصیة من ٔأ�م الفراعنة، وال ميكن لٔ�جنبیة ٕاتقان الرقص املرصي، ؤ�ن لك 
مشالكهن احنرست يف رقص جوا� املسكينة، �س�توردون أ�سل�ة من فر�سا والس�یارات من ٔأملانیا، وتلهتب الزن�ة 

الوطنیة مع الراقصة الروس�یة، ؤ�ن اللك �رید تأٔمميها لتصبح رشكة مسامهة مرصیة. ملاذا لك هذا التعصب ا�ي مل تعهده 
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من مرص واملرصیني؟ ال بد ٔأنه مقتل �ن. یغّريِ البرش، والضغط �ىل مرص ملعرفة الفا�ل، �لطبع الفا�ل ليس احلكومة، 
وال ٔأحصاب النفوذ يف مرص، هكذا قالت جوا�، ال یفعلها ٕاال ر�ل. مه سبب لك املأٓيس، قتلها زو�ا. �اء هبا ٕاىل مرص 

 ال ليشء
 .ٕاال� لیقتلها

 
 

 .عندما طلهبا خطیهبا قالت ملؤمن يف غضب: ال ٔأرید ٔأن ٔأ�لكم معه، قل � ٕانين لست هنا، ولن ٔأبعث ٔأي مال
 

ٔأمسك �لتلیفون. مسع صوت اخلطیب، قال � �ٕالجنلزيیة ما ٔأرادت، مث قطع اخلط. و�رك مؤمن يف بعض احلرية 
 .و�لتباس، صوته، صوت اخلطیب یبدو خمتلًفا هذه املرة، ؤ�نه صوت خشص أٓخر، ال بأٔس هذه ليست قضیته

 
 اجته ٕاىل الباب، مث �راجع، وقال جفأٔة: جوا�. حتبني خطیبك؟

 
 .ٔأحتا�ه، ٔأنت تعرف - 
 

 .جوا�، یبدو يل ٔأنك ال متلكني ٔأي خطیب  - 
 

 نظرت ٕالیه يف فزع دقائق، مث قالت: ملاذا تقول هذا؟
 

ٔأعرفك. حنن صدیقان منذ زمن، لك هؤالء الر�ال يف حياتك. لك من �ریدك ولك من �س�تغ�، وخطیبك؟ حيمیك -
 من ماذا؟ ما حاكیتك؟

 
َت بعد خطبتك. �شك يف ٔأحصابك. ٔأ� ٔأحيك � عن حظي التعس ؤأنت �شك يف؟ ماذا ٔأفعل؟  قالت يف �دوانیة: تغري�

 
 .اجته ٕاىل الباب، فقالت مرس�ة: مؤمن

 
 .نعم - 
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 .كنت خمطوبة و�ركته -
 
خيیل ٕاىل ٔأنك مل �كوين خمطوبة قط، هل �س�تأٔجر�ن الر�ال يف روس�یا لیطلبوِك �ىل ٔأهنم خطباؤك؟ حىت لو ٔأن� هذا  -

 .حصیح فال هيم، فقط ٔأرید ٔأن ٔأفهم، ٔأ�رتمك � صدیقيت يف لك أ�حوال
 

  .مصتت حلظات مث قالت: ٔأحيا�ً 
 
 ماذا تعين ٔأحياً�؟ هل اكن � خطیب یوًما؟ -

 
 .ال، ولكنك تفهم �وين امرٔأة وحيدة هنا ٔأحتاج ٕاىل ٔأن ٔأقول ٕانين مرتبطة حىت ال یطمع الر�ال يف� -

 
یطمعون فيك يف لكتا احلالتني: ٕاذا كنت مرتبطة ٔأو �ري مرتبطة، حتتا�ني ٕاىل اخلطیب النذل. ملاذا؟ یؤ�س و�دتك  -

 .هنا؟ یبدو يل ٔأنك حتتا�ني القصة لنفسك � جوا� وليس ل�ٓخر�ن
 
 تظنين جمنونة؟ -

 
 .لكنا جمانني، ؤأنت العاق� الوحيدة -

 
بقيت حقائق جوا� اكلقطع اخلشبية الصغرية يف ید طفل صغري. حياول مجعها لتصبح �ىل شلك بيت ٔأو جشرة و�س�تعيص 
�ىل امجلع، فلكها خرضاء ٔأو زرقاء ٔأو صفراء، كذبت اكمجلیع، هذا ال یعنیه. كذب هو كثًريا. ولكن �القهتا �لر�ال تبقى 

 �القة من نوع �اص، ختافهم و�كرههم، وتفكر فهيم طوال الوقت، و�ریدمه ٔأو �رید الكثري مهنم، وو�دهتا ال
�شفهيا ر�ال وال وطن، فهيي اكمنة يف أ�عامق، احلقيقة الوا�دة، ظن ٔأهنا و�دة طفل مقهور ٔأو امرٔأة مغتصبة ٔأو االثنان 

مًعا. فال الطفل جيرؤ �ىل املقاومة، وال املرٔأة جترؤ �ىل البوح، مل �زل متأٔكًدا من ٔأهنا اغتصبت مراًرا، ؤأهنا مل تقو �ىل 
  .النطق يف بالد بعیدة وعوامل خمتلفة

 
 .قالت : مؤمن، ٔأرجو ٔأن یبقى هذا الرس بیننا

 
 .هز� رٔأسه �ٕالجياب
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 نظرت ٕالیه، مث قالت يف دالل: مل تعد �ش�تاق ٕايل� حق�ا؟

 
 .قال: ال ٔأس�تطیع. تذحبين لو اش�تقت لغريها

 
دت �ىل رس�رها، وقالت يف خسریة: مسكينة �لیاء، تثق يف الر�ال، ستش�تاق يل ولو بعد �ني، الر�ل بطبعه �ا�ن،  متد�

والطباع ال ميكن التغلب �لهيا، الكذب واخلیانة من طباع الر�ال. ٔأ�ربمه ٔأن زوج �ن قتلها. ٔأشهد معك لو ٔأرادوا. من 
 .یقتل ال بد ٔأن �كون ر�ًال 

 
 .قال وهو یت�ه ٕاىل الباب: ٔأشكرك �ىل لك يشء

 
 وس�تأٔيت من �دید؟ -

 
 .ال ٔأعتقد هذا -

 
متمتت عندما خرج: مؤمن جمنون، ٔأعرف هذا منذ ٔأ�ربين بقصته الغریبة، �رید ٔأن یزتوج من امرٔأة ویعارش ٔأخرى وحيب 
م نفسه ٕاىل  �لثة، تقس��ته تدل �ىل ٔأنه جمنون، فلو قال ٔأ�زوج من امرٔأة ؤأحب ؤأ�ارش �نیة كنت ٔأفهم، ولكن ٔأن یقّسِ

م ٔأنفس�نا ٕاىل قسمني، ولكن ثالثة ٔأقسام، فهذا هو اجلنون بعینه،  ثالثة ٔأقسام، هذا هو لك اجلنون. لكنا نقّسِ
 .مسكني

 
* * * 

 
سوزان زو�ة محمود �لكمت مرة ٔأو مرتني مع �ن، والغریب ٔأن �ن سأٔ�هتا عن املوت، ومرامس ا�فن يف مرص، وحينئذ 

قالت �ن يف تلقائیة ٕاهنا �رید ٔأن تدفن يف الصني، ؤأهنا مل �زل بوذیة، ومل �زل تتأٔمل العامل �لك قسوته. بعد موت �ن 
 �اء لسوزان تلیفون مل تتوقعه. اتصل هبا ا�هنا، وقال ٕانه قلق �ىل بقاهئا يف مرص بعد هذا احلادث. بعد الصمت حلظات

ٔأ�ربته ٔأهنا ال مت� ما تعود ٕالیه، فقال يف غضب: «�یك ابنك وحفيدك ما املشلكة يف ٔأن تأٔيت لز�رتنا مبیعاد وتبييت يف 
الفندق؟ ٕاما ٔأن تأٔ�ذي من حقوق ا�ٓخر�ن وخصوصیهتم ٔأو تغضيب وال تتلكمي معنا» وال�ا �ىل ٔأهنا تنفق ٔأموالها �ىل 

 .هذا الشاب ا�ي �س�تغلها، وميتص لك ما �س�تحقه هو وابنه. ٔأموال ٔأبیه ؤأموالها. اكنت ماكملة ٔأزجعهتا ٕاىل ٔأبعد �د
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وموت �ن اليت تصغرها ذ�رها �هنایة، يه لك احلقائق، فرت�ت العنان حملمود ینس�هيا لك هذا اهلم، وقررت ٔأن تذهب معه 
يف ر�� ٕاىل الیو�ن. س�یأٔ�ذان الفزيا و�سافران مًعا �دة ٔأ�م. عندما سأٔلها مؤمن عن رٔأهيا، قالت ويه تلتفت حولها: 

