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 مراوغة

أملك سكينا يف مطبخي، مل أكن يف يوم من األياام دااناايا،   
لكين أفكر جايا يف االستعااة به خارج اساتخااماهه اععتاا، ،      
استمر هذا الشيخ اعقرف يف ثرثرهه. سأقطع لسااه، ندضوا آخر  ذا 
لزم األمر. دلبة سجائري فارغة، ناجلو كئيب نمثري للعانااية، نهو 

أسبابا نجيهة للفتك به. قا يكاو  اقات      -فوق ذلك- يعطيين
أحاهم من احليا  ح  معقوال حىت بالنسبة لرجل مثلي ال ميلك سوى 
أسباب هافهة ليفعل ذلك. "دمي مبارك"، دّم للجميع، نليس دّماا  
ألحا. رجل مشا ، مبتذل، نموهوم. حيب مسا  كلمات هنم دان  

ذلك. درفت ذلك يف اعقهى، هوقري اآلخرين له ،ن  أ  يكو  أه  ل
دناما باا يل جايرا بارجة من االحترام هناسب شيبته. كاات غلطيت 
من البااية، عا فتحت له باب جحري هذا، نقبل ذلك دناما مسحت 
له بأ  يكسر احلاجز الذي أضعه بيين نبني الناس. الوحاا  سايئة   

اهفي، نخمالطة الناس أسوأ. مل أكلم أحاا منذ أيام طويلة، بعات ها  
ليس لاي من أكلمه أن يكلمين. دمي مبارك هو الوحيا الذي امتاا  

 ك مي معه ألكثر من مخس ،قائق طيلة دام كامل.
ما زال يثرثر. أشعل التلفاز الذي بقي ،ن  نظيفة منذ جئات  
للسكن هنا. حيانل أ  يثبت يل أاه يفهم دلى حنو ما كل ما جيري يف 

لفنت اليت حّلت بنا، قال حياثين. العامل. اليهو، سبب كل اعصائب نا
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هذه زيارهه الثااية يل. اقترب من التاسعة مساء، لاي شرفة نحيا ، 
هطل دلى ساحة هتوسط العمارات نهرهع فيها طوال الليل الكا ب  

 نالقطط الشبقة، هعو،ت أ  أجلس فيها نأسهر حىت الفجر.
 الصمت حكمة.. ختم يقول. -

نأجلس معه داريا لريحل  بايسأبصق دلى نجهه أن أاز  ثيا
نيتركين. ختربين ظنوين أ  ذلك ما يرياه.  اه حيرمين مان فساحيت   
الوحيا ، بأ  أجلس يف الشرفة نأهأمل هفاهة العامل  ذ يسترها الظ م، 
أن ألقرأ دلى ضوء خافت ال يثري ااتباه اجلريا . أفعال ذلاك بعاا    

ائري. منتصف الليل، نأخاف أحيااا حىت من أ  يكشفين مجر ساج 
الطابق األخري امتياز ال يضاهى. يبان أال أهل له، جاء من بعيا، من 
مكا  ال خيرب به أحاا. لاّي يقني بأ  هذا العجاوز خيفاي خلاف    
ابتساماهه اعتكلفة هارخيا أسو،، ناوايا أكثر سوا،ا. نناضح من ك مه 

 أاه حيب اعال نال شيء آخر.
 ل؟ أين أهلك؟من أين أات؟ نمل مل هتزنج.. ماذا هعم -

صرت  اسااا ال يبايل بأي أمر مهما كا  جلي ، غري أ  أسئلته 
الذي يعتريه حناوي.  باي ال أفهم حالة الفضول الغ باي.هثري غض

خرجت للشرفة نهركته. ميعن النظر يف مقامة األخبار، يعّال اظارهه 
 فوق أافه، نيتنها. أخريا سكت قلي  نهوقف دن التغوط يف أذين.

ين يف أنل يوم ،خلت فيه للمقهى الذي ميلكه. أها   اقترب م
بك بيننا، أات مثل نلاي.. أمسعين ذلك نك ما آخر يشبه مغازلاة  
رخيصة. اهفقنا أ  يكو  ما أشربه دلى احلساب، الافع آخر الشهر، 
نال ك م آخر بعاها بيننا. ال يرها، اعقهى داا،  ساوى بعا     

ظهرها.  اه قريب جاا، لاذا مل   اعتقاداين نحثالة ممن أدطتهم احليا 
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أفكر يف هغيريه بالذهاب آلخر، كما أين أمحل أحيااا فنجا  القهاو   
نأقفل راجعا  ىل الشقة. رجل مري  بالفضول، نيااخل أافاه يف   
مؤخرات من حوله ،ن  ،ا . أحانل أ  أجتاهل اظراهه، هو نمجادته 

يف  الصفيقة، أ،خل فااكب دلى جريا ، ،ن  أ  يكو  لاي رغباة 
االط   دلى أي خرب. هبعين أحاهم يوما  ىل حمطة احلاف ت، نقمت 
بتضليله. فهمت مما يصلين من أحا،يثهم أاه خمرب أن قوا، جلهة ماا.  

حىت اآل . كياف  باي دمي مبارك هو الوحيا الذي جترأ نطرق با
درف الشقة؟ قال  ين نحيا نب  دمل، ندرض دلّي مشااركته يف  

.  ذا ُنفقنا فيه )قاهلا هكاذا بصايغة اجلماع     أمر مل يفصح يل دنه.
ستصبح ملكا، أما بالنسبة له فزدم أاه مل يبق له متسع من العمر حىت 
يطمع يف شيء. مل خيلف ك مه أي فضول بااخلي ععرفة أمر يعتقا 
أاه سيجعلين ملكا. رجل مبالغ فيه، ندلى األغلب مشابوه ندلاّي   

ج ،ائر  هطلعايت، ،ائر  ضيقة احلذر منه.. ملك؟ ذلك يقع دمليا خار
نمثري  للسخرية، نيستحق صاحبها رثاء خاصا. ال يهم، أااا دباا   
قذر، ال يعرفه أحا نال يأبه له، نهذا يرضيين متاما. أخريا ماّل ماين   
ذلك الكائن، أطفأ التلفاز نخرج بعا أ  ألقى الس م نمل أر،. رأيته 

ة. مل أسأله دن سبب يعرج يف الساحة، نقف قلي ، مث غا،ر بثقة هام
درجه، لكين أكا، أجزم أ  اظارهه جمر، متويه، كل شيء فيه مرياب  

 حىت ابتساماهه.
يف العمار  اعقابلة هعو،ت أ  هقابلين يف جلسيت الليلية الطويلاة  
مراهقة صغري ، هنظر  يّل، هلوح بياها رافعة هاهفها، نهشري  يل باأ   

اهلاها أحياااا، نأر، يف   أدطيها رقمي.. نبأهنا نحيا  نمتاحة. أجت
أحيا  أخرى بابتسامة ال هكشف دنها العتمة. أاا داجز دن ارهكاب 
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محاقة  غواء غرير  مثلها، نزاها يف التحلي بأي فضيلة أن ا،دائهاا  
حىت أمام افسي. أريا أ  أديش ،ن  صور  أن ااعكااس. شارفتها   

ست جائعا مغلقة نأاا ال أزال أاتظر. ال أ،ري ما الذي يشاين  ليها. ل
لارجة جتعلين أكسر صيامي الطودي الطويل دن النساء بأي جيفاة  
هادو كل من يقترب منها. نمع ذلك أجاين معلقا.. شاغف.. أمل  
أشف من الشغف ألي شيء؟ سأدتل ثااية. هبان اجلهة اليت هعلقات  
هبا مؤخرا مظلمة ال حتيل دلى شيء. هبا عكابر مثلي. ألقات، قبال   

فتها. قطعت ادتكايف نازلت متباطئا أللتقطهاا،  أيام، نرقة أسفل شر
كاات خفقايت هنتظم دلى  يقا  آخر. نرقة صغري  مطوية نمعطر ، 
مكتوب دليها حبرب نر،ي رقم هاهفها. دات أمحلها نأاا أكثر هعلقا 
بشرفتها. مل أشر  ليها، نهي هرقبين نأاا آخذ الورقة، بأين ال أملاك  

كما أين ال أملك مثن شراء آخار   هاهفا. ذلك هرف أاا يف غىن دنه،
لتلتقي خفقاهنا يف منتصف اعسافة بني راة نأخرى. مفلس مثل مقامر 

 أهرب من هوجيه السؤال لنفسي. باي؟فاشل. أهكو  مغرمة 
هذه الليلة، أدتقين الشيخ بعا مشقة، جلست يف الشرفة أهظاهر 

 ، ه دبين أمام افسي بأين ال أهطّلع  ىل أ  هطل دلّي. العاهر  الصغري
بالغياب بني ليال نأخرى. بقي الكتاب مغلقا فوق الطانلة الصاغري   
أمامي مل أفتحه. أشعر أين خاما نمتبلا كثور خمصي. ران،ين هوقاع  
قوي بأهنا ستنال مين.. لن أكو  فريستها األنىل نال األخري .. جمر، 
ذكر يسجل حضوره بني فخذيها، مثله مثل الكثريين قبله نبعااه.  

ا هكو  داشقة حقيقية موبوء  باحلرما  نبالتطلع، لكن من ذي نرمب
اليت هعشق خياال نهتطلع  ليه؟ رمستين يف خميلتها حاىت ،ن  أ  متياز   
م حمي. أاا كائن ليلي أغلب الوقت، نالليل مسرح للشهو  نمردى 
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خصيب لكل خيال جائع. خيايل مستنفا نقاحل، ال أحب التبااكي  
دلى ذلك من األساس. هارخيي مع النسااء  دلى افسي، نال قار  يل 

يادو للخجل، أاا دامي اخلرب ، نال شيء يّف هغّير منذ كنت مراهقاا  
 سوى أين صرت خاماا، حم  رما،.

الثالثة فجرا. اجلو بار، قلي  لكين ملتهب أرقب مطلع خياهلاا.  
مهمت بأ  أستحم ألداقب جساي ألاه يعصيين يف الوقات الاذي   

يكو  طّيعا، هكاسالت يف آخار حلظاة.  را،يت    أحتاج فيه  ىل أ  
الكسيحة هي دليت اعزمنة. هذيا  فارغ. سأغلق ،فيت الشرفة نأخلا 
 ىل النوم. مل أازل للمقهى منذ أسبو ، نقا أحانل أ  أفعل غااا     
استطعت. أهذكر دمي مبارك، كا  قانمه  يّل  يذااا بليلاة هشابه   

نال أاا قرأت شايئا. ليسات    نجهه.. ال اور الشرفة اعقابلة الح يل
خسائر فا،حة بالنسبة يل، ما خييفين حقا هو أين أهعلق هبا، نأاتظار  
الغا. ،سست باين حتت الفراش ألموت موها صغريا. رأسي دلاى  
الوسا،  ثقيل، ليته ُقطع يف هلك احلا،ثة القامية. كنت ألكاو  اآل   

 مان  هناك يف األدلى أضحك طوي  دلى األقاار اليت هنبت حصايت 
 احليا .

قال كل من مسع بتلك احلا،ثة بعاها  ين قا جنوت من اعاوت،  
اختلفت زانية الرؤية اآل ، نالزمن كفيل بتصحيح اعقوالت. حظيت 
بفرصة أخرى للحيا ، نلن أ،دي أين أحسنت استغ هلا، فرصة رمباا  
كا  سيستغلها آخرن ، أكلتهم هلك احلرب الشرهة، بشكل أفضل. 

بني لآلهلة. يف دشرية النار نالامو ، كا  كل فريق يقتل ُقاِّموا كقرا
اعذابني ناألبرياء دلى السواء ليتقرب هبم  ىل آهلته الاموية.. أمري يف 
اجلبال مري  بإميااه أن مسلح اظامي هابع للسلطة يريا أ  يترقى يف 
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اهلل نحاه يعلم كام مان    !،ين الرب يا الرهب دلى أش ء القتلى.
ن قتل نمل ُيعرف دنه شايء بعااها، نال أي آهلاة    قربا  اختفى أ

التهمته. اخُتطفُت من دلى ااصية الشار  الوحيا يف قريتنا، هناك يف 
سرج الغول مشايل سطيف، مع مراهقني آخارين. كااات فجيعاة    
ألهلي، نكا  الزمن سيتوىل معاجلتها كما يفعل ،ائما، لكين كنات  

حيايت. مل يعارف  أقرب ما أكو  للخ ص من أي حلظة أخرى يف 
ذلك الرجل الذي كا  يتعان  مع فرق اعوت، نأاقذين مناهم عاا   
درفين، أي قطار آخر للموت نضعين دلى سكته. مارت سانوات   
طويلة بعاها، كنت أجلس يف بيتزيريا يف شار  حسايبة، جائعاا   
نخمذنال، دناما رأيت منقذي ياخل. هكور جسمه نهتاال حلام   

 يتذكرين، يكفي أاه هعّرف دلاّي يف  نجهه، حىت أاا هغري شكلي نمل
هلك الغابة نالضباب يلف كل شيء. بت ليليت الوحيا  كمختطاف  
مقياا نمعصوب العينني، هبولت يف سرنايل من اخلوف نالرب، نأااا  
أمتتم ،ن  هوقف مبا أحفظه من قصار السور. ،دوت اهلل حىت الفجر 

حلاياي يفتح، بأ  ينجيين، نهوقفت دن الاداء بعا أ  مسعت الباب ا
قّارت أ  أنلئك أقوى من أي أحا، نأ  اهلل قا ختلى داين. دلاى   
حافة الوا،ي، بغابة اعوت، ازدوا الغطاء دن نجهي،  اه من قريتناا،  
صرخ يف نجوههم، هلميذ يف الثااوية نال د قة له بشيء. قمت من 
مكاين ندااقت الكهل الذي أصبح دليه. ذكرهه بالواقعة، كاات اعر  

نىل اليت أدااق فيها أحاا بتلك ابحمبة نميلؤين قار مماثل من االمتنا  األ
جتاهه. بعا كل ما دشته بعا "جنايت" من اعوت، أهساءل اآل  من منا 
ماين لآلخر؟ ،فع يل مثن السااانيتش نأدطاين مصارنف جياب   
نرحل. كنت مثريا للشفقة حقا، مع أ  األصعب كا  بااتظااري.  
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بأيام، نصرت فائضا دن احلاجة، نبعاا ااتاهاء   هوفيت خاليت قبلها 
العزاء مل أاتظر حىت يصرح يل أبناؤها بذلك. أدذرهم، أااا افساي   
أرى أين زائا أينما ذهبت. حتّملتين يف بيتها سنني طويلة عاا جئتاها   
هاربا من اعوت، نقررت أال أمتا،ى يف استغ هلا حية نميتة. حصلت 

فضلها. اعوت يضع هناياة لكال   دلى البكالوريا ن،خلت اجلامعة ب
شيء. استعضت هبا دن أمي، كاات امرأ  صارمة مع أبنائها نماع  

 ذلك بقيت هعاملين بشكل خمتلف.
صور أمي يف ذاكريت غري ناضحة، بعيا  نمشوشة، نال داطفة 

عا سقى باي هشاين  ليها. أحيااا أفكر أين نلات ،ن  أم، من ظهر أ
اللحاق هبا، كا  حيبين حّبا ال مثيال   يفباي مبائه التراب. مل يبطئ أ

هلا، لكن من الواضح أاه كا  حيبها أكثر مين، لذا هبعها نهركين أااا  
نأخي دّمار. زنجة دمي ال هنجب الذكور، ننجات يّف فرصاتها،  
أحاطتين باالل استثنائي، نمل أخيب ظنها،  ذ أ،يت الانر مبا يناسب 

نضربنين أحياااا، كان    امتيازات الطفل الوحيا. غارت مين بناهتا
يكرباين سنا بكثري، هلصصت دليهن كثريا نهن هغتسالن أن هغاري    
ثياهبن. دشت حيايت أؤ،ي أ،نارا ليست يل، أن أحل مكا  من غاب 
أن هأخر نمل يأت.. طارئا يف حيا  طارئة. هوفيات زنجاة دماي    
بانرها، قال الطبيب يف هقريره    سبب الوفا  سكتة قلبية، بينماا  

رف أ  لعنة هتبعين قضت دليها. أاا بار  يف اغتياال مان   كنت أد
أحبوين.. أ  حيبين أحاهم فتلك نصفة ااجعة عوت نشايك. أيان   

لكل أنلئك الذي أحبوين ب  حاان،؟  باي احلب الذي محلته يف قل
هوقفت دن زيار  قرب خاليت نقبلها قرب نالاي نزنجة دمي نأاا ابنها 

تقينا قبل سنوات يف دزاء خاليت، البايل.. كيف حال أخي دّمار؟ ال
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قال  اه يشتاق يل ندلّي العو،  لسرج الغول. أشتاق له اآل  جااا،  
أدرف أاه حيبين نأين مقصر يف حقه.. لكين ااقطع دنه مان أجال   
مصلحته، فحياهه دناي أهّم من حيايت، نال أرياه أ  جيّرب الوصفة 

 الناجعة.
حلال دنااا هناا؟  هل هناك از،حام نضجر يف األدلى كما هو ا

أهصور أ  يف السماء العليا قادة هعرض فيها كال احلتمياات الايت    
شكلت حياهنا ناألقاار اعمكنة نابحمتملة لكل مان داشاوا دلاى    

 األرض.
أمسع صراخه، حيّاث من ال يراهم سواه، يعاهبهم دلى ماوهتم  
م اعبكر، يتشاجر مع جريا  قاامى، نخيرب زنجته الراحلة أّ  دليه القيا

مبكرا للحاق بشيء خمتلف يف كل مر . شاخ اعسكني نباأ يصايبه  
اخلرف. لن أاسى ما صنعه ابنه مرا، من أجلي، نمع ذلك أراه اذال. 
،فع المرأ  مثن ردايتها لوالاه، مث هاجر نهركه نحياا. دشت حيايت 

أذهب دنا نالا صايقي، يثري امشئزازي بلعاباه،   باي.حمرنما من أ
هوقعايت، يكّو  مج  غريبة ال أفهمها. أظناها   نخيرق ك مه سقف

حتيل  ىل مزيج من اخليال ناحلقيقة، اعاضي الاذي أرا،ه نمل يكان،   
ن ىل احلاضر القاسي الذي مل يتوقعه. أشفق دليه، أحيااا ينا،يين مرا،، 
نأحانل من جهيت أ  أر، الاَّين، منحين ابنه الشقة ألسكن فيها ،ن  

اها قامي، ال أدلم كيف حتصل دلاى شاقتني   أ  أ،فع له ،ينارا. جم
متقابلتني، من سكنات اجتمادية هاس فيها احلكومة مجو  اجلارذا   
ندائ هتم، نمتّن دليهم هبا، هذا البلا خادة كبري . ال ميكنين الناوم  
نأاا أمسع صراخه. يستحق هذا الشيخ التعيس ميتة رحيماة، نقاا   

 الطعام، مث هراجعت. فكرت جايا، قبل أسبو ، أ  أ،س له شيئا يف
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جافا نأقسى من أ  ُينزل بضعيف مثله رمحة مماثلة.    باي أصبح قل
مرا، يستحق أ  يعام دلى اخلازنق، مل يقّار اعمة نجاو، األب يف  
حياهه نذهب  ىل أعاايا. هعو، آخر مر  رآه فيها  ىل أكثر من سانة  

ل يف خلت. كا  يهتف يل مر  كل شهر ليطمئن دلى نالاه،  اه فاش
التمثيل نيفضحه صوهه، أظنه كا  يريا أ  يسمع خرب نفاهه، نهوقف 

 متاما دن السؤال دنه منذ ستة أشهر.
أدرف سري  الشيخ، يستعيا أمامي ،ن  هرهيب ذكريات بعيا ، 
دن الفقر نالطفولة القاسية، ندن الثور . ميسح النسيا  أحيااا كال  

واظب دليها. كثريا ماا  ذاكرهه، فيضيع منه حىت امسه،  ال الص  ، ي
ينسى بأاه قا صلى فيصلي مر  ثااية نثالثة، ينقص ركعة أن يزياا،  
نيؤ،يها غالبا ،ن  أ  يتوضأ. جلبت له حجرا ليتيمم به. بعا أياام  
مسعته ينا،ي دلى مرا، بأدلى صوهه، كا  غاضبا نحزيناا، رشاق   
 شاشة التلفاز باحلجر. جريت  ليه ناحتضنته، نجاهه يشهق كالطفل،
نأشفقت دليه قلي  نلعنت حظي. ال أ،ري ِلم مل أهعاطف معه كليا. 
فكرت أاه كا  قاسيا نظاعا يف حياهه نيستحق هذه النهاية. جمار،  
ظنو  اسيتها يف احلال. اشتريت له هلفازا آخر أكرب نأغلى، نرميت 
حجر التيمم يف كيس القمامة..    كا  قلبه اقيا، يكفيه ذلك جااا  

يتابع حمطة هبث القرآ  ،ن  هوقف، حيب صوت دبا ليصلي. اهركه 
الباسط دبا الصما أكثر من غريه، نيشع نجهه اورا دناما يسامع  
ه نهه. رجل راسخ اإلميا  أن حيانل هاارك ما فات.. يذكرين مبعلم 
القرآ  يف قريتنا، اع مح اعتقاربة ننقار السّن. أهذكر مسح اللاوح  

ناحلرب الذي كا  صوفا نأحرقنااه.  بالصلصال نالانا  نقلم القصب 
أرجح أ  يكو  قا مات، مل أكن شقيا مثل بقية األطفاال، كنات   
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بلياا نال مباليا نكا  ذلك يستفزه، نال أظن أاه أحبين كثريا. مان  
حسن حظه ن ال لكا  رحل باكرا، فمن حيبين يلقى حتفه. أاا أساحمه 

يا.. ما موقاف  دلى كل فلقة هورمت هبا قاماي فك م اهلل ليس جماا
 اهلل مين مؤخرا؟

ال هقبل احليا  مبنطق ال دب االحتياطي، لكين صرت كاذلك  
بالنسبة عرا،. يوفر يل مأنى نأكو  بالقرب من نالااه، حارساا،   
مرافقا، نباي  دنه هو. يعو، للرجل نديه أحيااا نيارك متاما أ  ابنه 

م ابناه حاىت   ختلى دنه، نأين لست مرا،، أظنه يتعما أ  ينا،يين باس
نهو يف كامل نديه نذاكرهه متقا . فهم االهفاق، نرمبا هصاحل ماع  
الوضع اجلايا، كما فهمت أاا أ  ابنه استخامين بنذالة أاا ممنت لاه  
كثريا من أجلها. أغلق دليه الباب حىت ال خيرج فيضيع يف الشوار ، 
ام أمحيه من أي ،خيل، أ،فع فواهري الكهرباء ناعاء، أشرف دلى اهتم

اعرأ  بالبيت، نأافحها باألجر  كل شهر.. بقي من العام اعتفق دليه 
أقل من شهر ناحا. أاا شاكر لصايقي دلى حنو ما، نظفين ككلب 
حراسة ،ن  أ  يشعرين، ن،ن  مؤه ت سابقة، حاسة الشم دناي 
ضعيفة لكن مسعي قوي جاا. افات اقو،ي ندشت أياما صاعبة يف  

ا ما آكله أحياااا، نال مثان الصاابو     هذه السكىن، دمليا مل أج
ألستحم. أ،خلين ضمريي يف صرا  أبله، لست لصا لكان بعا    
اعشك ت هتطلب حلوال داجلة مهما كا  اودها. أحضرت سايار   
أجر  نجررت الشيخ  ىل أقرب مكتاب برياا ليساحب منحاة     
اجملاهاين. مبالغ متراكمة، كا  مرا، الوحيا الذي ميلاك هوكيال   

أهنا ثرن  قياسا بوضعي. اشتريت له كبا خارنف،   سحبها، نجات
طهوهه نأكلنا معا، باا سعياا مثل طفل، ناحتفلت باالاتصار دلاى  
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ضمريي بقارنرات من البري . سقطت بااخل  حااها حشر  قاذر ،  
ختلصت منها، مث صببت ما بقي من القارنر  يف جويف كأ  شايئا مل  

باداة الكتاب يف     ىلباي حياث. نجات افسي جمربا دلى بيع كت
ساحة الربيا اعركزي ألهابر أموري. كنت قا صرفت آخر ،ينار من 

قبل ذلك. مل يعا لاي ماا  باي اعبلغ الذي قبضته مقابل بيع حاسو
ميكنين بيعه ،ن  خجل. اختذت قراري بأ  هكو  يل حصة من منحة 
الشيخ، ضما  اعأنى ليس مكافأ  دا،لة ألبقى بالقرب منه ،ائماا.  

مرا،، نكا  دلي هغيري االهفاق جلعلاه أكثار دااال، مث       خادين 
 الك ب ال جتيا احلراسة نهي جائعة.

من أكو  أاا حىت أطلق األحكام دلى اآلخرين؟ كا  مرا، ازقا 
نمنافعا، نمع ذلك ادتربه طيبا دلى حنو، لكنه زير اساء  ذا كا  من 

ناسابة. ال  الضرنري االاتقال  ىل الضفة األخرى ناعته باألنصاف اع
أشك أ  السرير الذي أاام دليه مّر دليه جيش من العابرات، نجات 
حتته رافعة هناين. نيف ثاين شهر يل هنا ر  جرس الباب، ففتحات  
ننجات أمامي أربعينية ،ميمة هسألين دنه، مل يكن يعتق أي أاثاى،  
نذنقه مثري ل مشئزاز.. حالة من العمى اجلمايل. أافق القسط األكارب  

منحة نالاه دليهن، نعا استنفا حان،ه معهن هناا مضاى  ىل   من 
اخلارج. سيموت بني فخذي امرأ  غالباا.  ين أساكن اآل ، نأااا    
الراهب، يف نكر سابق للفجور. با  سيارهه ن،فع رشاو  كابري    
عوظف يف السفار  األعااية لقاء احلصول دلى التأشري . أخربين بعاها 

ب  دا،، دياوهنن زرق نأفخااذهن    أاه سعيا جاا، ينام مع اساء
مصقولة بيضاء، نال هوجا من بينهن من هفوح من  بطيهاا رائحاة   
كريهة. يهرب من هتمة التقصري جتاه نالاه نهي ثابتة دلياه، بكاى   
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كثريا يف آخر مكاعة بيننا، نقال  اه لن ينجب أنال،ا لكي  حيّمل نزر 
ذ قراره النهائي نلان  العناية به ألحا منهم دناما يكرب. أظن أاه اخت

يكو  أبا ألحا نال ابنا سوى لنفسه. بال دلى اعاضي بكل ما فياه  
نرحل. نجات الشقة مثل زريبة، غبار نبقايا طعام ندلاب باري    
فارغة نخراء جرذا ، ال أهقزز من شيء، سبق يل أ  بت بع  ليايّل 
يف كوخ هقبع جبواره حانية للنفايات. كّلمته فقال يل  اه خرج مان  
حالة الشعور بالتواجا هنا ندلّي أ  أهصرف. رجع بعاها يف الليال،  
قّبل جبني نالاه نطلب منه أ  يساحمه، هيقنت سادتها بأاه لن يعاو،  
أباا. غاب أسبوده األخري هنا مع من أخربها بأهنا األقرب  ىل قلباه  
من بني كل من درفهن، سافرا  ىل نهرا ، ننداها بأ  يسهل هلاا  

. سألتين دناما نقفنا اتحاث دنا الباب    كا  قاا  أمر اللحاق به
طلب مين أ  أبلغها أي شيء، أجبت باالنفي، فوصافته بالناذل    

 نااصرفت.
هاأ مع الفجر نهوقف دن الصراخ. ستأيت اعارأ  جماا،ا يف   
الصباح، قبضُت من مرا، أجرهتا لعام كامال. ال أحاب هضاخيم    

،ن  ضجيج. هلقي  هضحيات اآلخرين. امرأ  مكافحة نهعمل مثل آلة
التحية بتثاقل نهكا، هكو  خرساء يف نجو،ي، لكين أمسعها أحياااا  
هتبا،ل الك م مع العجوز. هنظف شقته يوميا، نشقيت كلما طلبات  
منها ذلك، نأدتما دليها يف شراء كل ما حنتاجه. أصبحُت بااي   
عرا، نكا  دليها أ  هطيعين، من جهيت ال أجهاها، نأظن أهنا هقبلت 

ألمر، كائن لطيف لكن طبا  العبيا يف ،مها. ضادفت هلا راهباها  ا
الشهري، نمل هبا أي امتنا  زائا، العزلة مكلفة لكين ال أ،فع هلا شيئا 

هسكن قريبا من هذا احلي ننجو،ها حيوي يل نلاه.   باي.من جي



19 

أيتاما.. مثي هتا سينقرضن بعا سنوات قليلاة. طاار   باي أمينة نهر
نمضيت  ىل الشرفة من جايا.  ثبات أقوى دلاى  النعاس من دييّن، 

،رجة هعّلقي بتلك الكلبة. طلع النهار نحرمين من رؤية اور خافات  
قا ال حيمل أكثر من نهم خماهل، ندلّي ااتظار الليلة القا،ماة.. هّباا   

 !!ل اتظار
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 أ جل 

صاقت ابوءيت بأ  احليا  هاخرين حلفر  براز كبري . هباا حلظاي   
نة.. مث هبا للمسلخ العمومي الذي أقاف فياه مناذ    نللشيخ ابن اللعي

سادات. أكره رائحة األ،نية نمنظر األطباء ناعمرضني كاحلي الوجوه، 
كأهنم بياطر . أخرج للساحة نأدو،، ال أستطيع البقاء بعياا دناه عاا    
طويلة. يظل ينا،ي دلّي، أقصا دلى مرا،، نأاا الكلب البايل يتوجاب  

لنهاية. هذا اعستشفى اعورنث من االستعمار بقي دلّي أ،اء الانر حىت ا
كما هو هقريبا، أضافوا له مبا  ملحقة فأصيب بتشوه ال يعاا..  ااه   
مكتظ، مستشفى رنيبة، رنيبة نمنطقتها الصنادية.. جيب  دااامهم يف  
مياا  دام، أرباب اخلايعة. هاهورت حالته نجئت به  ىل هنا، مللات  

ت. قا حيتاج  ىل مرافق  ذا قررنا  ،خاله لعا  من البقاء جباابه طوال الوق
أيام.. ال يهم سأهابر األمر. سألين الطبيب    كا  يأكل جياا، فأجبتاه  
،ن  هفكري بأاه فاقا للشهية. كذبت دليه، افا كل ما كا  لاينا مان  
طعام، أحيااا كا  يظل صائما  جباريا حىت الليل، أدطيه القليل نأساقيه  

أيضا. صرفت آخر ،ينار حبوزيت، نعا مرض بشا ،  ماًء حملى. جعت أاا
أشفقت أ  آخذه  ىل مكتب الربيا. كا  مستحي  أ  خيارج ،ن  أ   

 يتعرض للخطر. مل أقام دلى اجملازفة نبقينا معلقني.
العبيا يتمر،ن  دنا أنل فرصة. ختلت دناا اعارأ  بعاا أنل    
بري أسبو  من دجزي دن الساا،. هوصلت لفكر  بيع التلفااز، كا  
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نمن آخر طراز، نرحت أمين افسي باعبلغ. سادة احلقيقة قبضات  
ثلث مثنه، قا يكو  مسرنقا قال يل الرجل الذي اساتغل حااجيت   
للمال، أما صاحب حمل لألجهز  الكهربائية فصرخ يف نجهي متوداا 
 ياي بالشرطة    ،خلت  ليه مر  أخرى بادوى أااه ال يتااجر يف   

اا أشعر أين جمر، ذراق دلى حافة سقف اعسرنقات. دات باعبلغ نأ
العامل، مل ال هتب ريح نهقذفين يف الفراغ الكبري؟ نمع ذلك كنات  
سعياا قلي ، استأجرت سيار  أجر  نأحضرت معي خضرا نحلماا  
نأكياسا من حفاظات الكبار، نبقي يل قسط أ،فعه للمرأ . أسبو  ال 

اقضت. جربت كل ينسى، نيبان أ  رنحه متتا ألكثر من أيامه اليت ا
أاوا  القرف من قبل،  ال أ  استبال ألحاهم حفاظاهه، ااز  له ما 
امتأل منها بالرباز نالبول نُألبسه أخرى جايا .. هوا  ال حان، له. 
احلفاظات أهم اخترا  يف التاريخ، أما  اسااييت اعفرطة فمن أخطائاه  

يخوخة ال ،ناء اليت هتكرر ،ائما. خيربين الطبيب، بارختاء هام، بأ  الش
رمبا فكر أين أرياه أ  يشافى أن أ  يفلات مان     !هلا.. فتح دظيم

حيتاج  ىل  جراء حتلي ت.. نأاتم؟ بع  األجهز  يف اعخارب   !اعوت
معطلة، نلن يتم  ص حها قريبا.. دليك مبخرب خاص. حتيا الانلاة  

سوى نرقة باي الوطنية، ،نلة الرفاه ناجليوب اعتخمة. مل يبق يف جي
ن ألفي ،ينار، ال هفعل شيئا. ليته ميوت، عاذا يتشبث باحليا ؟ سيبقى م

األمر معلقا  ىل الغا أن  ىل األبا. هعّرق جسمي كاثريا ناهساخت   
نأريا أ  أدو، ألستحم. أكرب  جناز حققته اليوم أهنم قررنا  باي،ثيا

 بقاءه دناهم، كا  بو،ي أ  أرجو الطبيب اعتجهم بأ  حيقناه مباا   
نام طوي ، اوما يشبه اعوت، غيبوبة دميقاة. لان أحاتج،    جيعله ي

 بالعكس، سأكو  ممتنا ع حمه اجلهنمية اليت هظهره قريبا من القتلة.



