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 عهرب الكضُر
 
 

و  .. وراء كل كسر كانت هناك قصة
 .. عنبر ال كسور لم يكن يفرغ أبدًا

 
 اصباحً  في السرير حتى الثانية بقيتُ  .. لم يزرني النوم كالعادة

 .. فعلهحينها أدركت عدم جدوى ما أ و
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ً  سرتُ  .. ثم نزلت رتديت ملابسيا .. صمت قمت في ا مترنح
 ً لم أكن أعلم إلى أين  .. يداي في جيب سترتي الضخمة اواضع

  !! ذهبأ
إلى مامي ة الممتدة أبع بعيني الشوارع الخاليتاخذت فقط أأ

لم  واء الشوارع الصفراء تشعرني بوحشةضأ و، البصر مرمى
 ..تكن تنقصني

ً ا أدري إل .. عنبر ال كسور إلىحن أ كنتُ  ا ن كان هذا ممكن
ّ ل كن هذا المكان كان قد أ و ً  حتى ر بيث  ا منيلأظنه صار جزء

ً أ أو صرتُ  ..  .. ا منهنا جزء
ً عل نه أشعر أ إلا أنني كنتُ  اا محدودً ي الرغم من كونه مكان

البشر العجيب القاسي غير عالم  .. و عالم موازٍ أ أخرىدنيا 
 .. حداثالمتلاحق الأ
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كان هذا يسبب  و .. وقتي ال كسور يأخذ جلّ كان عنبر 
 ً كم كانت تجن مني عندما  .. ريم بين ا بيني والخلافات دائم

 .. في غير مواعيدي المقررة تطوع في المناوبات الليليةأ كنتُ 
ً ل كنني كنت أ و غيابي عنها  نّ لم تكن تعرف أ .. اصمم دائم

ن عنبر ال كسور إلا أ، يؤرقني كما انتزاع الروح من جسدي
إلا أن  يءش ىقدر عللم أكن أ و .. كان يناديني كما النداهة

 .. لبي النداءأ  
ْ ل كن أ   و ً يضً يكن هو أ لم  .. ؟ ا في تعرفي عليها و زواجي بهاا سبب

كانت  .. والدها ال كسير مع آتية ول مرةرأيتها به لأ عندما
يق أكثر شهي هد ّ ه لي التي جائتني عن طر  .. حبهأ يءية الل

 ..عنبر ال كسور
في  يءفيها كل ش هو مدرستي التي تعلمتُ  كان عنبر ال كسور

 ً  .. االحياة تقريب
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لم يكن  .. سبابهاغريبة أ .. أمر تلك ال كسور بالفعلغريب 
 .. هءورا ةهناك كسر بلا قص

 .. تحكي قصةأن بد  لاالحركة  و .. ال كسر يستلزم الحركة
م ستمع كالمتيّ أ أظلُ  .. ا بالقصص وراء ال كسورأهيم حقً  كنتُ 

يض و إلى  .. قصة ال كسر ؛هو يحكي قصته المر
 كيف و.. ابدً أنسي قصتها التي لن أ فاطمة مع الحاجة عشتُ 

صابها التجاهل أ و .. تركوها بناء تزوجوا وألها عشرة من ال
ُ أفي مقتل فقررت  ل كي تشعر ببعض  اسقط نفسها عمدً ن ت

هي  كانت سعادتها ول كم  و .. الاهتمام الذي افتقدته منهم
 كنتُ .. هي تتوجع بادعاء واضح و تراهم يتحلقون حولها

ا قد كسرً  نأخبرته أحد لو أي ن يصدقنأهل يمكن  ؛لءتساأ
 .. ماميأن هذا حدث ألا إ ؟! ةجلب السعاد
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يفالصب عادلا قصة ا يومً يضً أنس أم ل  الذي سقط و ي الظر
ية استأجرها ةهو يلهو بدراج كسره لا ن أعلم أكنت  .. نار

ن لحظة واحدة أكيف  ؛لءتساأكنت .. البتر ىعلاج له سو
 اغيرتها تمامً  و حياة هذا الصبي كل هذا التأثير ىثرت علأقد 

ية و  ىشخص سيبق إلى النشاط فحولته من شاب مفعم بالحيو
 ؟ من حياتهى سير كرسي مدولب ما تبقأ

  ؟! وحدي هذا الحمل الثقيل لماذا كان عليّ ..  خبرهألم 
نظرة  .. خبرته بالحقيقة المرةأبعدما  ابدً أس نظرته أن مل

م ل نْ إا ل بعدها ماذءتساأظللت  .. مختلطة بالدهشة الوحشة
 ؟! ابدً أخبره أ

كسر ..  كسر في رأسك قد يقتلك؛ مر تلك ال كسورأغريب 
ما لا تشعر به كسر في ضلوعك رب..  في ظهرك قد يقعدك

 .. اساسً أ



 عنبر الكسور

6 

بلا  لمأنواع الأفظع أ ةصاحبكانت هي  .. لمهاأغريب  و
يض لحقنة إي اللحظات السرمدية بين ف .. جدال عطائي المر

 ..م لألحظة من ذاك ال  ..خير حيز التنفيذأدخول ال و المسكن
وي كل متع اماذا تس ؛لءتساأ و م في عينهلأال ىرأ كنتُ 
 ؟! لمأمام هذا الأالدنيا 

 .. ال كسور كان علاجها إلىكان يجذبني  يءغرب شأما أ
ً  ىفبكل معن ن نجلب أ كل وظيفتنا..  االكلمة نحن لا نعالج شيئ

حينها  و، ثم نثبتها في هذا الشكل .. جوار بعضها إلىالعظام 
بانية تحدث ي تدخل أتلتئم العظام بلا  و ،كانت المعجزة الر

يض ال ىرأنا أ ذهل كل مرة بلا مبالغة وأ كنتُ .. منا مر
يسير  و ماميأا واقفً عديد القطع  إلى ةقدمه محطمالذي كانت 

 ! فضل منيأ
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كثر ما يجذبني في عنبر ال كسور هو تلك المعجزات أعم كان ن
بانية التي تتحقق به كل يوم  .. الر

ُ ألا إ لم الذي لم أي الكان يسبب ل عدي المتواصل عن ريمن ب
كان كلامي .. جدها في عنبر ال كسورأي لذتي التبهنأ أي يجعلن

 ُ ً عزيني قليمعها في الهاتف ي عندما  وميلاذكر ذلك أ .. لا
 ل كنني طلبت منها و ،تطلب مني الخروج معها للتنزه خذتْ أ
 عنبر ال كسور إلىطلبت منها المجئ  .. ممكن يءغرب شأ

 ىعرفها علأ و ،ريها لذتي علها تشعر بهاأ  ن أريد أكنت ..
سعدني يومها أ و مثله ةا بصحببدً أهنأ أم الذي ل صديقي الوحيد

 ! موافقتها
َ علم لألا   .. هذه الليلةوحيدًا ثناء سيري أكل هذا  تذكرتُ  م

ّ بعثت في قلبي سلامً  ىن الذكرألا إ هذه ما اعتدت مثله ا قل
 .. يامأال
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ين أ إلى بزوغ،في ال نوره الفجر قد بدأ و ،ساعتها دركتُ أ
 .. نفسي لها فتركتُ  ،تأخذني قدماي

يض الذي ذكر ذاك الأ ً  تاني يومهاأمر ا بكسر بسيط في مصاب
ّ ه  .. ي مشاكلألا يسبب له أمفترض من ال ،الضلوع قدر الل

ثر سكاكين العالم أكي القلب كن ينغرس هذا الضلع فأشاء 
 .. نقاذإي في الفشلت كل محاولات و ةحد

التي قالتها  خيرةأكلماتها ال تذكرتُ  مام قبر ريمأقف أنا أ و
 كافتقد كنتُ "..  النبرات كترنيمة عصفوربصوت واهن 

ه قصتي ءكان ورا و .. ملك كسري الخاصأ كنتُ .. "للغاية
 .. الخاصة

دخل عنبر أم ني لأالرغم من  ىعل نني وأ دركت حينهاأ و
خرج أم ل .. خرج منهأم ل به و نني لا زلتُ ألا إ ال كسور بعدها

  .. ابدً أمنه 
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 بعد مهتصف اللّل حُاٌر
 
 

بهدوء بعد أن  يباب غرفت غلقتُ أ
ً  يغلبن .. أنوارها أطفأتُ  ا النعاس رغم

على الرغم من كميات القهوة  يعن
بهدوء تحت  دخلتُ وتناولتها  يالرهيبة الت

2 
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تناسب تلك الليلة  يالبطانية الثقيلة الت
 .. فبراير العاصفة من

 
ً  على المنهمركان صوت المطر   و يتزايد ا بحق،الشارع مرعب

لى إن حكهذه ت ليالٍ  يف .. اكأنه لن يتوقف أبدً  و يتناقص،
أعشق  يالصيف الحارة المفعمة بالخمول على الرغم من أنن يليال

نعوض به  يحاسيسنا فيه الذأأعشق دفء  .. االشتاء حقً 
ياح أكره أمطاره و نيل كن و ،برودة الجو  يعاصيره التأ و هر