 حكومتك فعلت هذا. �ن اكنت مثالیة وهتمت حبقوق الفقراء يف مرص. خرجت مرات ومرات مع محمود ٔأو �ريه، كنت
ٔأراها جتلس مع ٔأطفال الشوارع، وحتهثم �ىل الثورة، ویبتسمون لها، ویطلبون املال والطعام. اكنت تقول �س�مترار: لك 
هذه ا�ٓ�ر لمك. لك ا�د لمك و�س�ت�دون الطعام؟ ال بد ٔأن هناك من �رسقمك. قالت اللكامت �ري املبا�ة، �لكمت عن 

رسقة احلق واغتصاب الوطن وحقوق الفقراء، ؤأنت تعرف ٔأن� من یتلكم عن هذا يف مرص خيتفي من فوق أ�رض لفرتة، 
 ٔأو

حىت لیوم القيامة، هو وحظه. ما رٔأیك ٔأنت � مؤمن؟ يف بالد� الفقري ٕا�سان و� حقوق. لو تأٔيت ٕاىل بالد� س�ت�د ٔأهنا 
  .يه اجلنة يف احلقوق

 
 قال مؤمن: ولكنك تعيشني هنا؟ ملاذا؟

 
 .هذا موضوع یطول رش�ه، احلب یفعل املعجزات  - 
 

 .ردد: یفعل املعجزات
 

* * * 
 

اكنت �لیاء �سري وسط البیوت واحلدائق يف الرب الغريب ويه تبحث عن بيت ٕا�ر�اك. القلق �ىل مؤمن هيز قلهبا، ال 
�ه رمبا یتوقع هنایته يف ٔأقرب وقت.  تدري ما س�ی�دث �، وموافقة وا�ها �ىل زوا�ا من مؤمن ٔأعطاها ٕاحساًسا بأٔن

�اولت ٔأن �زحي القلق بعیًدا عن حنا� القلب لتس�متر. وقد �اهدت قلهبا �ىل ٔأهنا س�تزتو�ه یوم انهتاء القضیة كام اتفقا، ال 
 حتتاج

�ريه وال هيمها زفافًا ٔأو مدعو�ن، س�تزتو�ه وقد ٔأقسمت ٔأهنا بعد زوا�ام س�متكث بني ذراعیه ٔأسابیع حىت هيدٔأ أ�مل 
 .واخلوف، و�س�تقر الروح وتقوى �ىل �س�مترار

 
ٕا�ر�اك ال بد ٔأن لها یًدا يف لك هذا؛ فهيي اجلاسوسة، ويه اليت �سأٔل لك أ�س�ئ�، وتعرف لك إال�ا�ت. سارت �لیاء 
بني بیوت الرب الغريب، بدت البیوت �ارج هذا العامل منسقة وحماطة �ٔ�زهار. یبنهيا الباحثون دوًما عن العامل �فرتايض 

 كقصور الوامهني واحلاملني، ٔأسوارها من الطوب أ�محر وأ�بیض وفضاؤها ميتد للعامل. دامئًا هناك فناء یذ�رمه بأٔن
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للخیال لك ا�نب يف ر�� الهرب ؤأن للمسا�ات اخلاویة �الوة يف النفس املثق� ��آالم، من یقطهنا ومن حييك عهنا 
ومن �رشد ٔأحصاهبا ٕاىل خبا� النفس والضمري. املریدون الهاربون من بالد خمتلفة والباحثون والسا�رون يف الطرق الكثرية، 

 .مسا�ات �س�تقر يف منتصف القلوب دا�ل ر�� البحث والیأٔس. اكٔ��الم والضام�ر الربیئة
 

الر�ا� يف الرب الغريب ٔأنواع ؤأشاكل، ولكهم طالبو معرفة و�الص، الرب الغريب خمتلف عن الرب الرشيق؛ فاملقا�ر الباقية 
بأٔلواهنا احلیة دوًما تعطي � راحئة خمتلفة. ومریدو املقا�ر والقصور لكهم �هئون مرصیني اكنوا ٔأو ٔأ�انب، بعضهم �حث عن 

  .سكينة، وبعضهم �حث عن كزن دفني، وا�ٓخرون یبحثون عن السعادة وحتقيق املس�تحیل
 

و�دت البيت ٔأ�ًريا، بدا بيتًا صغًريا، ٔألوانه رقيقة ومد�� خش�يب، مكتوب �ىل الباب امس ٕا�ر�اك �للغة إالجنلزيیة، دقت 
الباب ويه تتوقع ٔأن ٕا�ر�اك رمبا ال تفتح، ورمبا ال ختربها �يشء. حماو� مهنا ��سة ملعرفة حقيقة مقتل �ن، ورمبا �رید رؤیة 

  .غرفة ٕا�ر�اك اليت مل تطأٔها قدم مرصي حىت ا�ٓن
 

دقت من �دید يف قوة ونفاد صرب، فتحت ٕا�ر�اك. نظرت ٕا�هيا مرتددة، مث دعهتا ل�خول. بدٔأت يف ال�م املس�متر عن 
مؤمن، وما �دث �، ومصري �ن املؤمل، وهذه اجلرمية �ري املتوقعة، مث نظرت ٕاىل �لیاء وقالت: مل ٔأ�ن ٔأعرف ٔأنك �ىل 

 �القة مبؤمن؟
 

بدٔأت ٕا�ر�اك �سأٔل ٔأس�ئلهتا الفضولیة الكثرية. هل وافق وا�ك؟ هل تظنني احلكومة متورطة يف مقتل �ن؟ من �ذهبا؟ 
 وِلَم یعذهبا قبل القتل؟ من �رید ٔأن یلقهنا درًسا ويه ميتة ال حما� ؤ�هنا رمز للك اخلري؟

 
 اس�متعت ٕا�هيا �لیاء يف صرب، مث قالت: ٕا�ر�اك؟ امسحي يل ماذا تعملني هنا؟

 
 .قالت �قتضاب: ٔأ�يش هنا

 
 ٔأعرف، ونرحب بك معنا، ولكن ما مع�؟ -

 
 .تعرفني � �لیاء، ٔأ� متقا�دة منذ زمن-

 
 ماذا كنت تعملني قبل التقا�د؟- 
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 .ساد الصمت. مث قالت: مدرسة

 
ًما ونظیًفا، قالت: هل �رشب شاً�؟ جئت � ببعض البسكویت،  قامت �لیاء ويه تنظر حولها، بدا البيت منظ�

 .س�یعجبك
 

قامت ٕا�ر�اك لصنع الشاي يف حامس، نظرت �لیاء حولها، عیناها �ىل احلجرة املغلقة، اجتهت ٕاىل احلجرة يف جرٔأة، 
 ...وفتحهتا ويه تقول: ٔأحبث عن امحلام

 
 .خرجت ٕا�ر�اك من املطبخ ويف یدها إال�ریق، ونظرت لباب جحرهتا املفتوح يف فزع و�لیاء تنظر دا�ل الغرفة

 
 قالت �لیاء مرس�ة: هذه جحرتك � ٕا�ر�اك؟

 
 .قالت ٕا�ر�اك يف �دم ارتیاح: نعم. لن�لس يف اخلارج ٔأفضل

 
ٔأدارت �لیاء عینهيا حول احلجرة، �اولت ٔأن �رى حمتو�هتا لتحفظها يف ا�ا�رة، وصد�ا ما رٔأت، فتحت مفها وقالت: ما 

 !لك هذه أ�وراق؟
 

بدا إالحراج �ىل ٕا�ر�اك، ؤ�ن �لیاء قد اكتشفهتا للتو مع زوج �ن يف غرفة النوم، اكنت غرفهتا ٔأغرب من اخلیال، هبا 
آالف أ�وراق املتنا�رة يف لك ماكن، معظمها مكتوب. ٔأوراق فيلوساكب ممتلئة حبرب ٔأسود ولكامت صغرية وكثیفة. ٔأوراق  أ

 .تغطي لك يشء، الرس�ر، املقعد، املكتب، ا�والب الصغري وحىت أ�رض
 

 رددت : ٕا�ر�اك، ما لك هذه أ�وراق؟
 

 مسعت صوت ٕا�ر�اك املتحرشج ومل تفهم ما قالت، فسأٔلت مرة ٔأخرى: ما لك هذه أ�وراق؟
 

 .قالت ٕا�ر�اك ويه هتوي ٕاىل املقعد: روایيت
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 ماذا؟ - 
 
روایيت. ٔأ�اول كتا�هتا منذ ٔأعوام. ٔأبعث ببعض ٔأفاكري ٕال�دى ممثِّيل دار النرش؛ فهيي صدیقة قدمية تدعى نورما، ال  -

 .�رید قراءة لك التفاصیل، ال حتب التفاصیل. ٔأخلص لها ٔأفاكري، وقبل ٔأن ٔأخلصها ٔأكتهبا
 