22 

ما كاات حاجيت باحلرية؟ سؤال طرحته متأخرا بنام غري قليل، 
يف الليلة ذاهتا اليت قررت فيها استرجا  حرييت بأي مثن. مل أكن مذابا 

أكاا من افسي نهذا يكفي. أنمهتاهم باذلك   نال مريضا، كنت مت
ألجنو بنفسي، فوقعت يف مأزق لعني آخر. ال أريا أ  أستعيا احلا،ثة 
نال كيف نجات افسي مضطرا أ  أقبع يف مستشافى للمخاتلني   
افسيا مثل مري  ال يرجى شفاؤه. ال شأ  ألحا بذلك، هذا سار  

اء فأغلبها غري بيين نبني القار، أما ذكريايت مع أصحاب اعآزر البيض
محيا . ال أكره يف احليا  أكثر من األطباء نابحمامني، رموز اإلاساااية  
اعزيفة. اافقت بعضهم نخادتهم مطوال، لعبت معهم الاانمينو نمل  
يبخلوا دين بالسجائر. ختّرج أغلبهم من اجلامعة كبضاادة معيباة،   
ين نكفاءهتم حمل شك ،ائم. خامين ذلك فيما بعا، رغم أهنم أهلكو

باأل،نية يف البااية، سألعنهم  ىل أ  أموت. أنمهت ممرضة باينة بأهنا 
فاهنة، ابحمرنمة هصاق حىت جمنواا، أافقت هلا اجملام ت ب  حساب، 
نحظيت بامتيازات رائعة، بع  النفاق مثمار جااا. كشاف يل    
الطبيب أاه سيكتب يل ما يفيا بكوين قا شافيت متاماا، كنات    

منه لكن حرييت كاات يف الرها . دنا حلول سأستعيا دقلي بشها،  
الظ م قصات مكتب الطبيب، كا  قا نقع دلى شها،  خرنجاي،  
نجاهه مرختيا دلى كرسيه بسبب احلر نالتكييف اععطل، ظارنف  
العمل ال هناسبه نيفكر يف اهلجر ، نال يريا أ  يبقى دباا دنا الانلة 

أصاقائه. أراين  متتص ،مه، هكذا أخربين نحتاث معي كأي داقل من
الشها،  نحانلت أ  أباي قارا قلي  من االكتاراث. أدا،هاا  ىل   
ملفي، استأذاته نااسحبت. اهفقت مع اعمرضة، لن أداو، للقاداة   
الكربى أباا، سأهرب الليلة، نظهر دلى م حمها حاز  حقيقاي.   
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هأسفت من أجلها يف ،اخلي، نداهتا بأ  أهزنجها.. سانكو  معاا   
 نصاقتين. لوالها لكا  خرنجي من ذلاك اعكاا    حبيبيت يا لألبا

اللعني مستحي . كا  من اعفترض أ  هبلغ  ،ار  اعستشفى جهة ماا  
يف الغا، ليعيانين  ىل حيث ال أستحق أ  أكو ،  ال أ  نجهة اظري 
كاات خمتلفة. حفظت اعستشفى من قبل شربا شربا، هكفلت حبيبيت 

يف مكا  ال خيطر دلى باال   فيما هسللت ناختبأت باي،بتغطية غيا
 بشر.. نمع الفجر كنت مع احلرية دلى مودا جايا.

ألبسته حفاظة جايا  نسقيته ماء، قا يبيت ليلته نحياا، لكين 
سعيا بأ  أخرج من اعستشفى متخففا. ليس بإمكاين اعبيت معه. ال 
أملك بطاقة هوية نال أي نثيقة أخرى هثبات شخصاييت، نهام    

اعستشفى إلثبات هوية من يرافقو  اعرضاى. يف  حيتاجو  يف  ،ار  
الصباح، نأاا أحضره يف سيار   سعاف احلماية اعااياة، أخاربهين   
اخلا،مة بأ  ابنها اعراهق ميكن أ  يتوىل أمر اعبيت معه. حل باايع،  
أبايت هلا امتناين، قبل أ  هعلمين بلهجة شبه آمر  بأاه يتوجب دلّي 

ضها بأهنا ستتخلص من بطن دليهاا أ   أ  أ،فع له. حانلت أ  أفان
متأله بالطعام صبح مساء، سيأكل حصته نحصة الشيخ اعسكني من 
طعام اعستشفى لكنها رفضت.. نافقت طبعا. سأ،فع له حق ليلاتني  
مقاما نأرسله فور دو،يت، مخسمائة ،ينار لليلة، صفقة راحبة. ذلاك  

 أفضل ما هو متاح.. بل  اه اعتاح الوحيا أمامي.
ن يهتم مرا، كثريا حلالة نالاه، سوف يعا. حزاه العابر دلياه  ل

بامرأ  نبعا  كؤنس، مث ينتهي للتصاحل مع فكر  احتضار أبيه، نماع  
ذلك يتوجب دلّي  ب غه. أحتفظ بآخر رقم كلمين مناه يف أجناا    
صغري  ال أذكر يف أي مكا  رميتها فيه. بقيات مشاكلة اهلااهف..    
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ث معجز  نأجااه ناقفاا أماامي اآل ،    سأهصرف. كم أمتىن أ  حتا
ألركله دلى مؤخرهه.. كلب.. ال أحقا دليه، أاا غاضب فقط، ماا  
زلت أشعر باالمتنا  له، أناين ليستغلين نيريح ضمريه، نمع ذلك أااا  
ممنت له كثريا حىت بعا كل ما داايته مع نالاه، ال قلي  فقط. بقيات  

اخلية، جربتها أنل مر  هشفع له دناي قمصااه نسرانيله نم بسه الا
فوجات أهنا ليست دلى مقاسي، كا  باينا، نبانت فيها مثل هبلوا  
حقيقي. ذهبت خلياط قريب فعّاهلا نأصبحت الئقاة.. ال شايء يف   
احليا  كا  دلى مقاسي، حيايت اليت هشبه ثوبا مرقعا، أريا خياطا يعيا 

لعها داين  هفصيلها حبسب رغبيت، ما الذي أرغب فيه حقا؟ رمبا أ  أخ
نأناجه اعوت داريا كما أهيت منه داريا أنل مر . خضعت الختباار  
صعب، نكا  بإمكاين  مهال الشيخ حىت ميوت نهفوح جثته.. أساافر  

بااي  ب  دو، ، أن أدو، بعا أ  هنسى حكايته، مل أفعل، محلت يف قل
لو قار له أ  باي شفقة دليه كا  من اعفرنض أ  هكو  من اصيب أ

أراه شيخا. احلافلة هتتز نالرائحة اتنة.. ال أحتمل رائحايت.  يعيش حىت 
نكا  من مثار موهه البعيا  أ  ذلك اخلرف نجاا مان   باي مات أ

يرداه. صرخت يف نجهه، شتمته ندّيرهه بابنه لكن مل أختل دنه. لست 
اذال كام . دناما ميوت قريبا كما أمتىن سيخفت هذمري من فض هه 

نيف شقته اليت جيب أ  أاظفها دناما أدو، نأرهاح نرائحتها العالقة يّف 
قلي . سأهرحم دليه.. منحين القار فرصة ععايشة حالة كاا  ميكان   

أ  يصل  ليها. رجل حكيم آثر أ  يرحال دفياا.. ضاعف    باي أل
 الشيخوخة  ذالل لإلاسا     مل جيا من يتواله.

نصلت للمحطة، نازلت ،ن  أ،فع لقاب  احلافلة احلقاري ..  
شاب اعتذاكي، غفل دين فاحنارت كمن ال يبايل بشيء. ليسات  ال
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اعر  األنىل اليت أفعل هذا. نرقة األلفي ،ينار اخلضاراء، يبعاث يّف   
ملمسها بني أصابعي بع  احليوية نالشعور بالقو . سأفكها نأبقاي  
البن اخلا،مة اصفها، بعا أ  أشتري دلبة ساجائر "رمي" نصاابواا   

را،. لن أمّني بطين بأي نجبة، قهو  مركز  ألستحم نشرحية ألكلم م
هكفي. أاا جائع لكن ميكنين التحمل، نسأكو  سعياا    مل يؤرقين 
اجلو . هذه ليليت األنىل اليت أدو، فيها للنوم يف شقيت، بعا أسابو   
قضيته ساهرا دليه. ال أستطيع أ  أمتىن له الشفاء، نقا قال الطبياب  

أزايا دليه يف جمال ختصصه. لااّي   "   الشيخوخة ال ،ناء هلا"، لن
شقتا  أبيت جائعا يف أيهما شئت.. هرف كامل  ال نجبة. اجلاو   
كافر نالشبع أشا كفرا. كا  جيب أ  أحتاط هلذا، سحبت مبلغاا  
حمترما من منحة الشيخ نأسرفت يف اعصاريف. نقبل ذلك عا كنات  

ري ، نضا  أشتغل مّحاال يف حم ت اجلملة بالسّمار، حّصلت اقو،ا كث
مين أغلبها أن سرق مين. فتحت رأس مّحال يعمل معي نأصابته يف  
كتفه، نهربت. رمبا كاات حم  ظنو ، ال أ،ري، كنت ممتلئا غيظا 
منه من قبل نناهتين الفرصة مع أنل استفزاز جايا صار منه. قبل أ  
أاتقم منه نأرحل طلبت من اخلنزير الذي كا  يشاغلنا أ  يعياا يل   

 ألمر أن،  جنازه دلى أ  أدياها له يف الغا. كا  حيتفظ بطاقة هوييت
ببطاقات هوياهنا دناه حتسبا عوقف مماثل.. يضمن لنا اعبيات أماا   
األكل فعلينا. ن ذ  ال أحا ميكنه أ  يستال دلّي أن جيااين،  ال  ذا  
كا  قا صّور اسخة دنها، لكن ال أظن أ  صاحب هلاك اللحياة   

ه. كا  كل مهه أ  يشتري يف آخر الناهار  الشيطااية قا اختذ احتياط
اعكسرات نالعسل ليكو  أكثر فحولة.. ماذا هغنيه الفحولاة نهاو   

 خنزير؟
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قضيت أياما صعبة، متخفيا نجائعا، منت يف حمطاة احلااف ت   
باخلرنبة لعا  ليال، استفزين دامل اظافة نأفلتات بصاعوبة مان    

أدو،. فكرت قبال  احلراس. منانشة دا،ية، لكن مل يعا ممكنا يل أ  
ذلك يف أ  أركب أي حافلة جتاه الصحراء أن الغارب أن الشارق،   
نليس لسطيف طبعا، مث هراجعت. يف ليلة مقمر  نصلت حلي حياذي 
حمطة القطار برنيبة. ال أدرف كيف نجات افسي هنا يف هذا احلي 
بالذات، جائعا نرائحيت اتنة. أستحم اآل  أخريا نأختلص من رائحيت. 

هبا،لنا حوارا طوي  ال أذكر منه شيئا، كا  شابه   باي،بقر مر مرا،
سكرا  فيما مل ياخل الزا، يف بطين ليوم نليلة. نافق أ  أبيت معاه،  
نأخربين أاه قا يسمح يل باعكوث دناه طوي  بعا أ  يتأكا يف الغا 
بأين لست مطلوبا لاى األمن، نحلسن احلظ، كا  سجل اعبحاوث  

سقطت بطاقيت يف مرحاض ابحمطة نهبللات،  دنهم خاليا من امسي. 
استخرجتها، نعا نجاهتا هالفة متاما.. رميتها جما،ا نسكبت ،لو ماء. 
اسيت امسي عا سألين دنه يف البااية، كنت أمنح افسي امسا خمتلفا يف 
كل مكا  أرحل  ليه. كنت جائعا جاا نأطعمين. مررت يومها دلى 

نهرنين نال أحا منهم هكّرم أصحاب حم ت نمطادم شعبية، كااوا ي
بوجبة ساخنة. كنت مستعاا إلحراق اعاينة بأكملها لاو أهايح يل   
ذلك. هل يعرف أحا معىن أ  يتحول  ىل متسول جاائع يارف    
اآلخرن   طعامه؟ طيلة األيام اليت دشت فيها معه، كنت أاا،ي مرا، 

اا.. بالصايق. اازدج يف البااية، أاا جمر، مشر، قذر، هائه نجائع أبا 
 نمع ذلك كسبت قلبه، نهقّبل أ  أكو  ااا له يف بعا  األماور.   

نرمبا رأى يّف هاية من القار.. هاية نجاها صافة قارب مكاب   
 النفايات.
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يف منتصف األسبو  الذي متتا رنحه معي حىت بااياة هاذه   
الليلة، زارين دنا منتصف النهار متطفل آخر. ،ق جرس الباب نكا  

رأيته من العني السحرية. كاات حليته كثيفة معط ، مث طرق الباب ف
نيرهاي دباء  صفراء، نأاا أهوجس ،ائما من اعهنامني بشكل الفت. 
فتحت له، مل هكن م حمه جايا  دلّي متاما، رأيته من قبال، كاا    
يتبعين بنظراهه يف الصباح نجتاهلته. ذهبت بااكرا جااا للمقهاى،    

ي مبارك بابتسامة ألنل هنانلت فطوري دلى احلساب، مث هذللت لعم
مر . كنت حمتاجا أل  يقرضين أي مبلغ، جاركم الشايخ اعساكني   
مري ، أر،ت أ  أستثري شهامته، لكنه نغا كبري، مل أظفار مناه   
بشيء. كنت مثريا للشفقة.. شفقة أي مؤمن أن فاسق. بقي ميساح  
بيمينه دلى حليته اعهذبة نهو يرمقين بنظراهه، نكرر ذلاك خلاف   

تظرا أ  ُيفتح له، رسم ابتسامة، جئت ألدو، الشيخ.. بلغين الباب من
أاه مري  جاا. من أبلغه؟ أاا  مام مسجا حّينا هذا، مسجا التقوى، 
 ذا كنت ال هعرفين.. نأكمل يقول.. هذا الشيخ مؤمن نجماها كبري، 
كا  يصلي خلفي يف الصف، ال يفّوت نقتا. أمياحه أم ياذمين؟ مث  

خيرج من الشقة أباا منذ أهيت  ىل هنا، خمذنال مىت كا  ذلك؟ مل أره 
من ابنه، ينتظر اعوت نال شيء آخر. جعل يادو له، نااتظارت أ   
يضع ياه يف جيبه، العجوز جائع نالكلماات ال هساكت األمعااء    
اخلانية. أخريا سّبق يل مبلغا، نأّابت افسي دلى سوء الظن، رجال  

دناما كشف يل دن  من رجال اهلل. دات ألسوأ من ظنوين السابقة
السبب احلقيقي للزيار . استعار م مح جاّ، ، نه  دلّي اقتراحه.. يف 
الواقع كا  مشرن  استغ ل، أاا كائن قابل ل ستغ ل دلى الانام، 
ليس األمر جاياا نال شيء يادو لألسف حقا. طلب أ  أمسح لاه  
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ماة  جبلب مرضاه  ىل هنا، الرقية الشردية، نيل اصف ما يقبضه، كل
شرف بيننا نحسنات ب  دا،. نافقت ،ن  هفكري هقريبا، مل أشرب 
بري  منذ أيام طويلة، ناحلاجة أم اإلذالل. اهفقنا دلى اعودا، نزبائنه 
كثر. اعؤمن يستر أخاه، ندلّي أ  أخلي شقيت، نافقت دلى ذلاك  
أيضا. أمكث يف شقة الشيخ.. سيكو  من األفضل أ  هبتعا أكثار،  

اي.. اعؤمنو  دنا شرنطهم، حسنا. جتهم نجهه عاا  متا،ى يف حتيي
سألته دن أجر  الع ج اإلمياين، الناس مرضى نيافعو  بكرم إلزاحة 
الشيطا  حىت يفسحوا للم ئكة القابعني يف ،اخلهم أ  يظهارنا..  
الوصفة الربااية باهظة التكاليف. طمأاين.. ستكو  مرهاحا، مرهني أن 

ر، نأحيااا يوميا.. نافقت مر  أخارى.  ث ث يف األسبو ، بعا الظه
الفقر كافر نهذا الرجل اعؤمن سيطر،ه من هذه الشقة. يف اعستشفى 
كنت مقتنعا بأين سليم، أمّثل دليهم ،ن  هقمص، أما حااليت هاذه   
األيام فجاير  بأ  يعا، فيها النظر. الظرنف هفرض دليناا قواداا   

فس أ  هتأقلم. منطقة اشتباك جايا  مع احليا  يف كل مر ، ندلى الن
معتمة يف ذاكريت هرف  أ  هعيا دلّي ما حاث، استرجعت اكبيت يف 
شكل كوابيس مفزدة طيلة أشهر، ناستطعت أ  أاسى ن ال لكنات  
ااتحرت. اعوت بطريقة جبااة أرحم من مواجهة األمل نأاا أدزل من 
كل شيء. لست حزينا دلى أين اسيت ما حاث، نحىت    هذكرهه 

 را يرافقين  ىل القرب.فسيبقى س
"نهعاناوا دلى الرّب.." ختم يقول، نااسحب ،ن  مقاامات.  
بقيت أفكر ،ن  قار  دلى التراجع دن االهفاق. ماآزق احلياا  ال   
هنتهي نحرية االختيار هغان معها هرفا بعياا. بعا سادة أحضار أنل  
زبو ، كاات شقيت دفنة، مل هنظف منذ أسبو ، لايس لااي ماا    
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مث    الطهار  يف القلب، نمل يكن أمر هتيئتاها ضامن   أستحي منه، 
االهفاق أص . اااهش عا رأى نضعها، نهغافلت دن هرّبماه كاأ    
األمر ال يعنيين. أهنى اععاينة نقال  اه حيتاج سادة أن أكثر، نطلاب  
مين اعغا،ر . بقيت أاتظر هناية الكشف، السادة الكاملاة، قضايت   

دمي باي يوم حار نرطب، استفر،  اصفها يف اعقهى، كا  فارغا،
مبارك، نهأسف ألاه مل يستطع  قراضي ما طلبته منه، نضرب لنفسه 
موداا معي يف الليل.. خرجت من دناه، نقفت يف الظل قلي ، أين 
أمضي ما بقي من السادة اعتفق دليها؟ دنا الباب العمار  التقيناا،  

اليت أحضارهتن  ،خلت امرأها ، فيما بقيت دجوز يف سيار  األجر  
هنتظر، مث مل هلبث أ  غا،رت لتعو، فتأخذمها الحقا. رجعت أحسب 
الاقائق، نمن الساحة مسعت صوت الشيخ يتعاىل، أمل الربنستات ال 
حيتمل.. يصرب قلي  نيكظم أنجاده، ندناما هغلبه يصرخ من جايا. 
هذه اعر  كا  ينا،ي دلى مرا، بأدلى صوت.. صعات  ليه، استعا  

 مر  أخرى، نسا، صمت حذر، فجأ  ااطلق صوت آخر من بالصرب
أخرسين، لكن شيئا باي شقيت. هر،،ت قلي ، بل كثريا، اعال يف جي

كا  يعضين من الااخل، أشفقت دلى اعريضة، هعينها مرافقتها دلى 
اعوقف العسري، نهعني اإلمام دلى اجلن الذي يسكنها. لايس مان   

جسا شابة ممتلئة بع  االمات ء،  السهولة مبكا  طر، جن هوّطن يف 
نقا أابأين حجاهبا األسو، دن فائ  غواية يكو  قا استثار داطفاة  

 بااي، كتيبة من العفاريت. دنا باب العمار  كاات قا مارت بقر 
أازلت ديين من دليها، بحمت شبه ابتسامة، نهظاهرُت باحلياء، بصري 

 يلعب فيه.مياااا فسيحا باي  ىل أسفل بينما نجا الشيطا  يف قل
مّرت ،قائق أخرى، صارت األصوات اليت هنطلق مان الشاقة   
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مريبة، ناستعار اجلن هلاثهم بالااخل، مههماات نكا م خافات،    
نالشيء يعضين من الااخل أكثر فأكثر. هل للضمري أاياب؟ مل أكن 
غبيا ألاسى هعطيل قفل الباب من الااخل، يف الفسحة الضيقة باني  

ات، مث ،فعت باب شقيت بكامل باين، الشقتني نقفت للحظباي با
فسقطت اعرأ  اليت كاات هتكئ دليه مان الاااخل، نهاؤ،ي ،نر    
احلاجز اعتني، أرضا. خطوت  ىل غرفيت بسردة، أذهلين نضع اإلمام 
اخلمسيين الوقور نهو متما، دلى سريري داريا، نمن كاات حبجاهبا 

. كاات األسو، قا أصبح يضيق جبساها اعشحو  قميص اوم أزرق
ابتسامتها دريضة هذه اعر ، نهظاهرها بأثر اعفاجأ  مل يكن صاا،قا  

 جاا..

األقاار هتزم اجلميع، هذه حقيقة لن أمسح ألحا بأ  يناقشاين  
فيها بعا اليوم، مثل أ  قار هذه الشقة القاذر  أ  هكاو  نكارا    
للفجور مهما كا  من يسكنها، نمثل أ  قاري أ  أكو  حمرنماا  

ح طوي  بالنقو، اليت سّبقها يل اإلماام، كرهات أااه    ،نما. مل أفر
خادين، نداقبته، اال مين هو نبقرهاه دا  رك ت،  هناا زنجايت   
الثااية.. األنىل ال هعلم نمل أجا مكااا للخلو  الشردية، هكذا بارر  
أمامي موقفه، حيب استخاام كلمة "الشردية" بني مجلاة نأخارى،   

بلغ لذا فرحت بع  الفرح، كما لست مصانما فيه.. ااتهى األمر مب
أ   مكااية ابتزازي له قائمة. هضمنت مشاريعي لتلاك الليلاة، أ    
أحضر يل نللشيخ دشاًء ملكيا، نهغاضيت دن حقيقة أااه حيتااج   
للطبيب نالاناء، نقررت أ  أخصص ما سيبقي حبوزيت مان اعبلاغ   

قاير.. لتسايا فاهور  الكهرباء نشراء دلب من البري . أاااية.. سوء ه
مل يتح يل الوقت للنام، زارين يف العصر من ساحب جال اعبلاغ    
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الذي جيلس يف اعقهى أحيااا نيستخام دباارات  باي نمضى، اعكت
صعبة، كاات ،يوين قا هراكمت نفاقت احلا اعتفق دليه.. استخلص 
قيمة الاين نقطع أملي يف أي منانر  جايا .. ا،فع ما دليك ناطلب 

ا  جايا  يف التعامل معي، كاات م حمه قاطعاة  ما هريا، أرسى قاد
نال جمال للتفانض. قار آخر هزمين نرحل. ااتهت آمايل العريضاة  
بليلة يشبع فيها الشيخ حلما، نأسكر نأاا أرقب الشرفة ألرى خياال  
من بات مزاحها ثقي .. ااتهت  ىل دشاء بالبي  ناجلنب، نال شيء 

 يف الشرفة غري السجائر.
اعقابلة مغلقة، منذ ليايل طويلاة نهاي مغلقاة،     بقيت الشرفة

نيئست من دو،هتا جما،ا هقريبا، نمن جانى هرقب ااور الشارفة   
ناخليال. أحرث اعستحيل ،ائما نأحصا اهلباء. بلغت العاشار  نال  
شيء جّا، أطل دلى الشيخ بني اصف سادة نأخرى، السماء متطر، 

مي مبارك قا أخلف نالليلة كئيبة. فرحت مع ذلك عا هذكرت أ  د
موداه معي، نكأي شيء يسرين مل يام ذلك طوي . بعاا ،قاائق   
معان،  كا  جيلس يف الصالو  مبل ، صامتا دلى غري دا،هه. مهمت 
أ  أسأله دن سري   مام احلي، نمل أجا رغبة حقيقية يف ذلك. ااتقلت 
للمبا،ر  هذه اعر ، ماذا هريا مين؟ يف مقرب  بعياا  نمهجاور ، يف   
"الب ،" حيث أصوله، ،فنت مجادات الشر يف سنوات اإلرهاب كنزا 
حقيقيا. زمن احلرابة نمجادات الليل، كاات الناس هفاي رقاهبا باعال 
ناعال يتكاس.. ال أما  يف النقو،، نالذهب نحاه ملاك يف كال   
زما . سبائك مافواة، ندلينا ابش أغلى قرب يف العامل، أربع نث ثو  

ااوا دلى دلم باألمر، قتل اجليش مناهم مان قتال،    سبيكة، قلة ك
ننحاه الشيخ اعريب من يعرف  حااثيات القرب، نسيكو  الورياث  
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الوحيا. أحتاج  ىل شاب قال يل، نليس هناك من يصالح ساواك،   
حنتاج للمبيت لليلتني فقط، منتصف الشهر نالقمر باار، سانحفر   

فنو  موهاهم يف هلك دميقا، هناك ردا  يف اعنطقة، نمل يعا الناس يا
اعقرب ، سنكو  مكشوفني جاا يف النهار، لذا دلينا بالليل. سايكو   
دليك اجلها األكرب، اصيبك هو الثلث نمعه سبيكة هاياة. اناهي   
األمر، اترافق  ىل أقرب ماينة، سأخربك بامسها دناما اتفق، أدو، أاا 

أال هعاو،   ىل رنيبة، نختتفي أات من العاصمة  ىل األبا، كما ُيفضل 
حيث ال أ،ري أين أهلك.. كن حذرا نااس دمك مبارك.. نداش  

 ملكا.
مل أفهم أي او  من احلبوب هنانل قبال أ  يااخل دلاّي،    
استمعت  ليه، نقاطعته مرات قليلة، الستوضح كأين مهتم بعرضاه  
فع . جمر، فضول، قام مينيين بالكثري    جنحت اعهمة نكله يقني بأ  

. ،ّس ياه يف جيبه، كا  حبوزهه مبلغ كبري من موافقيت حتصيل حاصل
اعال، ظننته ،فعة دلى احلساب، لكن الرجل لئيم. أاا جرن جاائع،  
نيكفي أ  يظهر يل قطعة خبز حىت أهبعه.. رحل بعاها مباشر . ِلام  
مل أحسم األمر يف حينه؟ شيء ما يف ،اخلي كا  قاا كاف دان    

 بة القاضية.دضي، نأغراين مبغامر  أهزم فيها قاري بالضر
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 طفجفية

أاا حبيس مجلة من الظرنف ال أجا سببا منطقيا جيعلها هتفرغ 
يل نحاي من ،ن  الناس. صرت مثل الفأر اععلق مان خصايتيه.   
ااقطع اعاء دن احلي منذ أيام نالشقة يف حالة مريعة. يتكاس الرباز يف 

فجرا الكنيف، نمل أشأ أ  أمحل ،لوا نأهسّول اعاء، ،لو ناحا جلبته 
من اعقهى، نهو ال يكفي لشيء. جرذا  اجملاري أاظف ماين اآل .  
احتاط اجلريا  بوضع صهاريج عواجهة أي أزمة، أما أااا فأذهاب   
لقضاء حاجيت يف مرحاض اعسجا أن يف مقهى دمي مبارك، نصاار  
دلّي أ  أهذلل له مبزيا من االبتسامات. الشيخ يف اجلوار اائم. يظال  

م دلى أريكة طويلة، نأحوله  ذا هعب  ىل سريره. مستلقيا طوال اليو
لن أكذب نأقول  ين أصبحت ال أكرهه أكثر. أهعماا أ  أطعماه   
القليل حىت ال أضطر لتغيري حفاظاهه كل سادة، كا  مصابا بإسهال 
نفكرت جايا يف هابري ميتة داجلة أسترجع هبا كراميت. اانلتاه ،ناء  

ساعا،يت ال هوصاف عاا    نحلسن احلظ خّف دليه األمر، مث كاات 
أصيب بإمساك، لألسف مل يكن مزمنا. أدطيته الشاكوالطة با    
حساب، من النو  الرخيص طبعا. نهوصلت بعاها حلل أقل هكلفة، 
نصار األرز نجبتنا الاائمة. أاا النسخة اعستكينة من مرا،، كلاب  
خاضع بال كلب مسعور ضال يف األرض. أاا ال أحا، ساوى ماا   

  أكو  دليه. كا  اقتناء الشرحية، ناللهث نراء مان  أرا،ين الناس أ
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يعريين هاهفه لاقائق كي أشغلها، جهاا ،ن  طائل. آخر رقم اهصال  
منه مل يعا له أن ال أ،ري، ر،ت دلّي امرأ ، هبان من صاوهتا  باي 

دجوزا، باألعااية. حمانالت كثري  طيلة ث ثة أيام، ناعرأ  افسها هر،. 
ور. أر،ت أ  أستارجه ليعو،، أباوك حيتضار   ألف هّبا للكلب اعسع

نيرجو لقاءك، ال حترمه من النظر  األخري .. كنت سأكذب دلياه  
كل كذب العامل، نأهجر اعكا  فور دو،هه. رأيت يف اعنام أاه دا،، 
نأ  نالاه مل ميت، أضغاث أح م. يبان أاه احتاط للحظة ضاعف  

 هوقعها فقطع كل السبل.
اعستشفى، رحل جنل اخلا،مة مع أمه،  مل يطل مكوث الشيخ يف

نختلى دن اعبيت معه. أذ  له الطبيب باخلرنج ندات باه دلاى   
مض . كنت قا ،برت مبلغا يعفيين من شّر التسول ألسابودني أن  
أكثر. هكّرمت دليها احلكومة بسكن اجتمادي، أخربين الفىت أاه نلا 

ماا. نلاا   حبي فوضوي دلى حاشية اعاينة، نداش فيه ستة دشر دا
نكُبر كجرذ نسط العشوائيات، نقا ااتقلاوا للعايش يف دلاب    
االمسنت. أشعر أين معوق ،ن  هلك اعرأ ، كاات هتاوىل هنظياف   
الشقتني، غسل الثياب، نشراء احتياجاهنا.. ُرّحلوا  ىل منطقة بعيا . 
دلّي أ  أهوىل رداية الشيخ اآل . خرج من اعستشافى  ىل شاقته،   

، اعقرب  مث .. هل سأمتسك باحليا  مثله دناما نليس  ىل مكا  آخر
أشيخ؟ جاءت لتو،دنا، أظنها حتمل داطفة ما جتاهناا، شافقة أن ال   
أ،ري. أاا فارغ من أي شيء جتاه أي بشر. غفرت هلا اذالتها دناما 
ختلت دنا من قبل. أخربهين بأهنا هشعر كأ  الشيخ نالااها، رمباا   

ا، نمع ذلك أحزاين قلي  أاناا  صاقتها، كنت أكرب من أكو  ابنا هل
سنفتقا ظلها األمومي دلينا. كنت نالشيخ جمر، يتايمني كابريين.   
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هطودت بأ  هطبخ لنا آخر نجبة من يايها، كاات لذيذ ، ألذ مماا  
كاات هطبخه لنا من قبل، أكلنا طعاما مبذاق احلب احلقيقي. قالات  

  جاا، لكنها  هنا لن هستطيع خامتنا بعا اليوم، صارت اعسافة بعيا
هنوي زيارهنا من نقت آلخر، نادتذرت دن هركنا نحياين. أاات  
طيب، قالت يل، نأنصتين بأال أهرك الشيخ ميوت نحيااا. كنات   
حمبطا، نرمبا شعرت باالمتنا  هلا قلي ، لكين اسيتها بعا مخس ،قائق 

 من رحيلها.
سألت افسي كيف أناجه الوضع اجلايا، نأاا ال أساتطيع أ   

حىت منلة نال أريا. آمل أ  ميوت قريبا، نأداه بأين ساأحز   أحتاى 
أأكرهه حقاا؟ اقلات    باي.دليه كما لو كا  دزيزا جاا دلى قل

التلفاز من شقيت لشقته، يبقى مسّمر العينني فيه طوال النهار، يغفاو  
نيصحو، يصلي يف مكااه، أصبح ال يستطيع القيام لوحاه.. مث يعو، 

اه، نأحيااا بفرح، يضحك ،ن  سبب حىت عشاها  كل ما يبث بااتب
من اشر  األحوال اجلوية، أن يعتقا أ  مذيع األخبار خياطبه أن يسأله 
فري، دليه نياخل معه يف اقاش جاي بصوهه اجلهاوري، مل يفقاا   
صوهه شيئا من قوهه حىت دناما كا  يف اعستشفى.. دامل آخر، أماا  

 يبق فياه شايء   أاا فأضحك أحيااا، مع أ  ذلك يادو لألسى. مل
 يصلح.. اإلاسا  ال شيء غري الذاكر .