ً أمنزلك تحت ال يتحبسك ف  .. ا عنكغطية رغم
 يالت تلك اللحظات .. قظةيلا هذه اللحظة بين النوم و يف كنتُ 

ليلة  يمت خارج سريرك بلا غطاء فتكتشف فيها أنك قد ن
ً ، باردة تردد حتى لو كنت لم  يا للسرير بلا أفتقوم مسرع

  .. سباب ستعرفونها بعد قليلأل يأن تنام مثل يكن تنوت
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جدها بعد منتصف الليل أل ساعة الهاتف المحمول ينظرت ف
 أغلقتُ  و ،وم فلتنميلا يءلن يحدث ش ينفس يقلت ف ..بقليل

أستطيع النوم تحت لا  .. يتدفأ قدما لحظات و .. يعينا
قطعة ك كنت يعلى الرغم من أنن ،باردتان يقدما البطانية و

يكة الصالة منذ قليل  يءلن يحدث ش .. غافية من الثلج على أر
  .. فلتنم .. خيرةأيام الأال يأن يحدث ف تعتدامما 

للحظات العجيبة تلك ا يمن النوم ف قتربتُ ال كن عندما  و
وجدت صوته  - كما قرأت -حساس المخمورين إى لإالأقرب 

لى إ يدقائق يعيدن ذغادرتها من يالمنبعث من الصالة الت الرنان
لقد  .. السبب يا هانم أنتِ  هو يقول لها: و ،قظة الكاملةيلا

هذه البناية منذ عشرين  ينحن نسكن ف دللتيه حتى فسد ..
حتى  ،يشهدون لنا بالتدين خلاق وأيعرفنا الناس بال .. اعامً 
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ثم هذا  .. هكذانا هذا الفاشل ليجعل الناس تتكلم ع جاء
 ..  كل هذاي السبب ف أنتِ  .. الموضوع المستجد الخطير

 يلا تلمن :ه بسرعة بصوت لا يقل عن صوته حدةردت علي
له بكل  يتأت فساده ..كنتَ إ يا مشارك فأرجوك فأنت أيضً 

حتى قتلت فيه  ،حلوى .. ملابس .. ألعاب .. يطلبه يءش
حتى الامتحانات كنت تقوم  .. االاعتماد على النفس تمامً 

 المدرسة الابتدائية، يبتغشيشه ف منالعاملات ليقبرشوة بعض 
 الغش و يلك عن مغامراته ف يو يحكه ا وثم كنت تفرح جدً 

 يعدادية التإمدرسة الال يف - كما يسمونها - صنع البراشيم يف
ية العامة على  يانكشف ف ىحت .. شبه بالعزبةأكانت  الثانو

كنت تدفع له  يالرغم من الدروس الخصوصية الباهظة الت
حتى عندما حقق  .. لا يذهب لحضورها ليسرق المال و أجرها
 ً ً يصال كهرباء بدإ يكان يليق بأن يصلنا ف ،اا تافهً مجموع من  لا
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 يف و .. أكثر و ليفشل أكثر ،لحقته بجامعة خاصةأ الشهادة
ا فقد قد دللته قيراطً  كنتُ  نْ إ .. السبب يأنن يالنهاية تقول ل

ً ربعأدللته أنت   ..  بل أكثر ،عشرين و ة
 ً ة فمن خلف باب الغر يا لقال لها بصوت خفيض بدا واضح

ً إال ينحن مشتركان ف .. نعم على الرغم من هذا:  و .. اثم سوي
ما كان  ماذا نفعل؟ .. نآمر الواقع الأحن أمام الل كن ن
ً يفعله قب ا مع السهر خارجً  من معاكسة بنات الجيران و لا

ما  و ،يءالبيات معهم ش صدقائه حتى الصباح بل وأ
ً أاكتشفناه  ٌ ا شخير  ابنك يشرب المخدرات يا فاطمة .. خرآ يء

 .. الهيروين ..طلاقإأخطر أنواعها على البل  ،المخدرات ..
لقد كان يسرقها  .. متواصلال يموالأسر اختفاء  ن عرفتُ آال

  .. هباب هذا ال يليشتر
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ّ ه عليك .. يخبرينأ يقول: هو ثم تهدج صوته و  ؟ ماذا نفعل بالل
هل تكون نهايته بجرعة زائدة من  مننا ؟ هل ضاع ابننا الوحيد

 يمامنا كل يوم ألف مرة حتى يلاقأموت نراه ي أن؟  المخدر
 ؟ ماذا أفعل ؟ مصيره المحتوم

ً  ثم سمعت صوتها ،بكاء و صوت نشيج سمعتُ  ا يخرج متقطع
مناه تأفما  ،ى صوابهلإعادته إمن تستطيع  نتَ أ :من بين دموعها

زال ي لا و ،دمان السحيقة بعدإهوة ال ييكون قد سقط ف لاأ
ً  طور التجربة يعلى حافتها ف حياتك  يا مرة فا حازمً ..كن أب

اجعله يقاطع تلك  .. امنع عنه المال .. قف له .. معه
 لا ا والبيت تمامً  ياحبسه ف يخالطها .. يالصحبة الفاسدة الت
يجب  و ،هذا هو الحل .. مرأذا لزم الإ اتدعه يخرج منه أبدً 

سنصارحه  .. أن تقف هذه الوقفة الحاسمة معه الليلة
دب من أمه الثم نعل ملابسه يباكتشافنا كيس المخدرات ف
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ً إعلمناه  كنا قد ذاإهذا  ،جديد ً صأا ياه قديم ى سننتظره حت .. لا
  ثم نواجهه .. من الخارج يتأي

 يل كن لا تدع و .. م هذا هو الحل بعينهعن قال لها بسرعة:
يجب علينا أن نقسو عليه لنعيده  نه يضيع وإ .. قلبك يلين له

يق الصوابإ   .. لى طر
حتى تحت  ،رتجفأ رتجف ..أأنا  السرير و يتقلب فأأخذت 

  ؟ لى هذا الحدإهل الجو بارد  البطانية الثقيلة ..
 يم الذكان من الطراز القدي يبر باب الغرفة الذع ثم نظرتُ 

 يخلاله ظليهما ف رأيتُ  .. على من زجاج مموهأيتكون نصفه ال
ستاذ أقد جاء ال ها :هنا سمعت صوتها .. نور الصالة الخافت

  .. بعدما سمعت صوت فتح الباب .. من الخارج
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لهجة بطيئة  تلعثم واضح و ييقول لهما ف "ستاذأال" معت صوتس
ماهذا يا  :رد عليه بانفعال واضح ؟ لا زلتما مستقيظينأ :غريبة
  .. يلا شأن ل كما ب :كريم صرخ !؟ هل أنت مخمور .. كريم
يعة تدخل  تمعت خطواثم س  يلى الغرفة المجاورة لغرفتإسر

علام  !؟ ملابسك يف يءهل تبحث عن ش لأسمع صوتها تقول:
 سمعت صوت كريم .. أنك تبحث عن هذا بدلا ؟ تبحث

 ؟ ذنإبدون  يملابستفتشون  .. ؟ يّ هل تتجسسون عل يصيح:
  .. ياهإ يعطنأ .. ال كيس يعطنأ ..

 لقد طفح الكيل .. .. ولديا اخرس  صاح فيه بصوت عال:
  ا ..و تدخل البيت مخمورً  تتعاطى المخدرات

 ال كيس يعطنأ .. يلا شأن ل كما ب :بصوت عالٍ  صاح كريم
  .. ال كيس يعطنأ ..
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جرؤ على فتحها ألا  كنتُ  - رأيت خلال الزجاج بنصف عين
هو يحاول استخلاص ال كيس  ظليهما مشتبكين و - كاملة

ن ظلها ابتعد من الصورة و سمعت صوتها ألا إ من يدها،
امسك به يا  .. هدورة الميا يأمام عينيك ف به يبل سألق يقول:

 .. يرمز
 لا تلقيه ..لا .. يصرخ: كريم سمعت صوت اشتباك أعلى و

 .. يدعن .. سأقتلك
 يصوت المطر المنهمر ف و .. رتجفأأنا تحت البطانية  كنتُ 

ً لاالخارج أصبح ع  رتجفأنا أ و ،ابدً أأنه لن يتوقف ك ا وا جدً ي
يكما :الثمل يصرخ صوت كريم .. رتجفأ .. يكما .. سأر   .. سأر

 ما هذا ثم سمعت صوتها تصرخ: .. سمعت أصوات أقدام تعدو
 ؟ وجه والديك يهل تشهر السكين ف ؟ هل جننت يا كريم ؟

  .. لا
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 .. رتجف تحت البطانية الثقيلةأنا أ و .. صراخ .. صراخ
على ضوء  و ،السرير فتحت درج ال كومود الصغير بجوار

حتفظ أ يقصاصة الصحيفة القديمة الت يف أقرأ الهاتف شرعتُ 
للمرة المليون منذ بدأت  هذا الخبر رتجفأأنا  و قرأأ.. ه ها فيب