 قالت �لیاء ويه تأٔ�ذ مهنا إال�ریق: لك هذه أ�وراق ٔأفاكرك؟
 
 .لكها نعم  -
 
 ٔأال ميكن تلخیصها؟ هذه ملحمة ا�ٓن؟ - 
 

ساد الصمت. مث قالت ٕا�ر�اك يف �ردد: هل تعتقد�ن ٔأن من أ�فضل ٔأن ٔأخلصها؟ املشلكة � �لیاء يه كام تقول نورما ٕانين 
ٔأعشق التفاصیل ؤأفىن بدا�لها. مثًال هتمين أ�لوان اليت �رتد�هنا ال بد ٔأن ٔأكتب عن �رسحية شعرك ولون �ذائك، ؤأ�د 

 .لكامتك وحراكتك، فالاكتب ال بد ٔأن �كون قوي املالحظة. ال ٔأدري، ٔأ�اول
 

ا  عي السذا�ة، وٕام� ا ٔأن ٕا�ر�اك �اسوسة حمرتفة تد� هز�ت �لیاء رٔأسها �ٕالجياب. مل �كن تعرف هل تصدق ٕا�ر�اك ٔأم ال. ٕام�
ٔأهنا حق�ا ٔأفنت معرها وحيدة تبحث عن ٔأدق التفاصیل. هذا الر�ل مفه �بري، وهذا ميسح یده يف ٔأنفه لكام شعر 

  .�ٕالحراج، وهذا وهذا. مل یعجهبا ٔأي ر�ل، ومل خترج من غرفهتا املصطخبة �ٔ�وراق
 

 قالت �لیاء ويه حتاول ٔأن تبتسم: َمع� �كتبني؟ احيك يل عن قصتك؟
 

 .قالت ٕا�ر�اك: ٔأ�اول ٔأن ٔأكتب عن مؤمن. ٔأال تعتقد�ن ٔأنه خشصیة �س�تحق الكتابة عهنا
 

 قالت يف دهشة: مؤمن؟ ملاذا؟
 
ال ٔأعرف، هو خمتلف، ورمبا مل ٔأقابل ؤأعرف ٔأي مرصي أٓخر. ٔأتعتقد�ن ٔأنين ٔأحتاج مقاب� الكثري من املرصیني ٔأوًال؟ - 

 هل مؤمن مرصي ٔأصیل؟
 

142



 وملاذا �رید�ن الكتابة عن املرصیني؟ -
 
 .ٔأحب أ�قرص، ؤأرید البقاء هنا، ونورما تعتقد ٔأهنا فكرة رائعة- 

 
  .رددت �لیاء: ا�ذریين، مل ٔأقصد ٕاز�ا�ك

 
 :كتبت ٕا�ر�اك رسا�هتا لنورما

 
 العز�زة نورما

 
 تبلورت فكرة الروایة وا�هنایة والبدایة. ما رٔأیك؟

 
فردت نورما: ٕا�ر�اك، فكرتك ال تعجبين. من هيمت بأٔمر املرشد الس�یا�؟ هل هو ٕارهايب؟ �سكن اجلبال ویتالعب بعقول 
الش�باب؟ خطر �ىل بالد� احلرة؟ هل هو مناضل ضد ظمل بالده؟ جسني؟ نتعاطف معه؟ ال. ا�يس الفكرة. وفكري يف 

 .يشء أٓخر. بدٔأ صربي ینفد، ٔأنتظر روایتك منذ ٔأعوام
 

  :كتبت ٕا�ر�اك
 

 .نورما، ٔأعطیين بعض الوقت، سأٔفكر يف روایة خمتلفة
 

 .توقف التواصل بني نورما وٕا�ر�اك بعدها، فمل تعد نورما جتیب عن رسائل ٕا�ر�اك، ومل �زل ٕا�ر�اك يف أ�قرص تبحث
 

* * * 
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 الزاویة الرابعة وأ��رية
 

یوم إالثنني اكن موت مؤمن احملقق، واكن مؤمن یعرف ویفكر، فالعامل ال جيمتع ٕاال �ىل املصائب والغنامئ، والض�ا�      
�ه البد� من تصفية مؤمن الیوم، فأٔمثه ليس بعده ٕامث.  دامئًا مثن خبس النتصارات الفضی� والعدا�. ٔأمري �ابد�ن اكن قد قرر ٔأن

 ٔأن �رد � الرضبة ذنًبا وخطیئة، ولكن ٔأن �رد � الرضبة ٔأمام سائقه بعد ٔأن �بل �ارسه، ؤأن �كرس ذرا�ه، فهذا ال
یضاهیه ٕاال املوت. مؤمن ليس ٔأول وال أٓخر من یقتل �رصاصة لص وهو �ارج صباً�ا ٕاىل مع�، وال یتوقع الكثري يف 

 .حياته �ىل لك �ال. لك الشعوب تنتظر مقت� لیضیف لقصة �ن بعض أ�لوان ومكس�بات الطعم
 

وٕاذا ٔأفلت مؤمن من رصاصة ٔأمري ا�ضبة �حلقد، فكيف یفلت من رصاصة الضابط العامل خببا� لك أ�مور وا�ي قرٔأ 
اجلرمية وعرف مر�كبهيا. من امتد نظره ٕاىل ما بعد أ�فق والعامل ٔأمجعني، رصاصة الضابط حتل لك املش�ت، مات من 

 قتل �ن ليسرتحي العامل، وختمد �ر التساؤالت ا�زیة، فاحلكومات اك�ٓ�ء ال حتب أ�س�ئ� الكثرية، و�اصة أ�س�ئ�
اليت ليس لها ٔأجوبة واحضة. يف عرص� اللك مي� زمام احلقيقة، واحلقائق كثرية ومتعددة تعدد ٔأنواع الفطا�ر ونكهات 

الطعام. الضابط �رید ٔأن یغلق القضیة وینقذ وطنه من لك أ�س�ئ�، ؤأن ینام ٔأوالده يف هدوء مطمئنني ٔأن وا�مه ال �زال 
 یعمل، وال �زال یقبض �ىل لك جمرم ومدمر وٕارهايب، مؤمن مقتول الیوم ال حما�، واكن یعرف هذا؛ فأٔصدقاء

مؤمن يف لك ماكن، يف أ�قرص ص� دم وعرشة معر، وال بأٔس من بعض الهدا� واخلدمات. اكن حمبوً� من لك من یعمل 
معه، ولك من حيب احلكومة، ولك من �كره احلكومة. مؤمن و�د البالد �ىل حبه، فقد اكن �رفق �سائقي أ�توبيسات، 

 وعسا�ر املتاحف، وموظفي احملافظة، ؤأحصاب عربیات احلنطور، و�اميل البضائع، ولك ر�ال املطارات والرشاكت
الس�یاحية. �اءه اخلرب الیوم. مقت� يف منتصف ا�هنار لیكون �ربة للك خشص جيرؤ �ىل انزتاع حقه، ولك جمرم �رید 

إالفالت من العدا�، رصاصة يف املخ تقتل رسیًعا، ويف القتل �دة فوائد، ٔأولها حيك القصص وتأٔلیف احلقائق، فاملوت 
 .حق، واملیت ال �س�تطیع ��رتاض

 
مل خيف مؤمن من املوت قط، رأٓه ٔأمامه كثًريا، وشعر به واستسا�ه. اكن رفيقًا وعرشة معر منذ الصغر. مات أ�ب والعم 
وا�ن العم والصدیق والكثريون، ويف وسط الفرح اكن تذ�ر أ�موات وال�م معهم وتأٔلیف التارخي وٕا�ادة حكيه. بعد ٔأن 

  .ارتدى مال�سه اجته ٕاىل الباب ومعه هاتفه، وهو یعرف ٔأ�ن یذهب ؤأ�ن یل�أٔ 
 

كامل املنيس، وسط لك أ��داث اكن حيتاج ٕاىل ٔأن �سافر ٕاىل ب� أٓس�یوي يف �امله �فرتايض، فطلب من مؤمن 
مرافقته. واختار مؤمن هذا الیوم ا�ي كتب �لیه القتل، ؤأبلغه به أ�صدقاء، فشهادة الوفاة خمتومة، و�اهزة. اختار هذا 
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الیوم لیذهب ٕاىل املطار ليس�تقبل كامل املنيس. خطط لهذا الیوم منذ ٔأسابیع. ببعض احلظ س�ینهتيي �سالم، ولكن ال 
  .بأٔس من احلرص ووداع أ�حبة؛ فاملوت یبقى سفًرا بال رجعة

 
طلب رمق ٔأمه، ٔأ�ابت �ىل الفور بصوت ملهوف، سأٔلته ٕاذا اكن خبري، ٔأ�اب بأٔنه خبري. سأٔلها عن ٔأخيه ؤأخته، ساد 

  .الصمت الوامج مث مهست: ٔأفتقدك � بين
 

قال بعد �رهة: سوف �ریين قریًبا و�ر�ن زوجيت، سأٔ�زوج ٔأمجل امرٔأة، س�تحبيهنا. بعثُت � بعض املال مع محمود، ٕاذا 
 .احتجت ٔأي يشء ٔأ�ربیين ٔأو ٔأ�ربیه