ليت ذاكريت ممسوحة. اإلاسا  هنحته التجارب، نأااا جمار،   
منحوهة مهترئة ب  م مح، فتات، صنيعة اآلخارين نجتاارهبم يّف.   
نافقت دلى أ  أكو  كلب حراسة ألين كنت مهشما، بصاراحة مل  

فقط.. أبتعا نأهسلى أهوقع كل هذا العذاب، أحببت أ  أدتزل الناس 
بااتظار اعوت، ال أ  أصبح ممسحة ألخطاء اآلخرين، نقاا فعلاها   
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مرا،. حسنا، ال شيء يّف يستحق الرثاء. خضت احليا  بكال  باي 
 كراهاهتا، اشتغلت زباال لث ث سنوات، مل يشافع لشاريا مثلاي    
مستواه اجلامعي نال كواه  اسااا، ناستغلين من اساتطا  أ  يفعال   

ت هقريبا كل ما هلقيته يف اجلامعة، نلقنتين الظرنف ،رنسا ذلك. اسي
أكثر رسوخا. زبال من الباطن، يتقاضى أحاهم الراهاب نميانحين   
جزءا منه. مّحلت القمامة فوق احلمري يف أزقة القصبة الضيقة، نأكلت 
بقايا طعام كنت أجاه يف اعزابل، هقيأت أنل مر  مث هعو،ت دلياه،  

 معىن للكرامة نأات جائع. غرياز  البقااء   اسيت كراميت لألبا، ال
أقوى. زبال من الباطن يستأجر غرفة مهترئة اجلارا  نالسقف، نينام 
دلى فراش قذر.. كنت برغماهيا أكثر من أي أحا يف العامل. بشر ب  
دا، يقتاهو  من اعزابل، مل أكن أحسن منهم يف شيء، أاا ممن ابت 

يها اعترفو  حا التخمة من البيوت حلمهم من القمامة، بقايا طعام يرم
ناعطادم نالفنا،ق. حمتوى قمامة كل منزل يعكس اعكااة االجتمادية 
لساكنيه. أسار  اللتقاطها قبل أ  هتعفن أكثر، دثر بعضاهم دلاى   

،ائما أكثر مان بقاياا   باي اقو، نأشياء مثينة، أما أاا فلم يكن اصي
قاداا أن ماّل مناه    طعام أن حذاء متفتق أن سرنال أحيل دلى الت

صاحبه. نجات يف  حاى اعرات كتابا دن السعا، ، رميتاه دلاى   
الفور، ندات مع الفجر  ىل غرفيت ألستمين دلى صور  ربة بيات  

 مخسينية دلقت يف خيايل.. حيايت هقتات ،ائما دلى بقايا اآلخرين.
أكلت جبنا منتهي الص حية نفاكهة فاسا ، هعو،ت معايت دلى 

نادة ما. نظل حظي يطالعين أحيااا بالاجاج الطاازج  ذلك ناكتسبت م
أن بأكبا، الايك الرنمي نقوااصه، كنت أقيم حفلة شواء يف غرفيت بني 
أيام نأخرى، نزا، نزين بشكل الفت. باا أ  حظي كا  أدلى نأشاا  
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كرما عا ااتقلت للعمل يف شاحنة حبي بن دكنو ، فنا،ق هبا حاااات..  
أن زجاجات مخر ليست فارغاة متاماا،   صرت أدثر دلى دبوات بري  

نبعضها مل يفتح أباا. باأ األمر بعلب اعشرنبات الغازية، نااتاهيت  ىل  
أ  هغمرين سعا،  خاصة  ذا أحتفين القار مبا أستعني باه دلاى هنااري    
الفارغ الطويل. جعلت كيسا خاصا أدلقه دلى كتفي لذلك الغارض،  

ام. كا  أقرب زم ئي يسااداين  أحيااا أدو، به ممتلئا نأضمن متوينا ألي
يف ملء الكيس، نال يلقي باال لفتانى زميلنا اآلخر. هل كا  بإمكااين  
 اقاذه نمل أفعل؟ بقيت مشلوال أهفرج كيف سحقت دجلاة الشااحنة   

رأيته، ديناه جاحظتا ، نرمبا بحمت دلى  باي،بطن زميلي األقرب  ىل قل
ؤنلية، قال  ااه كاا    شفتيه اصف ابتسامة. مّحلين ذلك اعتزمت اعس

مبقانري أ  أسحبه، نقا مّا الرجل  يّل ياه.. لست متأكاا، حسااهه،  
أهاه اخل ص جماايا نسريعا، مثل هاية غري متوقعة. ابتسم يل نمّا يل ياه 
يو،دين، أن ليادوين للتطهر من احليا  ناللحاق به، كا  طيبا نحياب يل  

فرصيت. حاصارين الازم ء   اخلري. ال اجتها، مع احلظ، ندلّي أ  أاتظر 
بنظراهتم، كأين أاا من ،فعه حتت الشاحنة، نرمبا شكوا يّف من البااياة.  
جمر، محقى، هذا بال أ  يطالبوا حبقوقهم نخيرجوا من حالاة العبو،ياة   
اعقننة، يرمو  بتبعة احلا،ثة دلّي، كأين الرجل اخلارق اعناوط باه أ    

ذلك ما يشابه شاعورا    يتصاى للقضاء نالقار. هرسب يف ،اخلي بعا
بالذاب كأين قاهل حقيقي، نطار،هين الكوابيس، أرى اعشها ذاهاه يف  
شكل خمتلف كل مر . مّرت هلك الفتر  بأقل اخلسائر، ندات ال أبايل، 
ال مرئيا.. صامتا.. أاتظر فرصيت. مات اعسكني، نقررت سادتها هارك  

ت نظيفة ميكن للمارء  هلك اعهنة هنائيا. زبال بالنيابة أن من الباطن، ليس
 أ  ينام كثريا  ذا هركها.
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لن يقّار ألحا أ  يكتب سري  هبذه القذار ، مع أهنا حقيقياة،  
بع  احلقائق رائحتها قوية، نهفضح أي دطر مهما غ  مثنه. ماىت  
كاات آخر مر  اشتريت فيها زجاجة دطر؟ ما زلت ممتناا للزباال   

أمحق آخر. هكاسالت يف  االاتهازي الذي اشتغلت ايابة دنه، امتنااا 
الشهرين األخريين من السنوات اللعينة الث ث، نقا نجا هعيسا آخر 
استبالين به، عا قررت الرحيل. هاّخل دنا أحا أقارباه يف حما ت   

هاجرا غنيا نمتااينا،  باي جتار  اجلملة بالّسّمار، نأنصى قريبه ذاك 
ننجاات   نمل يكن يف الواقع سوى خنزير. نّ،دت غرفيت اعهترئة،

افسي مرهاحا يف دملي اجلايا، رغم مشقته، نسعياا بضما  مكا  
أبيت فيه ،ن  أ  أخشى من اهنيار السقف دلى رأساي  ذا ساقط   
اعطر. كا  اعستو،  الذي يضمين يف الليل رفقة آخرين قصرا حقيقيا 
قياسا بغرفيت السابقة، لكين فقات حرييت، نفقات معها متعة الناوم  

 نحياا نداريا.
كنت أشرب ال هلاف بعينه، استكشاافا مث هعاّو،ا، هارنب    
مكلف لكنه مثمر دلى حنو ما. أاسى باه أين أااا، نيعفايين مان     
ااسحاقي الااخلي. داايت كثريا يف سبيل ذلك، نأجاا أ  األمار   
يستحق العناء. كا  اخلنزير حيقا دلّي نحيجب داين جازءا مان    

، نصفين بالساكري  مستحقايت لايه، ميارس نصايته دلّي كأين سفيه
نها،ين بالطر، لكنه مل يفعل. أدترف أين اافقته ألسابيع، مل أجا باا 
من مسايرهه، نرمبا ران،هين رغبة يف  صا ح ذايت.. رغباة خافتاة    
نمتقطعة. ارهات اعسجا القريب، نصليت اجُلمع، ناظبات دلاى   
الصوم من قبل، أما االاتظام يف الص   فأرهقين جاا. افسي منهكة، 

كذلك جساي، نمع ذلك ف  بأس، لست آمثا يف حق أحا. كنت ن
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أبقى يف األديا، نحاي، أل  زم ئي ميضو   ىل أهلهم، ارهاح منهم 
لليلتني أن ث ث. باغتين يف  حاى اعرات أشرب يف اعستو، ، اهنال 
دلّي بالضرب نطر،ين، حمل لطلب الرزق جيب أال هفوح منه رائحاة  

املت دلى افسي نرجعت أساتجايه بعاا   أم اخلبائث، قال يل. حت
سادة ناحا ، مل يكن يل مكا  أذهب  ليه، كررت دليه بع  ماا  
مسعته من خطيب اجلمعة، بأ  اهلل يغفر الذاوب مجيعا، نأال يكاو   
اعرء دواا للشيطا  دلى أخيه اعسلم، ننداهه بالتوبة فساحمين. بعاها 

ألين مؤمتن نأدمل كا  هو نالشيطا  دلّي، نفهمت أاه قبل بعو،يت 
 بكل جهاي نال أطلب الكثري.

الحظت اظراهتم يل يف اعقهى، يتوجسو  من الغرياب الاذي   
حل فجأ  بينهم، نجتاهلتهم. ضايقين يف البااية أ  أكو  حمل مراقباة  
،ائمة، مث خف فضوهلم، نهعو،ت أاا دلى األمر كما هعو،ت دلاى  

باي ذلك اعكتيف هذا الصا، خارقة. باي كل شيء من قبل. مواه
نحاه من اكتشف األمر، خبري يف العربا  نيعرف أماراهتا جياا.. أاا 
أبالغ، لست دربياا باععىن احلريف. الحقين مر   ىل ماخل السااحة  
الكبري  نحتاثنا، كا  التفاهم سه ، مع أ  شرنطي صعبة. ال يسأل 
دن شيء، نال يافعه فضوله الرهكاب محاقات مان أي ااو ، أن   

ي يف مشك ت ال ،خل يل فيها.. ناقترح دلّي أ  خيز  دناي هوريط
يف الشقة دا،ا من الصنا،يق، نافقت يف البااية مث هراجعت، احلاي  

جاا، ناجلريا  لن يسكتوا  ذا اكتشافوا األمار.. ن ذ  مل   باي شع
أستفا من أي سعر هفضيلي، داا هسهي ت يف آجال الساا،. كنت 

لني، ما  قياسية، نقام يل النجا  يف قا بقيت ب  مؤناة لشهرين كام
الوقت اعناسب. ال حايث بعاها بيننا، يزن،ين مبا أحتاج  ليه، نأ،فع 
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رجل غري مفهوم، أقصاا  باي له حسب ما هيسر يل من اقو،. اعكت
غري متجااس، نا  ندلى ،رجة من اععرفة، لكنه يف سادة احلقيقاة  

هعامل معي آخر مر   يترك كل ذلك جاابا، نيظهر بكامل ااتهازيته.
بفجاجة، مل يصرب دلّي كما دو،ين، ناستخلص ،يواه مين كاملاة،  
نباأاا من الصفر. مل أطلب منه أ  يالين دلى مكتبته، نأظنه كاا   
يفّضل أال أدرف دنه شيئا سوى أاه جيلس يف اعقهى، نيلوك ك ماا  
ر. كبريا أمام مجادته، كأاه حياضر يف اجلامعة أن مبنتاى للفكار احلا  

يتخذ مكتبته ناجهة فقط، التقية ممارسة شائعة دنا اجلميع، نجتاار   
اخلمور مرحبة جاا رغم أهنا حماصر . يعمل ،ن  هصاريح، نجيلاب   
البري  من مصنع دلى الطريق بني العاصمة نالبليا ، بالنسبة يل مل أهتم 
مبا يقبضه من دناي، قا ال جيلب اعال لنا السعا، ، لكننا استطيع أ  

 ري به النسيا .اشت
هاجر اخلمر، مؤخرا، نكا  مفياا بصور   باي،جلأت  ىل اعكت

مل أهوقعها. أصحاب اعبا،ئ اعراة مفيان  جاا يف أنقات الشا . مل 
خيامين جمااا، نمع ذلك أاا ممنت له هو اآلخر. أااا رجال ماري     
باالمتنا  حىت عن ال يستحقواه فع . الشايخ ماري  نذاكرهاه    

مفلس نداجز، نمنحته حمجوز  يف الربيا نهتاراكم..   ممسوحة، أاا
نرمبا يبيعه النسيا  خلسة  باي،قاب  الربيا زميل ،راسة قامي للمكت

كما يبيعين  ياه، نالتغافل دن القوادا يذلل اعشك ت. قب  الرجل 
مثن هغافله غاليا، نأرا، فوق ذلك أ  أشكره نأمحل لاه امتناااا ال   

فنال حق نساطته كام ، باي ر . أما اعكتيستحقه، مل أفعل هذه اع
،ن  هعاطف معي كزبو  ،ائم نغري مثري للمشاكل، أن مع الشايخ  
ابن حيه الذي هورطت فيه. أدطيتهما موداا، بعا اعغرب، نجلباا  
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معهما ،فترا كبريا. رأى قاب  الربيا أ  الشيخ اجملاها دلى قيا احليا  
ع بصمته دلى ،فتاره الكابري   ال يزال، مث لطخ له سبابته باحلرب ننض

كإثبات دلى أاه قب  مبلغ اعنحة كام . مل أهبا،ل مع القاب  أكثر 
أكثر من اظرات احتقار بسبب ااتهازيته، باي من التحية، نمع اعكت

رح ، نهركا لنا الثلث فقط. ثلث جيب أ  يتوىل كل ما حنتاج  لياه  
بيعه، األمر مؤجل أليام قا ال هطول كثريا. بقي من األثاث ما ميكن 

حىت ينفا ذلك الثلث، أهم ثلث يف حيايت نحياهه.. لست مساتعاا  
للعمل من جايا، نفعليا ذلك مساتحيل، مان يتاوىل الشايخ يف     

أحضرت له مؤناته من الاناء، نمن احلفاظات ما يكفياه   باي؟غيا
حىت موهه القريب الذي أاتظره أكثر من أي شيء آخر. يكشر ذلك 

ن أايابه كلما فكرت أ  أهركه نحياا نأحبث يل الشيء يف ،اخلي د
دن مأنى آخر. ال أدلم احلكمة من أ  هكو  حشر  معطوبة مان  
الااخل مثلي هواجه كل هذه االمتحااات الصعبة. ال هطلب احلشار   
البائسة سوى االازناء بعياا، حتتمي حتت أي حجر أن يف ،اخل شق 

 جباار بيت مهجور، كي ال هسحقها األقاام.

معىن أ  هكو  أنىل جتاربك العاطفية مع امرأ  باينة هشابه   ما
كيس شحم؟ كا  لاى اعمرضة فائ  من كل شيء داا احلكماة.  
طاندتها بالك م، نمتنعت دليها يف ما نراء ذلك بادوى أين أخاف 
اهلل، نقا شوهت كل أح مي دن النساء. دناما رأيت صور النساء 

ليها يف القمامة بعاا ذلاك،   احلقيقيات يف جم ت جنسية دثرت د
ننقفت دلى هلك اعقاراة الظاعة، قّارت حجم الورطة اليت كااات  
هنتظرين لو أغراين هبا بؤسي نالتهمتها. أنشكت أ  أفساا محاييت   
العاطفية بفعل متهور غري مر . ال أسخر منها، اإلاسا  جبوهره، لكن 
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احبة مع قالبها كا  يفرض حضوره نال سبيل لتجانزه. احلب نرقة ر
النساء، خامتين كما مل خيامين أحا من بعاها، اشترت يل ساجائر  
ب  حساب، نثيابا، نأدطتين أقراصا خاصة، جتعل اعرء خفيفا مثال  
الريشة يف اهلواء، سعياا بكل شيء من حوله نقا يضحك مان أي  
مشها حىت لو كا  جنائزيا. اآل  أفهم يف أي حالة كنت أحااثها  

اعشتركة، نأماح قوامها نرشاقتها كأهنا شابة  دن احلب ندن احليا 
رنسية هرقص دلى اجلليا. كنت ماللاها يف اعستشافى، نرأيات    
زمي هتا يتبا،لن الغمز للسخرية منها، نأدترف أ  منظراا معا كاا   
مثريا للسخرية. جاءهين مر  هشتكي منهن، فأخربهتا أ  الغري  هفعال  

هلتفت  ىل ك مهن. اهفقنا دلى بالنساء أكثر من ذلك، نأ  دليها أال 
أ  هساداين دلى اهلرب، أختفي أليام، مث أقصا شقة بباش جاراح  
زن،هين بعنواهنا. انتظر حىت ُهنسى احلكاية، مث اتزنج نهتابر هي كل 
شيء، نأخوها لن ميااع أباا، يريا التخلص من مهها حىت لو طلباها  

ة ناكاو   كلب أجرب. لست مذابا دلى أي حال، ستنساين العاال
سعياين، قلت هلا، هقمصت ،نر الكلب األجرب، نأكثارت مان   
النباح عا رأيتها متر،،  قلي  سادات قبل أ  أستعيا حرييت، ألؤكاا  
هلا أين أحبها ندليها أ  هنتظرين. يف األيام األخري  جتنبنا بعضنا قاار  

. هل كشفوا باي.اإلمكا  لكي  هكو  اعتهمة األنىل بتسهيل هرن
 أم ما زالت هنتظرين؟أمرها 

لست اا،ما دلى أين كنت متهورا دناما خرجت، ذات ياوم،  
ألناجه جنو  العامل من حويل مبا بقي يل من دقل.  ين أدتربه أفضل 
قرار اختذهه يف حيايت، دلى األقل، بالنسبة لليلة األنىل. حلسن احلاظ  

لذي دا، اعاء  ىل احلنفيات، نقمت بعمل بطويل إلزالة آثار القحط ا
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مّر من هنا، نجعلت جحري يشبه شقة دريس ليلة الاخلة. فضال  
الليل دلى الناس ال حان، له، كا  كل منا قا دزم دلاى التقاام   
خطو  يف جنح الظ م، نيف احلقيقة كاات قفز  هائلة لرجل غريار  
مثلي يف مسائل كتلك. الح يل اور الشرفة من جاياا، نكااات   

التمهيا لليلة ُمبهجة. خجولة ال  فرحيت نجيهة، نحتالفت الظرنف يف
هتكلم، رمبا ظلمتها يف البااية، با،رت باجمليء، فقاّارت حيناها أ    
لايها شجادة ال أحتلى هبا. مل يكن الك م جمايا نمل أهاتم لاذلك،   
اكتفيت باعصباح الصغري يف غرفيت.. رحبت هبا كما جيب، ،ن  أ  

فارغة. ماذا افعال   أ،دي كرما لست قا،را دليه، أل  الث جة كاات
بالك م يف مواقف مشاهبة؟ دامل النساء بايع، أيعقل أال فرصة أهيحت 
يل من قبل الستكشافه؟ أقلقين صمتها. صمت قسري.. بل جااير  
بالثناء، مثلها أفضل من ميكن أ  هبوح لاه بأسارارك أن يكتشاف    
ديوبك ،ن  خمافة أ  يفضحك. ممتلئة نشهية، طازجة كما ينبغي.. 

جرأ  نأكثر  قااما مين، أما أااا فخجاول نهعاوزين رنح     هفوقين
الادابة. أبقيت ضوء اعصباح خافتا، نضادت مين فرصة الاتمعن يف  
م حمها، قا ال أدرفها  ذا التقينا يف اخلارج، نلن يكو  متاحاا يل يف  
الشار  أ  أهأكا منها مبراجعة أطلس جغرافيتها البايعاة. بالكاا،   

اهتا صعبة نأاا ال أملك سردة البايهة. كااات  استطعنا التفاهم،  شار
يف حالة طبيعية، مث فقات القار  دلى الك م ألسباب مل أفهمهاا.  
اهفقنا دلى استنساخ الليلة األنىل، نشعرت ألنل مار  يف حياايت   
بعاطفة ناجنذاب كذلك ألي بشر. قضيت هناري اائما، ناستيقظت 

اظيفا نأايقا، رج  بعا الظهر، حلقت ذقين ناجتهات يف أ  أكو  
ميكن أ  هشتهيه امرأ  حىت ن   كاات خرساء. ماررت بأنقاات   
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ادتقات فيها بأين كنت أهوهم فقط، أال نجو، لنور نال خلياال، أن  
حىت ال نجو، لشرفة من األساس. هغلبت بيقني نحبماس غريب دلى 
خياالت قامية. الشرحية اللعينة دامية اجلانى هستحق أ  هكسر ألف 

ا  رصياها مين يف خماطبة هلك العجوز األعااياة، دباأت   مر ، ض
رصياا آخر، حبثت دن الورقة اعطوية ناععطر ، ندن الرقم اعاان   
دليها باحلرب الور،ي، نشكلته حبماس غري قليل. مسح يل دمي مبارك 
بإ،خال الشرحية يف هاهفه. اهصلت، كاات هفتح االهصال معاي، نال  

ة مرهني خ ل ،قائق مث أداات اهلااهف   أمسع أي ر،. كررت ابحمانل
لصاحبه نكسرت الشرحية. أفا،هين خربيت يف الليلة األنىل، ن ذا كا  
دلّي أ  أكو  ممتنا لشيء يف الكو  فسيكو  جساها.. كم كنات  

قصري  قلي  نشعر ساقيها اابت نمع ذلك ادتربهتاا هاياة    !حمرنما
اتسامر مثل غريبني حقيقية. ن،،ت لو كا  بإمكاهنا أ  هر، دلّي، أ  

فتك هبما احلرما  طوي . بات يل امرأ  طيبة، نرأيت الاامو  يف  
دينيها نأاا أقص دليها بعضا مما كاباهه. أنل مر  أرى أحاهم يبكي 
من أجلي. حانلت أ  هشرح يل كثريا، لكين مل أفهمها، ال أ،ري هل 
هعيش نحاها أم ال، نأين هغيب مث هعو، لتظهر، نمل أدارف حاىت   

 مسها.ا
طاندتين احليا  قلي ، مث هوقفت دن جمامليت. من األشياء القليلة 
اليت فهمتها منها أهنا ،خلت هذه الشقة يف اعاضي. اختارقين أمل مل  
يسبق يل أ  جّربته من قبل.. ما زال لاي هرف أ  أشعر بالصاامة،  
بالغري ، بنار ال قبل يل هبا. اعغفلو  يافعو  األمثا  مضادفة يف كال  
مر . سّجل مرا، حضوره بني فخذيها، كاات هأيت دنااه، كرهتاه   
جاا، ال أحتاج أ  أكو  دبقريا حىت أستنتج ذلك، نهي ليست طيبة 
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متاما، بل ليست طيبة دلى اإلط ق، استالت دلى القااحة بساهولة  
يف الظ م نجلبتها من اعطبخ، نأشعلت سيجار ، ندلاى السارير   

نا كبري نال يقاس. كلبة جانس. هعكار   أثبتت يل أ  فارق اخلرب  بين
مزاجي  ىل آخر ماى، أخفت دتمة الغرفة م حمي، نرأيتاها هباذل   
االبتسامات، نرمبا أحبت أ  هربر يل لو استطادت أ  هنطاق باأي   
ك م.. من أاا حىت هربر يل؟ هعو،ت دلى  سكات جودي بالتاهام  

 لكال  بقايا اآلخرين.. ليست بقاياهم شهية جاا، ن منا جودي كبري
شيء. هطو  ذلك اجلو  بالذات بأ  يسوغ يل ااغماسي فيها حاىت  
طلو  الفجر، رغم أ  األمل الذي مل أجربه من قبل، كاا  خيتارق   

 ما يزال.باي قل
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 ابأياز

أناجه اجلاار منذ سادتني بنظر  بلهاء، كأي كائن دامي النفاع،  
ب من نيف حالة ارختاء شايا مثل أثااء كلبة دجوز. ليست نضعية هناس

دليه أ  يتصرف بسردة نحكمة، نلكن هذه كل مقوماايت، نمل أّ،   
يوما بأين رجل أخطأ التاريخ يف هقاير مكااته. سؤال ناحا كررهه بايين  
نبني افسي ال أ،ري كم من اعرات، "من سيمشي يف جنازهه؟" ال أمهية 
عن سوف ميشو  يف جنازهه نال لوزهنم، نمن األفضل أال يشّيعه أحاا،  

ميضي  ىل أي مقرب  باجلوار راج  ننحياا، نداقاا العزم دلاى أال   نأ 
يعو، نيشعرين بالقرف من جايا. حسنا.. أاا أحتاث دنه كأاه قا ااتقل 

طيلة هاهني السادتني. أخااف أ   باي للعامل اآلخر حقا، نال يشخر بقر
يكو  قا ،خل يف غيبوبة، ندلّي أ  أكمل مهميت للنهاية ككلب نيّف ال 

ك صاحبه.. اعستشفى أنىل به، نال أحب أ  خيواين حاسي ثااياة،  يتر
فيعو، نيشفى، أل  رجائي بأ  أحفر قربه بياي ال حان، له. مساكني  
يستحق الراحة، نأاا أيضا أستحق أ  ارهاح، لست مؤه  ل هتمام حىت 
بنفسي. يتملكين مؤخرا ردب حقيقي من أ  أكُبر، جياب أ  هتوقاف   

أختفي دلى حنو ما، ليس قبل رحيلاه باالطبع ن ال    حيايت قريبا، أن أ 
فسأكف دن كوين كلبا نفيا.. أخاف أ  أكرب فأناجه الزمن يف اجلولاة  
األخري  نأاا نحيا. نّطنت افسي دلى العيش نحياا ،ائماا، أماا أ    

 أموت نحياا فذلك فوق طاقيت.
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اجتهات أال ينفا الثلث الذي أبقاه لنا اللصا  لريافقنا أطاول  
ممكن، كا  ُبخلي جايرا باإلشا، ، نقا جنحت اسبيا. الشيخ نقت 

يعيش كفاف يومه، لذا أافقت القسط األكرب مناه دلاى افساي.    
استيقظ يّف حب احليا   ىل حا ما، مخس لياال جمنوااة، قضايتها    
كعريس جايا، اشتريت دطرا نفاكهة، نأطعمت صاحب الثلاث  

شاف دامل النسااء  جياا طبعا. ُأهنكت جاا، كا  دم  شاقا.. استك
ليس سه  أباا. اختفت بعاها، كما هعو،ت، ال اور يلاوح مان   
الشرفة اعقابلة نال ،فتاها ُهفتحا  لي  لياادب اخليال شهويت. شعرت 
أين كنت اائما بعمق، نحلمت بإحااهن، مث استيقظت ألجا سرنايل 
مبل .. حىت م حمها بقيت غري ناضحة، كأهنا مرت يف خيايل فقط، 

 أرها حقا.. بالغت يف احلذر، نلليل ديوبه هو اآلخار. هاامش   نمل
اعنانر  حمان، جاا، ناعوت الدب جيا يف اعساحات الضيقة، نماع  

نكا  شهما هاذه  باي ذلك اجتهات دلى حنو ما. استعنت باعكت
اعر  فلم يطلب مقاب  إلاساايته، نأحضرت ممرضا ليثبت األاباوب  

دلّي سوى هغيري أكياس ابحماليل بعا أ  دلى ذرا  ابحمتضر، نمل يكن 
دلمين ضبط  يقا  التافق. أاا باّر به أكثر من اعتوقع، أما هو فلان  

 يكو  له فرصة ليشكرين دلى ما فعلته من أجله حىت لو أرا،.
يف الصباح خرجت  ىل اعقهى، نهركته ملقى دلى سريره كأي 

جيت  ىل أ  جثة هتنفس. من اعرات القليلة اليت شاعرت فيهاا حباا   
يؤازرين أي أحا. نجات اعقهى مغلقا، قطعت الشار  أقصا مقهى 
آخر، نالتقيت باإلمام، نجتاهلين عا ألقيت دليه التحية. أكمل طريقه 
فتبعته، نطلبت منه أ  يزنر الشيخ الذي حيتضر ليلقنه الشها،هني، مل 

بعاا  يتح يل فرصة، رحت أاا،يه نأاا أهبعه.. أبعاين دنه كأي ذبابة، 
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أ  سألين دّم مينعين دن الص  . أنشكت أ  أقول له    بإمكاااه أ   
جيلب معه  ىل الشقة من يشاء، ن،ن  أ  يافع شيئا.. ال أطلب سوى 
أ  يبقى معي نيشري دلّي مبا أفعل. أر،هه أ  يقرأ له شيئا من القرآ ، 
فأاا ال أحفظ  ال القليل، كما أين مل أصّل منذ هركت العمال دناا   

زير. ال أجرؤ دلى محل اعصحف.. الليايل اخلمس ندبوات اخلمر اخلن
الفارغة يف شقيت حتتاج  ىل أكثر من هوباة هكتيكياة.    شاعوري    
بالذاب ضعيف، نهذه هي العقبة الكربى. مل يِعا أي مناا اآلخار   
بشيء، ذهبت للمسجا قبل العشاء بقليل، هوضأت كما ينبغي لعابا 

ف األنل. رآين اإلمام نمل يباا  حقيقي، نهقامت حىت أ،ركت الص
دليه شيء. جمر،  ثبات حلسن النية، كما فعلت مع اخلنزير من قبل، 
أر،هه أ  يفهم ما قمت به. مثن معقول جاا إلاقاذ العجاوز الاذي   
هتعذب افسه ،ن  طائل. أخشى أاه كا  مثلي، ضاال نهائها، نحيتاج 

اوم أزرق  ىل أ  يسمع ك م اهلل حىت دلى لسا  رجل مسح قميص 
 جنس ث ثة أربا   ميااه.