ً  أرى و منتصف  دخل لأنام بعدأعندما  اأسمع كل هذا يومي
يقتل والديه ثم ينتحر بعد صراع بسبب  شاب مخمور"الليل 

يةإال يتعاطيه المخدرات ف  "سكندر
 رتجف على صوت المطر القادم من الخارج وأخذت أهكذا  و

ُ  على صوت بكاء هيستيري لشاٍب   أو - انفسه أمرً  يضمر في
كما يمكنكم أن  - يالت يقادم من صالة شقت - بالفعل أضمر
  .. يأسكن فيها وحد - تخمنوا
 .. بعد أناس سكنوها لعشرين سنة اتمامً  يوحد
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 حهاى
 
 

نها أحنان ال كبرى هي كانت مشكلة 
 ً ستقيظ ا كنتُ فكم من مرة  ؛اتفكر كثير

دورة المياه أو  إلىوسط الليل لأذهب 
قد  لأجدها وسط الظلام و لأشرب

العنبر  نافذةوقفت في  و تركت سريرها

3 
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ً  ةالمفتوح و ةال كبير الفضاء  ىا علدائم
 .. تفكر الواسع تتأمل و

 
كانت  .. مختلفة عن كل النساء المحجوزات هنا كانت حنان

 ً ً ا دابنت العشرين تقريب الأغرب  و .. قليلة الحركة .. ا صامتةئم
 .. لم أرها تتشاجر مرة واحدة مع أي أحد أني

ميادة التي ترقد  البنت لاطفها أنا وأكم من مرة حاولت أن 
 ناي النهاية نجحف .. تعرف عليهاأ و يميني ىعلي السرير الذي عل

 ،ا صارت تضحكا رويدً رويدً  و أصبحت تتحدث معنا .. و
 ً طفئت أ  قد  هامس بالليل و معنا بصوتٍ ا كانت تغني بل أحيان
 .. ريح بالك انسى الدنيا و.. نامت النساء  الأنوار و

 متزوجة منذ .. حدى القرى بالبحيرةإها من نأمنها  عرفتُ 
المستشفي بسبب اكتشافها لتورم في  إلىت ءجا عامين و
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كانت  .. جراء بعض الفحوصاتإقد حجزوها ل و ،صدرها
 ً كون سبب هذا التورم هو المرض ي أن ا منقلقة للغاية خوف

 .. الوحش كما كانت تطلق عليه
ذات مرة في وسط حوارنا الهامس في منتصف الليل وسط 

نا مقطوعة من أ .. منالخائفة يا  غطيط النائمين قالت لي:
ّ ه –ي ليس ل شجرة ..  إلىخي الوحيد المسافر أ ىسو - بعد الل

 يهتم لأمري و عليّ ن زاد مرضي فمن يجري إف، منذ سنين ليبيا
 ؟

 ؟ زوجك و :مسته وجهها الطفولي و إلى نظرتُ 
 عطتني ظهرها وأم ث دمعة تنحدر من جانب عينها هنا رأيتُ 

 .. أريد أن أنام .. خير ىتصبحين عل :قالت
 أكملت الحوار في رأسها كعادتها .. لم تحك لي يومها و
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سر تلك الدمعة لدى رؤيتي لزوجها عندما  ول كنني عرفتُ 
يارتها ذات يوم  .. جاء لز

لاحظت وقتها أنها  و .. عرفت منها يومها في الصباح أنه قادم
 .. مشرقة الوجه ةعيدس يءرغم كل ش كانت و

يارة رأيت رج ً وقت الز ً بنطا ا وضخم الجثة يرتدي قيمصً  لا  لا
سريرها أنه  إلىعرفت عندما توجه  .. لوانأغير متناسقي ال

 .. زوجها
ثم  .. عرفتني عليه بسرعة بكلمات مرتبكة فحييته بهزة رأس

 - علي انفرادلأتيح لهما الجلوس  سريري ىبسرعة من عل قمتُ 
 .. ا غيرهمها عشرين شخصً لو أن هذا ممكن في غرفة ب

 و نمعظمه ىتصاحبت عل لاتيالغرفة الممرضات  إلى ذهبتُ 
ثم  ،القفشات لدقيقتين نمعهتبادل أ و نتمازح معهأخذت أ

عند خروجي من الغرفة لمحت  و ،قررت الذهاب لدورة المياه
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كان ..  خر يتبادلان الحديثآا مع رجل حنان واقفً زوج 
 ً تظاهر باللعب في هاتفي أأنا  ا ظهره لي ففعلت مثله ومعطي

 .. الحوار إلىستمع أخذت أ و ،المحمول الصغير
هكذا هتف صاحب الملابس  "رتاح منهاأ يا رب تموت و"

رد  .. لا تقل هذا يا رجل خر:آهتف ال..  الغير متناسقة
َ  و عليه: ْ  سنتان و قول غير هذا ؟أ لم ن تدعي آم الث ،تنجب لم

 إلىليس لأذهب  و ،رتاحأل لقد تزوجتُ  المرض ..
يةأ ىعل لىاصرف أموأ مستشفيات و  .. خوهاأها فليهتم ب .. دو

اذهب لتعطي  قال صاحبه:..  سأطلقها .. لقد زهدت فيها
 ىات ل كي تخلي ضميرك من ناحيتها علالممرضات عشرة جنيه

 .. قلأال
تواريت داخل  انطلقت مسرعة و حتىهذا  ن سمعتُ إما 

 .. الحمام
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 نحنا إلى صاحبه يغادران القسم فعدتُ  لمحت زوج حنان و
 .. حيث رأيتها واجمة صامتة على طبيعتها الأولى

ً :لم يجلس  بادرتها تكلمت  ؟ يءهناك شأ .. امعك زوجك كثير
ل كن كان معه صديق له فلم يشأ أن  و .. لا .. لا :ةبسرع

 .. يعطله معه
شاركتها  و تريد الحديث فاحترمت رغبتها أنها لا علمتُ 

 الصمت..
 .. حنان حدث ما زاد من أحزان لىاوم التيلافي 

 كعادتهم وعلينا  يمر طباء يبدو عليه صغر السنأكان أحد ال
لى إى يختار أحدهم ليدخل حت ،يتأمل في ملفات المرضي

هتف بها بصوت  و وقف عند سرير حنان .. درس الطلبة
هيا يا ماما ل كي تدخلي  :الغطرسة معبق برائحة الغرور و

 .. الدرس
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 .. ل كن و ؟  أي درس ؟ درس : قالت و امتقع وجه حنان
 .. أقول لك هيا هتف بصوت قوي:

يا دكتور  يءوم بعض الشيلال كنها مريضة  و فيه أنا: هتفتُ 
 .. ا غيرهاحدً أخذ 

ً ستأتي معي حا .. لا هنا صرخ الطبيب في غضب: لا إ و لا
 .. هكذا يقول القانون..  ىمستشفكان مصيرها الطرد من ال

ُ ألا يكفي أ  .. عالجون بلا مقابلنكم ت
 .. خارج العنبر إلىسار بها  من يدها و مسك حنانأثم 

ً قد ذهبت قب كنتُ  درس من دروس الطلبة ليروا  إلى لا
ً  .. الفتق الصغير في بطني بل  ،ا بالمرة حينهالم يكن الأمر سيئ

 َ  الطلاب في غاية اللطف و و ،احً رِ كان الطبيب ال كبير م
عندي فقد كان  ؛لوم خوف حنانأم أكن نني لألا إ ،الأدب
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 و الجافةقد ساهمت معاملة الطبيب  و ،كبرأوقتها خوف 
يادة خوفها بالتأكيد  .. الصادمة في ز

لا إ ،كانت صامتة واجمة كعادتها.. ت حنانءبعد ساعتين جا
قد احمرت  و ،كثر من المعتادأنه كان من الواضح عليها الحزن أ

 .. ا الدموعمتجمعت فيه و، عيناها
قالت  .. خبرينيأ ،ماذا حدث :اهتفت به حتىن جلست إما 

هل  :صحتُ ..  يا منال يءلا ش .. يءلا ش :بصوت مبحوح
 ً  ؟ ا ضايقكفعل الطلبة شيئ

ثم  .. نهم في غاية اللطفإا بالعكس تمامً  قالت بنفس النبرة:
ً  سحبت غطائها الخفيف و  سئلتي وأا من غطت نفسها هرب

 .. نظراتي
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لأجدها  في وسط نومي المتقطع ةكالعاد في الليل استيقظتُ 
كما كانت تفعل عندما مت الليل وسط ص النافذةواقفة في 

 .. ت في أول أيامهاءجا
 تبكي في حرقة .. لأجدها تبكي في صمت لأقف بجوارها قمتُ 

يانأال إلىهي تنظر  و  .. فق المظلم بعينين لا تر
قول أأنا  صدري في صمت و إلىضممتها  طوقت رأسها و

 .. يتها الصغيرةأخبريني أ؟  حنانماذا هناك يا  هامسة:
ً ال كتمان  الصمت و  تكلمي .. ا صدقينيفي نفسك لن يحل شيئ