 
 قالت يف فزع: وَمل ٔأ�ربه؟ ٔأ�ن س�تذهب؟

 
 .ٔأ� معك، لن ٔأذهب ٕاىل ٔأي ماكن، ال تقلقي - 
 

  .ٔأ�لق اخلط والغیوم �س�یطر �لیه
 

وصلت طا�رة كامل، طلب رمق �لیاء، مسع صوهتا، قالت يف لهفة ٕاهنا مل �ره منذ یومني فلامذا؟ ٔأ�ربها ٔأنه يف املطار 
�س�تقبل كامل املنيس. مصت وهو �رید ٔأن �سمع صوهتا، فقالت امسه وسأٔلته ماذا به. قال ٕانه خبري، مهست يف تلقائیة: 

  .صوتك یقلقين. ٔأعرفك
 

 .قال: ال يشء یدعو للقلق، سأٔنهتيي من معيل الیوم ؤأراك �ًدا. ٔأ�دك
 
 .افتقدتك حىت بعد یومني. ٔأحبك  -
 

 .ابتسم، ٔأ�ذ نفًسا طویًال، مث قال: وصلت الطا�رة، سأٔتصل بك الحقًا. �لیاء..هذه ٔأمجل لكمة مسعهتا طوال معري
 

  .ٔأ�لق اخلط، بقي ساكنًا حلظات
 

 صاحفه كامل يف حرارة، وقال يف حامس: ال ٔأصدق ٔأهنم مل جيدوا من قتل �ن؟ �یف؟
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 ردد يف ملل: ومن قتل �ن؟

 
ٕارهابیون �لطبع، ماذا تظن؟ من ميكنه فعل هذا سوى إالرهابیني، �ریدون قتل لك ما هو مجیل: احلب واخلري -

  .واحلر�ت
 

 بدا مؤمن صامتًا واًمجا، قال كامل يف حامس: ٔأ�ن نذهب يف هذه الر��؟
 

سكت مؤمن، مث قال: ما رٔأیك ٔأن أٓ�ذك ٕاىل مرص؟ تغیري فقط؟ فأٔنت �سافر ٕاىل لك البالد ما �دا مرص. تعال معي 
 .ٔأ�ك � عن هذا الب�

 
 .ٔأعرف لك يشء عنه، ال ٔأرید املزید-

 
 قال مؤمن يف اقتضاب: الیوم ميعاد قتيل، فأٔرید ٔأن ٔأبقى هنا بني زوا� املطار ا�ٓمن. تبقى معي؟

 
 قال كامل: ٔأبقى معك، فال مرشد �ريك یعمل معي، جنلس هنا ونتلكم. من �رید قت�؟

 
 قال مؤمن يف هدوء: ملاذا ال �سأٔل من ال �رید قتيل؟

 
 ساد الصمت حلظات، مث قال كامل: ٔأمل تفكر يف الهرب �ارج مرص؟

 
 .رفع كتفيه يف ال مباالة: مل ختطر يل فكرة الهرب، ال ٔأستس�یغه

 
 �لیاء تعرف ٔأنك س�تقتل الیوم؟ البوليس یعرف؟ - 
 

 .قال مؤمن: �لیاء ال تعرف
 
 �لیاء رائعة، �یف ٔأقنعهتا �لزواج منك؟- 
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 .مل جيب، فأٔمكل كامل: قلت يل ٕانك س�تأٔ�ذين يف جو� ٕاىل مرص

 
 نعم، ولكنين ال ٔأحتاج ٕاىل ٔأن ٔأرشح � ٔأي يشء، مرص ستنكشف � الیوم ٔأو �ًدا. يه الن�اة واملوت، تفهمين؟-

 
 هز� كامل رٔأسه، وقال: ٔأفهمك، ولكنك ال تتلكم،. ٔألن حتيك يل عن ٔأي يشء؟

 
  ....قال مؤمن: ٔأحيك � عن مرص

 
اس�متر مؤمن يف احليك حىت السا�ة اخلامسة، مث قرر ٔأن یغادر املطار مع كامل. مل یبال كامل �لسري جبانب مؤمن، ؤ�نه 
ینتظر الرصاصة الضا� و�متناها. مل تأٔت. وصال ٕاىل املر�ب، صاحف مؤمن ر�ًال ٔأمام املر�ب، ؤأ�ذ منه ورقة، وقال: ٔأ�رب 

 .الضابط ٔأنين سأٓيت الیوم، لیًال 
 

هز� الر�ل رٔأسه �ٕالجياب، مث اختفى. عند دخول كامل املر�ب اس�تقبلته جوا� �لرت�اب، واكنت جتهز حقيبهتا، وجبانهبا 
محمود یبتسم يف خفر. نظر ٕا�هيا مؤمن وهو ال یفهم ماذا �دث بيهنام، قالت جوا� يف حامس: مؤمن، لن تصدق. �اءين 

 .العرض ا�ي ٔأ�مل به طوال معري، سأٔذهب ٔ�معل يف القاهرة، اكن �مل حيايت، ٔأن ٔأصبح ٔأشهر راقصة يف مرص
 

 نظر ٕاىل محمود، فقال مرس�ًا: ٔأ� وجوا� متت خطبتنا الیوم، مفا�أٔة، ا�ذر�؟
 

 ٔأمسك مؤمن بیده، ومهس يف ٔأذنه: فقدت عق�؟ وزوجتیك؟
 

 !قال يف قرف: یتحرقوا االثنتني
 

 فقال: وخطیب جوا� يف روس�یا؟
 

 .فقال محمود: �ركته
 
 ماذا تنوي؟ -
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فقال محمود مرس�ًا: ٔأن ٔأ�يش � ٔأ�، مث ٔأمكل: اتفقنا �ىل ٔأنين سأٔبقى هنا، ستتصل يب ٕاذا احتاجت ٔأي يشء، �رید 

ر�ًال حيمهيا يف القاهرة، فذئاب القاهرة ستهنش جاملها لو مل ٔأمحها، وحتتاج من یتقن العربیة ویقرٔأ العقود، حتتاج من تثق 
  .به، س�نزتوج قبل ٔأن تنهتيي فرتة ٕاقامهتا

 
 قال مؤمن وقد �ىس ٔأزمته ٔأمام حامقة صدیقه: وسوزان؟

 
 �یف لها ٔأن تعرف؟ -

 
 وهذا الزواج صوري ٕاذن؟ -

 
 .مهس �: ا�ٓن نعم، ٕاىل ٔأن حتبين، مث تصبح يل و�دي

 
 .قال مؤمن يف یقني: محمود، جوا� ال ميلكها ر�ل ٔأبًدا. �كرههم لكهم

 
 .ما �دا ٔأ� -

 
  .قال يف اقتضاب: مربوك، ماذا ٔأقول؟ ٔأمتىن لكام التوفيق

 
عندما سار مؤمن لیًال يف اجتاه القسم اكن �شعر �خلطى وراءه تتبعه ٔ�عام� ؤأخطائه. اعتادها ومل یبال هبا. شوارع 

أ�قرص لیًال اكنت هادئة، التقت عیناه بعیين ر�ل ینتظر �حلنطور يف صرب، لعل ٔأ�د الساحئني یقرر اخلروج لیًال . رفع 
 .مؤمن كفه ؤأشار �، فمتمت الر�ل �لسالم. مث قال: �اول ٔأال متوت الیوم

 
ابتسم، توقف ٔأمامه حلظات، ؤأدار و�ه، فاختفت اخلطى. و�ه الر�ل مغطى �شعر رٔأسه وذقنه وعاممته، مل یتبق منه 
سوى العینني احملاطتني هباالت الزمن وخطوط الصدمات، اكن الر�ل یدخن س�ی�ارته يف رشاهة، ؤ�هنا أٓخر س�ی�ارة 

  .س�یدخهنا، وعند انهتاء الس�ی�ارة رماها يف غیظ، ومتمت بعض الش�تامئ
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اس�متر مؤمن ینظر ٕالیه حلظات، مث اجتهت عیناه ٕاىل ا�هنر، ولو مات ا�ٓن ماذا س�یفتقد؟ يه حلظات السعادة و�ك�ل 
�رید ٔأن یبقى �لهيا يف ذا�رته حىت بعد املوت، وینىس لك أ�طامع والضعف والرشور. احنىن ٔأمام ا�هنر، وغسل و�ه، 

 هذه الر�الت ال بد من القيام هبا، وبعض الر�الت ال بد من السري فهيا وحيًدا، ال تنفع شفا�ة أ�صدقاء وال جامل
النساء. ر�الت الظالم الصامتة متلؤها احلقائق ویغمرها السالم. وللك ر�ل �مل مبوت حمقق، بعضهم �رید ٔأن ميوت بني 

ذراعي زو�ة ٔأو حبیبة، وبعضهم �رید املوت وهو �مئ يف خمد�ه، حو� أ�حبة وأ�بناء، وبعضهم �رید املوت جفأٔة بال 
 مقدمات وال �رتيبات. ومؤمن �رید �نصهار دا�ل ٔأعامق ا�هنر، لیفهم حقيقته، ویعرف �یف ینبض احلب يف القلوب،