دات خائبا، نها هو ليل آخر ياامهين، أما هو فيستيقظ كال  
سادتني أن ث ث، أسقيه ماء، يفتح دينيه بصعوبة مث يعو، ل ستغراق 
يف دامل بعيا. اَفسه ثقيل، كمن يصعا جب  أن يرهقي قمة نهو حممل 

جهاا خارقا. اسيت باألثقال. قا  احليا  دميق ناإلف ت منه يتطلب 
السؤال الذي رافقين، ناحتقرت افسي، أاا بائس نخمتل حقا، ناجلثة 
اليت هتنفس جاير  بالشكر.. أدا، يل  اسااييت، ننهبين اهلل أبا آخار  
حىت دلى هيئة رجل يوشك أ  حيتضر. سؤال أكثر حيوية حياصارين  
ا  منذ الغرنب.. "من سيحفر القرب؟" ال أدرف مكا  اعقرب ، ن   ك

لايه أقارب ميكنهم القيام حبفره أم ال. ليس له من يسأل دنه. مأسا  
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أ  ميوت أحاهم ،ن  أ  يشعر برحيله أحا، متاما مثل أي حياوا   
افق يف الربية. مشاكلي معه بعا موهه ستكو  أضعاف مشاكلي معه 
نهو حي. جيب أ  ُيحمل جثة هاما   ىل اعستشافى، مث ُهستصاار   

فا  دا،ية، يأمر بعاها نكيل النيابة بتحرير شها،  شها،  طبية هفيا بو
نفا ، نمن مث هصريح بالافن من البلاية أن ال أ،ري.. كل هذا نأااا  
ظاهر مثل الناس مجيعا، كأين ال أختفي من شيء، مث هنهار حان،ي 
مع العامل ألبقى مكشوفا. هذا حمال.    هويف سأهابر مساألة ،فناه   

مكاا  مان األرض، بعيااا دان أي     مباشر  يف اعقرب  أن يف أي 
ااكشاف. ذلك حتٍا أبعا من أي شفقة دناي جتاه العجوز اعساكني  

 أن نفاء لشبه صايق هاجر نمل يبق حىت أثره.
أفقت دنا الفجر، هفقاهه ننجات أاه مل ميات، لان أقاول    
لألسف فالتحايات صعبة. مل مير نقت طويل حىت ،ق أحاهم دلى 

 دباءهه البيضاء مثل م ك يقّار حسان  الباب.. كا  اإلمام، يرفل يف
النوايا نيفي بودو،ه الضمنية. جلس دنا رأسه، كاات ديناه اصاف  
مفتحتني، قرأ القرآ  بصوت خاشع. قرأ آيات كثري ، كاا  يقارأ   
نينظر  يّل أحيااا، ال أ،ري مل هصورت أاه يتمىن موهه. قاا هصابح   

سأهارب دلاى  الشقة خالية، نيعقا معي صفقة راحبة جاا، نالحقا 
يايه، طر، اجلن ليس مهنة ال ميكن هعّلمها. ألبس األبي  نأصابح  
م كا مثله، نآخذ احليا  اليت أهرب منها باألحضا . أهنى الات ن ،  
نطلب ماء فأحضرت له قارنر  مياه معااية، قرأ فيها نمتتم طاوي ،  
ه، مث أنصاين بأ  أسقيه منها. ذبلت دينا العجوز جما،ا نسافر  ىل داع

نااصرف اع ك بعاها، هاركا الشيطا  الذي كنت دليه يعيش حمنته. 
يوم ثقيل آخر، نأاا أشبه أاثى ضفا  بلغت لتوها سن اليأس، الوقت 
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مير نمل يبق للتريث أي معىن. ران،هين فكر  أ  آخذ الشيخ نأرميه يف 
أي ،ار للعجز ، نهناك سيعرفو  كيف يهتمو  به. خرجت مسردا، 

بائع النسيا ، درضت دليه األمر حبماس لكناه  باي عكتحتاثت مع ا
كسر هوقعايت هقريبا. األمر صعب، قاهلا ليختم مجلاة اجتها،اهاه يف   
هثبيطي. رغم ذلك، رأيت أ  األمر ممكن، الرشو  هفتح كل األبواب، 
ننضعه ال يبعث دلى أي أمل، لن يطول به اعكوث يف ،ار العجز ، 

سيموت بعا أيام قليلة.. فقط لاو   نلن يشعر بشيء، ندلى األغلب
 يتكرم اعوت فيتأخر قلي .

هوارت للخلف كل مشادري الااكنة، نمألهين الشفقة حنوه،  اه 
مسكني حقا. خفت صوهه متاما، أراه يقلب دينني ثقيلاتني، نقاا   
هوقف دن منا،ا  مرا،.. حياهه مابر  نموهه قريب. هذه ليلة حامسة. 

أكثر أسئليت. أمسى قا،  البيا  يراقبين، هل سيقانم حىت الصباح؟ ما 
حيوم يف الساحة، نيتظاهر بأاه ينتظر أحاا. له حاسة كلب شارطة،  

   كنت أستطيع االدتما، دليه، فلم ينصحين بشيء باي سألت اعكت
نقال كن حذرا. لن يكو  للشيخ اعسكني جناز  نلن يسمع مبوهاه  

يستادي فضاول   أحا، اختفى دن األاظار منذ سنوات، نرحيله لن
من اسوه نهو حي. رجل ،ن  مباأ نحاه يصلح عهمة كهذه، قلت 
. .أشجع افسي ألباأ ما فكرت فيه. سألته نأاا أطل من اافذ  اعطبخ

دّم هبحث؟ فلم جيبين. أشرت  ليه بياي فجااء مساردا. كلاب    
حقيقي. حيتاج هذا الذي هراه حيتضر، قلت مشريا للعجوز،  ىل قرب.. 

لى دنه، نأاا ال ميكنين هويل األمار ألساباب قامياة.    ابنه سافر نخت
اإلجراءات القااواية هتطلب نثائق، نأاا ،ن  هوياة، نال أرياا أ    
أكو  أحاا دلى اإلط ق. استمع  يل يف صمت، بقي يقاار مثان   
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اخلامة، أخربهه بفكر  نضع اعسكني يف بيت للمسانني، رغام أ    
ت يف س م، قال خببث، مث الوقت قا فات هقريبا.. جيب أ  ااده ميو

هركته يفكر. حارس اعقرب  صايقه، أفرحين اخلرب، نبقي أ  اضامن  
أال يسأل دن اعيت أحا، ادتربه ميتا نناصل حايثه، اخلوف أ  يعو، 
مرا، أن أحا األقارب نيسأل دن القرب ندمن ،فنه. مرا، لن يعاو،  

تظرت اعقابل أباا، ناعيت ال أقارب له، أكات له بيقني، ابتسم.. ناا
الذي سيطلبه، مل يطلب شيئا. سيكو  الافن يف الليل، نااخل مان  
الباب اخللفي للمقرب ، ستكو  معنا، نافقت مبائيا. ألن اصلي دليه؟ 
سألته، حارس اعقرب  مامن أ،نية أدصاب لكنه يصلي أحيااا، قاال  

استفزين برن،ه، باا يل جمرما، قتل نارهكاب   !يريا أ  يطمئنين. هبا
دماال شنيعة. رغبت يف طر،ه دلى الفور، نكا  البايل أ  أختفاي  أ

 ناهرك الشيخ عصريه حىت ميوت، نهتكفل رائحة اجلثة بالباقي.
هل بانت له كمن ميلك كنزا؟ طلب مين الوغا مبلغا كابريا  
جاا. رصيا الشيخ كبري، قال بنرب  ماكر ، نليس مان العاال أ    

  هقريبا، نهركت باب الطمع يكو  يل نحاي. مل أخربه أانا مفلسا
مفتوحا. خطر يل أ  أبان أمامه حقا كمن ميلك كنزا أن ثرن  طائلة، 
ليتعان  معي. اهفقنا أ  يتوىل كل شيء، نأاا بعيا، سيحفرن  القارب  
نيشترن  كفنا، نيغّسلواه.. هذه مهميت، راح يطمئنين، مث سألين مىت 

فع دناما ميوت سأ، باي:أ،فع له. كا  العقل يفرض أ  يكو  جوا
الرجل، لكين أر،ت أ  أهرك الباب مواربا مر  أخارى فقلات: ال   
ختف.. قريبا جاا. رأيته فاهرا، شيء ما أطفأ محاسه األنل.. رمبا فكر 
أهنا دملية لن هتم، يسكن منذ سنوات طويلة يف احلي، نرمبا يعارف  
 أ  العجوز اقترب من اعوت أكثر من مر  مث مل ميت، ن   مل ميت ف 
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دملية نال مال سيقبضه. أصابين الردب من ذلاك، قاا يساتغل    
نيقتله ليورطين يف مواجهة موهه، نحينها سأستعني به حتما، باي غيا

نأكو  مطالبا بافع مبلغ كبري ال أملكه. ال أ،ري كيف اازلق لساين، 
سأحصل دلى كمية من الذهب، نسأ،فع لك ما هريا، قلت له بثقة 

مية كبري ؟ اعم.. الصافقة مل هاتم، لكاين    مفتعلة. برقت ديناه، ك
سأهنيها قريبا. حتاثنا بعاها لاقائق، مث ااصرف مبايا هعاطفه الكامل 
مع العجوز اعري  مفترضا أين سأصاقه. اامت قلي ، قاا يقاتلين   

للشرطة. مسعات  باي دناما يظهر له بأين نداهه بالوهم، أن يفشي 
عاات أجاري  ىل   الشيخ يشخر بصوت دال، مث ااقطع شخريه، ف

 غرفته، نحلسن احلظ مل يكن قا مات فع .
ال شك أ  الغراب الذي حفر أنل قرب يف التاريخ كا  سيسخر 
مين. أي مشكلة هذه؟ ميكن أ  حتفر قربا يف أي مكا  نهنهي األمر. 
هقامي النصائح لآلخرين سهل، نذلك الغراب افسه بقي دلى األغلب 

ه غراب آخر. بعا منتصف الليال  يف العراء للشمس نالان، نمل يافن
قا،  البيا  باي هبان احلقائق أكثر نضوحا، من يضمن يل أال يشي 

دنا من يستخامه، نيقب  الثمن بعا أ  يكتشف كذبيت؟ من يهتم 
حلشر  مثلي نمستعا لافع ،ينار ناحا يف سابيل أ  يعارف يف أي   

ه    حفر  براز ختتفي؟ كا   غرائي له خطو  غبية، غبية جاا. ها،ه
حانل مراقبيت مر  أخرى، نأفهمته أ  هر،،ه دلّي قا ياثري ااتبااه   
اجلريا . نمع ذلك دا، بوجه صفيق، نكل ما فيه خيربين أاه لئايم،  
نطلب مين أ  أمسح له باعبيت يف الشقة. هذا هو االبتزاز بعينه، نيف 
الواقع كا  أنل مثن أ،فعه مقابل خطويت الغبية. اختفى نرجع بعاا  

دة، يرافقه حارس اعقرب  نشريكنا يف احلل اعفترض لورطيت اصف سا
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الكاملة. مل هكن اعرأ  اليت أحضرها معه سوى ذات قمايص الناوم   
األزرق، الزنجة الثااية اعكذنبة لإلمام. ليست له نحاه. رجال احلي 

ندمي باي يستفيان  من اشتراك مجادي، نال أستبعا أ  يكو  اعكت
دجوز جهنمية اع مح نالسري  كماا أهوقاع.   مبارك منهم. هشّغلها 

أنصلتها لباب العمار  كما يف اعر  األنىل، ااتظرت قلي ، مث رحلت. 
ال حاجة يل يف أ  أجتسس دليهما، نمل أهساءل حىت دّم يفعله حارس 
مقرب  مع رجل نامرأ  من دموم البغايا. قار الشقة أ  هكو  نكارا  

 للفجور نال حيلة يل يف مواجهته.
مل يتوقف قا،  البيا  دن مراقبيت، اظراهه يل مريبة نأشاعر أين  
حتت سلطته. أمتىن أ  أكو  قااه  ألنل مار  يف حياايت، بعا      
احلسابات اخلاطئة حتتاج للقتل حىت ُهصحح. أقفلت البااب دلاى   
الشيخ جياا، نخرجت للمقهى، هذه اعر  نجاهه مفتوحا. كااات  

طهم دمي مبارك الذي رجع من اجلمادة الفضولية كلها هناك، يتوس
غيبته، نحتاشى النظر  يل. رمبا اام دلى هسرده، ما كاا  دلياه أ    
يعلمين بشيء قبل أ  خيترب استعاا،ي الكامل لألمر. مان قاال  ين   
لست مستعاا؟ خشيت أ  يكو  قا قضى األمر من ،نين ندا،، باا 

يقاول  متجهم الوجه، نقرأت يف دينيه، دناما التقت اظراهنا، كأاه 
كأين ا،ديت الشجادة أمامه يوماا. غماز يل    !يل: كم أات جبا 

البيا ، مبا يوحي بأ  بيننا سّرا كبريا، ال أستبعا أ  يكو  شااذا..  
حم  كلب، هورطت فيه نزا،ت احلسابات اخلاطئة بيننا. ااصارف  

فيذهب نيقتل الشيخ، هبعته حىت باي أخريا، نخشيت أ  يستغل غيا
ىل ااحية أخرى. دات  ىل مكاين، صرت أهرب الباب نرأيته يتجه  

من الشقة، مرت ،قائق، نجلس  يل دمي مبارك. ساألين مب ماح   
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حمايا  مىت سأ،فع احلساب الذي دلّي له، قريبا جاا، أجبتاه با    
مباال . حساب شهر كامل أن أكثر، ال أذكر، أبايت له امتعاضاي  

نافق، أاا مساتعا،  نادتربهتا بااية غري مبشر . أرا، أ  يضغط دلّي أل
قلت له، نمل ير،، مث ذهب  ىل مجادته. ااتظراا ،قائق طويلاة حاىت   
ااصرف الفضوليو ، هظاهرت بأين منكب دلى جريا ، نغافل دما 
يانر. كاات اظراهتم حنوي هفضحهم، لكن ما اكتشفته مثري حقاا،  
ال أحا منهم أخرب اآلخرين أاه هعامل معي. هتامسات ماع دماي    

األيام اعاضية ليتفقا اعقرب  اعهجور ، هناك حياث   مبارك. غاب يف
رف  جما،ا أ  خيربين قبل اعودا، ن   كا  دلي يقني بأ  بشارا ال  
يعلم سّره الكبري. أخربهه أاه ال ميكنين هرك العجوز نحاه، ناهفقنا أ  

اشترط أ  أ،فع عن يتواله، نكاذلك   باي.جنا من يتواله خ ل غيا
 ىل أقرب ماينة عكا  العملياة، نافقات نمل   أجر  سيار  التاكسي 

أجرؤ أ  أقول له  ين مفلس. كا  خويف من قا،  البياا  ياافعين   
اظار  يّل قبال   بااي  للموافقة، استغنيت دن البري  منذ ما  ناعكت

ااصرافه كأاين أخلفت معه اهفاقا مقاسا. اعال ال يعنيين يف شايء،  
ابت، كما اختفى صوهتا ناخلرساء اختفت صورهتا، بشعر ساقيها الن

من قبل. خشيت أ  ينتقم مين، لايه استعاا، للقتل رغام هظااهره   
بالو،ادة. ستنهار حان،ي مع العامل، بل اهنارت بالفعال، أ،ركات   
ذلك نأاا أجا صعوبة يف اخلرنج من اعقهى للعو،   ىل الشقة. كنت 
جاّ،ا يف مغامريت مع دمي مبارك، أر،ت أ  أ،فع للبياا  نياافن   

شيخ نأاتهي منه.. غراب فاشل مثلي جيب أ  يافع مثن فشله يف أ  ال
يواري سوءاهه؟ نقفت بباب اعقهى، نهساءلت أين دلّي أ  أذهاب  
بعا أ  ُأمت كل ذلك، ن ذا كا  دلي أ  أرحل، ما الذي جيربين دلى 
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،فع اعال؟ فألهرك العجوز نأصنع يل حيا  جايا  بالذهب.. ال أحا 
ألبا. ارهبكت جاا، نصارت أايااب ذلاك   مات نبقي ،ن  قرب ل

الشيء يف ،اخلي طويلة نحا، . مهمت أكثر من مر  مان قبال أ    
أرحل نأهركه، لكن هلك األاياب كاات هتوىل ر،دي، نهنهشين مان  

باغتين  باي،الااخل دميقا جاا. هأكات من أ  قا،  البيا  يتربص 
أهعامال،  مع دمي مبارك ناقفني دنا الباب. يريا أ  يعرف مع من 

نقا فّتش الشقة من قبل، أحبَّ أ  يستال دلى الذهب اعزدوم بأي 
 شيء قا يعثر دليه.

دات من اعقهى، نجات العجوز يف حالة حرجة، لن يصاما  
طوي  نهقريبا ميكن ادتباره ميتا.    مواجهة حقيقة سااطعة مثال   
اعوت ليست صعبة بالنسبة لرجل داش يف الظل، ميتا دلى حنو ماا،  

يرغب يوما يف أ  يشبه أحاا ممن رآهم دلى قيا احلياا ، نماع    نمل
ذلك فخيارايت حمان، ، ندلّي أ  أقرر.. أُأكرم اعيت بافنه أم أاقاذ  
افسي؟ خّيل  يل أين مسعت أافاسه قبل قليل، ناحلقيقاة أ  اظرهاه   
غائمة نفمه مفتوح نال شيء آخر. مل أستطع أ  أحاس ما شعر باه  

رت دن اعودا بقليل، نقا ناجهات اعوقاف   عا نافاه األجل، هأخ
عا مات الزبال األقرب  ىل باي هذكرت برن،  أدصا بربن، مل أهوقعه.

حتت دجلة شاحنة القمامة، يف هذه احلالة اعاوت مبتاذل   باي قل
نمتوقع أكثر من أي شيء آخر. أحببت أ  أمنحه موهاا رحيماا،   

، أ  يثبات يل أ   طيبته نكا، أ  يفعل. أهصور أاه أراباي استعا، قل
الكلمة األخري  هعو،  ليه، ناستطا  برغم ضعفه أ  يتخذ قرارا هبذه 

أ  أرافقه ألديش احلالة معه، كيف باي األمهية من ،نين. كا  حّريا 
مل أفكر من قبل يف أ  أجرّب اعوت نلو مر  ناحا ؟ مها متاما نباأ 
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ستغرق يف جسمه يرب،، نفضلت أ  أهركه مبفر،ه قلي . من حقه أ  ي
اللحظة ،ن   زداج من أحا، فاعوت أكثر محيمية من احليا . رحال  
بعا أ  أكمل حفاظاهه بالكامل نمل يترك يل سوى جثته نمعها آخر 
كيس أرز كا  حبوزهنا، كرم اا،ر، أاا الوريث الوحيا عيات يرقاا   
أدوز حىت من ،معة حز  دليه. أهوقع أ  هكو  اع ئكة قا هولات  

، ،    مل هنشغل دنه مبيت آخر أكثر أمهية، حظه دااثر  هلقينه الشها
مثل حظي نيسبقه اجلميع  ىل كل شيء. شاخ ضمريي نساقطت  
أايابه، بقي يتفرج دلّي نأاا أحزم حقيبيت، حقيبة الظهر افسها الايت  
أهيت هبا  ىل هنا أنل مر ، لكن مان ،ن  الكتاب ناحلاساوب.    

و حتاياا، نماع  أحسست بأين أخو  أحاهم، ن   مل أدرف من ه
ذلك مل آبه. مل يكن نالاي دلى أي حال، ناعشادر اليت أنمهت هبا 
افسي لكي أصرب دليه ماهت معه مبوهه. أدترف أين غراب فاشال،  
نحيق يل أال ألتزم بأي نفاء أاا داجز دن حتقيقاه، سأصابح كلباا    

اُعفترض أيضا. هذه ليلة باي نكفى. ،فعت األقساط عرا، كاملة نأل
بااي  نهستحق احتفاال من او  خاص، لو كا  ذلاك اعكت  فارقة

الشيطا  يرضى بأ  يبيعين شيئا من النشو  دلى احلساب. أحتفل بأ  
أصبحت من جايا حم  كلب ختفف من االلتزام. رأيت يف طرياق  
دو،يت من اعقهى سيار  شرطة يف اجلوار، من اعؤكا أهناا مل هاأت   

ا. ساأقتل افساي قبال أ     للنزهة، نقا صار دلّي أ  أرحل من هن
يتمكنوا مين، ليس بعا اجلنو  حرام. جهزت حقيبيت منذ ،قاائق، ال  
نجهة يل لكين سأاتظر حىت يكو  السوا، كام  نأرحل. أفكر باأ   
آخذ دمي مبارك نأستعجله ألهزم قاري بالذهب. ليس دلّي سوى 
أ  أهرك باب هذه الشقة مواربا ليعرف اجلريا  يف الغا بأ  العجاوز  
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قا أصبح جمر، جثة اتنة، مث أدو، من حيث أهيت.. قاا أرجاع  ىل   
سرج الغول، نقا اشتقت ألخي دمار، نأزنر غابة اعاوت حياث   
استعا،هين احليا  نأّجلْت مودا اخل ص. نأفكر أ  أدو، زباال كماا  
كنت لو أهيح يل ذلك، دشت أسعا أيامي يف القمامة، معترفا باأين  

اعناسب.  ين أدجز دن اختاذ أي قارار.   جمر، قذار  هعيش يف مكاهنا
خامت هذا اجلثما  خامة جليلة، نلألسف لن يستطيع رّ، اجلميال  
بإسااء أي اصيحة مهما كاات هافهة.. اشتقت خلاليت، ماهت هاي  
األخرى نهركتين، كا  نجو،ها يسا أبواب اجلحيم كلها. أاا مقصر 

ميوهوا بسابب  يف زيار  قبور من أحبوين ب  حان، نكا  دليهم أ  
ذلك. يف خاطري أ  أدو، من حيث أهيت حقا، بقية العقال الايت   
هربت هبا ألناجه جنو  العامل من حويل افاات نمل هعاا غنيماة    
هستحق العناء. يف ساحة ذلك اعستشافى، ساُأدلن دان هاوبيت،     
نسيعرفو  كيف جيعلواين بلياا نحمنطا، ألكو  سعياا ،ائما. نجب 

يا  هستحق اهلرنب  ليها، كااات مغاامر    دلّي االدتذار دن أ  احل
مغرية، نمع ذلك كا  جيب دلّي أال أكو  بتلك الارجة من اجلنو  
ألخوضها جما،ا. قفزت من فوق السور العايل، كاا،ت أ  هكسار   
رجلي، نخضت ما خضت يف سبيل اخل ص من أنلئك الشاياطني  
يف الذين يتر،ن  مآزر بيضاء ااصعة، نألستعيا امسي، نقا فشالت  

ذلك متاما، أما اآل  فأحّن  ليهم نأحب أ  أدااقهم ناحاا ناحااا،  
نهتملكين رغبة يف أ  أستعني هبم جما،ا ليسادانين دلى االختفااء..  

 أال أكو  أي أحا دلى اإلط ق حىت أاا.. من أاا؟
كاات هلك اعمرضة الباينة اإلاسا  الوحيا الاذي ظلمتاه يف   

ين خادتها باسم احلب يف سابيل  حيايت، نهستحق ادتذارا طوي  أل
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خ ص نمهي. مشيت خطوات  ىل اافذ  اعطبخ، كا  الظا م قاا   
ااتشر، لكين بحمت قا،  البيا  يقف خلف شجر  كابري  هتوساط   
الساحة، يعبث هباهفه نيتظاهر كالعا،  بأاه ينتظر أحاهم. دات  ىل 

ها أن اعرحوم، هأملت م حمه اعيتة، نفهمت أال معىن ألي اشو  دشنا
سعا،  مألت قلوبنا يوما  ذا كنت هنايتنا هكذا. مل يكن خويف من أ  
يباغتين ذلك الوغا يف الظ م مربرا ما،ام مل يعرف مكا  الاذهب،  

ياق بشا . مرت ،قائق أخرى، كنات قاا   باي نمع ذلك باأ قل
هاأت متاما، نعا مسعت أحاهم يطرق الباب، ذهبت ألفتح غري مبال 

 السحرية رأيته..بشيء، نمن العني 
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 الجحيم يطل من النافذة
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 مقدمجت  جيجة

فاقاا الفتتااه الّراسخ مبسريهه اعهنية كمحقاق الماع، صاعا    
،رجات الّسلم  ىل الطابق األخري متأففا، يقصاا مكتاب حماافظ    
الشرطة. كا  يتأبط حافظة أنراق هبا نثائق هافهة، العرب  بالنتيجاة،  

نليس أي أحا -اعبحوث دنه، لكنه هو اقتفاء أثر يفضي  ىل الرجل 
دا، خائبا. هذه ثالث مر  يطلبه فيها خا ل دشار  أياام،     -آخر

ليستعلم منه دما هوصل  ليه بشأ  الرجل.. اآل  صار يشك حىت يف 
امسه، نمع طرقه للباب بلغ حا االرهياب يف نجو،ه أص . أيعبث به 

لعشارين داماا،   رئيسه يف العمل؟ نمل قا يستهافواه؟ مطيع نمثابر 
مّتقا احلواس مثل كلب ماّرب، ندااناهه ال هذكر، حم  خ فاات  

 هنقضي يف حينها.
أمتىن أ  هكو  قا دثرت دليه.. أن درفت نجهتاه دلاى    -

األقل.. خاطبه بعا أ  رّ، التحية، مث أكمل كمان يتوقاع   
اإلجابة اعخيبة: جيب أ  اقول هلم شيئا، يف النهاية حنان ال  

 ابحث دن شبح.
مل يتفّوه بكلمة ناحا ، نمل ينو أ  يصرف األسف نال االدتذار 
ب  حساب ليرّبر  خفاقه. ااتظر ابحمافظ أّي ك م منه، مث شغلته دناه  
مكاعة هاهفية، ختفف من احلرج لاقائق استغرقها يف احلايث، مث دا، 

 ينظر  ليه.
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سياي، نجات افسي أمام سابقة، نأخشى أ  أقول  اه ال  -
 ثور دليه.ميكن الع

اافعل ابحمافظ دبا الوهاب شعال ثااية بعاا هاانء طاارئ،    
نأشعل سيجار  افث ،خاهنا بتؤ،  نااتظام كمن هعاو، أ  يضابط   
 يقا  كل شيء. نأدا، األنل ما قاله دلى حنو آخر لكن هذه اعار   

 بإصرار من يريا االدتراف حبالة  دجازية:
مطموس األثر، سياي.. أن باألحرى  اه رجل  يا ال أثر له -

رمبا يكو  موجو،ا لكنه ال أحا، نأكمل بعاا ااقطاا    
سريع: ماذا أقول؟ رمبا كا  موجو،ا، لكناه فعلياا غاري    

 موجو،.
استنكر ابحمافظ ما مسعه، نبغضب رجل هعّو، أ  يطاا ، نأ   
حيقق النتائج اعلموسة نيكره التناقضات نالوقوف داجزا أمام األلغاز 

 خاطبه متعجبا:
قا مات.. اختِطف.. أم ااتحر نحتللت جثته كأي أيكو   -

كلب افق ،ن  أ  ينتبه له أحا؟؟ ما قصته نأين اختفاى  
 )ال أحا ؟ اهذا ال

جعل يسهب يف التفاصيل متجانزا النظر مباشر  يف دينياه. يف  
احلي حيث ُيفترض أاه كا  قاطنا، هناقضت أقوال جريااه، يعرفوااه  

ل امسه نشكله اخت فاات غاري   نال يعرفواه، اختلفت شها،اهتم حو
مقبولة، يعرفه اجلميع نال يعرفه أحا. كا  ااعزاليا يتفاا،ى اجلمياع   
نأحيااا ال ُيرى ألسابيع، مصابيح شقته مضااء  لكان ال صاخب    
بالااخل، صاحب اعسكن، اعيت، كا  رج  مسنا نخرفا نله ابان  
ما نحيا مهاجر يف أعاايا، نهو من أجر له الشقة ،ن  دقا. ندناا 
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فتشنا الشقة، كاات اظيفة نمرهبة، بقايا طعام دلى طانلاة صاغري    
نكيس أرز، نقااحة نمنفضة سجائر، نأشياء هافهة أخرى منثور  يف 
أرجاء غرفة النوم بينها زجاجة دطر فارغة، أما باقي الغرف ففارغاة  
من أي قطعة أثاث نمغلقة. نالغريب أانا مل اعثر دلى أية بصامات  

ش فيها مبتور األصابع. ذهبت ألساأل صااحب   كأ  من كا  يعي
،كا  قريب، مث صاحب مقهى جمانر، كّل يقول  اه رآه مرات قليلة، 

 غري أ  ابحمري هو أهنم يتحاثو  دن أااس خمتلفني.
هوقف ناظر مليا يف ديين ابحمافظ دبا الوهاب شّعال ليعرف    

لة أانا كا  دليه أ  يواصل، مل يشر  ليه بشيء، فأكمل يقول: اعشك
ال منلك صور  حايثة له، فقط ناحا  قامية من سن اعراهقة، ناسخة 
بالية جاا من بطاقة هوية منتهية الص حية منذ مثاين سنوات نملفهاا  
ضا  يف األرشيف نهم ينتقلو   ىل اعقر اجلايا للبلاية اليت ينحاار  
منها. سياي ابحمافظ، لقا هساءلت غري مر     كا  يتنكر أحياااا،  

مر  رجل أشيب يف السبعني يلبس اظار   -حبسب من يصفواه-هو ف
مسيكة نيعرج درجا خفيفا، نمر  ثااية أربعيين موفور الصحة لكان  
نجهه شاحب كأ  نراءه هارخيا من االاكسار. نعا سألنا مصااحلنا  
دن ننر، امسه يف قوائم اعشتبه هبم أجابوا بالنفي.. كما أ  ال جواز 

حلان، أكات أاه مل خيرج أحا مان البلاا أن   سفر بامسه، نشرطة ا
ياخل  ليها هبذا االسم طيلة العشار سانوات اعاضاية، نيف نزار     
الااخلية أخربناا بأاه يوجا العشرات ممن حيملاو  هاذا االسام    

 نمبعلومات مشاهبة..
 آه.. معلوماهه؟ -
 هقريبا هذا كل شيء سياي.. -
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 رفيق، أاتم هلعبو . يا هذا ال شيء -
م يف ابحماكم، نال يف قوائم اعفقاو،ين، نال أثار لاه يف    ال اس

 اعستشفيات نحىت يف الوفيات نهصرحيات الافن.
 هوقف قلي ، التقط أافاسه، نرفع اظره  ىل ابحمافظ:

قا هسخر مين    أخربهك  ىل أين أنصلين يف التحرياات   -
 دنه.