 .. رجوكِ أ ..
لا أعرف لماذا يحدث كل هذا معي  قالت بنهنهة قطعت قلبي:

 .. تسير هادئة - علي مللها وحزنها –حياتي كانت  .. مناليا 
ل كنني كنت  ،لي سوء معاملة فتحي نجابي وإرغم تأخر 

حياتي انقلبت  و هذا الورم اللعين اكتشفتُ  حتى .. صابرة
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ال كئيبة الشبيهة  ىهذه المستشف إلىجئت  عقب .. ىا علرأسً 
ولئك أوسط كل  صبحت خصوصياتي من الماضيأ .. بالشارع

تلميحه  احتمال كلام هذا الطبيب و صار عليّ  .. النساء
أمام عشرات  ىتعرأن أاحتمال  و ،مس عن فقريأبال

لأنني كل هذا .. أنا التي أخجل من نفسي و ،الطلبة ليفحصوني
ً لا أملك ما لقد سمعت الطبيب  .. خاصة ىلأدخل مستشف لا

هل  .. هو يشرح عليّ  ال كبير يردد كلمة كانسر  عدة مرات و
ن ما عندي هو إ .. نعم معناها سرطان .. تعرفين معناها

حقيقة  إلىكبر مخاوفي تحولت أ .. منالالمرض الوحش يا 
ً أموتي  .. واقعة َ  و .. اصبح قريب لمن  .. ؟ سأعيش بالفعل لم

قبل كل هذا  و .. مريضة .. مقطوعة من شجرة ؟ تعيش مثلي
 ً  .. افقيرة لا تملك شيئ
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ن أدراك أمن  :قد بدأت دموعي تنهال معها هتفت بها و
ً الطبيب ؟ قد يكون  عندك هذا المرض  خرآا يشرح للطلبة شيئ

ّ ه ن شاء إطفالك القادمين أ و عندك زوجك يا حنان .. و الل
 يئن كان زوجك كان يسإ .. جلهمأ تعيشي من و يلتشف

ستتغير معاملته لك بعد  و نه يحبك بالتأكيدإف .. معاملتك
 .. خروجك سالمة

يارته و ةالبارد فتحيم تري معاملة ل نتِ أ ؟ فتحي :قالت  في ز
 .. هماله ليإ

بالعكس لقد سمعته يقول لصديقه أنه قلق عليك  هتفت بها:
يارتك لأنه يتألأنه لا يأتي  و .. للغاية علي هذه  م عندما يراكِ لز
 .. الحالة

 نعم .. :بثقة قلتُ  ؟ صحيح :هتفت نظرت لي وسط دموعها و
 ؟ هل سأكذب عليكِ  و
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لن يؤثر  قالت: ثم انفجرت ثانية و توقفت عن البكاء لثوانٍ 
 .. ن عندي السرطانإ .. يءكل هذا في ش

 كِ ليس عند .. لا : هتفأأنا  و سريرها إلىبها عائدة  سرتُ 
ّ هإخطير  يءأي ش  .. ن شاء الل

من  حنانحينما وصلت ورقة طلاق  ة ويلايام التأي الف
ً أخذت تضمر أ زوجها ً مامي شيئ هي تظن أن تأخر  و ،اا فشيئ

 .. صابتها بالمرض الخبيثإل يؤكد اليظهور نتيجة التح
ما  إلىعادتها إمعها محاولة  حترتُ ا و ،اتوقفت عن الأكل تمامً 

 ىتح ةل متعدديلابدأوا يعطونها مح .. قلأال ىعلكانت عليه 
 .. العناية المركزة إلىفنقلوها  ،ت حالتهاءسا

يتها قد ذهلتُ  لأراها و ذات مرة ذهبتُ   و قد هزلتْ  و ،لرؤ
 .. يقاظهاإرد ألم  ..كانت نائمة و عظام وجنتيها بارزة تصار
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 :هتفت و هيإلذهبت  .. لمحت الطبيب الذي عاملها بقسوة
 ؟ هل عندها السرطان ،دكتور

ً يلاالتح .. لا نعرف بعد قال: نظر لي و  و ال تستغرق وقت
 .. مكانيات قليلة هناإال

الدرس الذي  هل تعلم أن معاملتك لها و :ءقلت له في بط
ً يإلخذتها أ  ؟! ا في حالتها هذها رئيسً ه عنوة كان سبب
يخذ نفسً أ ً ا طو ً يومها فعا لقد كنت عنيفً  ثم قال: لا كان .. لا

نه إ .. ل كن موضوع الدرس هذا و .. مشاكل شخصية لديّ 
 ؟ اذً إكيف سيتم التدريس للطلبة .. سياسة تعليمية بمصر كلها

يقة  :هتفت به يقة ستكون غير  أخرىأي طر  فضلأتلك الطر
.. 

ت ءهتفت به بكلمات جا .. ما فكرةٌ ذهني  ىعل ثم فجأة طرأ
ية  ً سألك سؤاأن أريد أ كالطوفان:رغم ارتباكها قو ا واحدً  لا
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 ،ي عزيز عليكأمك أو أبوك أو أهل لو مرض  .. يا دكتور
تحت أي ظرف من  ىي هذه المستشفكنت ستأتي به ليعالج ف

 !؟ الظروف
 .. جابةإمع أي مشيت بسرعة من أمامه قبل أن أس و

 .. ىي للمستشفجاء وقت مغادرت و ،بعمليتي بعدها بأيام قمتُ 
غادر قبل أن أستطع أم نني لألا إ ،ت عائلتي لتصطحبنيءجا

 .. في العناية المركزة حنان ىأن أمر لأر
 .. غير العادة ىكانت مستيقظة عل

هل حان وقت  هتفت بصوت واهن: حتىن رأتني إما 
ً آي سل كن لا تخاف و .. نعم قلت: ؟ رحيلك ا تي لرؤيتك قريب

ّ ه إعندما تقومين بالسلامة  و .. ستضيفك في اسن شاء الل
ً أي منزل  .. حاديثنا الهامسة في منتصف الليلألنكرر  اسبوع
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 .. ثم مدت يدها الواهنة لتصافحني .. ابتسمت ابتسامة ضعف
 .. دموعنا تنهال في صمت حتضنتها وا

الحزن  ه المرض ويإلضاف أوجهها الذي  و ثم غادرتُ 
 ... ا كاملة لا يفارق مخيلتيربعين عامً أ

 كنتُ  حتى .. اتمامً  حنان نسيت أمر الحياة وخذتني أبعدها 
يارة لقريبة لي فقررت أن  ىمستشففي ذات ال ذات يوم في ز

 .. سابيع من حياتيأمكان الذي قضيت فيه ثلاثة مر لأرى الأ
 قصتها.. و تذكرت حنان حتىن رأيت سريرها إما 

تبلورت لتهرب من  حزانها وأتلك الصغيرة الغضة التي تجمعت 
ً لتصنع جسمً  ،جسدها إلىقلبها الصغير  ً ا غريب ا ا كان محير

 .. طباء كما كانت حياتها ذاتها محيرة لهاألل
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ي لا تعجبنأ ني خفتُ أنلا إ ،سأل عنها الممرضاتافكرت أن 
تذكر تلك الطفلة الحزينة أأنا  مسرعة و فمشيتُ  ،جابةإال

ً نها أها كبر عيوبأي كان الت ،الصامتة  .. اتفكر كثير
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 كاملٕ دَرٌٔ
 
 

الموظف  توقف قلب الأستاذ محمد
خمس  بمصلحة النقل العام في الواحدة و

نقاذه عندما إممكن كان من ال .. دقائق
نه لم ألا إ ،أصيب بنوبة ضيق الشرايين

كان من .. يجد من يسمع استغاثته

4 
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هذا الموضوع سيعاقب فيه الواضح أن 
لا إ .. الممرضين ال كثير من الأطباء و

 ،اذ محمدستأن هذا لم يكن ليعيد الأ
صابته بارتفاع إصل مرضه أالذي كان 

يفغط الدم بعد اختفاء ابنفي ض  ه شر
 .. ثناء المظاهراتأ

 
يف متخرجً  و قد مر  ،كلية التجارة فيا منذ عامين كان شر

ل كنها فشلت بسبب عدم  و ،ىبتجربة خطوبة مع زميلته من
 واحد ىظهور بارقة أمل لحصوله عل حتىأو  ،عمل ىحصوله عل

وائل من وصلوا أكان من  و ،نزل هو يوم جمعة الغضب ..
 .. ا يومهانه اختفي تمامً ألا إميدان التحرير  إلى
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 حد مصانع الألبانأالعامل ب ،خر من شاهده فريدآكان 
كان فريد قد هاجر من قريته بالصعيد منذ سنوات بعدما ..