 .و�یف تتوجه الغرية واحلقد، ومن س�یطر �ىل ضعفه، ومن �رك العنان للنفس تعبث به �یفام �شاء
 

ا�سخت املیاه مب�لفات السفن، حتمل ا�هنر، واحنىن، ولكنه مل یتوقف عن السري. يف ر�الت الو�دة رونق ومعرفة، ولكام 
ا ٔأكرث صدقًا. اكن الطفل  اقرتب من املعرفة زاغ البرص و�رددت احلواس، واكن هو جمرد حزمة من ا��ر�ت ال یدري ٔأهي�

 املنطوي اخلجول ال یبايل �للعب مع الغر�ء، وال ٔأحصاب أ�د�ن ا�تلفة، یبحث ٕاىل ٔأبد ا�ٓبد�ن عن حقيقة ا�هنر،
والرش الاكمن يف �طن الصحراء. واكن املراهق ا�ي ٔأحب ٔأمرية أ�مريات يف یأٔس وجعز، فال هیئته هیئة ٔأمري وال لونه 
لون أ�مراء، واكن العامل �لك يشء، سارد احلاك�ت، ومو�ه السفن واملطارات، یفتح ذراعیه للعامل وحياول الفهم، حييك 
 قصته يف یقني، وختتلط �لیه لك أ�مور. للو�دة مشوخها الیوم، ال بد ٔأن الرا�ة ىه املالذ للكثري�ن، وموته را�ة ٔ�قرب
الناس، أ�خ والس�ند. سكب املاء �ىل و�ه من �دید، مؤملة هذه أ��م اليت خترتق حقائق ال بد ٔأن تبقى يف أ�عامق، 

ؤأمل قسوة ٔأحصاب الرمح یفوق لك ا�آالم، موته را�ة ٔ�حصاب املصا�ر ؤأحصاب لك احلقائق، موته را�ة للكثري�ن، 
ا، �لیاء  .ویطفيء �ر الغل يف قلوب الغر�ء ؤأقرب أ�قارب. ویقيض �ىل حبیبته قضاًء �م�

 
�لیاء... تلعب بنا ا�ا�رة وتقامر مبصا�ر�. یوم مقتل �ن، عندما دّست رٔأسها دا�ل ٔأعامقه و�مت يف اطمئنان، َجتلّت 

الرا�ة، واختفى اللهث وراء املس�تحیل. اكنت حتتاج ٕاىل حنانه، واكن حيتاج ٕاىل ٔأن یغمرها حبنان كمته معًرا بأٔمك� يف 
 انتظار هذه اللحظة وهذا �ستسالم. وبني ذراعیه �اشت و�مت وبي� شوقه یصار�ه وحيرقه، طغى احلنان �ىل لك

املشاعر. �لیاء... لكام ارتعدت ٔأثناء نو�ا، اكن جسده حيمهيا ویغمرها. حيتاج ٕاىل ٔأن �شعر هبا �مئة يف ٔأمان بني ٔأحضانه 
ودا�ل صدره. س�تنسلخ من بني ذراعیه بعد املوت. وس�یرتعرع احلرمان بدا�لها. اكن حيتاج ٔأن جيد الفرصة لیأٔ�ذها بني 

 ذراعیه مرة و�رشح لها. حيتاج ٕاىل ٔأن �شعر جبسدها دا�ل رو�ه مرة رمبا، و�سمع ٔأنفاسها املس�تقرة و�شعر بذراعهيا
حول صدره مرة رمبا. طغت �لیه بضعفها وقوهتا ونفسها الهشة اليت تصارع و�دها لك القبح والرش، طغت �لیه ؤأضعفته 

�شوقها وصدقها، و�لك هذا الوفاء دا�ل رو�ا الربیئة. للر�الت مفا�أٓت وصدمات. ويف بلوغ املراد مرارة من نوع 
 .�اص. فالُعمر قصري رمبا، والتوق مؤمل، واللهفة ال ختمد طوال الطریق، والطریق ال ميهل سالكه وقتًا لیقف و�ر�ح
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كثًريا ما ینهتيي الطریق وسط اللهث والشوق والعطش وإالرهاق. ال ميهلنا كثًريا. مل �كن متأٔكًدا بعد من هنایة طریقه. ولكن 
  .العشق �ربك يف لك أ�حوال

 
يف هذه الر�� اكن ال بد من املغامرة و�ده. فهيي ليست مؤه� لهذا النوع من الر�الت. يه حربه ونفسه اليت یغامر هبا، 

  .ويه حياته اليت س�یقامر هبا. لو شاركها هذه الر�� فستتحطم قبل البدء يف الطریق
 

غسل و�ه مرة ٔأخرى، ماذا س�ی�دث لها بعد هذا الفقد. لٔ��نیة �ریق وطریق سلكه للهنایة. ؤأمه... مرارهتا یعرفها، 
  .طعمها يف مفه

 
مسح و�ه بیده والغضب �س�یطر �لیه، اكن یعرف، واكن یتوقع، ؤأىت هبا ٕاىل هنا لیقتلها هذه املرة قتًال بال رجعة. 

�لیاء، احلمل ا�ي س�یفتته ٔأمام عینيه، اكن ال بد من الرشح، ورمس خطط املس�تقبل، اكن ال بد ٔأن خيربها مبا حيدث، 
 و�رشدها ٕاىل طریق ا�هنایة. مل یفعل، ضعفه وطمعه یود�ن به ٕاىل أٓخر الر�� دامئًا. وهل س�یعرف؟ هل سيشعر هبا بعد
موته؟ هل س�یؤمله ارتعادها؟ وحرسهتا؟ وحيدة مث� يف ر�لهتا. ال أ�ب س�ند، وال أ�خ س�ند. تتنا�ر أ�ر�ام، ویبقى 
احلرمان جيمعهام مًعا. اكن ال بد ٔأن �رشدها، لو مات ماذا تفعل؟ �رمس لها طریقًا بدًال من ٔأن �سقهيا الغف� بني ذراعیه 
ويف ملساته ویرتكها تضمر بعد موته. �لیاء ليست كلك النساء، رقهتا قات�، وال بد من التعامل مع الرقة يف �ذر؛ فهيي 

 تقطع
بال رمحة. س�یرتكها متنا�رة. ٔأشالء بعده، یعرف، فالضعف أٓفة والعشق یفوق لك ا�ٓفات، یعمي البصرية ویتسلق لك 

احلواجز. رمبا بعد ا�هنایة ال یعرف ما �ل هبا، رمبا یوا�ه ٔأخطاءه بعد موته، ويه كثرية. وتلهیه نفسه عن لك يشء، ورمبا 
 .حياسب النفس �ىل ٔأنه مل یفكر ومل یضح، للمصا�ر �ریق �كتبه أ�قدار ویفوق القدرات

 
حلظة الال رجعة، یيضء الكون بضوئه أ��ري، وال یعود من �ارص احلقيقة لیحيك عهنا ٔأبًدا. مل تصبه رصاصة ٔأمري 

  .�ابد�ن، و�اء وقت رد أ�ما�ت وانزتاع احلقوق
 

* * * 
 

د�ل القسم يف خطى �بتة �سأٔل عن الضابط، وعند دخو� طلب ٔأن یتلكم مع الضابط و�ده، فأٔمر الضابط اللك 
�النرصاف، مث نظر ٕالیه الضابط، وقال يف حسم: سأٔقت� ا�ٓن يف اللحظة والتو، تأٔخرت، مل �شهد ومل تنطق، �داعي 

 یعين موتك. ٕا�دامك. ٔأنت قتلهتا، ٔأليس كذ�؟
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 .وقال مؤمن: �سأٔلين ؤأنت أ��مل �لك أ�مور

 
 .قام الضابط ومه� بأٔن یصفعه، ٔأمسك مؤمن بذرا�ه، وقال: ال تفعل. نتفامه، ٔأفضل � ويل

 
مغرور ٔأنت � مؤمن، تظن ٔأن القنوات الفضائیة واجلرائد أ�جنبیة حتمیك؟ �ذرتك من قبل، ستمتىن املوت قبل هنایة  -

 .هذا الیوم
 

ٔأخرج مؤمن من جيبه ورقة، وقال: ٔأرید ٔأن ٔأشاركك هذا التقر�ر؛ فقد التبس أ�مر �ىل بعض الناس، ال بد ٔأنك ال 
تعرف، فأٔنت تبحث عن احلقيقة، وليس عن كبش فداء. يف ا�هنایة احلقيقة �سطع، والكذب ینكشح اكل�ب املسعورة 