 ماذا؟ -
ماام  مسح جبينه، نقال خيربه، برغم خجله، بأاه ذهاب  ىل   

مسجا التقوى القريب من حّيه نسأله دنه فلم يؤكاا لاه شايئا،    
ناستفسر دّم  ذا كاات اجلن خيتطفو  أحاا من الناس. أطلق دباا  
الوهاب شعال ضحكة مرير  نضرب بقبضة ياه دلى مكتبه.. هوقف 
لست يف مزاج يسمح يل بالضحك، هل هلّبساه دفريات نطاار    

 نيش؟ من هو نأين يكو ؟جبساه؟ هام يف الشوار  ناعا  كالارا
طلب اإلذ  باالاصراف نخرج بعا أ  ألقى التحية، نطلاب  
قبل ذلك  دفاءه من مهمة التحري دن هذا الرجل بالذات. يكاره  
ابحمققو  الوصول  ىل الطرق اعسان، ، نظيفته أ  حيل األلغاز، لكنه 
فشل. أصر دلى طلبه حىت بعا أ  حذره من  حراق مسريهه الذهبياة  

ع مات الشرطة. ازل الارج، ندنا الباب نقف ينظر  ىل كل يف است
من مير أمامه، نميعن فيه، كا  جيا يف كل  اسا  ياراه شايئا مان    

)ال أحا  الذي نصفوه له نأدجزه العثور دليه، كل ناحا منهم  اال
)ال أحا  قا يكو  بعضا من كل أنلئك الاذين   افيه شيء منه، نال

 ذاب يف اجلمو .مرنا نأشخص فيهم بصره، كأاه 
يعرفه ابحمافظ منذ ما  طويلة. ليست لاه احلماساة الكافياة    
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إلحااث اختراق يف القضية، لذا قرر أ  يتركه يرهاح قلي ، متوقعاا  
أ  يعو، بشكل أفضل. منذ هلقى التهاياات حول قضية هنب العقار، 
مث األمر بوقف التحقيق، قبل أ  يغلق اعوضو  هنائيا، فقا احلمااس  

. البلا معجو  بالفسا،، نذلك ليس بسّر، نرغم دلمه أحاس  للعمل
بطعنة.. أ  يكو  ب  محاية، القلب ليس آلة ال يصيبها الوهن، نقاا  
داش حاالت مشاهبة كثري ، ن   مل هصل حلا هتاياه جسايا، لكان  

لفاه لطلاب   هذه اعر  طفح الكيل. أخرب ابحمافظ بأاه يعتزم هقامي م
التقادا، أن حىت نضع استقالته، ن مهال الوظيفة لُيطر، بسبب التخلي 
دن اعنصب    ُرفضت. اهلرنب حيلة اجلبناء، ال أحا اهتمه باذلك  
من قبل، غري أ  اخلراب دّم يف النفوس نمل هعاا هنااك جاانى    
للصرا  دلى أي صعيا. احليا  صعبة نالتطويع مؤمل، نأحيااا مهني، 

له، نهو يعرف اآل  جياا حان، القيام بالواجب عان ال  فهم ذلك ك
يزال يتمسك بالشرف. زم ء من ،فعته أصبحوا أثرياء من الوظيفة، 
هصاحلوا مع اخلراب، نعا نجانا أ  منع الشر مستحيل، ادتربنا أااه  
من الغباء أال يستفيانا منه. فيما بقي هو يقانم اعوجة العاهية، لكان  

قيامه بالواجب هي ذاهتا الناهايات الايت    لكل شيء حان،. حان،
يصاب دناها القااو  بالشلل. الرؤنس الكبري  حتتااج يف ر،دهاا   
ألكثر من ضابط متحمس أن قاض شريف حيفظ قااو  العقوبات دن 

 ظهر قلب.
كا  حيب خوض مغامر  فّك األلغاز الكبري ، لذلك راهن دليه 

ومني نمل يتوصل لقارار.  ابحمافظ نأباى معه صربا غري معتا،. فكٍّر لي
قضية بسيطة لكنها حمري  نقا ال هستحق أ  حتظاى باأي اهتماام    
خاص.. االاطبادات األنلية خطري ، نقا جتعل ابحمقق ساجينا هلاا   
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نهضلله. شيء ما حيّيره: ما معىن أال جيا ما يستال به دلى رجل كا  
مث ال يعثر دلى ،ليل ناحا يوصله  لياه؟  باي يعيش نسط حّي شع

كو  أكرب غنائمه، بعا ذهاب ن ياب، أقوال متضاربة؟ مخان أ   نه
يكو  أمام رجل خارق استطا  هضليل اجلميع. من قتل الشيخ؟ لكن 
هل مات مقتوال حقا؟ رجح الطبيب الشردي أ  يكو  سليما  بان  
اوي، سبعة نمثااو  داما، قا مات بالسكتة القلبية، قبل أربعة أياام،  

عانا  دلى اجلثة. هعلم رفيق ااصري مان  نكتب يف هقريره أال أثر ل
جتارب سابقة أال يأخذ ك م األطباء الشارديني دلاى أااه فاوق     
الشكوك، نبالتايل فقا ادتما دلى ما ُذكر من أجل هرجيح فرضاية  

 دلى أخرى ال أكثر.
يف صباح مخيس غائم من شهر يناير، أبلغ خمرب سري الشارطة  

 يف العمار  الرابعة دلاى  بوجو، جثة لشيخ يف شقته بالطابق األخري
اليمني من ماخل حي مائة مسكن ابحماذي بحمطة القطاار بالرنيباة.   
أثارت الرائحة النتنة ااتباه اجلريا ، نكا  الباب مغلقاا ،ن  قفال   
فاخلوا نرأنا جارهم جثة باأت بالتحلل نقاا هلواات بااألزرق    

التلفااز  الضحية مما،ا دلى أريكة طويلة، -الااكن. ُدثر دلى اعتوّفى
أمامه يصاح بصوت القرآ ، نأابوب موصول بكيس حماليل فاارغ  

اعتوىف، سليما  بن اوي، جماها من برج -مثبت دلى ذراده. الضحية
منايل، له ابن نحيا يادى مرا،، ال أحا يعرف كيف هركه نذهب. 
كا  مرا، يسكن الشقة اعقابلة لشقة نالاه، استأجرها من صاحبها، 

خبس. رجل يعمل يف شركة باجلنوب، كااات   دلى األغلب، بثمن
مشاكله مع اجلريا  كثري ، جيلب اساء لشقته، نيف مر  ألباوا دلياه   
األطفال نالنساء فحاصرنه حىت جاءت الشرطة، خرج بفضيحة نمل 
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يعا من يومها. أما مرا، فخطب فتا  من أقاربه، نقبل مودا الازناج  
 ب نمل يره أحا.بأسبو ، فسخ اخلطبة، نبعاها بث ثة أشهر غا

ظل سليما  بن اوي يواظب دلى الص   يف اعسجا، قبال أ   
يقعاه اعرض نيلزم بيته منذ حنو دام. كا  ن،ن،ا مع اجلمياع، نال  
ُهعرف دنه داانات أن أدمال ميكن أ  هقو، ل اتقام منه بأي سبيل. 
ال أثر عا يريب بالشقة، نثائقه دلى حاهلا، نال شاك أ  اجلرمياة ال   

لق بالسرقة، ن   مل يعثر دلى أي مبلغ يف اعكا . مل حيسم رفياق  هتع
أمر ادتبار نفاهه اامجة دن جرمية، نااتقل اهتمامه األساسي للبحاث  
دن الشاب الذي داش معه األشهر األخري  من حياهه. قال أحااهم  
   آخر  مر  رآه فيها كاات قبل أسبو ، أي ث ثة أيام من الوفاا ،  

مقهى هناك، نيادى دمي مبارك،  اه كا  مسافرا بينما قال صاحب 
يف األيام السابقة لوفا  الشيخ نال يعلم شيئا، أما اعخرب اعكّلف حباي  
ابحمطة، دني احلكومة اليت أصاهبا العمى، فاكتفى بالصمت جاه  ماا  
كا  يانر حوله. دناما رأى جثة سليما  بن اوي، باا له أ  اعوت 

جنتاه بارزها ، نكا  حباجة  ىل أ  مياوت  هأخر دنه كثريا، هزيل نن
أكثر من مر . دلى جارا  غرفة الصالو ، حيث نجاا، كااات   
صورهه معلقة دلى اجلاار، بالبذلة العسكرية حيمل س حا نيقف  ىل 
جوار آخَرين، ندلى جاار مقابل، صور  أخارى حاجبااه كثاا     

 ننجهه فيها ممتلئ ندفي، نشارب الرجولة أهم ما مييزه.
اجلريا     الشاب الذي كا  يتواله صايق عرا،، أن قريب  قال

هلم جاء من بعيا، يف حني قال آخرن     الشيخ كا  يعيش مبفر،ه، 
نأهنم مل يرنا أحاا خيرج أن ياخل  ليه. ااتقلت اعرأ ، اليت كااات  
ختامهم، من مسكنها الفوضوي منذ ما . هويف زنجها ،اخل نرشة 
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حتصل دلى أي هعوي ، نناجهت ظرنفها  للحاا، ، ن،ن  هأمني، مل
اجلايا  باخلامة يف بيت دمي سليما  كما كاات هاادوه. قالات   
سعاية لرفيق، نقا استعا  بقوائم اعستفياين من الترحيل لاى مصاحل 
البلاية ععرفة امسها، عا سأهلا دن الشاب ن   كا  ميكن أ  يقتله،    

دايته، لكنه مل يتخال  ذلك مستحيل، ن اه طيب.. كا  يتذمر من ر
دنه، نقا أ،خله للمستشفى دناما ساءت حالته. سكتت قلي  نباا 
أ  حزهنا دلى الشيخ حقيقي، مث أضافت  اه هاية من اهلل  ليه، رداه 
كما جيب أ  يردى ابن نالاه أن أكثر. الشيخ اعسكني كا  مريضاا  
ا  نموهه منتظر بني يوم نآخر. أما دن امسه فقالت    اعرحاوم كا  

ينا،يه مرا،، نأهنا مل هكن هراه ،ائما، نمل هتبا،ل معاه احلاايث  ال   
مرات قلي . بات له صا،قة نحمايا   ىل أبعا حا، ن   ظهر أهناا ال  
ختفي هعاطفها معه.. أصغر من أ  هصلح ُأّما له، كال االحتمااالت   
نار، ، نمن اعؤكا أهنا ستعرفه بساهولة    رأهاه جماا،ا أن رأت    

ت سعاية هتوىل كل شيء، نحايثها دن لقاءات قليلاة  صورهه. كاا
معه يعوزه الصاق الكامل، هريا أ  هتفا،ى  ،خاهلا يف متاهة حتقياق  
جنائي. افترض رفيق أ  يكو  هو مرا، افسه، نهرب مان صاامة   
نفا  نالاه أن ألي سبب آخر، لكنه ألغى ذلك االفتراض عاا مساع   

حلان، خرنج اعسمى مارا،   فا،هتا، نالحقا عا أكات  ،ار  شرطة ا
 بن اوي من الب ،.

ظهر اسم مرا، يف قوائم اعغا،رين، نحبث رفيق دان طريقاة   
إلب غه بوفا  نالاه ،ن  جانى. رحل قبل دام  ىل أعاايا، ختلى دن 
نالاه يف الرمق األخري، نهو فعل جاير باالستنكار الشايا عن ميلك 

جايا يصار دن البشر.  الوقت نهرف الشعور باعفاجأ  من أي شيء
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احلكومة، نمن ناقع دطفها األمومي، هولت ،فن الشايخ الراحال.   
جتّمع اجلريا  مذهولني، نُأبعا األطفال دن اعشها، بينما محل أدوا  
احلماية اعااية اجلثة اليت باأت بالتحلل  ىل اعستشفى. نحضر مراسل 

هه اعتواضعة يف  حاى القنوات لينال السبق، باا منافعا نمل هؤهله خرب
أ  حيظى بتصريح مهم ناحا. يف اعساء قرأ بع  اعشاهاين اخلارب  
بأقل ،رجة من االهتمام يف شريط أسفل الشاشة بينما كاا  ُيباث   
 د   دن فوطة ألويز اعصممة عنع التسرب دناا النسااء. قضاى    
الطبيب الشردي ليلته أرقا، االهتمام الزائا حيّمل اهلاّم للقلاب، نمل   

اث أ  أدا، هقرير حرره احليا  ألحاهم من قبال، لاذا كااات    حي
اعكاسب اعتوقعة من نراء دمل رنهيين كهذا حمان،  جاا. ذهاب  
التقرير جلهة ما، قبل أ  ُيقرب يف األرشيف، متاما كما سايافن مان   
ُكتب دنه. يف الصباح أديا النعش للحي، هولوا يف اعستشفى هغسيله 

، صلى دليه الشيخ حساا  ،ّفااف   نالكفن دلى حساب احلكومة
اجلناز  مبسجا التقوى، ن،دا له بقلب اصف خاشع، نكاا  ممتناا   
للموت ألاه غّيب شاهاا حمتم ، اهلل يستر دبا،ه. مّرت أمام دينياه،  
نالصنانق أمامه، غشان  زرقاء نامتزج يف افسه احلنني ناالشاتهاء،  

يال بكال   حانل أ  يتقمص هوبة غري صا،قة لكنه فشل. الزمن كف
شيء، نسريٌ  اقية حتتاج  ىل اختفاء مجيع الشوائب.. أين ذهب ذلك 
الذي مل يعرف امسه أباا؟ متّنى أ  خيتفي  ىل األبا، أ  يضمحل، نأ  
يبقى شبحا كما درفه. سري  اقية هفتح له طريق اجملا، لايس ممان   
يطلب ،اياه باينه نلكن السعي حنو اععايل فضيلة، ُرّشاح عنصاب   

مة اعاينة، نسينتقل ألكرب مساجاها، العميا هوفاه اهلل، نهو دميا أئ
األقرب خل فته. أجهز  األمن هزكيه نهشكر هعاناه، نهبان طريقاه  
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ممها . أنصى بع  الطيبني من اجلريا  هاجرا متنق  من برج منايال  
بأ  يبلغ أهل الفقيا    كا  له من أهل يف ماينتاه األنىل. جهاا   

ن يتذكره أحا. شّيعه دشرن  رج  أن أقال،  دبثي، داش بعياا نل
كا  اثنا  منهما قا هطودا حلفر القرب نسادامها دام   من البلاية، 
جماها نيستحق أال يفضحه اعوت أكثر نأال هبقى جثته حمل امشئازاز  
،ائم. ليست هناية سعيا  دلى أي حال.. اعوت نحياا، ن،ن  ،معة 

به يف اعأل األدلى. حظي بقرب حز  من أحا ليس مما ميكن أ  يفتخر 
 «.أال ميت بقي ،ن  قرب لألبا»أخريا، نحتققت مقولة 

حيرس اعقرب  رجل اكتفى بربع دقل ليعيش، احليا  جمنوااة نال  
حتتمل الودي الزائا، سبق نأ  ،خل شقة مرا،، نقا ارها،ها منذ زمن 
ليس بالبعيا. الصمت ،ر  قوي، احلكومة فضولية بطبعهاا نقاا   

التحري، نالكل غين دن السؤال. منذ أ  ندى مسع النااس   هواصل
، أما يف شها،هه فُاّن  اسم آخر يشعر أال د قاة  «األدمش»ينا،ناه 

له به. اإلاسا  ليس حرا حىت يف اختيار االسم الذي يعجبه، قال مر  
لصايقه الوحيا، اعخرب السري اعكشوف جلميع سكا  حي ابحمطاة.  

يت يواجهها يف احليا  هي امسه. يعيش حياهه كأ  مشكلته األساسية ال
منسيا، يف غرفة باعقرب ، حيث ،نامه ن قامته الاائمة، نيتآلف ماع  
اعوهى بشكل جيا، يزنر نالاهه ن خوهه أحيااا، ينفق دليهم بكارم،  
نيعو، ليلعب الانمينو مع شباب حىت نقت متأخر من الليل. يتيح له 

ا دن اعقرب  يقيم أنلئك اعرفهو  دمله فرصة الاتقام رمزي. غري بعي
يف في هتم، خيرجو  بسياراهتم كل صباح ليكسبوا اعزيا من اعال، مث 
ليعو،نا يف الليل متأخرين بعا أ  يسهرنا مع دشيقاهتم نحيااثوهنن  
دن أ  اعال ال جيلب السعا، ، نهقصا بناهتم النظيفاات اعااارس   
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افاق لنسايا  كام أ    نزنجاهتم العابسات ميضني  ىل مزيا من اإل
احليا  برفقة أزناج خائنني شاقة نمرير .. نهو جالس دناا بواباة   
اعقرب  يرى كيف أ  حياهتم هتقام بس سة بينما يتجماا زمناه يف   
ااتظار أ  يلحق مبن يرقان  يف الااخل، فقط دناما ميوهو  يكاو   
متاحا له أ  يكو  سياا دليهم، هبتلعهم األرض نينسااهم اجلمياع   

كواوا حتت رمحته. اصف صاح، يعقا الصفقات    شاء ليترّبح من لي
بقايا أجسا،هم اليت ابتت من ساحت. رنيباة، حياث اعصاااع     
نالفي ت، مقربهتا األكرب هي مياا  الاتقام آخر ميارسه نال يعلم باه  
أحا سواه. ليس له حساب مع اعافو  نليس موضودا الاتقام مهما 

ل من احلز  دليه، درف مان داا،   كاات ،رجته.. نقا شعر بقلي
 اعشيعني أي حيا  داشها الراحل نأي مكااة له بينهم.

بع  سكا  احلي، صاحب اعقهى نمجادة من أصاقائه نمان  
ضمنهم الشيخ حسا  ،ّفاف، قاموا بتضليل التحقيق، بقصا أن بغري 
قصا، عا أ،لوا بشها،ات متناقضة أهبعوها بابتسامات سخيفة، ناعخرب 

اعكلف باحلي مل يفاه بشيء. صرحوا مبا حييلاه  ىل بعضاهم    اللعني
البع ، نباا أهنم يستهزئو  به. ال جيب أ  يكو  ابحمقق حسن النية، 
نمع ذلك ادترب ذلك جمر، هشويش دارض، نااتهى يف األخري  ىل ال 
شيء هقريبا. كا  موجو،ا، لكن ال أثر دلى نجو،ه السابق، أيعقال  

نأال يتفقوا دلى م حمه نيتبادانا يف هقاير سنه أال يعرفوا حىت امسه؟ 
 ىل حا مثري للسخرية؟ دا، نبقي مما،ا دلى سريره حىت الليل، نكا  
دليه يف الصباح أ  يطالع ابحمافظ مبا استجا، ما الاذي اساتجا؟ ال   
معلومات حامسة. فتح النافذ  فاخل هواء بار،، نفكر أ  دلياه أ   

ث الذي ال هناية له نراء كشاف  يتوقف دن خاا  افسه، هذا الله
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سر جايا يف كل مر ، ناالستغراق يف العمل حىت أذايه.. من أجال  
ماذا؟ ال جيا أحاا بااتظاره يف اعساء، نيقضي هناية كل أسبو  خانيا 
كالريح.. كالقصب.. يهلك افسه يف العمل لينساى أااه نحياا،    

لراحة، مل نحمرنم دلى حنو قا ال يكو  سبقه  ليه أحا. ميلك فرصة ل
يستفا من دطلته السنوية منذ ث ث سنوات، نقاا أصابحت اآل    
ضرنرية. هذا حايث كل ليلة.. يراجع حياهه طوي  لينام نيستيقظ 
يف الصباح باكرا متوجها  ىل دمله كأ  كل ما أنصته به افسه كا  
ك ما ال معىن له. هنتظره هاى، نهو يعااا قاره معها كأاه ُيجّر  ىل 

ا. أغلق النافذ ، سرقته سنة من النوم، مث دا، يفكر. كاا   اعوت جّر
 شفاقه دلى الشيخ شفافا نخفيفا، بينما استأثر الشاب الذي كاا   
يعيش معه حىت نفاهه بكل اهتمامه. ليس البحث دن كشف جرمياة  
مفترضة حتاياا ما كا  يشغله، بل من أين جاء نأين اختفى، نكيف 

 صار يف أدني الناس )ال أحا ؟
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 سحدهم يخفي  رّا

أليس دلينا أ  اسأل أنال من أين جاء ذلك السايا حاىت    -
 يسهل دلينا معرفة سر اختفائه بعا ذلك؟

بنرب  ها،ئة نناثقاة، جماي      La gauche) القوشقال دثما  
قني حول الطانلة ذاهتا منذ سادة كاملة نسط بصره دلى البقية اعتحّل

أ  جيا،له يف نجاهة السؤال، مقهى دمي مبارك. مل حيانل أحا منهم 
نقا الرجل طويل لسا  نمعجمه زاخر نهارخيه مع اجلال ال ينتهي. 

ااتسب  ىل اجلامعة أصبح حا، الطبع مؤخرا ألسباب مل يفصح دنها. 
 هابعا أ  حصل دلى البكالوريا ندمره ث ثو  سنة، بعا سنتني هجر

بزدم ن ،ضحايا التسرب اعارسيأل  خرجييها أضحوا يف اظره مثل 
. أ  الفلسفة جيب أ  هكو  منهج حيا  ال موا، هّارس نميتحن فيهاا 

نمارس السياسة، نرأى يف افسه زدامة جيب أ  هأخذ فرصتها، دا، 
 .دلى ما هاره دليه مث استسلم للواقع يف األخري نفتح مكتبة نداش

"أاا ال يهمين من أمره شيء.. فليختف يف اجلحيم" ادترف هلم 
يفشي سّرًا، نأضاف هامسا: ما يهمين حقا هاو   دمي مبارك كمن

حساب الشهر الذي مل يافعه يل،  اه لئيم.. رحل قبل يوم ناحا من 
قالوا  ةسا، الصمت جما،ا. ااتهت جلس مودا استحقاق ،فع الاين.

فيها كل ما ميكن أ  يقال، نيف ما بعا ظهر هذا الياوم دلايهم أ    
لطات أم يتجاهلوااه  يقررنا كيف يتصرفو  بشأاه: أيبلغاو  السا  
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ككلب غاب نافق يف أي مكا  جمهول؟ اختفى قبال أسابو  نمل   
يظهر له أثر.. حسنا، رمبا يكو  قا سافر أن غّير حمل  قامته، نهاو  
ليس جمربا دلى طلب اإلذ  من أحا، مل يكن صايقا ألي منهم، بل 
   أحاا منهم مل جيالسه يوما نحيانل التعرف دليه، نهاو مل يتعاا   

 ان، التحية ناالبتسامات الفارغة.معهم ح
باعقهى شبه اخلانية ضوضاء قليلة، دمي مبارك رجل خبيل، مل 
جيار اعقاهي نصالواات الشاي العصرية بتركيب الزجااج نجتاياا   
الايكور نهأثيث مقهاه مبا يلزم. جمر، مقهى منسي بضاحية منساية  

ال هلام:  حليته مث قا ،ّفاف ناحليا  هسع اجلميع. مّسا الشيخ حسا  
يقول احلق هعاىل: "نال هقف ما ليس لك به دلم"، نمع ذلك، نبنية 
حسنة، أرسلت من يسأل دنه مجيع أئمة مساجا اعاينة نأدطيتاهم  
أنصافه كما مسعتها منكم باألمس، ال أحا منهم هعرف  ليه. سكت 
قلي  مث قال بنرب  اعستسلم: أرى أ  اترك أمره هلل، أاا مل أره يوماا  

لفي يف مسجا ضاحيتنا هذه، نال يسعين  ال أ  أ،دو له اهلل يصلي خ
باهلااية، نبالرمحة    كا  قا أخذه دناه يف جاواره. نااساحب   
الشيخ يف حينه ،ن  أ  يرقب أثر ما قاله دليهم. مل ياتح لعثماا    

أ  ينتف  يف نجهه، لكنه قال عا ااصرف    االستعااة بذلك  القوش
يرى يف اهلل ملكية خاصة له أن رّبا لاه  اعتزمت كاات خطيئة، نأاه 

نحاه ،ن  سائر البشر.. ارحتنا من جتهمه، مث ختم بالقول: هاؤالء  
 يعتقان  أهنم يتواضعو  باجللوس يف مقهى كهذا ناالخت ط بالناس.
كا  جيلس أمام الطانلة ذاهتا قرب النافذ  طيلاة داام كامال،    

حا يتأبط جرياا   كاات حمجوز  له، ياخل خافضا بصره، غري آبه بأ
مطوية، ندلى اهليئة افسها ،ائما بسارنال اجليناز األزرق الباهات    



75 

نبالستر  السو،اء، نبلحيته اخلفيفة اليت ال هكرب أباا نببقايا شعر أدلى 
رأسه هشي بأ  لقب أصلع صار حقا دليه. كنت غبيا، كيف لرجال  
 حتريات أ  يستهني بأمر رجل كهذا؟.. كل ما آمله أال هكاو  نراء 

.. أخشى من هتمة التقصري؟ كذا استرسل مصر  الشيخاختفائه كارثة 
" البياا   قاا،  اعخرب يف الك م نهم يستمعو  لك مه اعكرر مبلل. "

مشارن   هكذا يادواه يف غيابه، من سكا  احلي القااامى، كاا    
هاب فشمله قااو  اعصاحلة، مث هطّرف يف اإلخ ص  فاشل،باي  رها

ى لرهبة قّوا،. ناصل يقول: يف صاباح مثال أي   ألجهز  األمن فارهق
ن أثر. كنت أمسيه السيا أصباح ب  معىن رأيناه.. مث اختفى ،ن   شار  

ال يبايل. هتبعت مر  خط سريه نأظنه ااتبه لذلك، مل يلتفت  يل نمل يبا 
دليه االازداج لكين متأكا من أاه ضللين، فقاا ذهاب  ىل حمطاة    

نبقي ناقفا هناك لسادتني كاملتني، كال   احلاف ت دنا أقصى اعاينة،
اخلطوط هبا حاف ت نكل الناس هركب نهنزل نهذهب نجتيء نهاو  

 ناقف كصنم، هعبت فتركته ندات أ،راجي..
كأاه يكتب هقريرا مفص  عسؤنله اعباشر يف  البيا  قا، هكلم 

يف نصفه بالثرثار الكابري، مث   القوشاالستع مات. نمل يتر،، دثما  
 ه: ،دك من التفاصيل التافهة نلنقرر شيئا.قال ل

 اقرر ماذا؟ سأل دمي مبارك -

 حمبطا. دثما ال أ،ري.. أجابه  -

فرصة أخارى الساتئناف احلاايث،     البيا  قا، أهاح ذلك ل
نأخربمها أاه نبعا ااصرافهم من جلسة األمس زار مجياع اعرضاى   

ه، مث الذين يرقان  يف مستشفى اعاينة لكن أحاا مناهم ال يشابه  
ذهب بعاها حلارس اعقرب  نسأله فلم جيبه مبا يفيا القضية )اطقهاا  
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بتفخيم كأ  اعسألة هتعلق باختفاء أهم رجل دلى ظهر الكوكاب .  
نالافن ال يتم  ال بتصريح خمتوم. قال هلم: نجاهه اصف صاح،  ااه  

 يتعاطى احلبوب أحيااا..
ال يبان  قّطب دمي مبارك حاجبيه عا مسع ذلك ندلق مستغربا:

 دليه ذلك أباا!
هل هريا لرجل أ  يعيش نسط مقرب  أ  يبقاى بكامال    -

دقله؟ اعهم، لقا ادترف يل بأاه يسمح لصايق لاه باأ    
ينبش قبورا ال يزنرها أحا نيأخذ منها دظاما أن ال أ،ري 
ليبيعها للسحر  ناعشعوذين، لكن "،فن أحاهم نمن ،ن  

اطيات صايالية   دلم السلطات" هذا مستحيل حىت لو هع
كاملة.. هكذا أكا يل يف حزم. مال بنصافه العلاوي  ىل   

مام نطأطأ رأسه نقال هلما بصوت ال يكاا، يسامع:   األ
سأخربكما بسّر.. لقا ذهبت  ىل هلك اعرأ ، هعرفاهنا طبعا 
ال هتصنعا الرباء  أمامي، هلك العجوز اليت هشاّغل النسااء   

قالات  ااه مل   نالفتيات، نصفته هلا نصفا ،قيقا نشام  ف
 يأت  ليها رجل مبثل أنصافه أباا.

نصل اجلميع عرحلة اليأس ن،خلوا يف ،نامة التفكري الااائري،  
مشككا يف حالة اختفاء ذلك السايا، ن،ن  أ    القوشنقال دثما  

 ينتبه أ  ذلك هشكيك يف نجو،ه من األصل:
أطالع اجلرائا يوميا، نمل أقرأ أباا خربا دن حا،ثة ااتحاار   -

 جهتنا أن حىت ب غ دن مفقو،. يف

أليس قبل أ  هكو  له دائلة هبلغ دنه    مل يعا  ىل البيت؟  -
دقب دمي مبارك نأضاف يؤكا دلى نجو،ه كأاه الوحيا 
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الذي رآه نأ  الباقني يكذبواه: كا  ياذهب  ىل الساوق   
األسبودية، أاا رأيته أكثر من مر  حيمل أكياسا هبا فاكهاة  

قهاي هذا يف أنقات متفرقة، نمان  نخضر، نيتر،، دلى م
اليقيين أ  ليس لايه دم  قارا نلقا نجاااه فجاأ  بينناا   
كمن نلا كبريا، أن سقط من السماء، نلعله كاا  بينناا   

 ،ائما نمل انتبه لوجو،ه نما أذهلنا فقط هو اختفاؤه.

 هذا جيّن.. -

قال شيخ أشيب اللحية جيلس نراءهم غري بعياا، مث أضااف   
كل ما ،ار بينكم، بعضكم قا ال يصاقين، أاتم أحرار،  بيقني: مسعت

لكن قا يكو  من هبحثو  دنه جين داش بينكم هذه السنة دلى هيئة 
رجل.. مث ذهب كما جاء. نقال ينصحهم يف األخاري: ال هتعباوا   
أافسكم..  اه من العامل اآلخر. نهركهم بكامل ،هشتهم نااصارف  

 دنهم  ىل جريا  رياضية كا  يتصفحها.
اا،ى أحا الزبائن دمي مبارك ليافع مثن قهو  احتساها طيلة سادة 
قضاها يف االستما   ليهم هو اآلخر، بينما كا  مطر خفياف ينازل   

 قا، الذي بقي يستمع  ىل ك م  القوشباخلارج قا دّطل خرنج دثما  
ذلاك   بأاه مل يتوصل لشيء خياص مسؤنله  ُيعلمالذي قرر أ   البيا 
يف اعقابل باجمليء ثااية نالتشانر معهما يف كال ماا    لكنه التزم ،السيا

يتعلق بالقضية. ،فع شاب قصري القامة الباب ن،خل حيمل يف ياه حمفظة 
جلاية كبري  نقا هبلل شعره الكثيف قلي ، جتهم نجه دمي مبارك عاا  

متشفيني، مث  البيا  قا، ن القوشرآه.  اه دو  مصلحة الضرائب، ابتسم 
 اخلارج ،ن  أ  يافعا مثن ما شرباه، كما هناسى اإلماام  اازلقا خبفة  ىل

 من قبل سادة ااسحابه ،فع حق الشاي هاركا اعبلغ دلى احلساب.
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الكتب نحاها ال هصنع مثقفا، اعثقف احلقيقي جيب أ  يكو  
صاحب موقف كذلك. كم كا  مثريا للشفقة نهو يعتقاا باأمور   

جاا، خِبرهم جياا نيعرف كتلك.  هنم يعتربن  الثقافة أمرا هامشيا 
زيفهم، يف نقت اجلا خيتارن  اجلهلة ناالاتهازيني. اكتوى دثماا   
بنارهم غري مر ، هرشح الاتخابات اجمللس البلاي دلى رأس قائماة  
حزب من اليسار، نمل حيرز حىت مقعاا يف جملس يضم أكثار مان   

عب ث ثني مقعاا. كا  حيتاج  ىل صفعة بتلك القو  ليفهم طبيعة "الش
األدمى".. قال متذمرا يف أحا األيام لعمي مبارك، نأّمن اآلخر دلى 
قوله كأاه يصاقه حقا، يقّار حجم حسرهه، نيستودب حايثه دان  
اعثقف اعخصي. كا  مث ، صرحيا، هأمل أمامه دن كل اعاضي الاذي  
داشه حاعا بالتغيري. هؤالء حيبو  من يسوقهم كاإلبل، ال من يقنعهم 

رهبة الشركاء.. كرر آسفا غري مر . ختلاف دناه حاىت    نيرفعهم ع
أصاقاؤه.. أخطينا من السياسة، رّ،نا دليه بربن، عا طلاب مناهم   
مشاركته حلمه الذي سوف يكرب. مل حيقا دليهم كثريا، رمبا كاااوا  
مثله، حاعني، قبل أ  يؤ،هبم الواقع نيتعلموا أال يتجانزنا شارنطه.  