بعد تعرضه لعملية نصب  ،ضاع منه ثمنها رضه كاملة وأباع 
نه سيوفر له فرصة عمل أوهمه بأمحروس  ىجهول يدعمن م 
 .. بالخليج

 و ،سلطان ىمه الحقيقي بل كان يدعهذا لم يكن اس محروس
ية عند أحد إال إلىالأموال  ىعل ىهرب بعدما استول سكندر

 يليلق ،حدى الحاناتإي لا أنه تورط في شجار فإ ،أقاربه
ّ ه القبض عليهضال فقط ليجد قطعة من المخدرات  ،ابط عبد الل

 ً يأا في ملابسه جعلته موقن ً نه سيظل طو  .. في السجن لا
ّ ه كان يعيش حياة حزينة بضلا عدما اكتشف أن ابط عبد الل

ن يطلقها بعد أعز عليه  نْ إ و، نجابإزوجته عاجزة عن ال
بعد طول تفكير تزوج عليها سهير  .. قصة الحب فيما بينهم
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ً ئي كانت داالت و ،بتدائيةإالمدرسة بالمدرسة ال ا تتضايق من م
دخالها ال كثير من إ ها ومحاولات المديرة المتكررة لاستغلال

 ً   ..صغر المدرسات بالمدرسةأا لأنها الحصص الفارغة نظر
 ،أخرىحزانها الخاصة هي الألها  ىيلالمديرة مدام ل تكان

 ً تعاني قسوة  تركوها كندا و إلىا بعدما هاجر ولديها تباع
..كانت من عشاق برنامج المذيع  همايإلالسفر  ةافضر الوحدة

ً أذاعة إال ىم الذي يذاع علحات ن البرنامج لم يذع ألا إ .. اسبوعي
وقع في  إذ ،الهواء ىعلم تأخر عن موعده يومها لأن المذيع حات

ياته و اختناق مروري يتذكر صديقه مروان  جعله يسترجع ذكر
 .. في حادث قبلها بعام ىالذي توف

بوفاته  و .. خيه محمودأ كان مروان هو العائل الوحيد لأمه و
ً أسرة كلها علي أوقعت مسؤلية ال ا خيه محمود المتخرج حديث

 ىمستشفعمله بالالذي كان يضطر أن يترك  و من كلية الطب
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 ً المستوصفات  ىحدإي ليقضي بعض الساعات ف ؛االعام أحيان
ّ ه علي يديه ربما لو لم يفعل هذا يومه و ،الخاصة ا لأنقذ الل

يفخر ما فكر به هو ابنه آالذي كان  ،محمد ستاذأال الذي  ،شر
 .. بجمعة الغض اختفي يوم
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 مذكزات الضاكو الضابق
 
 

 يتأمل تلك الشقة الصغيرة التأ جلستُ 
مقبلة بها السنة ال يمفترض أن أقضمن ال

كانت  .. ن لم يكن أكثرإ يمن حيات
تفتح  ،مكونة من حجرة متوسطة الحجم

 على ردهة صغيرة يمكن أن نعتبرها صالة

5 
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 تقود و - على الغسالة يها تحتولولاأن –
 المطبخ اللذان لا و لى الحمامإهذه الردهة 

 ُ كانت الشقة  و ،ان بالعين المجردةير ي
 .. كئيب يبالكامل مطلية بطلاء زيت

ً  شقة ملائمة للغرض؛ ا أن تكون مقر
 ،كلية الطب يلطالب مغترب جديد ف

مفترض أن تكون ال من ةها حياب ييقض
 على بعد ،من المذاكرة يسلسلة لا تنته

  .. مئات الكيلومترات من عائلته
 
 من حيث سعرها ،أخرى تايّ ا ذات مزكانت أيضً  و

 يكانت ف .. ا المتواجدة فيهاالمنطقة الهادئة تمامً  المناسب و
 الشديد مع المجهود تتناسب قيمتها شقة مناسبة للغاية، ينظر
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ية كلهاإف بأحياء القمت به بالطوا يالذ ً  سكندر  اتقريب
ّ ه  يحتى هدان ،للبحث عنها  يالذ السمسار لى عم خميسإالل

ً  اعتدتبعد أن  .لى هذه الشقةإ يقادن لى إا على الشقة نفسي
يغ حقيبت يف شرعتُ  ما حد  و القديم الدولاب الصغير يف يتفر

هل سأستطيع العيش  ،خلال أيام الدراسة ستبدأ .. أنا أفكر
 ؟ نس بهآى مرافق لإسأحتاج  مأ ؟ يهذه الشقة وحد يف

 .. الطب .. سألتحق بها يثم أخذت أفكر بالكلية الت .. سنرى
  ؟ أم سأتعثر ،هل سأستطيع أن أواكبها

 يف ينتهيت من ترتيب ملابساقد  ثناء كنتُ أهذه ال و في
 ً ضع الحقائب على سطح أقررت أن  و ،االدولاب تقريب

أمام باب الدولاب  يفوقفت على أطراف قدم ،الدولاب
 ً فقطعة البلاط  ؛غريب يءهنا حدث ش و ،ا الحقائبرافع

 يارتفعت من الطرف المقابل للذ قد يالصغير تحت قدم
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 يغير مرتبطة بما حولها بأ كأنها و ،يأضغط عليه بقدم
 يف يلولا أن لحقت نفس ،أقع و يفكاد يختل توازن ،مِلاط

  .. خر لحظةآ
نها أى لإفخيل  تحركت من مكانها يلى تلك القطعة التإنظرت 

ً  تخبأ ثم  يرفيعة كانت معأحضرت مسطرة  ..ا بأسفلها فراغ
قمت برفع تلك القطعة  والفرجة الصغيرة  يف دخالهاإب قمتُ 
فرج عن حفرة صغيرة بأسفلها بحجم صندوق المياه نلت اتمامً 

ية  متربة متوسطة الحجم و أجندة ي..كانت الحفرة تحو الغاز
 ! يعرب – يقاموس عبر .. كتاب قديم مهترئ له عنوان صادم

من المؤكد  يالذ ،بالطبع من هذا الاكتشاف الغريب تعجبتُ 
فتحت تلك  ..أنه كان يخص أحد السكان السابقين للشقة 

صفحة  يكان ف .. يجندة لأجد أنها خاصة بالعام الحالأال
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يف بصاحبها اسم ً  و ،الرحيم حسين عبد التعر ا كان مكتوب
  ! ولى بكلية الطبأمهنة طالب بالفرقة الأمام ال

ً  نه زميل وإ يبدو  .. يالدفعة السابقة ل يفهو ف ،ال كنه أكبر سن
يبدو أن هذه  .. يذه الشقة قبلهأنه كان الساكن السابق ل
الصفحات  يف شرعت أقلبُ  .. الشقة موعودة بطلبة الطب

خ أفقد كان ال اذً إ .. خ حسينأكانت مذكرات ال.. ىولأال
غريبة كانت فكرة .. همولئك الذين يكتبون مذكراتأمن  حسين

نسان أحداث حياته بالتفصيل إأن يكتب ال يءبعض الش يّ عل
 .. ا بيوميومً 

قد  بعض الصفحات و على الم كتب الصغير شرعت أقرأ
الفكرة ..كان حسين هذا يكتب بالتفصيل الممل  ياستهوتن

 ً ً  ا وتقريب من  ؛ابخط صغير نضيد أحداث يومه كلها تقريب
من  و ،حضرها يالتالمحاضرات  و ،لى الكليةإميعاد نزوله 
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هل  و ،ماذا أكل و ،صدقائهأمن قابل من  و ،حاضر بها
هذه  يحرى كانت تدون فأحياته كلها بال ..أم لااتصل بأهله 

  .. ا بيوميومً  المذكرات
كان من .. هذا  أتخيل شخصية حسين يأنن أنا أقرأ شعرت و

فقد  ؛حالم رقيق و و .. منظم للغاية .. الواضح أنه شاب مجتهد
شعر أو خواطر  يّ كانت لا تخلو صفحة من المذكرات من بيت

فقد كان  -ألمه لبعده عن أهله  ه وشرقيقة تعبر عن استوحا
 ً ب  .. يا مثلمغتر

لى شهر فبراير من إوصلت  -مذكراته  يعندما تعمقت أكثر ف و
 ً كان من .. خالد و محمد و يعل صدقائهأ عرفتُ  -ا السنة تقريب

ً  ؛ايحبهم جدً نه أالواضح من كتابته  ا المؤنس الوحيد له فهم تقريب
ياراته المتقطعة لأهله ف و غربته .. يف  يكان يكتب عن ز
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الجيران  قاء ودصأكيف أطلق عليه ال و ،بلدتهم الصغيرة
  .. ول للكليةأوم اليلا منذ دكتور لقب
ً  22منذ يوم  ثم و عندما  ا آخرفبراير اتخذت المذكرات منحن

 يزميلته ف جميلة فكان يكتب عن ؛كتابة حسين يظهر الحب ف
ً  حدى المحاضراتإ يرآها ف يالدفعة الت أصبح  و ،افهام بها حب

ً  يالشعر ف ً المذكرات يتخذ طابع  .. شعر جميل ا ..ا رومنسيا محبب
  .. أن هذا الشاب موهوب بحق يبدو

المذكرات أنه يريد أن  يبعد شهر من بداية الحب قرأت ف و
 .. مخلوق ين ينمو مثل أأللحب  لابد" :فكتب، يصارحها بحبه