 .بعد سامع دوي الصوارخي، يف احلق الن�اة، هكذا تعلمنا
 
 .ال ٔأفهمك -

 
 .اقرٔأ لع� تفهم و�س�توعب، �ي �سخ كثرية مع لك أ�صدقاء واملعارف -

 
 ٔأمسك الضابط �لورقة، قرٔأها يف مصت وو�ه مكفهر، مث قال: مزورة؟

 
  حق�ا؟ ظننت ٔأهنا أ�صلیة؟ -

 
 هل تعتقد ٔأنك �س�تطیع ٔأن تت�داين؟ -

 
ٔأبًدا ال ٔأجرؤ، ولكن هذا تقر�ر الطب الرشعي، یقول ٕاهنا اكنت مریضة وحتترض، ؤأنين مل ٔأملسها. ولكن یبدو ٔأن  -

 .للحقيقة زوا� خمتلفة �ى العارفني �لك أ�مور
 

ر � هذا التقر�ر  .قال يف حسم: س�تعدم، وحياسب من زو�
 

  .مد� ظهره �ىل املقعد، ووضع ساقًا �ىل ساق، مث قال: جئت � بنفيس؛ ٔ�نين ٔأرید التفامه
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  .بل تعمل مع إالرهابیني، ٔأو معیل و�اسوس، �كره مصل�ة بالدك وال تعرف جحم اخلطر -

 
ٔأفهم ؤأس�توعب، ؤأرید منك ٔأن تنساين. تغلق القضیة ٔأو ال تغلقها، ال یعنيين، ولكنين �ارج هذا املوضوع، مل ٔأعتد  -

 .الكذب
 
 .�كذب طوال الوقت، تظنين ال ٔأعرف حقيقتك -

 
 .وعندما ميس الكذب رشف بالدي ٔأجخل من ٔأن ٔأكذب -

 
 .رن� جرس الهاتف، فقال مؤمن يف ثقة: تلیفونك � �شا

 
رد الضابط، تغري و�ه مث ٔأ�لق اخلط. بقى ساكنًا. نظر ٕاىل مؤمن �رهة، مث قال: تفلت مهنا هذه املرة، ولكنين ال ٔأثق 

  .بك
 

هز� مؤمن رٔأسه �ٕالجياب، مث قال يف تأٔ�ید: ٔأعرف. وال ٔأ� ٔأثق بك، نتفق �ىل هذا وال نتفق �ىل ٔأي يشء أٓخر، امسح 
  .يل �خلروج ف�ي معل

 
* * * 

 
ما �دث بني مؤمن والضابط ٔأصبح ُحيىك يف لك ا�الس �ىل املقايه، وبني �دران البیوت، وبني زوا� اجلوامع 

والكنا�س، حقيقة ما �دث ٔأصبحت یقينًا، اللك یعرفوهنا وحيفظوهنا عن ظهر قلب، يف املقايه لیًال �ردد الش�باب قصة 
 شاب مثلهم انترص �ىل ٔأحصاب النفوذ، ومل یوافق �ىل الشهادة الزور. �لس ٔأمام الضابط بو�ه شامخ وقال «ال»، بي�

امجلیع یقول «نعم». سا�ده ٔأصدقاؤه ولك الصادقني حو�، هذا یوم ینفع الصادق صدقه، ال بد من �حتفال هبذا الیوم، 
وال بد ٔأن یصبح عیًدا قومي�ا يف مرص، بدًال من لك أ�عیاد جممتعة، مؤمن اكن حظه دامئًا مجیًال . وأ�قرص لكها تتلكم عنه، 

 وأ�طفال �شريون بأٔصابعهم �حيته وهو سا�ر ٕاىل مع� صباً�ا، وهيمسون: هو من تغلب �ىل احلكومة. هو من
 .قال احلق
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�ا� النشوة ٔأصابت ٔأهايل أ�قرص ؤأسوان وما بيهنام فقط، ومل تصل ٕاىل القاهرة ومل تتعد� البحر و�سافر ٕاىل ٔأورو�، 
فهناك بعد البحر وا�هنر يف بالد الغرب للحقائق خطوط واحضة، وهذه اخلطوط ٔأهبمها مؤمن ٔأكرث ؤأكرث، فبالنس�بة للغرب 

 .ال هو بطل، وال هو مغوار، بل مرمغ �ىل التقهقر والهزمية، فال هو یعرف معىن النرص، وال شعبه یفهم معىن احلریة
رددوا يف الغرب: «مسكني مؤمن ال یقوى �ىل قول احلق، ال بد ٔأنه یعرف اجلاين وال یتلكم، جبان و�ائف.». جتاهلته 
لك اجلرائد هناك، وتالشت قصته، وامض�لت انتصاراته �لنس�بة هلم، وسط أ��داث اجلسام واحلروب القادمة، وبدا 

 .ملؤمن ٔأن لك احلكومات تعرف لك احلقائق اكم�، ؤأن لك الشعوب خيمي �لهيا ظالم �رتباك واحلرية
 

لیًال جيلس الش�باب والش�یوخ يف أ�قرص يف القهاوي وسرية مؤمن ال ترتك ٔألسنهتم. مهس صدیق لصدیقه: ٔأ� ٔأحيك � 
ما �دث. مؤمن �یه ٔأصدقاء كثريون، اللك حيبه، خيدم امجلیع. عندما ذهب لیبلغ عن مقتل الس�یدة الصینية �لكم مع 

 .الطبيب واحلارس يف الطب الرشعي، اكن یعرف ٔأهنم سزيورون التقر�ر
 

قال الصدیق مرس�ًا: مل �كن صینية اكنت ٔأسرتالیة. الصینيون مثلنا، مهنم الكثري، وال ٔأ�د یأٔبه مبوت وا�د ٔأو ٔأكرث 
�ملالیني اكملرصیني. سا�ده ٔأصدقاؤه، تنفع الصداقات يف هذه الظروف، ولكنه دفع الكثري، الس�یدة �ر�ت � أ�موال 

 .��والر، شارك ٔأحصابه فهيا، هذه يه الصداقة
 

ٔأمكل الر�ل يف تأٔ�ید: ٔأ� ٔأعرف لك يشء، مسري صدیقي ٔأ� ٔأیًضا، مسري الضابط اكن �یه رئيس يف العمل یذ� و�سود 
�يش�ته، ر�ل واصل من �بار الضباط. مسعت ٔأن أ�صدقاء ٔأغروه ببعض احلشيش والنساء. صوروه واس�تغلوا الصور، 

  .وطلبوا منه التد�ل ٕالهناء القضیة املزعومة وكف أ�ذى عن مؤمن. بعدها ٔأصبح اكملالك الطاهر مع مسري
 
مسعت ٔأهنم دفعوا � رشوة، رشوة �برية، وطلبوا ٔأن �كف الضابط عن تنغیص حياة مؤمن، ؤأال یطلب منه شهادة »-

 .«الزور
 
غریب ٔأمر مؤمن، ال �شهد الزور حىت �ىل �دوه ا�ي �رید قت�؟ ؤ�ن احلشيش �الل وليس حراًما، ٔأليس مشهوًرا »

 .«مب�الس احلشيش مع صدیقيه االثنني؟
 
 .»قالوا توقف عن احلشيش وامخلر منذ زمن. جيلس معهم فقط. رفاق معر«

 
 .»وهل هناك من جيلس متفرً�ا يف جمالس احلشيش؟ فقدت عق�؟«

153



 
ٔأمري �ابد�ن ینظر ٕالیه ا�ٓن اكللكب الالهث وراء صاحبه يف خشوع وذل. یوم قرر ٔأمري قتل مؤمن عرف ٔأن مؤمن «

مي� مصريه ویعدمه �لكامت قلی�، ؤأنه مل یفعل، ٔأصدقاء مؤمن ٔأ�ربوه، لك يشء اكن مرتًبا بعنایة، وعرف ٔأمري ٔأن 
أ��داء كثريون، ؤأن الصدق ال بد ٔأن ننحين � ا�رتاًما. فلو اكن ٔأمري ماكنه لشهد �ىل أ�م والو�. ولكن مؤمن ٔأمخد 

 » .س�یفه، وال بد من تقدمي فروض الطا�ة ملن اس�تطاع ا�حب ولكنه مل یفعل
 
 
مؤمن ُمغامر طوال معره، خطط للك يشء، ومل یبال �هتدید ٔأمري، وال هتدید ٔأحصاب النفوذ. اكن ُمراقبًا من امجلیع، "

واكن یت�ایل �ىل لك املتلصصني. يف هذا النوع من الرصاع ال بد من التخطیط واملقامرة و�ع�د �ىل الیوم املناسب، 
 ."واللحظة املالمئة. فهذه رصا�ات حتتاج ٕاىل قلب جشاع، وال یقوى �لهيا سوى اجلنويب

 
 ."س�یزتوج من قاهریة؟ �رك لك �ساء الصعید، وس�یزتوج من قاهریة. هذه خطیئته الوحيدة �ىل ما ٔأعتقد"

 
 ."مجی�. ٔأغرته جباملها. من قتل الصینية؟"

 
 ."!قلت �: ٔأسرتالیة"

 
* * * 

 
 .قالت �لیاء لوا�ها يف ٕارصار والزهو مئ� قلهبا: قلت �، قلت � ٕانه خمتلف، وٕانه لن یبيع نفسه