، اعنافق نالطما ، الذي ينشاا  يصب غضبه دلى "الشعب األدمى"
حكاما من طينة اع ئكة نهو يسلك سلوك الشيطا .. يستحقو  أ  
يركبهم جتار الاين ناالاتهازيو ، أما هو فقا اف  يايه من األمار  
كله. كا  جمر، حايث مكرر خيفف به دن افسه نطأ  خيبة ثقيلاة  

 داشها منذ سنوات.
ل دااش يف دصار ال   هزمته الوقائع هزمية منكر ، كم من رج

يستحقه؟ يظل حزينا من أجل فشل بذل كل شيء لكي  يسقط فيه. 
هزنج بزهّية نااكفأ، مث أجنب نصار هأمني معيشة حمترماة ألسارهه   
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أدظم حتاياهه. بعا اخلمسني، هسانى كل شيء دنا رجل حاامل، مث  
فاشل، مث مهزنم  ىل آخر ماى. يف زمن العز  نالكرامة نالفخاماة،  

انلة لإلافاق بإسراف ال حان، له. أشار دليه أحااهم أ   اجتهت ال
يفتح مكتبة، صفقات هوريا األ،نات اعكتبية ناعارسية لاإل،ارات  
العمومية ناعاارس مرحبة جاا، هلك موا، ُههتلك نال حساب دليهاا  
نفواهريها مضخمة ،نما. أغراه العرض، نحتركت يف ،اخله ااواز   

، نلتذهب اعثالية  ىل اجلحيم. لايس  اجلشع، أرا، أ  ينتقم من بؤسه
لألابياء من حفا  نال نرثة يعيشو  بني الناس.. الناس هنهب اخلزائن 
العامر  نالانلة راضية نهغريهم باعزيا. هلح زهّية يف أ  هكو  مثال  
قريناهتا، نقا دجز دن شراء خامت ناحا هلا منذ هزنجا قبل مخساة  

موا له الفتات، نبقاي ساوء   دشر داما، نمل يشبعها بغري الك م. ر
الطالع يطار،ه حاعا نلصا، نمل هلبث زهّية أ  خلعته مثل جورب انت 
نمثقوب، متر،ت دليه، ضرهبا، نبات خارج البيت أكثر من مار .  
قتله الشك، نجرحه أهنا هركته دلى األغلب من أجل آخار أكثار   
فحولة، نهربت من بؤسه نهو العاجز دن شراء أقراص للفيااغرا،  

ن حايثه اعمل دن الكتب، ندن الزمن اخلااطئ الاذي ينكال    نم
بأمثاله. "حابة اعيش حيايت"، ذلك آخر قول مسعه منها، أمام القاضية 
اعسترجلة، كا،ت أ  هفضحه فآثر اهلزمية بأقل اخلساائر. افتاات   
افسها مببلغ ال يعلم من أين حّصلته، نباا خاضعا كما مل يكن يوماا  

حّيا يف قلبه لألبا. ذهب األنال، للعيش دناا  يف حياهه، نبقي األمل 
جاهتم، كااوا يزنرناه أحيااا، البنت الكربى هشبهها، هلا م حمهاا  
نيف دينها لؤم يذكره هبا. صفعها دناما أخربهه أنل مر  باأ  أمهاا   
هبان سعيا  مع زنجها، نبأهنا هتعلم السياقة.. نّ، لو ختربه كم أهناا  
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ه، نلو يتاح هلا ساتعو، راكعاة حتات    حزينة ناا،مة ألهنا ختلت دن
قاميه. خفت زياراهتم له بعا ذلك حىت ااقطعت. آمان أخاريا أ    
النحس ي حقه، قسا قلبه، نصّاق بأ  اإلله الفلسفي الذي يؤمن به 
ال يلقي له باال، هفنن يف هعذيبه، مث هركه يواجه مصريه بضعفه نقلاة  

ا حاجته، ختلى دان  حيلته. ااتهى عمارسة جتار  غري شردية يسا هب
اظرهه اععيارية لألشياء هنائيا، نصار كل مهه أ  ينجح يف أي شيء. 
أحّب أ  يواصل رداية األنال، حىت نهم ينفرن  منه. ضارب ابناه   
يوما حبزام سرناله نهرك أثره دلى جلاه، مث جلس بقرباه يبكاي،   
اازدته افسه لقتل من خلعته. حم  رغبة ال ميلك مقومات ليجعلاها  

ذ . رآها قبلها بيوم هسوق سيار ، نبغلها جبوارها، فشّب حرياق  ااف
يف ،اخله. نيف اعساء أهى  ىل احلي غاضبا، قصا الشاب الذي اختفى 
نطالبه بالّاين.. النسيا  ليس جماايا، خاطبه حبّا . نمع ذلك كاا   
 يتعاطف معه، غريب يشبهه، نخمذنل مثله من افسه نمن احليا  اعّر .

بارك مثل ما يسّر نلا لوالاه مبا يشقيه، يشافق  يشكو لعمي م
دليه هار ، نيستمع  ليه يف ضجر هار  أخرى. يفكر دناما يساتمع  
 ليه أاه مقرب منه، نميكنه أ  يستعني به يف  هناء األمر الذي يؤرقاه  
من سنوات طويلة، مث يتراجع، خياف أ  هصيبه دانى النحس مان  

ان،ه جتاهاه مشاادر أباو ..    رجل يطحنه اهلل كل يوم دقابا له. هر
يتما،ى يف خياله، مث يعو، لوديه. مل يرزقه اهلل بالذكور، نقا فاات  
الوقت لتاارك أي شيء. جنا دليه هر،،ه، كا  دليه أ  يتزنج مان  
أخرى فور نفا  زنجته، امرأ  قاسية نما كاات هسمح له بتجانزها 

نالرزق  ىل أخرى مهما كاات األسباب.. جيا، فراشه بشابة نلو،، 
سي مبارك؟ أصبح يواجه افساه   يا دلى اهلل. مباذا ينفعك اعال اآل 
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بشجادة مل هكن له من قبل. سريث أزناج بناهه ما اكتنازه طاوال   
حياهه، ،ن  شكر نال هقاير، نرمبا لو أهيح ألحاهم أ  يبول دلاى  
قربه بعا موهه لفعل، ااتقاما من حيا  طويلة داشها حرمتاهم مان   

 مل حيسب حسابه. اعيمه. هذا ما
يعكر دثما  مزاجه بشكواه اعتكرر  من احليا .. هركه نرحل، 
مث ها هو يعضه النام، نمل هعا شيبته حتتمل أ  يتعارك ماع افساه   
طوال الوقت. صلى العشاء خلف الشيخ حسا ، نداا،  ىل البيات   
يسحب قاميه سحبا، يقمع األسئلة يف ،اخله، مث هعو، فتهجم دليه، 

ذهب الاايا كلها لو اجتمع بني يايك؟ أليس جايرا بأ  ماذا ينفعك 
يعطي كل ناحا  من بناهه اخلمس اصيبها، نيرى يف أدينهن الفرحة 
نالشكر، نيقّيا أزناجهن ما بقي له من أيام دمره؟ بل األجاار أ   
هذهب لزيار  البيت احلرام، مكة، نهغسل دظامك، ماذا ساتقول هلل  

هشبع افسه رضا لكنها هبقى صعبة، دناما يسألك؟ حلول كفيلة بأ  
ناألصعب منها أاه صار يفكر أ  يلعب حظوظه كاملاة.. أيتازنج   
نهو يف هلك السن؟ رمبا يأهيه الولا متأخرا، لن حيظى به  ال لسنوات 
قليلة، لكن خري من أ  ميوت مطعواا باحلرما . باعاال يساتطيع أ    

أن مطلقاة  يشتري كل شيء، سيختار شابة مجيلة نحليمة، أرملاة  
نأجنبت من قبل، ابحماكم مليئة بأمثاهلن، فقريات يبحثن دان الساتر   
فقط. سأل دن اليوم اعخصص لقضايا األحوال الشخصية يف حمكمة 
رنيبة، ذهب مرهني أن ث ثا نأدجبته الكاثريات، أرا، أ  يصاطا،   
ناحا  نيادو اهلل أ  يكرمه. هوقف دن هلك اعغامر ، عا جلس ماع  

. امرأ  يف األربعني، بيضاء مكتنز ، أهلها فقراء نهلاا  دثما  نحذره
طفل ناحا.. نجا ضالته نأنشك أ  يبا،ر، لكن خااته الشجادة يف 
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هناية اعطاف. قاطعته بناهه، أنسطهن، األقرب  ىل قلبه، سخرت منه 
 مبرار ، ناصحته بأ  ينتظر اعوت ،ن  فضاائح.. "مات مساتورا   

، دا،  ىل بيته جمرنحا، نيف اعساء ي". كا  ك مها قاسيا معهاأب يا
اجتمعت دناه األخريات ااصحات كما زدمن، فيما التزم أزناجهن 
حيا،ا ظاهريا. مسع منهن، نمثل من خااته حكمة آخر العمر، رحان  
يلقّنه  ياها من جايا. هتنانبن دلى خامته، هنظفن البيت نهطبخن له 

. هفهمن ماا  نليس له حجة يف الزناج، هكذا أخرباه بصوت ناحا
يرياه، نمع ذلك متا،ين يف استغفاله نجتاهل حاجته اعلحة يف أ  يرى 
ذكرا من صلبه، أحفا،ه هم أنال، أنلئك اعلتزمني احليا، نخيفاو  يف  
أافسهم أمنية أ  حيفرنا قربه اليوم قبل الغا. رحلن نهركنه يفكار،  
 نقا بقي يف افسه دزم دلى  افاذ ما يريا. ستنجب منك الولاا مث 
هقتلك لتنال كل شيء، قال له دثما  خيّوفه، مث أر،ف يقول: نقبال  
ذلك، أأات ناثق من قاراهك؟ مل ير، دليه، نكا  ذلك حقا ما جعله 
يتراجع  ىل حني. باغته بسؤال كا  يهرب منه، نقا أحب دثما  أ  
يثبت لنفسه أاه ليس الوحيا الذي دليه أ  يواجه حقيقة أاه أصابح  

 داجزا.
يهم رفيق ااصري ناحاا ناحاا، نكّل أجاب مباا ال  استمع  ل

يفيا، قّارنا أ  نراء الرجل مصيبة ندليهم أ  ينأنا بأافسهم. الوحيا 
الذي ادترف أاه هكلم مع الرجل اعختفي أكثر من مر  هاو دماي   
مبارك، زبو  لاّي.. نالزم حنكي معاه. نشى بعضهم به، شاوها  

مي مبارك يزنره نياتكلم  يذهب لشقة الراحل أكثر من مر ، كا  د
معه يف اعقهى  ذا جاء، نما بينهما ال ميكن أ  يكو  جمر، ك م دابر 
بني صاحب مقهى نزبواه. مل جيا بّاا من اإلقرار مبا ال جياّر قاماه   
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لورطة هو يف غىن دنها. مجع ماله ،ينارا فوق ،ينار، ستر افسه مان  
مان   حسا احلاساين، نحرم افسه من كل شيء قبل ذلك. جااء 

الريف نحياا نجائعا، حافيا مشقق القامني، ال جيا مثن اعل حقاري،  
اشتغل مثل ثور يف حقل.. مث لينتهي حصا، العمر  ىل غنيمة ينعم هبا 
الكساىل. أي دال يف هذه الاايا؟ متىن من كل قلبه لو أ  اهلل نهباه  
الولا، رمبا كا  جبااا نحمبا للمال أكثر مما ينبغي، يارك اآل  ذلاك  

ام اإل،راك. يلوم افسه، نحيقا دلى من منعته من الزناج بأخرى.. مت
ستأكلها النار    شاء اهلل، يقول  ذا هذكرها، لكا   ذ  له ابان يف  
دمر ذلك الشاب أن أكرب. أرا، أ  يساداه، نقرر أ  يبوح له بساّر  
حياهه نطلب منه مشاركته ألاه أحّب أ  يعتربه مثل نلا مل يرزق به، 

اره عا يراه سعياا كأاه ابنه الذي من صلبه. محل داطفة نلينشرح ص
له، نكا  اآلخر محارا نمل يفهمه.. كذلك دّلق يف آخار مار  رآه   
فيها. أنهم دثما  ناآلخرين بأاه ااقم دليه بسبب الاين لائ  ياثري   
شكوكهم. أما يف قلبه فقا متىن حقا أ  يورثه كل شيء نهو حاي.  

حسنا، ها هو اختفى  باي،ُيشترى.. غكا  سيقول له  اه ليس دباا 
 فجأ  كما ظهر فجأ ، نهبخرت أمنيته هو.
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 بوي ة الق  

يتسّرب من خصاص النافذ  اور باهت. نمن ،اخل سيارهه، يف 
ساحة احلي، بقي يرصا أي حركة حمتملة ،ن  أ  يبا،ر بالصعو،  ىل 

قباا  الشقة.. كأهنا مل هكن ليلته الثالثة اليت سيبيت فيها حارساا، متر 
ظهور الرجل الذي اختفى. الكو  مليء باأللغاز، احلقيقية ناعلفقاة،  
لكن ما كا  يشغله حقا يف األيام اعاضية هو أ  جيا "اعختفاي" أن  
يعرف مصريه دلى األقل. نها هو، بعا ذلك، دناما نصل متاأخرا  
دن نقت جميئه يف الليلتني السابقتني، رأى ذلك النور اخلافت ينبعث 

 الصالو ، نمل حيرك ساكنا.من غرفة 
يعرف الشقة ن،خلها قبل ذلك نفّتشها جياا، هقع يف الطاابق  
األخري، نمع ذلك بقي متر،،ا يف الصعو،. الليل أكثر سوا،ا مما ينبغي 
له، فتح دينيه دلى اهسادهما لئ  خيرج أحاهم من العمار  أن ياخل 

  ليها، نيتستر بالظ م، ف  يراه.
ترب البحث دنه مسألة شخصية جاا، نيهمه ال يعرف مل صار يع

أكثر من أي شيء آخر. داش حمرنما من األشياء اليت ميكن أ  يهتم 
هبا. دمله، سيارهه، سكنه األشبه بزازااة فخمة، أهله يف غرب الب ،، 
األصاقاء، ممارسة الرياضة.. كل ذلك ال يعطي ،ائما حلياهه اكهاة  

لؤه شيء. لكن هلك ليسات  نمعىن. يشعر أ  يف صميمه فراغا ال مي
بالعلة القاهلة، أغلب الناس يعيشو  حيا  ب  معىن، مملوء  بكل شيء، 
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نمع ذلك هفتقا للمعىن. لن يكذب دلى افسه فيقول  اه أشفق دلى 
الرجل، فهو ال يعرفه، نمل يتقاب  يوما، كما مل يتبا،ال كلمات ن،ية 

صااب بلوثاة   كأي صايقني، ليس متأكاا من أاه سليم معاىف أن م
دقلية أن مرض ال شفاء منه، أن يكو  قا ابتلعه البحر بعاما غارق  
هبم قارب هجر  غري شردية، نقا ،فع لصاحبه مبلغا حّصاله مان   
العمل يف احلقول أن نرشات البناء. فضول، أن رغباة يف التحااي   
نكشف سره    كا  له من سر.. مل يكن متأكاا بشأاه من شايء،  

 دنه.داا أ  يواصل البحث 
طلب دطلة دارضة نُرف  طلبه، مث أدا، طلبه مشفودا بتقرير 
من دنا طبيب افسي من اعستشفى اعركزي للشرطة، يفيا بوجوب 
أ  يبتعا دن ضغوط العمل لفتر  ليبقى صاحلا ل ستعمال الحقا. ما 
أسهل أ  يتقبل ضابط غريه فش  غري مربمج مثل هذا، احليا  مليئاة  

  اخلارق مل خيلق بعا، نمع ذلك قرر، بعا أ  باإلخفاقات، ناإلاسا
 ارهاح ليومني، أ  يواصل البحث دنه خارج دمله الرمسي.

بقي ينّقل بصره بني النافذ  نباب العمار ، نيفكر يف ما حيملاه  
دلى أ  يشغل نقته بكل هذا. يضيق جمال احلركة أمامه، كلما هأخر 

ناك أمرا صعبا. قا الوقت صار خيار أ  يذهب نيفتح الشقة ليباغته ه
حتاث ضوضاء أن مواجهة بينهما نيعتربه لصا. فّكر أ  يهاهف قاا،   
البيا  ليحضر نيساداه، مث هراجع، باأت متطر. يسكن قريبا من هنا، 
لكن لايه ألف حيلة ليتحجج هبا ف  يأيت  ليه، يعرفه جيااا، لازج   

 نكريه مثل ضفا .
ن التنازالت دلى اعرء حيا  أم مناقصة يتوىل  ،ارهتا القار؟ كم م

أ  يقامها حىت يتأقلم.. يتكيف؟ ل هنزام نالتطويع القسري للاذات  
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مسميات أكثر هتذيبا نأقل نطأ  دلى النفس، لكن اعضمو  يبقاى  
افسه. هتصل به هاى ف  ير،، حتبه نيشفق دليها من قاره. مشوار 
 كا  ُيفترض أ  يكتمل، نجها لإلخضا  الذايت مل يؤت اتيجة حىت
اآل . حيبها هو أيضا، هكذا قّار مشادره حنوها سادتها، نساتذحبه  
هضحيتها، هذا ما هوقعه نمل يستطع أ  خيا  افسه مبثالية أ  احلاب  
يصنع اععجزات. دلمته جتربته السابقة أ  احلب ليس كل شايء. أم  
لولا، سيأهيه جاهزا نيتخذه هرياقا حلرمااه، أنشك أ  يؤثث هبماا  

هراجع، نهوقف مشوارمها بعا شوط ناحاا مان    خواءه العتيا مث
 ااط قه.

حب ااضج نمتصاحل مع الظرنف ناصف هضحية قا يصنعا  
سعا،  ما.. سعا،   ال ربع. نّطن افسه منذ ما  دلى معاكسة القار. 
كل شيء أن ال شيء. منطق دامي لكنه يبقيه هو افسه. التطوياع  

هاو، نأال ُياافن   ال متناهي مسخ للنفس، ن ذ  قرر أ  ميوت نهو 
كأي مسخ نالس م. هعيا هاى االهصال نيتما،ى يف التجاهل. ختربه 
يف رسالة اصية بأ  أااايته ستقتله ن هنا ال هضحي بشيء من أجلاه..  
نأ  ما سيذحبهما حقا هو أنهامه فقط. ناصالت هاانس دلاى    
كرامتها: ال هتخل دين رجاًء.. لنكن معا ناهرك يل الباقي. يار، يف  

 مزيا من األنهام. الودي دذاب، احلب مع العجز داذاب  افسه أال
مضادف. نرجل مثله بعيا دن اعكيفات دليه أ  يتجر  العذاب  ىل 
آخر ماى. اختبأت قطة حتت سيارهه، هاربة من البلل نمان الارب،   
نالليل نالوحا . باأت متوء، هعرب دن نحاهتا، دن دذاباهتا حتت نقع 

ا العصر. داذاباهتا لذياذ  دلاى    مطر خفيف كا  ينزل منذ ما بع
األغلب، ،ن  ندي يكو  كل شيء حمتم . النور ينبعث خافتاا ال  
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يزال. يسقط اعطر خفيفا نأحيااا منهمرا. أحس بتفاهة ماا يفعلاه.   
كا  متعبا، فارغا، نمتحام  دلى افسه ينافع علء هاو  ساحيقة   

ا كا  بااخله. يقتفي خط سري رجل مطموس األثر كليا هقريبا.. رمب
مثله، يشبهه.. اسخته األكثر شجادة يف رف  التطويع ناالمتاها   
حليا  ليست دلى مقاس بااياهه. آثر الرحيل ،ن  أثر.. قفز يف هوهاه  
الااخلية نمل يسمح ألحا بأ  جيعله حمشوا نمثق  بتفاهة ال حاان،  
هلا. ها هو القار يقام له منوذجا حيتذي به، ندليه أ  يقتفي ساري   

نخيط طريقا خمتلفة، لينتهي مثله  ىل النسيا  نيرهاح. اختفاء  اختفائه
أكرم للنفس من نجو، مزيف نمكذنب.. ممسوخ اععامل، ينجو من 

 ينجو منه، نال دزاء للمتر،،ين من أمثاله.
مل يكن صربه ب  هناية، هوقع أ  يأيت اليوم الذي ينفا فيه، نقا 

من األنهام الفارغة. من حاث. قرر أال يتما،ى يف  طعام قلبه مزياا 
الواضح أاه رجل دقيم.. األطباء يّادو  معرفة كل شايء، بثقاة   
اجلاهل حاثه آخر ناحا قصاه منهم، أخربه أ  دليه أ  يصارب، ال  
مشكلة دضوية لايه، نكذلك مسع من منري  عا رجعا من دناه مثال  
قوله. الواقع كفيل بإثبات ما هو ناقع، أما األمنيات فتبقاى حما    

منيات، أبعا دشر سنوات صرٌب؟ هكرمت هي بالصرب نقالت له  هناا  أ
حتب العيش معه بولا أن من غري نلا. هشفق دليه بينما ميعن هاو يف  
هعذيب افسه، يأخذها  ىل حم ت بيع ألبسة األطفاال ناأللعااب،   
يرغب يف أ  يشتري ،راجة أن ،مية، أن يوقف سيارهه أمام رنضة أن 

صغار نهم خيرجو  أن ياخلو . بكت كاثريا  مارسة نيبقى يتأمل ال
من أجلهما، أصبح حمل شفقتها الاائمة، يتكلما  القليل يف كل مر ، 
نمتر أيامهما قاحلة رهيبة، احلب ليس د جا لكل اعشاكل، فهما أ  
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الزمن يقوي دشرهتما لكن احلب اعثمر نحاه من يعايش طاوي .   
بها له أكثر، أال هافع أحبته، ال شك له يف ذلك، نأحب أال يستغل ح

مثن حظه السيئ قبل فوات األنا . ليس من حقك أ  هقارر هاذا   
مبفر،ك، أبات ادتراضها، مل ير، دليها، قّار أ  هضحيتها من أجلاه  
دبثية. كا  حيبها نيغار دليها، دقلها كبري نلن هبقى راهبة من بعاه، 

ر. الغري  نحبسابات اعنطق، ن شبا  األمومة ابحمتبسة، ستتجانزه آلخ
مل هقتل رج  من قبل، أما احلرما  فبلى. مطعواا بعمق، جتشم مشقة 
أ  يواجه ثورهتا، مث حزينا نمشفقا، هرك هلا الشقة لتجمع أشاياءها  
دلى مهل. يف ابحمكمة مل هطالبه بشيء، شعر أاه ختفف من الشاعور  
بأاه مذاب يف حقها دلى حنو ما، ندناما دا،  ىل الشاقة يف الليال   

ها كالقرب. رجع أدزب، نهعّو، دلى العيش نحياا من جاياا،  نجا
 نمل ينام حلظة ناحا  ألاه أاقذها من قاره، ن   متأخرا جاا.

أغلق باب االاتظار، جمربا، نأغرق افسه يف يومياهه. ختفف من 
نطأ  النظر يف دينيها دناما يعو، يف كل مساء، ميلؤمها اهتام مابطن  

يف حرماهنماا لألباا. ساجل يف ،نر      نأمل يف اهلل بأاه لن يستمر
هاريب باعسبح البلاي، اشترى كتبا متنودة، ناااامج يف العمال   
أكثر.. ناجه فراغا مز،نجا بعا أ  طلقها لكنه ادترب أاه حقق جناحا 
ما. كيف مسح للشغف بأي شيء أ  يعبث به مر  أخرى؟ هباأ بع  

حله مما استوجب احلكايات بوقائع بسيطة، اازلق يف اعسبح فالتوى كا
دناية طبية، نيف اعستشفى كا  القار يفتح له بابا آخار الاتظاار   
خمتلف. هاى نّااس، طبيبة خمتصة يف التأهيل احلركي، هويف زنجهاا  
قبل دام. هرك هلا نسيم نبع  الذكريات القاسية، بعا أقل من شهر 
 دلى رحيله كا  حزهنا دليه جمر، قنا  حتفظ به صورهتا أمام النااس. 
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فّكر أاه سيجا أخريا طف  يشتري له ،راجة، يستعريه لياأاس باه   
قلي ، اصف حرما  خري من حرما  كامل. كااات طليقتاه قاا    
اقترحت دليه أ  يتبنيا طف ، لكنه رف  بشا ، ناهتمها بأ  ك مها 
دن العيش معه حىت ،ن  ذرية ا،داء فارغ. من أجلك أات، شرحت 

ابنتها الصغري  قبل أ  هكرب نهتعو،  له، استطيع أ  اطلب من شقيقيت
دليها، أضافت نهو يسمعها حااقا دلى كل شيء. أرا، الاتخلص  
منها حبجة أال هبقى حمرنمة من األنال، بسببه، هذا ما ادتارف باه   
لنفسه يف ليلته األنىل بعا رحيلها، نرمبا الحظ شيئا يف دينيهاا، مل  

  مقانمتها أشا، نمذ هكن رافضة متاما، ثورهتا بار، ، نهوقع أ  هكو
لتطلب الرجو  نهترجاه أ  يعال دن قراره، أن حىت  ذهبت مل هتصل

لتسأله كيف يابر أموره من ،نهنا. فتح هلا باب اخلرنج من حياهاه  
 فذهبت ،ن  أ  هلتفت، كأمنا كاات هنتظر الفرصة نحسب.

هكررت لقاءاهه هباى، هعّرف دليها أكثر، نأصبح شغوفا هباا.  
ببا  ضافيا ليفهم أ  ما كا  يربطه مبنري  يف السنوات كا  ظهورها س

األخري  مكابر  أكثر منه حب حقيقي. كاات هاى هلعب الشطراج 
بشكل ممتاز، هزمته أنل مر  دناما لعبا يف اعستشفى، مث صار االهنزام 
أمامها دا،  ال ميل منها.. مهزنما كما كا  دلى الانام، لكن هاذه  

. جيب أ  خيوض الرجاال معاارك احلاب    اعر  نهو ملك يف قلبها
مهزنمني من البااية، ن ال كا  حبهم فاش . هعلم من احليا  ،رساا  
جاياا. اسي منري  هقريبا، ميكن أ  ُهمحى بالكامل دشر سانوات  
مبهر ، هغان خافتة، مث هنطفئ متاما. مثلت هاى نجبة داطفية كاملة 

هة، نبرؤية احليا  ككتلاة  لقلبه اجلائع، اعتخم بالفراغ نباألشياء التاف
مظلمة. هغريت أنلوياهه، خيرج من العمل نميضي رأسا لينتظرها أمام 



90 

اعستشفى، يوصلها  ىل شقة أهلها أن خترج  ليه فيتحاثا  قلاي  مث  
هعو، عنانبتها الليلية. يطلع دلى صفحتها دلى الفيسابوك، نيشاعر   

، غري دابئة باحلنق دلى كل يا رمست  هبام اإلدجاب دلى صور  هلا
حبرائق هنالع يف قلبه. يلومها، هضحك مناه، نيعاو،ا  بعمريهماا    
دشرين داما  ىل الوراء خ ل حما،ثة ناحا . هذّكر منري  نصرامتها، 
هصرفاهتا ابحمسوبة، حرصها اعرضي دلى النظافة، نابتساماهتا اعقاّار   
دلى حسب كل موقف. جا،  نمنطقية أكثر مما ينبغاي. أدجبتاه   

ية الطبيبة، الدبة الشطراج، مرناتها مع احليا  نكيف أهنا ليست هلقائ
أسري  للماضي من أي او  كا . نهو مثلها، كا  دليه أ  جياريهاا  
نخيلع دنه ثوب الشرطي، ابحمقق، اعاقق يف كل شيء، نيترك داعاه  
معها يسري كما حتب أ  هسّيره. جتيا فن احليا  أكثر منه، نقا هرك هلا 

. مل يألفه ابنها نسيم كما جيب، هقول له    دماك  زمام كل شيء
رفيق يشبه أباك، فريف  الصغري هلك اعقاراة، نيتذمر هو من هشبيبها 
له بزنجها الراحل، يريا أ  هراه متميزا نمتفر،ا، مثل ما يراها هاو  
امرأ  قا ال يلتقي هبا الرجل يف حياهه أكثر من مر  ناحا . احلاب  

 اظار  ملواة.
ما يف هانء، نراح ينتظر أ  هنهي بعا  األماور   دقاا قراهن

لتنتقل للعيش معه. أخريا أصبح ينتظر شيئا غري األنال،. ال أحا حيظى 
بكل شيء، هكذا أقنع افسه، جا، شقته يف حان، ما استطا ، از  
دنها صرامة منري  نعستها اعارسية. أضحت جاهز  الستقبال امارأ   

ابات اعمكنة. هفقاا الشقة، حفظ مثل هاى، هعيش احليا  بأقل احلس
دن ظهر قلب ما طلبت هعايله، ناااجما كأي زنجني. حاثته دان  
األلوا ، الستائر، اعطبخ نالصالو ، نأخريا دن غرفة النوم. حااثها  
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هو دن حبه، أمعن النظر يف دينيها، ذاب فيها، نبلغا ذرن  مل خيططا 
ات متأخر  بالنسابة  هلا من قبل. سبقت أناهنا بقليل، لكنها أيضا كا

لنظرات ملغمة كاليت هبا،الها من أنل يوم هعرفا فيه دلى بعضاهما.  
اشو  غامر . كلمها يف الليل دن سعا،هه هبا، نكيف كاات أمنياة  
حياهه سادة كااا معا أ  هثمر ذرنهتما دن طفل. جرحهاا قولاه،   
نر،ت بقسو  مل هقّار حجمها يف حينها: لست آلة هفريخ. ااكمش 

هضاءل، سا، صمت لثوا  قبل أ  هتركه. كاا  يأمال أ    احلب، 
هرغب يف  سعا،ه، احلب ليس كل شيء. مل هفهم ذلك يف حيناها،  
ادتذرت له يف الصباح، بينما كشف صمته نهاي هتجاانز ذلاك    
للك م دن أمور أخرى دن حزاه ن حباطه. قرر يومهاا، رمباا، أال   

للقاار نحااه    يتطرف يف احللم، أ  يعو، لسّنه، نأ  يسلم داعاه 
يسّيره.. يتصاحل مع حرمااه، نيبقي كرامته حمفوظة. قاا ال هصالح   
الدبة الشطراج كثريا للحب، حتتاج  ىل أ  ختسار أماماه أحياااا    
نهطانده حىت لو كا  ضاال، حاعا، خمطئا، يتبع ك م األطباء نيعااا 
 را،  اهلل الواضحة.. ليكو  ملكا دلى رقعة حياهتا، ميسح اجلمياع،  

 خضع له يف النهاية نحاه.لت
ااتصف الليل، مل ينتبه مىت هوقاف اعطار، هااأت القطاط     
ناستسلمت للسكو . هابع خياال يف شرفة هقابل متاما شاقة مارا،،   
يظهر نخيتفي، رجح أ  يكو  صاحبه ضحية لألرق. أخذهه غفاو ،  
ِسنة خفيفة أرخت أجفااه، فتح دينيه بعاها لريى شبحني خيرجاا   

اختفيا خ ل ثوا  قليلة، رمبا كا  جمر، منام، أن رغباة  من العمار . 
يف أال هنتهي مراقبته طيلة ث ث ليال  ىل حصا، هزيل. مل يكن حيلم، 
دااا شكوكه.. كا  سيتبعهما لوال أاه رآمها دناما كا  يف احلاا  
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الفاصل بني اليقظة نالنوم، ناعطر نالظ م مل يساادااه، مصاابيح   
حمترق. ازل من السيار  نهقاام خطاوات مث   اإلاار  خافتة نبعضها 

هوقف، نجا افسه نحياا نسط ساحة هصاطف دلاى جوااباها    
السيارات. ال شيء  ال هو، رفع بصره  ىل النافذ  فرأى الناور قاا   
ُأطفئ. بقي داجزا نمستصغرا افسه أمام احلالة الغبية الايت نضاعته   

 هااارك  فيها. كا  دليك اقتحام الشقة، قال حمتاا يؤاب افساه، مث 
بالسؤال: هل من كا  بالااخل هو من يبحاث دناه؟ لكناه رأى    
شبحني اثنني خيرجا  من العمار  مث خيتفيا  ال ناحاا فقاط.. هال   
رأى أي شيء حقا؟ التفت فرأى اخليال يف الشرفة يفتح ،فتيهاا  ىل  
آخرمها، هأكا أهنا امرأ . مثة شيء مل يفهمه. كاات السادة يف ياه قا 

الليل بعشرين ،قيقة. دبث ،ن  طائل. قرأ رساائل   جتانزت منتصف
هاى دلى هاهفه مر  أخرى، غا،ر بسيارهه نقا بّيت النية دلاى أال  
يعو،  ىل هناك من جايا. مل يفتر محاسه نمع ذلك راجاع افساه،   
البحث دن ذلك الرجل جيب أ  يتم يف مكا  آخر. جاب بالسيار ، 