ً وليدً  لجميلة يحب بدأ لابد أن  و ،اا تمامً ا ثم أصبح الآن ناضج
 يءش يمن الممكن أن أفعل أ يأخبرها أنن و ،به أصارحها

 ينتائج امتحانات الفصل الدراس رفعتْ  لقد .. من أجلها
ياتأال أستحق هذه  يأشعر بأنني جعلتن و ،يول من معنو
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ّ هإا بمر غدً أاللهذا قررت أن أخبرها ب و ،الفتاة  يا .. ذن الل
ً  يل كن و .. لا أعلم ؟ ترى ماذا سيكون ردها  .. ا آخرأعلم شيئ

 "يحيات يا سيكون أهم يوم فغدً 
 :قرأتُ  حدث و يبالطبع قلبت الصفحة بسرعة لأعرف الذ

 يل كنن و يربما لم أصارحها بحب .. بالفعل يحيات يأسعد يوم ف"
 قمت باستغلال وقوفها و .. كلمت جميلة .. نعم.. كلمتها 

ً  المشرحة يصديقتها أمام جثة ف  ،الا يفقهون من أمرهم شيئ
نحو  .. ثم أخذت أشرح لهم .. يفقمت بسرعة بعرض خدمات

بالطبع تعرفنا  .. نضحك نتحدث و معها.. نصف الساعة وقفتُ 
 يلا أعرف اسمها مع أنن يظاهرت بأننت - على أسماء بعضنا

بلقاء  ثم ودعنا بعضنا على وعد - أعرفه حتى سابع جد
 "..قريب
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قصة  يفأ ؛من كثرة الضحك يبالطبع لم أقدر أن أتمالك نفس
ثم  !؟ نسانإأمام جثة  و !؟ المشرحة يف تبدأ يحب هذه الت

 يمن يدر و ،أصبح مثلهم بعد هنيهة فكرت ..كلها أسابيع و
 ،ربما أظفر أنا الآخر بقصة حب مشرحية مثل حسين ؟

معظم قصص " كتبها يحدى الجمل التإ يقد جذبتن خاصة و
  "المشرحة يف كلية الطب تبدأ يالحب ف

نظراته  و ،اته مع جميلةءتصف لقا ةيلاكانت مذكرات الأيام الت
 يل كنن و .. إلخ لخإ .. جميلة رقة و جمال جميلة و .. لجميلة

ن إ و ،قرأت حد ما يلإلاحظت أنه لم يصارحها بحبه 
يقة كتابته أنه  حسستُ أ  ،قترب من تلك المصارحةامن طر

ً ليس خيا حقيقة هذه المرة و  .. لا
الوحيد فوق  يالمصباح الفلورسنت بينما أنا أقرأ انطفأ فجأة و و

بعدها أصبح المصباح ينير ثم  و ،فأجفلت الغرفة يف يرأس
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 يساعت ىلإنظرت  ..كعادة المصابيح القديمة  يطقطق و يطفأ
 ً قراءة  لقد أخذتْ  ! يلهإيا  .. افوجدتها الحادية عشرة مساء

 لى الشقةإ تيتُ أ ثلاث ساعات كاملة منذ يهذه المذكرات من
 خأسلوب الأسلاسة  لم أشعر بمرور الوقت من جمال و ..

  .. حسين
ا جديدً ا مصباحً  يقررت أن أنزل لأشتر و المصباح طفأتُ أ

شبه على أول الشارع  يرأيته عند وصول يالذ يمن ال كهربائ
  .. تقع فيه الشقة يمهجور الذال
يق أخذت أفكر ف يف و س يلأ .. وجدتها يالمذكرات الت يالطر

 بالتأكيد يتحتو يالت ،مذكرات شخص آخر قرأأأن  من الخطأ
الفضول غريزة  نسان وإ يل كنن و ؟شخصية ال هعلى أسرار

ها ؤسيقر نسان مذكرات شخص آخر وإ يعط أأ .. يأساسية ب
  .. بالتأكيد
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يترك مذكراته أو ينساها عندما  جعل حسين يل كن ما الذ و
 يشياء الهامة التأأعتقد أن المذكرات من ال !ترك الشقة ؟

ً إيحرص عليها ال  ا لا يعلمها سواهأسرارً  يتحو يفه ؛انسان دائم
الكلية عندما  يعنه فبحث أمن الممكن أن  يثم فكرت أنن ..

لماذا نسيت مذكراتك يا  .. عطيه تلك المذكراتأ و ،السنة تبدأ
 .. شهر سبتمبر من نفس عام كتابة المذكرات ينحن ف ؟ حسين

أن لديك تلك العادة  خاصة و ؟!من المفترض أن تكملها  سيلأ
  .. كتابة مذكراتك -

م أقرأه ن كنت لإ و ،مايو 8 هوالمذكرات  يلقد كان آخر يوم ف
 يالت و ،الشيقة قصة حياة حسين يلا أحرق على نفس يك

قدرت  .. الكلية يالقادمة ف يلقصة حيات رهاصاٍت إأرى فيها 
انشغال التوقف عن كتابة المذكرات بسبب  أن حسين

تحت  يمخبأ السرهذا ال يثم نسى المذكرات ف ،بالامتحانات
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محل ى لإوصلت قد هذه اللحظة  يف كنتُ .. بلاط الغرفة
رجل خفيف الدم كان هو عندما طلبت منه  .. يال كهربائ

ً آبال يأن آت يّ عرض عل .. امصباحً  ا خر التالف لتصليحه توفير
  .. الثوان لم أفهم الدعابة ثم انفجرت ضاحكً  .. للنفقات

 

 ،خاطر يل كن خطر ل و يكدت أمش و ،المصباح يعطانأ
تلك البناية  يأنا ساكن جديد ف .. بالمناسبة يا حاج فقلت:

 ين كان يسكن بها قبلمَ  ..ي رضأال الطابق يالشقة ف هناك ..
 يلأنه نس هل تعرف أين انتقل؟ - اسمه حسين عبدالرحيم -

 ً   .. هيإليصاله إريد أ ا بالشقة وشيئ
 

ً أ لا أ :قال لعابه و وجه الرجل ثم ازدرد يا فحسست تغير
 ؟ماذاحدث .. لا :قلت باستغراب .. تعرف ماذا حدث له ؟
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أحد  يلقد وجدته الشرطة ف :قال الرجل بصوت خافت
ً مقتو ..يامأال  ! قد انفصل رأسه عن جسده و .. لا

*** 
 يا المصباح فماسكً  الساعة يدور حول البناية حوالأ أخذتُ 

ُ  حسين .. لا أجسر على الاقتراب ييد  ! يلهإيا  .. تلق
الشاب بالحزن على هذا  يشعرت بجوار فزع يالغريب أنن

ً صأأره  مل يالذ لم أقابله سوى على صفحات  و ،حياته يف لا
  ! المسكين .. مذكراته

بد أن  لا .. يجارإلهذا كانت الشقة رخيصة ال .. لهذا لم يكملها
ّ " حادثة القتل البشعة قد  .. المنطقة يف لها سمعة سيئة "ترب

لابد أن استرد منهم  ! صاحب البناية النصابين السمسار و
 سمعته يهذه البناية لحظة واحدة بعد الذ يفلن أبقى ف ،يأموال

لماذا قال  ! السمج ذو الدعابات الغبية يهذا ال كهربائ و ..
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الشقة  يت فيبأفكيف س .. الصباح ىحت يلو كان تركن ؟!يل
 ! لا بالطبع ؟! بعد هذا

ً  يقررت أن أصعد لاستعيد حاجيات يع ّ ه للبيات ف و .. اسر  يالل
 !  مسرح الجريمة هذا يت فيالشارع أفضل من أن أب

ا بالطبع تغيرت الشقة تمامً  .. الباب فتحتُ  ا وصعدت مترددً 
نا أحس أن أ و ،أصبح لها وجود ثقيل كئيب ..ي عين يف

عيد أأخذت  و ،هذه الشقة شهدت هذه الجريمة البشعة
ً  الحقيبتينلى إ يياتحاج يع على الضوء المتقطع للمصباح  اسر

 .. على المذكرات يعندما وقعت عينا يأنته كدتُ  .. المطقق
 هذه المذكرات سر مقتله خاصة و يس من الممكن أن تحويلأ

أن ظروف  و ،نآى التعثر على القاتل حت مأن الشرطة ل
  ؟ الجريمة شديدة الغموض
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ً  الفضول قتل القط قد  تأكدت من هذه المقولة و .. قبلا
 يفلا مكان لأبيت فيه ف ؛الليلةهذه الشقة  يقررت أن أبيت ف

ية سواهاإال  كمال قراءة المذكراتإأريد  يا لأنأيضً  و ،سكندر
 يكاد ينير الشقة بالكامل، يالذ يضوء الحمام القو أشعلتُ  ..
ل كنه  و ،أحاول تركيب المصباح الجديد على ضوئه أخذتُ  و

 هنا أدركتُ  و ،اأيضً  يطفأ ينير و أخذ سابقه و حذا حذو
 البادئ يالبداية ف لقد كان العيب منذ .. يالغب يخطأ