 
مصت أ�ب. ال�م عن بطوالت مؤمن مئ� أ�قرص، وهو یعرف ٔأن زواج ابنته س�ی�دث ال حما�، ومل �كن لیعرتف 

 .لنفسه ٔأبًدا بأٔهنا �ىل حق. ال بد ٔأن مؤمن ٔأخطر مما یتصور، س�یزتو�ا ولكنه سيبقى دامئًا �كرهه
 

سامع انتصارات مؤمن من ابنته متوقع؛ فاحلب یعمي لك أ�بصار، ولكن سامع انتصاراته من ٔأحصاب عر�ت احلنطور 
ومریدي املقايه اكن ٔأكرث مما یتحمل أ�ب؛ فهو أ�ب ا�ي مل یعتد ٔأن خيطئ يف احلمك �ىل ٔأي يشء، هو العامل 

والطبيب، یتلكم وال �سمع، �رشح وال یفهم، �شفي وال ميرض، یعرف وال یتعمل، مث یأٔيت هذا الصعلوك النصاب لینترص 
 �لیه،
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فال �رسق ابنته فقط، بل یظهره مبظهر الناقص وطالب العمل وليس العلمي �لك يشء. �اول ٔأن یت�اىش مؤمن، واكنت 
  .لكامهتام مقتضبة ومبتورة، وقرر ٔأنه سزيور ابنته بعد الزواج، فقط عندما یتغیب الزوج

 
 .ولكنه قال البنته يف ٕارصار: تفاَوَض 

 
 قالت: معذرة؟

 
 .مؤمن ا�ي حتبينه تفاَوَض، حىت لو قال احلق تفاَوَض لینترص -

 
 .قالت يف ٕارصار: ال یعنيين ماذا فعل، ٔأثق به ويف لك ما یفعل

 
قال أ�ب يف تأٔكد، وجناح مؤمن �زجعه ٕاىل ٔأبعد �د: الفرق بني مؤمن ؤأمين هو ٔأن ٔأمين من �ائ� حمرتمة، وال یعرف 

الطرق امللتویة الغتصاب احلقوق؛ �ا بدا � ضعیًفا، ٔأما من حتبني � �لیاء فهو صایع، ال ٔأكرث وال ٔأقل، �س�تغل ویبزت 
 ویلتف حول احلقائق لیصل ٕاىل مراده، حىت لو اس�تطاع ٔأن مينع الظمل فقد اس�تطاع ٔأن یفعل هذا؛ ٔ�نه مدرب �ىل
التعامل مع ا�رمني واملنحرفني. مؤمن قوي ٔ�نه یعرف التعامل مع �حنراف، ؤأمين ضعیف ٔ�نه �ريء. ولكن احلب 

 ٔأمعي. ماذا ٔأقول! ال هيم رٔأي؟ ا�ٓن التفاوض مباح؟
 

قالت يف وضوح: هذا یعمتد �ىل تعریف التفاوض، ال ٔأعتقد ٔأنه تفاوض، �ام فعل مل یتفاوض �لطریقة اليت �ریدين ٔأن 
ٔأتفاوض هبا، ومل یتنازل عن حقه وحق �ريه. سأٔس�متر يف القضیة حلني ظهور احلق، يف احملاو� �مكن �نتصار. هكذا قال 

 .يل
 

مث ٔأمكلت يف قوة: ال تو�د مقارنة بني مؤمن ؤأمين �ىل إالطالق، ؤ�نك تقارن بني ضوء الشمس وضوء بطاریة قدمية 
 .مهنكة، ٔأ�دهام ر�ل وا�َٓخر جبان

 
 .رفع أ�ب ذرا�ه يف یأٔس، مث قال: هو یعرف لك يشء �ىل ما یبدو، جيل خمیف ومغرور، ار�حت ٔأمك مبوهتا

 
  .ربتت �ىل ید أ�ب وقالت: ال تغضب مين
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 .هز� رٔأسه يف استسالم: س�تزتوجينه. ٔأعرف، ال بأٔس
 

 .قالت يف رفق: ٔأيب، ٔأمتىن من لك قليب ٔأن حتسن معاملته وحتبه من ٔأ�يل ٔأ�، ٕاذا كنت حتبين ٔأ�
 

قال يف ٕارصار: سأٔحسن معاملته نعم، ٔ�ن ٔأ�اليق ال �سمح يل سوى ٔأن ٔأحسن معام� زوج ابنيت الوحيدة، ولكنين لن 
 .ٔأحبه ٔأبًدا

 
 .قالت: حس�نًا. �كفيين ٔأن حتسن معاملته

 
 .يف نفس الیوم، �لس أ�صدقاء مًعا یضحكون يف �شوة �نتصار �ىل ٔأ�ىل املر�ب كام یفعلون دامئًا

 
 .وقال مؤمن: لن ٔأس�تطیع البقاء طویًال 

 
 .فأٔ�ا� الصدیقان مًعا: ٔأوامر خطیبتك �لطبع

 
 .ال، ولكنين ٔأمعل مع كامل، و�رید ٔأن یصحو مبكًرا �ًدا-

 
 .مث نظر ٕاىل مسري، وربت �ىل كتفه، وقال: شكًرا

 
جتاه� مسري، فمل یعتد أ�صدقاء تبادل إالطراء ٔأو الشكر، اعتادوا سب النفس والعامل مًعا، واللهو والسخریة من لك 

 .القوى وأ��م الباقية واملاضیة، ال حيمك ٔأ�دمه �ىل ا�ٓخر وال یوخبه، وال �سأٔل عن نزواته وجنونه
 

 .قال مسري يف حامس: مؤمن. عرفت رس كامل
 
  حق�ا؟  -

 
 .نعم. اطلْب منه ٔأن یأٔيت لی�لس معنا، ٔأ�دك سأٔذه� مبا عرفت -
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 .�دى كامل، و�لس أ�ربعة مًعا
 

 .قال مسري يف فضول: مل خترب� بعد ملاذا مت منعك من السفر؟ رمبا ٔأسا�دك
 

 .قال كامل يف امتعاض: ال ٔأرید ٔأن ٔأ�لكم يف هذا املوضوع
 

 ابتسم مسري، وقال: رزقك � مؤمن، طوال معرك حظك ٔأفضل من�ا، يف املال والنساء، ٔأليس كذ� � محمود؟
 

 .قال محمود يف ٕارصار: هو كذ� �لضبط. طوال معره حمظوظ
 

قال مسري يف غرور: تعرف � ٔأس�تاذ كامل ٔأنين ضابط �م، ويل ٔأصدقاء يف ٔأما�ن رفيعة املس�توى، وكنت ٔأرید 
 .مسا�دتك، فسأٔلت عنك وعن سبب منعك من السفر

 
 بدا �ىل كامل الضیق، وقال مرس�ًا: هذا ليس من شأٔنك ٔأصًال . َمل �سأٔل مع�ا ال یعنیك؟

 
ٔأمكل مسري، ؤ�نه ال �سمعه: الغریب ٔأنين اكتشفت ٔأنك مزدوج اجلنس�یة، و�س�تطیع السفر يف ٔأي حلظة، هل تصدق 

 هذا؟
 

 .نظر ٕالیه مؤمن يف ذهول ومل ینطق
 

  .بقي كامل صامتًا. مل ینِف ومل یعرتض، ومل یفقد ٔأعصابه
 

 .قال يف بطء وصوت متحرشج: هذه ٔأوطاننا �سجنك بدا�لها
 

 قال محمود مرس�ًا: ولكنك لست جسینًا، ميكنك السفر؟
 
 !هل تعمل مبا حضیت؟ �زوجيت ؤأوالدي! �لك يشء -
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 قال مؤمن مازً�ا: حىت ٔأمعل مرشَدا �؟ ٔأم حىت تبقى هنا؟
 

 .قال يف یأٔس: لن تفهموا
 

 .فقال مؤمن: �اول الرشح. �س�هتویين ٔأس�باب ٕاخفاء احلقائق
 
مل یمت منعي من السفر، ولكن مت �شجیعي �ىل السفر ٕاىل فر�سا جبواز سفري أ�ورويب و�دم العودة ٕاىل مرص، قال يل  -

 بعض ٔأحصاب القرارات ٕان اخلالص يف السفر، ولكن �ىل رشط �دم العودة، والتنازل عن اجلنس�یة املرصیة. ماذا ٔأفعل؟
 

 !قال محمود يف تلقائیة: �سافر طبًعا. هل تتساءل؟
 

قال كامل يف مرارة: ٔأبقى �دًدا �لسجن وحبيًسا، ٔأو ٔأ�ادر بال رجعة، جعیب ٔأمر بالد�! تعذبك بطرق خمتلفة، حبهبا 
 .و�رهها، وٕاذا �ادرت ٔأصبحت �هئًا بني جعیج البرش بال مأٔوى، وٕاذا بقيت جترعت اخلوف ؤأتأٔقمل معه