ادة كاملة، استعا، خ هلاا  ،ن  غاية، شوار  الرنيبة شبه اخلانية لس
كل ما مسعه حوله نما هوصل ععرفته دنه. حانل أ  يتخيل شاكله،  
نأحّب أ  يلتقي به ،ن  خلفيات مسبقة، يتحاثا ، نيفهم منه كيف 
إلاسا  أ  ميحو معامل نجو،ه كلها هقريبا.. هل كا  موجو،ا حقا؟ 

اععلم ألاه  ُنلا كما يولا الناس، له أبوا  نأهل، ،خل اعارسة نداقبه
مل ينجز الواجب، شّب نداكس الفتيات يف الشار ، اشتهى النساء 
ناستمىن يف مراهقته، مث كرب نخذلته امرأ  ال هستحقه، نخذله جيبه 
يف أ  يتمتع حبياهه مثل رفاقه، ذهب  ىل احلا ق، نهشااكس ماع    
األصاقاء دلى شاطئ البحر، هابع مباريات كر  القام، كماا هتاور   
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رهكب محاقات ب  دا،، ختّرج من اجلامعة نداش حمبطاا،  أحيااا نا
مألهه النقمة دلى احلكومة اللعينة فركب قوارب اعوت.. كل هذا أن 
ال شيء منه، قام هو بكل ذلك هقريبا، فِلم يشعر أ  نجو،ه يكاا،  

 يستوي مع غيابه؟
الفسا، يف هذا البلا ميشي دلى قامني، يعيش بني الناس، نقاا  

اه فلسفة ،نلة بأكملها، ،نلة صاارت أشابه بضايعة    هآلفوا معه.  
مستباحة. كذا مسع من صايقه آخر مر  هكلما معا، كا  حمبطا نقرر 
اهلجر  لكناا، نّ،ده ،اديا  ياه أ  يلحق به قريبا. يف طرف اعايناة  
حيث مّر بسيارهه، أثناء جولته الليلية، رأى قطعة األرض اليت فتحت 

سيارهه ذاهتا نما حلق هبا كم أ  هتايااهتم أمامه أبواب اجلحيم. هشها 
كاات جاية أكثر مما هوقع. اقتطع أحا النافذين الكبار جازءا مان   
أرض، ُمنحت لف ح دن طريق دقو، االمتياز الف حي، ليبين دليهاا  

، مل يبا الفا ح صااحب االمتيااز    افناقا نملهى. خوفا أن هواطؤ
هراخيص البنااء يف   ادتراضا. بائ بتهيئتها ننضعت األسس مع أ 

العاصمة أنقفت متاما، نخ ل ،نرية دا،ية لشرطة العمارا  حارر   
حمضر لريفع  ىل العاالة. يف ضحى يوم مجعة مشمس هارك سايارهه   
ن،خل حلمام ساناا، ارختى كليا ليأيت بعاها من خيربه نسط البخاار  
بأ  سيارهه قا ُهشمت، نيف الغا كا  ابحمافظ يستاديه لايفهم ماا   

هطرقت جريا  ناسعة االاتشار للقضية.. مان أيان هلام    حصل. 
بالتفاصيل؟ كا  دلى االلتزام بالقااو  أال يكبل يا اخلري، لذا اهصال  
بصايق قامي من أيام الاراسة يعمل صحفيا، سافيا  ثاابيت، مان    
األصوات احلر  اععاكسة لتيار اإلفسا، العام، أدلمه مبا حاث نُاشار  

من الوالية نُأنقف بناء الفناق يف باايتاه،  اخلرب. ُأرسلت جلنة حتقيق 
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كما ُسحب دقا االمتياز من الف ح اعستفيا.. خطوات جيا  لو مل 
هكن ضربا متبا،ال بني اعتكالبني دلى النهب. " طار سام" كا  قاا  
ُحرم من الكعكة فسعى ل اتقام من خصومه نجاءت الواقعة دلاى  

فظ ن   مل ميلك  ثباها دلى هواه نمتكن من النيل منهم. شك فيه ابحما
اهتامه بتسريب شيء للصحافة.. هتقاهل الُعصب نهوجاه لبعضاها   
البع  الضربات، نلن هعوزها مصا،ر اععلومات الايت هساتخامها   
كأسلحة ضا اخلصوم. كسب جولة، هذا ما ادتقاه، اصحته مانري   
بأال يقف يف فم الوحش، الشجادة نحاها ال هكفي، يعارف أهناا   

اصيحتها جاءت متأخر . مرت أيام، نطلاب شاخص    حمقة، لكن
مقابلته، ازل  ليه من اعكتب، كااا اثنني.. رافقهما  ىل مقهى قريب. 
موضو  خاص لو هكرمت، خاطبه أحامها بلباقة زائا ، ابتعانا قلي  
دن مركز األمن، نقبل الوصول  ىل اعقهى، هغريت اللهجة. ساتافع  

ته بعينني جاحظتني، نقطع اآلخار  الثمن، خاطبه الذي ختلى دن لباق
صمته مها،ا  ياه "لقا حفرت قربك بياك". ركبا يف سيار  فااخر   
كاات بااتظارمها، نهركاه ناقفا دلى الرصايف. أ،رك بعااها أ    
هتشيم سيارهه كا  جمر، دربو ، ففي الغا ُفقات سيار  منري  مان  

ملاها يف  أمام العمار . ذّكرهه بأهنا حذرهه من قبل.. هنقلات  ىل د 
الثااوية حيث هاّرس مشيا عا  أسبو  قبل أ  يشتري هلاا نالااها   
سيار  أخرى. يومها اهصل بسفيا  ثابيت، باا من صوهه اا،ما دلاى  
حتايه هلم،  هنم مافيا حقيقية، قال له، لكل شيء مثن، ر، دليه اآلخر 
مث اصحه بأ  يطلب اقله من رنيبة  ىل أي مكا  آخر يف العاصامة  

 سى األمر.حىت ُين
ااقضت ما  دلى الواقعة، فتحت مايرية األمن حتقيقا مل ُيفهام  
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ما الغرض منه حتاياا، لكن كا  ناضحا أ  جهة دلياا هقاف نراء   
اعتضرر نحتميه. كاات جمر، هكهنات حتولت  ىل حقيقة،  ذ استأِاف 
بناء الفناق، ند  هيكله اإلمسنيت كأ  شيئا مل حياث، بينما طلاب  

االستفا،  من دطله السنوية، نحصل دلى اعوافقة فورا. رفيق ااصري 
ابتعا دن العمل، اافصل دن منري ، مث هفّرغ هلاى، قبل أ  يستعني به 
ابحمافظ استثنائيا بعا العثور دلى جثة الشيخ يف شقته حبي ابحمطاة. مل  
يعا يأبه لشيء. الطفل اعشاكس، مث الشاب الطموح نالعنيا، اللذين 

تفيا، نأفسحا اجملال ل مباال  أ  هطغى دليه. األسا ال كا  دليهما اخ
ُيحلب، لكنه قا ُياّجن نيلعاب يف الساريك إلضاحاك الساذج     
ناجلبناء.. سيموت قبل أ  حياث ذلك. نيف االاتظار، ال شيء غاري  
االاتظار، نمع ذلك كا  حمظوظا حبق، لو كا  له نلا ألحرقوا قلباه  

 دليه.
،خل لينام حمبطا، متىن أ  جياا  سادة ناحا  بقيت دن الفجر، 

افسه مفقو،ا يف مكا  ال يعرفه فيه أحاا، نقاا اساي حرماااه     
نخذالاه. منذ كا  صغريا يتهمواه حبب البطولة نالظهور، حلظاات  
قبل النوم، كاات أكرب أمنياهه أ  خيتفي أن يصبح شفافا، يضمحل ف  

أحااا   يترك خلفه أي أثر.. كما فعل ذلك الذي جنح يف أ  يصري ال
 بعينه، نحقق البطولة الكاملة.
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 مجرد سصدار

اهلّم سم قاهل، ناحليا  نصفة حقيقية للعذاب، نأيامه مل هكان  
أباا هبذا السوء من قبل. ندليه هو، دثماا  القاوش، أ  خيضاع    
حلساباهتا العبثية. ما كا  للعامل أ  يقف دلى رجل ناحا ، اليساار  

هه القامية نرضي أ  يعايش  نحاه ال يكفي، هقّبل ذلك، هرّبز قنادا
مثل ذئب.. لكنه اآل  ضحية مسمومة، داجز  نمثري  ل ستياء. هباا  
لكل من ال يستطيع مهما كاات أسباب دجزه. يقف مث ، يراقباها،  
ال يعلم ِلم يتبعها نيعّمق برؤيتها جراحه. هظل اعكتبة مغلقاة بينماا   

وق سيار  يتفرغ لرصا حركتها. يرى زهية خترج من في  زنجها هس
ال ميلك هو حىت ُدشر مثنها، نبعلها الشيخ السافيه ينفاق دليهاا    
بسخاء، نيبان سعياا هبا كأاه حظي بسيا  النساء. أين رآها نماىت  
درفته نقا كاات ال خترج من البيت؟ هل سحرهه؟ خياف أ  ه حظ 
نجو،ه بالقرب منها، ها،هه بالشرطة دناما اقترب منها مر . ختّلت 

نال،ها من أجل متعتها.. فاسقة، بقر ، كال شاتائم   دن زنجها نأ
الاايا ال هشفي غليله، يعو،  ىل البيت ليشرب، أن  ىل مقهى دماي  
مبارك ليطرح دشرات األسئلة ،ن  أ  يكلف افسه دناء البحث دن 
جواب ألي منها. هل ُيشبع ذلك اهلِرم جودها كما مل يكن يفعال  

خلطة سحرية أن حباوب   هو؟ أكرب منه ندجزه أبلغ، رمبا دثر دلى
رهيبة اعفعول، ال.. اعال نحاه حيقق اععجزات. احتقرهه بنظراهتاا،  



97 

أحل يف  زداجها، نمسعها هقول له سأكلمك يوما، هرياا أ  هصارفه   
 دنها. مل يستجب فها،هه بأ  هقام شكوى ضاه.

أخربهه دلى دجل بأهنا مل هكرهه يوما، ن منا أرا،ت  اقاذ افساها  
ت لعنته ستصيب اجلميع لذا كاا  دليهاا أ  هتصارف.    نأبنائها، كاا

استعا  بقا،  البيا  ناستقصى دنها. فتح هلا زنجها اجلاياا نرشاة   
خياطة كبري ، ننضع حتت ياها دشرين امارأ  نرصاياا يف البناك،    
نأصبحت مهمة دلى حنو ما. اقترحت زهّية دليه مر  أ  هطلب قرضاا  

سااء اعاكثاات يف البياوت    مصغرا من األموال اعخصصة عسادا  الن
لتشتري آلة خياطة فتماطل نأطفأ محاسها للفكر . لكنها نجات أخريا 
من يقّار موهبتها يف اخلياطة نيساداها دلى حتقيق حلمها. لن أرضاى  
بأي رشو ، لست كلبا للنقو، مثلها، قال ير،  افسه عا أغاراه قاا،    

رنخ فيما يرهع هو يف البيا  بابتزازها. ُشفيْت من الفقر نااطلقت كالصا
الوحل مثل كلب أجرب. أخربه ابنه نليا بأ  زنجها ينفذ كل ما هطلبه 
منه، نقا خاصم كل أبنائه من أجلها. يشتعل غضبا نهو يسر، دليه يف 
كل مر  جاابا من حكايتها اجلايا . يهم بأ  يضربه دناما يارى أثار   

حىت دن التفوه  اعمة غرميه دلى ابنه، لكنه يتراجع يف آخر حلظة نخيرس
بكلمة استنكار ناحا . األبو  ليست بالك م. األنال، حيبوهنا نحااها،  
نيتجنبو  زيارهه، ال حاجة هلم بأب مثله دامي اجلانى، فاشل نسّكري. 
استوىل ذلك الاخيل دلى كل شيء، نخسر هو أسرهه ألاه صااحب  

م ير، مباأ نحظه سيئ. كّلم زميل ،راسة قامي، داشور قاب  الربيا، فل
دليه. صار يتجاهله نيتجنب لقاءه. طلب منه أ  يقرضه أي مبلغ فرف  
حبجة ناهية. ليس صايقا حقيقيا، ن ال لكا  ساداه يف العثاور دلاى   
نظيفة دلى األقل، معارفه كثر لكنه غري صا،ق يف التعاطف معه. طاعاا  
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ساداه يف االمتحااات، كا  محارا ال يفهم شيئا، يافع مثان الساجائر   
لسنانهش نيتوىل هو اسخ الارنس نشرحها له ن جنااز الواجباات   نا

اعنزلية، نهلقينه اإلجابة أثناء االختبارات  ذا كا  األستاذ احلارس غاف . 
رقص يف درسه، نفرح له كثريا، نمع ذلك أهااه بكلمة أمام احلاضرين. 
جعلهم يضحكو  منه، غافل نمثايل قال دنه، فااسحب مث رضي مبجر، 

رضاه بادتذار هافه. هارخيه يف التذلل قامي، ن   حانل الحقاا أ   أ  است
يتاارك قلي . استعا، شيئا من التكافؤ يف الع قة معه، نمع ذلك ال شيء 
يانم، ناعو،  أضعف من أ  هقانم الزمن ناألقاار اعتباينة. هركه معلقاا  

ا. أصابح  ليومني، مث هكّرم دليه بورقة ألف ،ينار فلم جيا من قبوهلا ُبااّ 
،ائم الصمت، ما دا، لكل ما كا  ير،،ه من أمهية، اعثقف جمر، ،جاجة 
منتوفة الريش نغارقة يف ذراقها. اجليوب اعمتلئة نحاها هفرض منطقها. 
ااقطع دنه اعا، من مصنع البري ، نبائع النسيا  من ،ن  دلم احلكوماة  

آ  يف صار مفلسا نبالكا، يتابر قوت يومه. دا، فوضع مصاحف القار 
مكتبته، كتبا للفتوى نمعها اسخا من موطأ مالك، ليسترزق مناها. ال  
هضمن له مكتبته حىت حا الكفاف، نيذهب أغلب ماا هااره  جياارا    
للمحل. ال أحا يقرأ ناجلهل ينتشر كالوباء.  اه ماين لصاحب ابحمال  
بأجر  ث ثة أشهر نهو يها،ه بالطر،، نقا منحه مهلة أسابو  ناحاا   

كاات جتارهه األخرى هستره، أما اآل  فأصبح مكشاوفا   كآخر فرصة.
متاما، نزا،ت طليقته دليه فأهنكته، نفّكر أ  دليها أ  هافع الاثمن.. أي  

 مثن.
جلس مع دمي مبارك، اإلاسا  األقرب  ليه يف األيام األخري ، 
حتاث  ليه طوي ، بصوت خافت أ  يسمعه الفىت الاذي أحضاره   

الفىت أمامهما كأسي حليب نقطع خبز ليشتغل دناه. بتثاؤب نضع 
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مع اعرىب، نااصرف ال مباليا. مل يتربم دمي مبارك هذه اعار  مان   
مسا  احلكاية اعكرر ، نجا يف اكبة صاحبه دزاًء عا ميّر به، ن   ليس 
ما كا  يواجهه دلى هلك الارجة من اعأسانية. ليلة أماس كااات   

كا  اعطر قا هوقف،  فارقة، خاض االمتحا  العسري نخرج مظفرا،
نبعا منتصف الليل كا  خيرج من شقة ابن اعغفور له نينزل ،رجات 
سلم العمار  مغتبطا. ليس منكوبا متاما، زالت خمانفه ناألمل قائم فيه 
ال يزال. كا  سيفخر باجتيازه الناجح المتحا  ما بقي من الفحولاة  

لنفسه أااه   لو دلم أ  دثما  سأله دن قاراهه ليحرجه فقط، نليثبت
ليس العنني الوحيا. مل يعا قلبه شابا، ناعاانمة دلى هلك األقاراص  
ستتعبه. حيتاج  ىل سنتني دلى األكثر لريى الطفل أمامه، مث ميكنه أ  
يوّ،  الاايا مرهاحا. أهعبته الشابة، لن يعرف أهنا حتتفظ باالقميص  

يشر   األزرق كع مة خصوصية،  ذ ال ينوي هكرار التجربة. قرر أ 
يف اعفيا. أصبح نجهه متعبا، لكن راضيا دن افسه دلى حناو ماا،   
نساخطا دليها من جهة أ  مسح للمرحومة أ  هسرق صحته. هار،،  
كثريا حىت بعا نفاهتا نخااته شجادته نكرمه غري مر . ستأكلها النار 
ال حمالة، ذلك أمر مؤجل، نيوم القيامة سيعرف مب جيياب باه اهلل   

دلى الزاا نهو يف أرذل العمر. مل يكان فاساقا يف   دناما سيحاسبه 
حياهه لكن الظرنف فرضت دليه ذلك. نماذا اآل ؟ ر،، السؤال بينه 
نبني افسه، نقا هركه دثما  لصمته. فلتذهب البنات  ىل اجلحايم،  
لئيمات نرثن دن نالاهتن احلسا نالطمع، نسيموت مستورا اكاياة  

طفل نحاها من ستستحق كاّل  فيهن مجيعا. اعرأ  اليت ستنجب له ال
ما مجعه طيلة حياهه. ذهب نسأل الشيخ حسا  دن ذلك. اغتسال  
من اجلنابة نصلى الفجر، مث جلس معه يف اعقصور ، ناجاه ساؤاله   
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ي"، ابابتسامة قبل أ  يشا دلى ياه نيشجعه، "ِااو نهوكل دلى رب
ت خاطبه. يف مرحلة  اقاذ ما ميكن  اقاذه ال جيب دلى اعرء أ  يلتفا 

 ىل التضحيات نال أ  جيري احلسابات الضيقة.. مل ينام دلى اعبلاغ  
الذي ،فعه لقا،  البيا  نصايقه اعادو ج ل األدمش اظري أ  يهيئ 
له اعرأ  ناعكا ، نبالنظر لنصف النجاح الذي حققه، لن يعترب ماا  
،فعه خسار  جسيمة. فتح له باب شقة مرا، نجلب له اعرأ  ليمتحن 

مل يفعل ذلك منذ سنوات، دمر مهانر لكن الوقت لايس  قاراهه. 
للرثاء، نال الستعا،  لياقة أن،ى هبا اخلمول نالسّن. سايعيا هتيئاة   
البيت، نسيأمر البنات بأ  يسادااه نسيمتثلن، حياركهن اخلاوف   
نالطمع نلن يتمر،  دليه. رأى هلك األربعينية اعساكينة فااخلت   

لسات بابحمكمة فتبعهما نأخاذ  قلبه، خرجت مع نالاها من قادة اجل
من دنا أبيها رقم هاهفه. ضرب له بعا ذلك مودااا، نزارمهاا يف   
البيت، هلا طفلة نحيا  يف اخلامسة نميكن أ  هبقى مع جاهتا. فهام  
أ  الفقر يتعلق بأهااب الرجل نأ  موافقته دلى هزنجيها له حتصايل  

 سانا،  حاصل. دقا العزم دلى أال ميوت أبتر كما داش حياهه با  
نسيكو  ما يتركه ح ال للمرأ  اليت ستحقق له أمنية دماره، نلان   
يبخل بأي شيء دن طفل ااتظره طوي . قام دثما  من أماماه نمل  
يشعر به، رمى كل حتذيراهه له نراء ظهره، ابنة ح ل نلن هؤذيه أن 
هاّاس فراشه. كل ما دليه هو أ  يادو اهلل ليطول دماره قلاي ،   

ليأيت الطفل نهقّر به دينه، مث ميوت غري آساف دلاى   نيسعفه قلبه، 
 شيء، نراضيا كمن اال يف الاايا كل ما متناه.

أ،ى مهمة أخرى بنجاح، ارهاح ليوم كامل، مث ذهب يف الغاا  
للمقهى فوجاه مغلقا، نهاهف دمي مبارك ال ير،. ال يطمع أ  يبقيه 
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فياه.   زبواا ،ائما دناه، قلبه ضعيف، نقا هقتله  حااهن نيتاورط 
جائزهه الكربى يف مكا  آخر. ااتظره أمام بيته لسادة ،ن  جانى، 
نجتانز شكه  ىل اليقني، يغيب كل أسبو  ليوم أن يومني مث يظهر من 
جايا، نقا هكو  هذه اعر  حامسة. متىن أال هكو  حساباهه خاطئة، 
أدظم ما ميكن أ  حياث له    حالفه التوفيق، نسُيشفى حينها مان  

اعمات. ال هعوزه احليلة بقار ما يعاكساه احلاظ. ساهر     بؤسه  ىل
باألمس مع ج ل األدمش يف اعقرب  لوحامها، بعياا دان حثالاة   
الانمينو، ،ّخنا سيجارهني ملغمتني نااطلقا يف الك م. ااتهى جا ل  
األدمش  ىل أ  يثبت حقيقة ساطعة يف اظره مبا بقي له من نداي،  

 سيخربه بسّر دميق: أات نضايع  جحظ دينيه نحانل أ  يبان كأاه
قا، ، لو كا  اهلل حيبين حقا لرزقين بصايق أفضل. رّ، اآلخر باام   يا

أاا فاسا بالفطر ، أما أات فااتاهازي   باي،حبي يا بار،: كلنا أنباش
نحقري أكثر من أي أحا يف هذه الاايا، هبيع دظام اعوهى نهعيل أمك 

مؤّمنا دلى قولاه، مث  ن خوهك من رفاهتم. هز ج ل األدمش رأسه 
مستاركا: هم سرقوا حياهنا نأرناحنا نحنن أحياء، أظن أ  ااتقاامي  
منهم دا،ل جاا. شارفت سيجارهامها دلى االاتهاء نمل يلبثا أ  التزما 

هباء. مرآهاا ،   -مثل الاخا -الصمت، نقا ذهب كل ك مهما 
ان  صورها  داريتا ، متصاحلا  مع حقيقتهما ،نما. مل ينزدج الراق

باجلوار من ثرثرهتم نكلماهتم البذيئة، اعوهى يتمتعو  بأدصاب بار،  
نهم أطول باال من أي أحا. العجوز القوا، ، رباة احلرفاة كماا    
يسميها قا،  البيا ، ذات قميص الناوم األزرق، نكار الفجاور    
اجلايا.. يتسامرا ، يستأاسا  مبصباح ضعيف مثل خناافس ليال   

ره كلما جا جايا، نمع الفجر خرج هتجمع حتت اور خافت. يزن



102 

من دناه بعا أ  طلب منه حتضري افسه. هذه اعر  قا حنتاج "لقارب  
جايا" أن افتح قربا منسيا ال يزنره أحا، قام ج ل األدمش عا مسع 
ذلك نكا  متما،ا دلى جنبه: ماذا؟ هل هناوي أ  ختفاي جثاة    

ين ذلاك  أحاهم؟ مل جيبه، سكت قلي  مث أر،ف يقول: أمل هطلب م
ااصرف من دنااه   !من قبل ننداهين مبال كثري مث مل حياث شيء؟

نهو يطمئنه: ال ختف، هذه اعر  سيحالفين احلظ، مث بثقاة دالياة:   
 لص القبور. يا ستنال اصيبك، ستكو  صفقة العمر

دا، ناستلقى دلى سريره، بشقة من غرفاة ناحاا  نمطابخ    
نية اظري خاماهه. قوا،  نمحام، منحتها له البلاية بتوصية من جهة أم

مثمر . مّل من كل ذلك، بقيت ديناه مفتحتني  ىل آخر ماى، حياق 
يف السقف متعبا قلي  من سهر  أمس، نيتطلع لفرصته القا،مة. قب  
مبلغا معقوال من دنا دمي مبارك، امتهن كرامته كثريا، ننجب دليه 

م هاو  أ  يضع حاا لذلك االمتها . الناس أاذال، نمن ينتصر فايه 
األكثر اذالة من بينهم. من كا  يتوقع أ  يصري  ىل ما صاار  لياه؟   
مبلعب مخسة جويلية، هتف مع اجلمو  نكا  من ضامن احلنااجر   
اهلا،ر  بأدلى صوهتا، هنا،ي " س مية..  س مية" ن"دليها حنيا ندليها 

، شاب قا،م للحيا ، كم كا  هلل 1991منوت ندليها القى اهلل". دام 
قلبه. ادُتقل مع من ادتقلوا، نااتصر الطواغيت يف حرهبم اصيب من 

دلى الصحو  اعباركة، نهركهم اهلل خمذنلني نلقمة سائغة للعساكر.  
كا  اعنافقو  كثر، نكا  من حق اهلل أال ينصر كل من هاب ن،ب  
جملر، أاه يعلي صوهه أمام الناس باسم اإلس م. حتّول الزمن ناسايهم  

اقية رأى اجلحيم بأم دينه، ُداّذب نأهاني   الناس. ،اخل سجن الربن
نمتىن اعوت، نمع ذلك بقي مؤمنا باجلبهة، بعا  قا،هتاا ُساجن    
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نآخرن  هربوا نأصبحوا مطار،ين، نآخرن  با  زيفهم ننقفوا مع 
اظام الطواغيت.. برغم ذلك كله ابتلي نصرب. يف ليلة بار،  ااضموا 

ائحتها دفنة، كااوا  ىل بعضهم، يبحثو  دن الافء، القادة بار،  نر
معزنلني قبل أ  يضموا  ليهم بع  جمرمي احلق العام األكثر خطرا. 
قضوا معهم أياما صعبة نقاسية، مسع أهنم حيانلو  يف قادات أخارى  
أ  يصّارنا شذنذهم لآلخرين، يتحسسو  مؤخرات بعضهم البع  
. نيتهامسو ، أحاهم ال يبايل مث ينهار باكيا، نآخر يتبول يف سرناله

ماهت قلوهبم أن خيافو  من شيء ال يعلمه، يتبا،لو  ك ماا هافهاا،   
يراجعو  قناداهتم نيتذكرن  أنال،هم مث يبكو  مبرار . حرب افسية 
من  ،ار  السجن أم حقيقة؟ ال  جابة قاطعة هوصل  ليهاا. اهناارت   

لينتظر أ  يغتصبه أحاهم مهما كلفه األمر. مهاااة   ما كا مقانمته، 
، بقي مصانما مما مسع. أليس من أجل هؤالء الناس كا  ال حان، هلا

يرفع راية اهلل لينقذهم من طادو  الكفار ناالساتباا،؟ "اجلبهاة    
اإلس مية لإلاقاذ"، لكن  اقاذ من نبأي هكلفة؟ حاثاه الضاابط،   
ناستمع  ليه مطأطأ الرأس مهااا، نقا كاا  ال يانحين  ال عاواله،    

يرفع رأسه بعاها. ضعيف البنياة  ااكسر شيء بااخله نمل يتمكن أ  
نمل يتحمل أ  يبقى طوي  ليتعرض ألي امتها . أباى استعاا،ه لكل 

 ال من قاموسه هنائيا. اشيء نمن يومها سقطت ال
خرج ناهسعت ،ائر  هنازالهه لتصبح ب  حان،. ممان قضاى   
سنوات طويلة بعاها يريا أ  ينتقم؟ رجل ممقوت، مستعا الرهكاب 

ابل اعال، نيادواه يف غيابه بالقوا،. األخ قا،  بان  كل اعنكرات مق
صافية صار يادى قا،  القوا،. يتجاهل ذلك، يعلم أاه مكرنه مثال  
خنزير ب  خنو ، نال سبيل لايه ليغّير من صورهه. حانل أكثر من مر  
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أ  يباأ من جايا، يف ماينة أخرى مع بشر آخرين، هناتف  بقاياا   
ار  ىل قا  يصعب اخلرنج منه، نالناس كرامته مث هعو، للموات. احن

ليسوا أبرياء متاما نال أشرف منه. متلواو  نبألف قنا  نااتاهازيو   
مثله نرمبا أكثر، ما مييزه دنهم أاه كشف دن نجهه احلقيقي، نخرج 

بااي  فيها "طاي طاي" يرجح مصلحته نال يتذر  باألخ ق، ال ير
اهلل نخيفي يف افسه حلية نيتقام الصفوف يف اعسجا أن يكذب دلى 

ما ال يبايه. كذب دلى البائسني ناستغل ظرنفهم، أنصال اسااء   
فاساات عن طلب نقب  من الطرفني حق ذلك. لص نآفاق، كّذاب 
نمّنام، خلطة من السوء متشي دلى قامني، لكن ال أحا اهتمه يوماا  
بالنفاق. حمنة ناحا  كاات كفيلة بأ  هر،ه مسخا، لو كا  مؤمناا  

نعا نصل  ىل ما نصل  ليه. يسمعهم يتهامسو  بشأاه يف  حبق لصرب
احلي  ذا مّر من أمامهم، يتغامزن  نيضحكو ، كلب شرطة، َحْرِكْي 
)ناٍش ، ينقل أخبار جريااه نسكا  احلي، ،ن  مقابل غالبا أن اظاري  
أشياء هافهة. لو كا  ممكنا أ  ميزق سجل حياهه نيباأ ناحاا آخار  

به نحبث دن النوم، ضاوء آخار الناهار    هقّلب دلى جن من جايا.
نالضوضاء مل يسمحا له بأ  يغفو قلي . أخذ يفكر يف غزن  جايا ، 
فرصة حياهه    أحسن استغ هلا. باأ الظ م يعم، نقرر النوم بااكرا  
هذه الليلة، أكل حبيت بي  مسلوقتني نصار ،جاج بقي له من نجبة 

ثيابه، ،قائق قليلة نكلمه أمس. دا، لسريره نألقى ببااه ،ن  أ  يغري 
 رفيق ااصري يف اهلاهف يطلبه.