ثنين من البداية لاكان لابد من أن اختبر ا .. "الستارتر"
أغلق  ضاءة فقدإمجال لتحسين ال لا .. لأعرف التالف فيهما

بد أن  لا أنه المهم ،اليس مهمً  .. منذ ربع الساعة يال كهربائ
يد الشرطة بسبب مخبأها  ىلإم تصل ل يأقرأ تلك المذكرات الت

 ما وجدتها ييا ليتن و .. وجدتها أنا لا ماإ و ،بالتأكيد يالسر
! 
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لأجلس بجوار  ثم تحركتُ  ،مذكرات حسين أخذتُ  كالمسحور
 يمصباح التالف يضفال و وضع القرفصاء، ير فينمباب الحمام ال

 ً ً على المشهد كله تأثير  .. اا مرعب
أبحث  ثم أرحل و فلأصمد حتى الصباح ،م أكن لأنام الليلةل

 يم أخذت أبحث ففتحت الأجندة المتربة ث .. عن شقة ثانية
أخذت  .. أحداث غريبة حدثت لهذا الشابي جنون عن أ

خفة  و ذكاء جميلة و أبحث وسط أخبار مقابلاته مع جميلة
ّ ه جميلة – ظل جميلة  و يحتى عثرت على بغيت –هذه  لعن الل

  .. أخذت أقرأ
 ين بدلت الدولاب الخشبأبعد  ،للغرفة يأثناء تنظيف ، ووميلا"

ً  يال كبير الذ  وجدتُ  ،ا بواحد أصغركان يحتل ثلثيها تقريب
 ً ً شيئ حدى إصغير أسفل  يسر كان هناك مخبأ لقد .. اا غريب

عندما فتحته وجدت فيه بعض  و رض،أال يالبلاطات ف
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ية أوراق قديمة مهترئة،  يأ .. نعم ! فوجئت أنها مكتوبة بالعبر
 التعرف على تلك اللغة ال كريهة يف يحترم نفسه لا يخطأ يمصر

ية  يفما الذ .. ابالطبع تعجبت تمامً  .. أتى بتلك الكتابات العبر
يفة يفكرت ف يل كنن و! ؟ الغرفة ىلإ ألا أستطيع أن  ؛فكرة طر
يقة أو بأخرى لأعرف سرهاأترجم هذه الأ هذا ب ؟ وراق بطر

هذه القصة  يأن أحك ييمكنن و ،بعض الوقت يسأزج
ً إا لربما كان جاسوسً  .. يجيران و يقائصدأل ا يسكن سرائيلي

 ً   .. اهذه الغرفة قديم
ً قاموسً  يأن أشتر قررتُ  ي ً ا عبر ما أسهل أن أعثر  و ،اا صغير
 ياستهوتن .. الكلام ترجم هذاأ و ،دانيالي شارع النب يعليه ف

هذا  يمذكرات فأجندة الا أن أضع أيضً  قررتُ  و ،االفكرة تمامً 
ً  يالذ يالمخبأ السر   ".. هاب يا من عبث أصدقائوجدته هرب
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يقات صفراء مهتر بالفعل وجدتُ   ة عندما عدت وئور
كانت موجودة بداخله .. المذكور يأحضرت القاموس العبر

ية لا و لت عن اءبالطبع تس .. شك فيها مكتوبة بلغة عبر
  .. كملت القراءةأوراق فأمحتوى هذه ال

رة هذه ففعلته لفك ش يالذ يللمجهود المضن يا!  يلهإيا "
البداية حفظ كل  يف يمر منأاستلزم ال لقد !وراق أال

ية أبجد هوز البحث  أستطيع فك الشفرة و يل ك الحروف العبر
استطعت ترجمة  يبمجهود خراف و ،القاموس يعن الكلمات ف

يستحق كل كن ما وجدته كان ل  و ،وراق خلال عدة أيامأال
 جزاء من خواطر أوأجهودات ..كانت الورقات مهذه ال

 ً ً  و ،امذكرات أحد سكان البناية قديم  فقد .. اكان يهودي
ن آنعيش بها ال يالت بها البناية و يأن المنطقة الت اكتشفتُ 
يةإهود باليلا يكانت ح لى الكيان إا جرواقبل أن يه سكندر
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ً  7691 بعد نكسة يالصهيون ً أحيهذه التصبح  ا وجميع ا اء سكن
يين جمع  أنه قد ييحك يهوديلاالمهم أن هذا الرجل  .. للمصر

 ،ذهبه قبل التهجير بمدة فبلغت كمية ضخمة للغاية كل أمواله و
سرداب  يف هالا تؤمم فقام بوضع يخاف أن يضعها ببنك ل ك

 ىمعروف بهذا الغن و ينه غنأل كن ل و صغير أسفل البناية،
هم  من أيهم وأحس أنه مطمع للسرقة  ،هوديلابين أوساط 

ثم هداه تفكيره  .. يعرفون قصة هذا المبلغ ال كبير من المال
 الكابلاه هود الذين يجيدون سحريلاحد السحرة ألى استئجار إ
ية تحم و ،القديم يهوديلا المال  يطلب منه وضع تعويذة سحر

أن الرجل قام بعمل التعويذة على  ييحك و .. من السرقة
 و ،للمال يلمات توضع على باب السرداب الحاوشكل عدة ك

عندما يقرأها السارق أحد شياطين الجن  ةتجلب هذه التعويذ
أحد شروط اكتمال  و ،االتابعين للساحر فيقتل السارق فورً 
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يريد الاستيلاء  أو ىقد استول ةالسحر أن يكون قارئ التعويذ
ً  صاحب المال منها يبهذا يحم و ،ليس له يءعلى ش  .. اتلقائي

يقة غريبة بالفعل تذكرن  و ! جنبيةأبأفلام الرعب ال يطر
م ث سرائيل،إيتحدث صاحب البيت بعدها عن نيته السفر ل

يقات آسفره بعد كتابة  خراجه المال وإيتحدث عن  خر الور
 "بأيام كما كتب ..

 يهلإيا  .. اللعين يهوديلالى هنا انتهت المذكرات ال كريهة لهذا إ
تمارس فيها  و يسكن فيها كان يسكن بها يهودأ يالشقة الت !

 يدرانأل كن ما  و !! هوديلارع فيه بي يطقوس سحر الكابلاه الذ
هذا الرجل يكتب  مر كله خدعة سخيفة وأما كان الفلرب

ً كلامً    .. اا فارغ



 مذكرات الساكن السابق

61 

جندة أال غلقتُ أف بصورة ملحوظة، يتنفسهنا ازداد معدل 
ً قلي  ؟ ماذاحدث ؟ حسين قتلك يا يما الذ .. فكرأأنا  و لا

  ؟ اللعينة وراقأماذا ترجمت هذه الل
 يخر سطور فآكانت ".. أخذت أقرأ جندة ثانية وأال فتحتُ 

ً آ ً خر صفحة لاحظت شيئ كانت .. وراقأهاية الن يا فا غريب
القاموس  يكلمة ف يى لأمعن أيهناك جملة لا تشكل حروفها 

فلربما كانت اسم هذا الوغد  ؛فكرة يّ ل كن لد و بالكامل،
ً أفل .. يهوديلا /  شوتون / يغيفا .. ا بحرفترجمها حرف

 .. لا أعتقد أن هذا اسم ،لا .. سان يهوه / يبورد / يغيفا
 ".. رىأسأذهب ل ..المطبخ يهناك صوت غريب ف ما هذا ؟

أسرع من  .. أفكر بسرعة أخذتُ  و ،هنا انقطعت الكتابة
 فهمتُ  و .. ييزيد من توتر الذي المصباح التالف و يتنفس

 ! يءكل ش
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انطبقت عليه  .. نعم .. قرأها قد ترجم التعويذة و يهذا الغب
 ،شياء لا تخصهأعلى  ىأو استول فقد كان يقرأ ؛شروط السحر

ل كن ما  و .. فقتله حارس ال كنز يهوديلاتخص الرجل  و
ا من سمعته من لحظات صادرً  يتفسيركم لذلك الصوت الذ

شبه  يءن لشآال يأراه أمام يما هذا الظل الذ و المطبخ ؟
ً وأراه حام ييقف ورائ يدمآ  !؟ يده يبلطة كبيرة ف لا
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 باب الشزفٕ ٖعل
 
 

ة لتعيده يلاالعت رنة الهاتف المميزة ءجا
ذنه كدقات طبول أكانت في .. العالم إلى

و كصوت خطوات أ ،مةحرب قدي
 .. عدامإباب زنزانة محكوم بال إلى قادمة

6 
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العالم  إلى أخرىعاد مرة  و ،كعادته حاول في البداية تجاهلها
 و، لحاح قدريإل كنها كانت تتكرر ب و ،لا بهإالذي لا يرتاح 

 .. غريقيةإة آسأها مكأن
قام  .. نه لا مفرأدرك أ للتجاهل أخرىبعد محاولة يائسة 

نزع  .. مرات كلما تكررت الرنة ةبضغط زر رفض المكالمة عد
 لا وإن ينام أم يكن يستطيع الغطاء الخفيف الذي ل عن نفسه