 
 ساد الصمت، مث نظر ٕاىل مؤمن وقال: ماذا كنت س�تفعل؟

 
مل جيب، فأٔمكل كامل: ٔأبتعد عن زوجيت ؤأوالدي، ٔأ�رك العامل من حويل من ٔأ�ل زوا� ال ٔأس�تطیع ملسها �سكن بدا�يل، 

  !وطن هيددين ویقهرين وليس يل سواه. مشلكة
 

 !قال محمود مرس�ًا: هل كتبت كتاب �رخي فعًال؟ ملاذا مل تت�ه ٕاىل اجلغرافيا ٔأو الفزي�ء؟
 

قال مؤمن وهو یزتمع اجلدیة: ال متزح � محمود، هذه مأٔساة، ٔأس�تاذ كامل، ا�ذرين ٕاذا كنت قد اقرتحت �لیك ٔأن �سافر 
  ٕاىل مرص هذه املرة، س�نغري املسار، ما رٔأیك يف جنوب ٕافریقيا؟

 
* * * 

 
ٔأمسك مؤمن بیدها، وقبلها قب� طوی� تلخص لك ما يف قلبه.فقالت: ؤ�نين عشت معري ٔأحبث عنك، ٔأحبث عن 

 .حقيقة من ٔأ�ون، ٔأنت تعرفين ٔأكرث من نفيس
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هز� رٔأسه �ٕالجياب، نظرت �لیاء حولها ويه متيش جبانبه وسط السوق، مث قبلته يف �ده قب� �اطفة، ابتسم يف رىض 

 .عن لك العامل
 

 .قالت : ٔأ� أٓسفة، ال بد ٔأنين ٔأحرجتك ٔأمام امجلیع
 

  .قال يف حسم: سأٔ�زو�ك الیوم
 

 ابتسمت يف ارتیاح، وقالت: مىت ٔأحببتين؟
 

 نظر ٕا�هيا يف دهشة، مث قال: ماذا؟
 
 ٔأعين؟ مىت شعرت بأٔنك حتبين؟ -

 
  .مصت حلظات، مث قال: رمبا یوم رٔأیتك يف احلفل �جللباب الفرعوين

 
 نظرت ٕالیه يف ریبة، مث قالت: كنت ٔأمتىن ٔأن �كون قد ٔأحببتين من قبل يف مصت ؤأ� ال ٔأعرف؟

 
قال يف تأٔ�ید - واملوضوع �شعره بعدم ارتیاح -: �یف ٔأحبك من قبل؟ ٔأ� ال ٔأتذ�ر ٔأننا تقابلنا يف اجلامعة. كنا مًعا يف 

 .اللكیة، ولكنين مل ٔأتذ�رك. ال یو�د يشء امسه حب بال ٔأمل، حب من طرف وا�د، ال تصديق هذا ٔأبًدا
 

  .قالت ويه متعن النظر ٕالیه: نعم، معك حق
 

رون الضعف  ٔأبقت احلقيقة بني طیات النفس، ال تنطق هبا ٔأمامه ٔأبًدا. فللحقيقة طعم للضعف والیأٔس، والر�ال ال یقّدِ
 .وال یوا�ون الیأٔس، ال بد ٔأن یبقى املايض مشرتًاك بيهنام، یعرفه لك �ىل �دة وال یتلكامن فيه بقية العمر

 
ت بأٔصابعها �ىل یده، وقالت: وا�ٓن عندما تزتوجين ومتلكين ٔأصبح مثل لك يشء �فه وقدمي، وتبحث عن عشق  مر�

 .أٓخر صعب املراس
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نظر ٕا�هيا يف حنان وهو مل �زل یبتسم وقال: احبيث يف هذا املاكن يف ٔأعامق نفسك عن إال�ابة، تعرفني، ال بد ٔأنك 
تعرفني. ٔأنت �لنس�بة يل �ارج نطاق الكون، وستبقني هكذا النهتاء العمر وانكشاف لك احلقائق. ٔأنت من تعطني 

  .لر�ليت هدفًا وطریقًا
 
 �سحرين لكامتك دامئًا. س�تحيك يل بقية القصة؟ -

 
 ازدادت قبضته �ىل یدها وسار معها متجهًا ٕاىل وا�ها: ٔأي قصة؟ قصة أ�مرية؟

 
 .ٔأراحت رٔأسها �ىل كتفه: لك القصص

 
ٔأ�اط كتفها يف قوة، ؤ�نه یعترصها لتنصهر بدا�� ٕاىل أ�بد، وتبقى معه �هنایة لك الر�الت، وقال يف تأٔ�ید: ٔأحيك � 

  .لك القصص
 
 .�مكل يل قصة أ�مرية ٔأوًال  -

 
 .يف هذه احلا� ال بد ٔأن ٔأغوص يف ا�هنر لیًال ٔ�عرف بقيهتا -

 
 ال، ال تَُغْص يف ا�هنر لیًال، هل يه قصة حقيقية؟-

 
 ما رٔأیك ٔأنت؟-

 
 .حقيقية، �لطبع-

 
* * * 
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التضحیة �ملال قلی� ٔأمام التضحیة �لوقت والوفاء �لو�د، اكن مسري مبتسًما مبهتً�ا وهو �سمل مؤمن توءمه، و��ن يف 
 .الثامنة، ویقول: �لمهام لك يشء عن �رخيهام

 
 .ابتسم مؤمن ابتسامة مصطنعة، وقال: من ٔأ�� ٔأنت فقط � صدیق العمر، ال ٔأفعل هذا ولو �ملالیني، ٔأنت تعرف

 
 .هز� رٔأسه �ٕالجياب: ٔأعرف. سأٓ�ذهام منك لیًال، �یك یوم اكمل معهم يف أ�قرص

 
 .صاحف مؤمن صدیقه، وقال: مسري، ٔأ�دك بأٔهنا س�تكون ر�� العمر �لنس�بة هلام، ر�� لن ینس�یاها قط

 
رفع أ�ب یده �لسالم لٔ�طفال واختفى، بدٔأ مؤمن ر�لته، واكن معظمها التفاً� حول الو��ن ومنعهام من �دش ا�ٓ�ر 
والكتابة �لهيا واجلري وراء أ��انب. جرى الثالثة مًعا بني ٔأراكن الكرنك حىت وصلوا ٕاىل الب�رية املقدسة، فقال مؤمن: 

 .هذه يه الب�رية املسحورة. هنا یصنع القدماء حسرمه
 

 نظر الو� ٔ�خيه، مث مهس: نرید دخول امحلام، هل ميكن دخول امحلام يف الب�رية؟
 

 !قال مؤمن مرس�ًا: ٕا�ك! ٔأ�ركمك هنا يف املعبد �ىل الفور
 

 .نظرا ٕالیه يف فزع فأٔمكل: تعالیا نذهب ٕاىل امحلام مث نعود لنمكل القصة
 

 .قال الطفل: ملاذا یصنع الفراعنة ال�ثیل العمالقة؟ رقبيت ال تصل ٕاىل و�ه الفرعون
 
 هكذا اكن الفرعون �رى نفسه؟ -

 
 هل اكن هبذا احلجم؟ -

 
 يف البدایة ال، ولكنه ٔأصبح هبذا احلجم عندما رٔأى نفسه هبذا احلجم، تفهمون؟ -

 
 .نظر لك طفل ٕاىل ا�ٓخر مث قال ٔأ�دهام: ٔأ� ٔأرى نفيس ٔأسًدا معالقًا ٔأكرب من لك هذا املعبد
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  .ؤأمكل ا�ٓخر: ؤأ� ٔأرى نفيس زرافة ٔأطول من لك الفراعنة

 
 فقال مؤمن: حس�نًا

 
 حس�نًا ماذا؟ - 
 
  .ٔأنت زرافة، ؤأنت ٔأسد - 
 
 ولكهنا ليست احلقيقة؟ - 
 
 ٕاذا اقتنع� هبا مث حنمتوها ٔأو رمسمتوها تصبح احلقيقة، وا�ٓن ٔأمغضا ٔأعینكام، هل �ر�ن ٔأنفسكام ٔأسًدا معالقًا وزرافة؟ - 
 

 .هز الطفالن رٔأس�هيام �ٕالجياب يف حامس
 

 .فقال مؤمن: مل یتب�َق ٕاال الرمس وتصبح هذه حقيقتكام
 
 .�یف؟ ٔأرمس نفيس ٔأسًدا معالقًا؟ ال ٔأم� ورقة �برية هبذا احلجم - 
 
  .نعم، يه مشلكة الورقة. عندما جتد الورقة الكبرية، و�رمس نفسك ٔأسًدا معالقًا تصبح هو. وتصبح هذه حقيقتك - 
 
 تعجبين الر��، هل س�نعود ٕاىل الب�رية املسحورة؟ - 
 

* * * 
 

 متت حبمد هللا
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 :  للتواصل مع املؤلفة
 

  reembassiouney@hotmail.com  الربید إاللكرتوين :
 

   : https://www.facebook.com/reem.bassiouney  الصف�ة الرمسیة
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	Page vierge
	Page vierge