قام مبحانلة فاشلة أخرى نأرا، أ  يتلقي به، مل ير، دلياه نمل  
يافعه الفضول ععرفة فيم يطلبه. مل يعرف رفيق أ  ذلك اللقاء لن يتم 
أباا، ن   كا  متأكاا من البااية أاه لن يتمخ  دن أي شيء مهم. 
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ول، سافر ،ن  أ  خيرب أحاا، داا زمي  مان  دا، خائبا من سرج الغ
،فعته يعمل هناك، نداه مب قاهه دنا نصوله نمساداهه. هائه يبحث 
دن مفقو،. دثر دلى معلوماهه الصحيحة ألنل مر  لكنها جاءت بعا 
فوات األنا  بوقت طويل جاا. الصحيح أاه كاا  يف مراهقتاه ال   

التحّفظ ال هناساب  يتميز دن أقرااه بشيء، خجول ندلى ،رجة من 
سّنه  ذ ذاك، يتيم األم، مث األب، هكفل به دمه نزنجته. اخُتطف يف 
حا،ث "درضي" ااتقاما عقتل جناي بالقرب من سرج الغول، جناا  
بأدجوبة، نما زال البع  يتحاثو  دما نقع له. مسع رفياق مان   
الكثريين، نمل يذكر أحا أاه رآه بعاها، هل جنا حقا؟ ساأل رفياق   

عاما مسع اثنني يقوال   اه مات نأ   شادة جناهه ُأطلقت مان  افسه ب
طرف رجل معرنف بامويته حينها ليادي بطولة ليست له. دماي  
صاحل، كما يادواه، نالذي أاقذه كما ُذكر، أصبح رئيس بلاية فيما 
بعا، نافاه األجل، لكن ابنه أخربمها بأاه مسع من اعرحوم نالاه بعاا  

أاه التقى بالصافة يف حمل بيتزيرياا بشااب    حاى زياراهه للعاصمة 
أاقذه من اعوت ابحمقق يف سنوات النار. أما شقيقه دّمار فقا رحال  
دن سرج الغول قبل أدوام، حصل رفيق دلى رقمه، نبصعوبة جتانب 

 معه، قال  اه مل ير شقيقه منذ هوفيت خالتهما يف العاصمة.
اما نصل ازل هعّطلت سيارهه يف الطريق، ضا  منه اليوم، ندن

يف فناق فرااز فااو  بوسط سطيف. متشى قلي ، ،خل "اعول"، نيف 
الصباح الباكر ذهب لسرج الغول ليسأل دنه. يف طريق دو،هاه  ىل  
العاصمة، مل يستطع دقله جتميع شيء. بيتهم، نكاا  دقاارا ،ن    
نثائق، اشتراه أستاذ كا  نافاا جاياا دلى اعنطقة، نقا هقادا اآل  

أما بع  من سأهلم مان   م له بشيء دمن كااوا يسكنو  فيه.نال دل
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اجلريا  فأخربنه أ   براهيم مل ينجب  ال دمارا، أما اآلخر فلم ياره  
أحا، نرمبا ال نجو، له من األساس. حيب الناس أ  يكذبوا ليخفاوا  
جهلهم مبا ُيسألو  دنه. مقاب  للماينة الصغري ، يادو جبل السارج  

صهو  اعستحيل بني حاني نآخار، أن خيتفاي     من يتأمله أ  ميتطي
لارجة أال يكو  أحاا بني الناس. جلس رفيق مع زميال ،فعتاه يف   
مقهى، يتأهب للرحيل، نمملوءا باليأس من جانى البحث العبثاي.  
،خل سائق هاكسي دجوز، مث جلس ياخن سيجار ، باا مناهكا،  

معهما، طلب قهو  نبقي غري دابئ بشيء. ،داه زميل الافعة ليجلس 
نسأاله ،ن  أ  يتوقعا معلومات خاصة. حتّاث طوي  دن  باراهيم،  
أدز أصاقائه  ىل قلبه، دن دّمار الصغري، األقل شهامة مان نالااه،   
كما نصفه، ندن أخته اليت هزنجت من ابن خالتها نرحلت، ندان  
شقيقهما. هابع معه رفيق بكامل هركيزه، كربت لكن ذاكريت قوياة،  

فسه من النسيا . أنصل زبواا نزنجتاه للعاصامة،   قال هلما يربئ ا
عستشفى ،ريا حسني حتاياا، نهناك رأى شابا يشبهه حا التطابق. 
"أات ابن ابراهيم ها  سرج الغول" خاطبه ليتأكا مما رأت ديناه، فلم 
ير، دليه. باا يف حالة ذهول، يتحاث بصوت هاامس  ىل ممرضاة   

ائف من شيء ما. دا، بعاها باينة نيقّلب بصره يف كل اجتاه كأاه خ
مع دّمار ليسأال دنه لكن  ،ار  اعستشفى أخربهتما بأاه هعاىف نكتب 
له الطبيب  ذاا باخلرنج. قاما رشو  حلارس، فااطلق لساااه، مان   
هبحثا  دنه كا  متهما جبرمية، نر، امسه فيها باخلطأ، دلى األغلاب  

ء، نرمبا كا  جمرماا  نشاية أن اهتام باطل، مث ُصّحح األمر، هشابه أمسا
حقا، ال أحا فهم منه شيئا. هرب من اعستشفى ليلة أذ  له الطبيب 
باخلرنج، خوفا من السجن أن لسبب آخر ال أحا يعرفه. أهنى ك مه 
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كأاه يستعرض قصة حفظها خصيصا ليستعياها أمام دمار نساائق  
التاكسي صايق نالاه  براهيم. مل هفصح هلما ممرضات اعستشفى دن 

ء، ن   هبسمن ساخرات من زميلة هلن، باينة، أحيلات دلاى   شي
 التحقيق، نرفضت اإل،ار   دطاءمها دنواهنا.
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 رييف ضيق

مّرت أيام طويلة ب  دنوا ، نمل خيطر ل دبة الشطراج، نلو عر  
-ناحا ، أ  هستسلم. رغبت يف أ  جتعل رفياق ينتصار دليهاا    

حه فرصة لريهااح  حىت هظفر به، ناستودبت ضرنر  أ  متن -ظاهريا
نيأخذ افسا، مث نبأقل احلسابات اعمكنة كما هعو،ت ،ائما، هعياا  
حماصرهه حببها. شغلت افسها بالعمل، بوسيم، نهبزمية من يتحاااها  
دلى رقعة هنانر دليها بشكل ال مثيل له. مل حتانل االهصاال باه أن   
 رسال الرسائل دلى اهلاهف أن يف الفيسابوك. ضاّللها حاُساها    

رت التوقيت اخلاطئ، فكاات ضحية للغيب نعا ال ميكان أ   ناختا
حتسب له حسابا. احتفظت بنسخة من مفااهيح الشاقة، نكاا     
باستطادتها مباغتته يف أي حلظة، لتعلن رغبتها العارماة يف االهنازام   
أمامه، مث هنقذه من أنهامه. لكن ذلك ظل بعياا دن ،ائر  األفعاال  

. فاهتا الكثري طيلة أيام دزمت فيهاا  الوشيكة لايها نفّضلت االاتظار
دلى التقاط أافاسها، ناألقاار ال هنتظر أحاا. أي قار اختاره لنفسه 
أن اختاره له اآلخرن ؟ قضى ليلة نحيا  يف شقته اليت هيأهاا هلاا،   
نأزال دنها صرامة منري  نمسحتها اعارسية، نشوها يف صباح اليوم 

العمار . هوجه  ىل اعستشفى التايل لعو،هه من سرج الغول خيرج من 
ليسأل دن ازيل كا  فيها قبل سنوات. هكّلم مع اعااير، اساتقبله   
حبفان  يف البااية قبل أ  هتغري م حمه دناما ذكر له امسه. حيفظاو   
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القصة جياا هناك. هعاىف نأذ  له الطبيب الذي كا  يتاابع حالتاه   
لات للتحقياق   باخلرنج، قال له، نهكتم دن اسم اعمرضة اليت ُأحي

بسبب حا،ثة اهلرنب، نقا هقرر فيما بعا اقلها  ىل مستشفى أخرى. 
امرأ  ستتزنج قريبا، نال جيب أ  اسبب هلا أي  زداج باالعو،   ىل  
قضية قامية، هذا آخر ما مسعه منه. ااصرف من دناه عاا هظااهر   
باالاشغال دنه مبكاعة مهمة. أهعبه السفر  ىل سرج الغاول ،ن  أ   

يئا. رمبا قّربه من شبيهه أكثر، جعله يتماهى معه نيكتب دنه يثمر ش
م حظات مهمة مأل هبا مفكر  زرقاء صغري  حيملها ،نما معه ،اخل 
حقيبة يعلقها دلى كتفه. مل يعا يثقله شيء، أن،  مساساه لااى   
اإل،ار ، بعاما حترر منها. كلمه ابحمافظ ليسأله دن أحواله، مث أخاربه  

التحقيق يف قضية الفناق اليت ُأبعا بسببها مؤقتاا،   بأاه قا ُأديا فتح
فلم يبا سوى اهتمام ضئيل. جتانز ذلك، نهغاريت أنلوياهاه، ن     
أحب أ  يشفي غيظه بأ  ينتقم لنفسه، للبلا نللناس مجيعا، نلكال  

 شيء مجيل يف حياهتم ُأفسا مبح  الطمع نالشر الافني.
عا أسبو  ااتفات  طلب قا،  البيا  يف اهلاهف نمل ير، دليه، ب

احلاجة  ليه ناسي حىت فيم كا  يرياه. ذهب  ىل مقهى دمي مبارك 
دصرا، ننجاها شبه فارغة، يتوىل خامة الزبائن هباا فاىت كاثري    
التثاؤب، نال أثر للبقية. هساءل دم أدا،ه  ىل حي ابحمطة، نقا اختفى 
السيا ال أحا كما صار يسميه، نمل يترك أي أثر. قتل سليما  بان  

ي بطريقة مل يتنّبه هلا ذلك الطبيب الشردي، دامي الكفاء ، نحرر او
ذاك. رمبا صار يتوهم ذلك ليلصق به هتماة باطلاة،   باي هقريره الغ

حيقا دليه نحيساه ألاه داجز دن هقلياه،  ذ ما زال حييا بني النااس  
مع أ  حجة نجو،ه صارت ،احضة. يلح دليه صايقه اهلارب حايثا 
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ابيت، ليلحق به. حياثه دن طموحاه يف أ  يصاري    ىل كناا، سفيا  ث
صحفيا المعا، هناك حيث ال حان، للحلم اإلاساين، ياؤّمن دلاى   
قوله، مث يشكو له أ  حياهه أصبحت ب  أمهية هذكر. باأ قبل ذلاك  

الضحية فاخلها، كاات فارغة نرائحة اعوت متلؤهاا  -بشقة اعتوىف
شايء نبعا     كأ  صاحبها رحل باألمس فقط، غبار يكسو كل

احلشرات يف الزنايا البعيا . أما شقة مرا،، فآثار مرنر أحاهم دليها 
قريبا كاات ناضحة. ال أحا غريه ميلك مفتاحها، هل داا، مارا،؟   
شعر بالذاب نأرا، أ  يعلن هوبة اكتشف عا نصل أهنا متأخر  جاا، 
أم أ  مالكها الذي خرج منها بفضيحة رجع ناستقر فيها ناسي أ  

قفل الباب؟ مل يشأ أ  يطرح احتمال أ  السيا ال أحاا قاا   يغري 
هراجع دن قراره بالتبّخر النهائي نمّر دليها من جايا. أضا  فرصة 
مثينة يوم رأى الضوء ينبعث من اافذ  الصالو  نمل يصعا ليباغت من 
كا  بااخلها. فتح الشرفة ننقف فيها لاقائق، مث ماّا بصاره  ىل   

مقفلة، نما من خيال يتطلع منها ألي شايء.  الشرفة اعقابلة، كاات 
يف غضو  ،قائق ،خلت  ىل اعقهاى امارأ  يف األربعاني، حزيناة     
نمتوهر ، نفهم أهنا ابنة دمي مبارك. كا  قا سأل اعتثائَب دنه فلام  
يفاه بشيء.. هاهفه مقفل، نرمبا سيظهر قبل الليل أن يف الغا. أاانت  

كل أسبو  ليوم أن يومني، مسعه النساء هبالغن ،ائما، هعّو، أ  يغيب 
يقول هلا، لكنها ادترضت دلى حالة الب ،  الايت يكلمهاا هباا،    
نرجحت أ  مكرنها حّل بأبيها. كا  يقفل اعقهى، يذهب ليازنر  

"ش لة العذانر "، نيترحم دليهما أمامهن دناما يسألنه  اقرب أبويه ب
هلن باّرا كما دن مواظبته دلى قطع اعشوار البعيا كل أسبو . يبان 

يليق برجل يعرف حق الوفاء. سافر هذه اعر  نمل يسحب اعفتاح من 
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الفىت اعتثائب، نمل يوصه أن يوصهن بشيء. طاال غياباه، نبناهاه    
قلقات، أما الزنجة اللحيمة الولو، فكاات قا حّضرت كل شايء  
بااتظار أ  هاخل بيته نحتقق له حلم حياهه. ،فع هلا بكرم مل يتعاو،  

 مهرا كأهنا بكٌر نكأ  ذلك أنل دهاه بالزناج.دليه 
فّكر رفيق يف أاه كا  أااايا مع هاى، أحبها من خ ل افساه،  
مث ختلى دنها عا دّن له ذلك ،ن  ادتبار ألي شيء حتملاه يف قلباها   
جتاهه. بقي لاقائق أخرى، كّلم فيهاا أماه، مل يتعاو، أ  يتعباها     

هلا بأ  حياهه قاا أصابحت    مبشاكله، غري أّاه يف هذه اعّر  ادترف
رفيق.. ،دت له ،داء  يا فارغة لارجة هثري الشفقة. حتتاج للولا أات

دريضا، مث طلب منها أ  هساحمه مهما نقع. أما السّيا ال أحا الذي 
فكا  ي زمه الظّن بأّااه ماا زال    اختفى من احليا  ليسكن هواجسه

أ  ميوت ،ن  أ   حّيا.. مل ميت نمل يقتل، حيٌّ دلى حنو ما، أن أحّب
يفارق احليا . يراقبها من بعيا كأّاه ال هعنيه نيضحك مان البقياة.   
خرج من اعقهى  ىل نجهة غري حما، ، نالتقى دنا البااب بعثماا    
القوش، كا  مل يره منذ هويف سليما  بن اوي. هبا،ال اظرات سريعة 

ماا   ،ن  حتية، نباا له كمن يعيش هناية قاسية نغري متوقعة. أهى دث
ليسأل هو اآلخر دن دمي مبارك، نيعرض دليه أ  يسااداه يف أي  
شيء لينتز  منه أي مبلغ مهما كا  هافها. طر،ه صاحب ابحمل بعاا  
ااقضاء مهلة األسبو  ،ن  أ  يافع له اإلجيار اعساتحق، نفعلياا،   
أصبح ال جيا ما يأكله. كا  دمي مبارك كرمياا معاه يف األياام    

فع حق ما يشربه يف اعقهى، نقا اشاترى لاه   األخري ، مل يطالبه با
مرهني أن ث ث سجائر حملية. نآخر مر  كا  دناه، كافأه بوجباة  
،مسة عا ساداه يف اقل سرير جايا اشتراه  ىل بيته، متني نيتحمال  
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االهتزازات، قال مبتسما. حساه، نهضادف  حساسه بالعجز، نشعر 
. هوىل ط ء اجلاارا   بأ  احليا  هاير له ظهرها بصور  غري مفهومة

نهبيي  السقف األسو، من فرط الرطوبة، هنظيف الغرف نالساحة، 
ندمليا، صار خا،ما دناه مقابل قوت يومه. خذله داشور قااب   
الربيا جما،ا، نحانل دثما  أ  يبتزه باعاضي، لكنه هنره قاائ   ااه   
كا  اذير شؤم دليه. نجا افسه يغرق يف بؤسه، أما طليقته فظهار  

ا مل هكن هطلق هتاياات فارغة،  ذ استادي للشرطة دلى  ثر ب غ أهن
هقامت به ضاه. حاث هذا بعا أ  أرسلت له مبلغا مع نليا، هبخر 
ذلك اعبلغ سريعا ندا، يطلب اعزيا، نقا قرصه اجلاو  فأمسات   
كرامته من اعاضي. هصات له يف ابحمانلة الثااية، متا،ى يف األمال..  

، سأدمل نأحضر لك كل ما هطلبني، قال هلاا  لقا هعافيت، جربيين
بنرب  متسولة، لكنه كا  نجها حليا  هعيسة قررت أ  ختلعه لألبا. لن 
هعو، للجحيم ثااية، أطلقت ضحكة دالية مث ها،هه بالسجن    دا،، 
ننداهه أ  هرسل له مع األنال، أنل كل شهر ما يعيش دليه.. اعال 

ا بغضب، كأاه يرف  حقا ما بقر ، هكذا ر، دليه يا ليس كل شيء
اقترحته دليه.    قتلها فلن حيل أي مشكلة، غري أ  ذلاك ااتقاام   
يرضيه  ىل ،رجة ما، نقا فكر يف ذلك غري مر . ن   قتلاَت بعلاها   
اهلرم سترثه نهعو،  ليك نهي غنية، هكذا نسوس له شيطااه، لكان  
هشاشته كاات أقوى من حقاه دلى أي منهما. لو كنت صااحب  

ة لقتلتها من أنل يوم، أما اآل  فقا هأخرت كثريا، يقاول لاه   كرام
دمي مبارك نهو أبكم ال يستطيع التعليق بكلماة ناحاا . ميلاك    
األسباب الوجيهة الاتقام مماثل، خينقها نيبول دلى جثتها أمام العجوز 
اللعني، لكنه ال يتحلى بالشجادة الكافية، حياث افسه نيقّر باذلك.  
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 ، يراها هز،ا، قو  كل يوم، نهو ينحار ب  هناية.أصبح جبااا نضعيفا
ااقطع دن هاى الام، نمخنت أ  ذلك بسبب التعب نالتاوهر،  
نبعا أربعة أيام اكتشفت أ  ختمينها مل يكن يف حمله. أجرت اختبارا 
للحمل فجاء باإلجياب. مل هفكر حينها أ  ذلك ممكن، كأاه أضعف 

م، هذا ما كاا  يظناه،   احتمال ألي حا،ث يف احليا . الرجل دقي
نيعااا األطباء بشأاه نيهرب منها أ  يعذهبا أن يرى الشفقة دليه يف 
دينيها. صباح ملتبس، فرح ااقص نمطّعم باحلري ، لكن البحث دنه 
غاا أكثر من مربر، نيتجانز منانرات داطفية هقصا هبا الفوز بقلباه  

، طلبتاه يف  نباحليا  معه. رجل يستحق، نهو اآل  نالا عن يف بطنها
اهلاهف لتفرحه فوجاهه مقف ، مث قصات شقتهما اعفترضة، حياث  
ذرنهتما اليتيمة متخضت دن جنني نحري  كبري . نجاات الشاقة   
فارغة، مرهبة، بع  الكتب موضودة دلى طانلة الصالو ، نصورهه 
ببذلة الشرطة دلى اجلاار، مصباح سريره يبعث اورا خافتا، نثيابه يف 

ي، نالث جة خانية  ال من قارنر  ماء معاين نمثلثات اخلزااة كما ه
اجلنب. كتبت له دلى نرقة صغري  أ  يتصل هبا للضرنر  القصاوى،  
نهركتها أين ميكن أ  ينتبه هلا بسهولة. حانلت االهصال به دشرات 
اعرات ،ن  طائل، نيف الليل المت افسها ألهنا ابتعات دنه لوقات  

و  قا دا، عانري ، احلاب األنل ال   أطول مما ينبغي. هوقعت أ  يك
ينسى، لعنته كثريا، مث شّطت بتفكريها حا الذهاب  ليها يف الثااوياة  
الستعا،هه منها. أخذت فرصتها كاملة، نال حيق هلاا أ  هطماع يف   
فرصتها هي معه. منحته ما دجزت غرميتها أ  متنحه  ياه طيلة دشر  

لة طويلة، مث دا،ت يف أدوام كاملة. أصاهبا أرق نداقرت الشكوك للي
الغا نمل يكن هناك، ننجات الورقة اليت كتبتها يف مكاهنا. ،قات  
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دلى باب جاره األقرب ففتحت هلا دجوز نأخربهتا أهنم أصابحوا،  
نمنذ اافصاله دن زنجته، ال يشعرن  بوجو،ه، مث مل يبق أمامهاا  ال  

 أ  هسأل دنه يف مركز الشرطة حيث كا  يعمل.
 ىل الغا، نيف الطريق األطول  ىل أي غاا   أّجلت السؤال دنه

ااتظرهه دلى اإلط ق، خطر هلا ألف خاطر. لئيم نهاوائي، نمان   
األفضل أال هعثر دليه أباا،    دا، فسيعذهبا يف كل مر .. أ  هتخلص 
من اجلنني نهغلق باب العذاب ذاك قبل أ  هرى الويل. اهتمت افسها 

اكي. اإلفاراط يف اختازال   بالغباء، غبية دلى ،رجة دالية من التاذ 
احلسابات قا نرطها يف جنني لن هعثر دلى أبيه أباا. أحبته، نأسعاها 
أهنا ستنجب منه، لكن حظها مع الرجال قليل. نهذا ،ليال آخار   
سوف هشهره يف نجه أمها اليت هتهمها بأ  المباالهتا هي السابب..  

. مل هشأ ها هي اآل  هبايل، هبحث دنه، نهو،  ذا نجاهه أ  يكو  هلا
أ  هفقا األمل، كا  الوقت مبكرا للوقو  يف يأس سابق ألنااه، ن   
أحست بعبثية  دا،  احلسابات اليت أسقطتها أثناء سريها للوصول  ىل 

 النقطة اليت نصلت  ليها.
استقبلها ابحمافظ دبا الوهاب شّعال حبفان ، نارهبكات فلام   

مان هكاو    هعرف كيف هقام افسها له، نبأي صفة هسأل دنه.. 
هاى نّااس بالنسبة لرفيق ااصري؟ امتحا  دابر لكنه دسري، نمان  
حسن هقايره أاه اختصر دليها األمر. الضابط رفيق ااصري يف دطلة 
طويلة، قال بصوت حمايا، مث أضاف بنرب  الصوت افسها: لألسف ال 
أهواصل معه باهلاهف  ال اا،را.. هعرفني ضغوط العمل. ااسحبت من 

هفهمه، مث اصف سادة أخرى، نقررت أ  هذهب ماع  دناه شاكر  
كل احتمال  ىل هنايته، لذا نجات افسها هركن سيارهتا أمام ماخل 
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ثااوية بودمامة. نقفت معها نهفا،ت أ  هلتقي اظراهتماا، مل هكان   
ناثقة مما هفعله، نال حىت    كاات أستاذ  الرياضيات "منري  ،ان،ي" 

ثلما فعل ابحمافظ، اختصرت دليها هستحق منها أ  هعتربها غرمية. نم
اإلحراج نهلفيق كذبة غري قابلة للتصايق، فلم هسأهلا دان الصافة.   
هعرف شيئا دنها، أن متخ  حاسها األاثوي دن هوقاع يف حملاه،   
نكا  القلق يف دينيها ينبئ دن كل شيء. نقفتا نهواجهتا، النظرات 

يل مان  اعتحفز ، نالصمت اعشحو  بعانااية حتت السيطر  نبسا 
الشتائم ابحمتبسة يف الصار، مل يكواا كافيني لباء معركة هشفي الغليل 
بينما الغنيمة خمتفية. هل رجع رفيق  ليك؟ سألتها كمن يساتجاي  
افيا قاطعا، "اختفى منذ ال أدرف كم من يوم" خفضات النارب ،   
بصوت أخوي مبالغ يف الرجاء ناالدتذار دن احت هلا لقلب كا  هلا. 

منري  بكلمة، مث هزأت رأسها بالنفي بعاا حلظاات مان    مل جتبها 
الصمت. نجاها أخريا ما ميكن أ  هتفقا حوله، اخلاوف دلياه. ال   
يهمين.. أاا امرأ  متزنجة اآل ، احتفظت بصرامة الفتة نهي ُهسمعها 
ذلك، أرا،ت أ  هنفي أ  هكو  دلى استعاا، ل هفاق معها حول أي 

اسابيا يف  خفااء اهتمامهاا.     شيء.. مل هكن صا،قة متاما نفشلت
اكست هاى رأسها بأسف، ن،ت لو هعرف منها األمااكن الايت   
يرها،ها دا، ، لكنها مل هستطع. مشت خطوات قليلاة، مث مسعتاها   

 منه أ  يطمئنين دليه دناما يعو،.باي هقول هلا: اطل
أخذت هاى موداا باهلاهف مع ابحمافظ شّعال، أدطاها رقام  

ة، هر،،ت قلي  مث كلمته. العمل بالشرطة مرهق هاهفه يف اعر  اعاضي
جاا، ااتحار بطيء  ذا أر،اا نصفه باقة.. آسف، صارت أهاذمر   
كثريا، أات مرحب بك ،ائما نميكنك اجمليء بعا غا،  ذا كا  ياوم  
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السبت يناسبك، شكرهه بامتنا ، العفو أاا يف خاامتك ،كتاور .   
يكو  دنا أمه،  فكرت أ  هبحث دن طريقة للوصول  ىل أهله، رمبا

حاثها مر  دنها، نيبان شايا االرهباط هبا. قا يذهب  ليها لريهااح  
قلي ، ن   مل يذهب؟ ستقلق أمه نقا ينزدج هو من هطفلها. بقيات  
هفكر يف طريقة أخرى لتسأل دنه، هعب نرجع  ىل أهله لريهاح قلي ، 
، هذا ما كاات هأمله. سيعو،، جيب أ  يعو،. مّر يوم اجلمعة ثقاي  

ندلى السادة التاسعة من صباح السبت كاات يف قاداة االاتظاار   
لتاخل للمفتش،  ذ قررت أ  هتقام بب غ رمسي دن اختفائه، زنجته 

 نحيق هلا أ  هقلق دليه.
باا ابحمافظ متفهما ننداها ببذل جها أكرب من اععتا،، كاا   

كا يعمل حتت  مرهه نقال  اه حيبه. مل يكن من الصعب أ  يسأل ليتأ
من أهنا زنجته بالفعل، نفق دقا زناج صاحيح. اساتقال رفياق    
ااصري من اجلهاز قبل ما ، أثناء العطلة الطويلة اليت طلبها. حسنا.. 
كا  متعبا نهفهمت رغبته، قال خيربها دن رأيه يف خرنج رفيق مان  
الشرطة قبل أ  يستطر،، أاا كذلك أن، اخلرنج أيتها الطبيبة، حنان  

ميع نمطلوب منا أ  حنمي الكل من شرنر الكل. اتحمل احنراف اجل
مسع خطبة اإلمام باألمس، دناما كا  مكرب الصوت يصاح باعودظة 
البليغة. خطيب مفّوه، اسُتقام حايثا من مسجا التقوى حبي ابحمطة، 
نُدّين دمياا بالنيابة ألئمة اعاينة بااتظار أ  ُيرّسم يف اعنصب. حتاث 

لذي أصبح فاشيا، ندن أخذ أماوال النااس   دن الترّبج ندن الزاا ا
بالباطل باسم اهلل. سرقته غفو  خفيفة أثناء اخلطبة، كاا  الشايخ   
حسا  ،ّفاف يقرأ بصوت شجي، فيما كااات هساوقه اخلاواطر    
السريعة يف كل اجتاه. ،خن سيجارهني نهو يثرثر أمامها، كا  مرهقا 
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، نأ  نحلم نجهه متهال، حاثها دن مواقف أخذها رفيق ااصاري 
الضغوط اليت خضع هلا بسبب ذلك الفناق اللعني قا أثرت فيه. رمبا 
اختفى دن األاظار ريثما يهاأ بع  الشيء. زا، فخرها باه، نن،ت  
لو ختربه بأهنا حتمل يف بطنها من ِمن شأاه أ  يعيا رفيق للحياا   ذا  
مسع بوجو،ه حىت لو كا  ميتا. أرهقتها اهلواجس، ااسحب قبال أ   

ا  الظفر حيتاج فقط  ىل ااتظار أيام أخرى قليلاة لكناه   ينتصر، ك
استعجل اهلزمية. هقامت بب غ رمسي دن اختفااء زنجهاا رفياق    
ااصري. سا، الصمت قلي ، نجات أ  اهتمام ابحمافظ يقل مبارنر  
الاقائق، نيف اإلمجال كا  اهتمامه باألمر أقل مما هوقعته، شكرهه من 

 أ  يبلغوها بأي جايا. أجل ال شيء، مث ااسحبت بااتظار
رافقها  ىل البهو يف الطابق األرضي، نقف معها لثوا ، مث قاطعه 
مساداه فو،دها ندا،  ىل اعكتب ليبلغوه أهنم دثرنا دلى جثة شايخ  
باعقرب . هوفيت فتا  باألمس  ثر حا،ث مرنر نذهب أهلها ليحفرنا هلا 

، ننجهاه  قربا، فوجانا الضحية. كا  يلتف حول رقبته سلك معاين
مشوه مباء البطاريات، دلى األغلب، كي ال ُيستال دلياه. مل يكان   
ااتحارا، ن منا جرمية ماّبر  سبقها دراك دنيف، نآثار العانا  ظااهر   
دليه. أفا،ت اععطيات األنلية أ  اجملين دليه يادى مبارك طهارناي،  
دمره اثنا  نسبعو  داما، ميلك مقهى حبي ابحمطة، نيسكن يف بيات  

ري بعيا من هناك، له مخس بنات، كلاهن متزنجاات. يارّجح يف    غ
حاالت مثل هذه أ  يكو  الاافع نراء اجلرمية هو اعال. سافر مباارك  
طهرناي منذ أيام نمل يعا  ىل بيته، نمع ذلك مل هقام بناهه أي با غ  
دن اختفائه. قال حارس اعقرب ، ج ل بن ْحميا ، نينا،نااه جا ل   

عرف شيئا، نهو رهن االحتجااز بااتظاار هقامياه    األدمش،  اه ال ي
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للنيابة. مسع دبا الوهاب شّعال كّل ذلك من مساداه ،ن  أ  يعّلاق  
بكلمة، مث سأله دن رجلهم حبي ابحمطة، قا،  البيا ، رمبا يفيااا بشيء، 
قال متربما من كل شيء، أجابه اعسادا بأهنم حانلوا االهصال به ،ن  

ارت التعليماات للعناصار أ  يبقاوا    جانى حىت هلك السادة. ص
مرابطني يف اعقرب  اليت أصبحت ،ن  حارس، دلى أ  هتوىل مؤسساة  
هسيري اعقابر بالعاصمة  رسال من يعوض ج ل األدمش، بينما ااتقال  

 ابحمافظ للمستشفى يريا أ  يقابل أي أحا من أهل الضحية.
دنا ماخل االستعجاالت التقى هباى من جاياا، نأخربهاا   

را بأاه صار ال يستطيع النوم ،ن  منّوم. كاات قاا رجعات   ضِج
لتباشر منانبتها يف مصلحة التأهيل احلركي بعا اصف سادة، لكان  
فضوهلا ،فعها ععرفة سبب الفوضى دنا الباب. أحضارت سايار    
احلماية اعااية جثة هاما . رجل يف اخلمسني ألقاى بنفساه أماام    

صباحا، كاا  الركااب دلاى    القطار، حنو الثامنة ندشرين ،قيقة 
الرصيف اعز،حم ينتظرن  أ  يتوقف القطاار متاماا ليصاعانا  ىل    
العربات. أغم  دثما  القوش دينيه، نقذف بنفسه دلى الساكة،  
نكا  قبلها باقائق قا شوها ياخن سيجارهه األخري ، جالسا دلاى  
الكرسي احلاياي ماّ،ا رجليه، نال يبايل بشيء كمن ينتظر مودااا  

 نرنهينيا ال يستحق أي اهتمام خاص. هافها
بعا يومني دا،ت لتقابل ابحمافظ لتساأله    هوصالوا لشايء    
خبصوص زنجها، لكنه مل يكن مبكتبه، نأخربها شرطي االساتقبال  
بأاه قا ال يأيت اليوم. خرجت حمبطاة، ندّرجات يف طريقهاا  ىل    
اعستشفى دلى مكتب بريا صغري بالضاحية. قاررت أ  هساحب   

هلذا الشهر كام ، نهطلب بعاها  جاز  طارئة لتتفرغ للبحث راهبها 
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دنه. أصبح رفيق، بعا ثبوت احلمل، يساني أكثر من جمر، االاتظار 
األبله نالقلق العقيم دلى غيابه. دزمت أ  ختوض معركتها  ىل النهاية 
نهسترجعه، نكل ما متنته أ  يكو  خبري نمل يتعرض ألي مكارنه.  

ء هاية عمرضة زميلة أدطتها ،داو  حلضاور   هذكرت أّ  دليها شرا
حفل زفافها، ادتربت أ  ،ليلة د ق سيئة احلظ نهستحق أ  هقاف  
معها. نصلت عكتب الربيا الذي كا  بالعا،  ها،ئا، نهقصاه ،ائما 
لسحب ما حتتاج  ليه من اقو،. نجات بااخله، هذه اعر ، جلنة جتر، 

ما قاب  مركاز الربياا،   األموال، ناعوظفو  يف حال هوهر شايا، أ
نيادى داشور، فقيل هلا  اه فّر باألمس جلهة غري معلومة خملفا نراءه 
ثغر  مالية كبري . استقلت بعا الظهر سيارهتا مع زمي هتا اعاادوات  
للحفل مثلها، ذهبت ب  مزاج لتجرب خاطر هلك اعسكينة، التزمات  

ظهار أهناا    صمتا مطبقا يف الطريق  ىل باش جراح، نأثناء احلفال 
مهمومة لارجة يصعب معها  ظهار أكثر من االبتسامات الفارغاة.  
بعا أقل من سادة استأذات يف اعغا،ر  فأصرت دليها العرنس لتبقى 
حىت هرى دريسها، بات يف فستاهنا األبي  الذي ضااق جبسامها   
اعتكاس مثري  للضحك، نعا ،خل لُتلتقط هلما الصور، هبا،لت النساء 

أهنما. كاات ،ليلة د ق سعيا  بذلك النحيال، نهاي   السخرية بش
جتّره من ذراده، مثل طفلة صغري  اشترت أنل ،مية هلا. أما هااى  
فهّمت مبغا،ر  احلفل بعاما كلمها دبا الوهاب شّعال نطلب مناها  
احلضور فورا، نمل هنتبه لاخول العريس، لكنها دناما رفعت رأسها 

 ا ليتاارك اجلميع أي شيء.نرأهه، درفت أ  الوقت قا هأخر كثري
 -مّتت  -
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