 .. كان في قلب الصيف هنأرغم  ،هو متدثر به
سريره بصمت ليغلق المروحة الصغيرة ذات  ىقام من عل

، يؤنسه -زعاجهإعلي الرغم من -م كتوم الذي كان الصوت ال
ً  ن بدا له حينها وإ و ً هو يغلقها صوت ي ً ا جنائز تابع  .. اا كئيب

 حركة القصور الذاتي المميزة في ىهي تتوقف لير ريشاتها و
 .. نهاية يءن لكل شأفقط ليقنع نفسه  ،نهاية حركتها
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 إلىا شباح متوجهً أا كالقام يمشي متئدً  باب الغرفة و فتح
 ه الخافت القادم منئضو مياه وسط صمت البيت ودورة ال

قنع أل كنه  في دورة المياه و الوقوفطال أ .. المغلقة النوافذ
 .. ن لا مفرأنفسه 
يكة أحافة ال ىجلس عل .. ا بصالة البيتثم خرج مارً  ،توضأ ر

  .. كأنه ضيف خجول متعجل و
 .. مسأقناة المسلسلات كما تركه بال ىوجده عل..  فتح التلفاز

ً أ ياض إلىا دار مؤشر جهاز التحكم عن بعد مسرع  .. ةقناة الر
يقين لا يعرفهما جلس يتابع بوجه خال  .. وجد مباراة بين فر

المجاورة  خيه النائم في الغرفةأصوت غطيط  من المشاعر و
ً حد أسجل  .. يشغله عن صوت المعلق يقين هدف ا فتابع الفر

يق و  .. قد بدت له مبالغة فيها بعينين متسعتين فرحة الفر
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 ،جلوسه ربع ساعة ىعل نه قد مرأمامه فوجد أالساعة  إلىنظر 
، النصف الساعة و عليه ما يقارب ىتبققد ن الظهر أوجد  و

ركعتي  ىصل .. دخل غرفته .. غلق التلفازأ .. فقام متثاقلا
ً الصبح متعج  .. الغرفة الضيقة في وسط لا

بدا صوتها له  .. ةمروحعاد تشغيل الأ و غلق البابأ أخرىمرة 
 ً ا عن مكان بعيدً  بوجهها شاحأ..  ابدً ألا يأبه له  ،احينها متكبر

ً أها قد كأن فبدت له و ،جلسته  ..اارً قو احتأا شاحت عنه ترفع
جانب السرير  إلىسندهما أ و ،سريره ىسحب وسادتين من عل

في  سميكة ةبسجاد رض المغطاةأال ىم جلس علث ،الخشبي
الكتاب  إلىوراقه ثم نظر أ مسك قلمه وأ .. ثيرأمكانه ال

كأنه ينتظر  فتح الكتاب ببطء غريب و .. الضخم بجواره
 ً ً  اشيئ   .. ا قد يظهر له من داخلهمرعب
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 .. وميلاخذ يضع في عقله جدول أ .. الفهرست إلىنظر 
 و .. ا بعد كل صلاةن يستذكر درسً أقرر  .. دروسة ربعأ

رغم ، و العشاء لقصر المسافة بين المغرب و ؛اثنين بعد العشاء
 .. و يبحث عن المستحيلأنه يحلم أنه شعر ألا إوجاهة التقسيم 

يقات و، ول الدروسأي استذكار بدأ ف  ل كن افتقد بعض ور
ن عز إ ليبحث وطر للقيام ضا .. لم يجدها .. خذ يبحثأ ..

 .. ن يقوم قبل وقت الصلاةألم يكن يحب  .. عليه هذا
ً خذ الورق متعجأ .. وجده  .. ثم عاد للجلوس لا

 كأنها بلا نهاية الصفحات تمر عليه متثاقلة و خذ يستذكر وأ
ً بدي ن كان لايملكإ و .. مل في التذكرأبلا  كان يقرأ..  .. لا
ضوء  ىلإذان من المسجد القريب فالتفت آمع صوت الس

باب الشرفة  الشمس الساطع الواضح من بين خصاص
 .. المغلق
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 أقيمت .. ن تقام الصلاةأي القراءة لينهي الدرس قبل سرع فأ
سرع ما أاستذكرها ب .. متبق له نصف صفحة الصلاة و

 .. ثم نزل .. الخفيف ُخّفه ىارتد .. ثم قام يستطيع،
ية القريبة قد  .. الشارعسار بهدوء في  نهت أوجد الزاو

ً  ىفمض ،الصلاة الجماعة قد  وجد .. المسجد القريب إلى امسرع
جماعة ثانية ضمته بجانب اثنين  إلىفانضم  ،انتهت كالعادة

 .. نه عامل يدويإ ن خلف رجل يبدو عليهيخر آ
لم يكن .. البيت في تباطؤ ملحوظ إلىعاد  .. الصلاة ىهنأ

ً ؛ كان يغض بصره عن الجميع.. الناس إلىينظر   وا نساء
ً رجا يق بصورة أكان يشده  و ،لا  .. دهشتهأسفلت الطر

 الغرفة ليغلق الباب و إلىثم دخل  ،فتح باب الشقة بمفتاحه
 .. يعود لما كان عليه يفتح المروحة و
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يات فكار وأفي وسط استذكاره كانت تزوره  سوأها أ .. ذكر
كثر أ و ،فكارأفظع الأكانت تزوره ؛ نعم .. في الحقيقة

يات التي يتمني نسيانها ، بلا تحضير كانت تزوره فجأة و.. الذكر
بل مقحمة عليه من  ،خياله كأنها ليست من نسج عقله و و

ياتألا إ .. خرآخيال عقل نسج   و نه كان يتجاهل تلك الذكر
ّ ه من الشيطان أ :يتمتم و ،بمجهود ليس بالسهل المشاهد عوذ بالل
 .. الرجيم

يات السيئة ف فكار وأكانت تلك ال مثاله كرمل أي حياة الذكر
ي تلك كان ف و، ىلا تحص و نجوم السماء لا تعد وأرض أال
يات كيسً كوقات أال ً أنما ملأت تلك الذكر ا داخل ا ضخمً ا مهترئ

ً نكان ذلك ال كيس ي و ،عقله  في كل لحظة اا جديدً ثقب ثقب
ا لفيلم مشهدً  ىو رأأ، قديمة غنيةألحان لأ ثقب كلما سمعني ..
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و أ، نسان يعرفهإو سمع بالصدفة اسم أ، ىكان له معه ذكر
 .. طلاقإال ىربما بلا سبب عل

يات إ ةا هو كيفيكان ما يدهشه حقً  عراضه عن جميع الذكر
كان  نْ إ و، ، و تذكره تلك المشاهد وحدهاالسعيدة منها حتى
ياتبين  و ن هناك ارتباط دائم بينهأهذا ب يفسر  تلك الذكر

قد يتفقان في شخص  .. الاختلاف السوداء مهما كان البعد و
 ... نه هو من عاش كليهماأفي  حتىو أ، و مكانأ

ياته تتجدد نه أيعرف ..  كانت تلك الثقوب في كيس ذكر
 .. ابدً أ أخرىلن يمسكه مرة  سيترك الكتاب من يده و

ُ  بعد فترة من الوقت ن أدرك أ .. فتحسمع صوت باب الشقة ي
قال  و ،الباب باهأثم فتح عليه  ،دقائق .. من عمله ىتأباه قد أ

ِ  بنبرة هادئة:  ؟ تي لك بهأآ ؟ م تأكل طعامكم لل
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 ىن الطبق علإ هو يقول: و ،ا به شطيرتينحضر له طبقً أثم 
 .. طاولة الصالة منذ الصباح

 ..  ومأ برأسه في هدوءأ
َ لقال:  ً  صنع لكأأ ؟ لم تأكل فور استيقاظك م  ا من الشايكوب

 .. ريدألا  .. لا همس بصوت مبحوح: ؟
 افتح الشرفة :هو يفتحها قال و الشرفة المغلقة و ىإلبوه أتوجه 

 .. للغاية "مكتومة"الغرفة  ..
غنية تنبعث أنغام لحن من أتسربت  حتىن فتح الشرفة إما 

 ىهو يضع يداه عل بيه وأي فهتف ف، الشارع حوانيتحد أمن 
لا  .. غلقهاأ .. لا .. لا ن يلحظها:أبيه لأم يرد ل ةذنيه بصورأ
 .. مفتوحة هي ستطيع الاستذكار وأ
يكن  مل .. في هدوء غلق البابأ ثم خرج و، باه الشرفةأغلق أ

، حتىلا يشرب الماء  و ،ا لماذا لا يأكل في الصباحبدً أيعلم هو 
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ام لم آث ىو يعاقب نفسه علأ ،ا غير موجودكأنه ينفذ صومً  و
 .. و ربما اقترفهاأ .. يقترفها

م يكن نه لأالتفكير  إلىن استراح إ و ،يحيره أمركان هذا ال
 و، وميلاا من دروس ن يستذكر بعضً ألا بعد إيدع نفسه يأكل 

 ً  .. بلا نهاية الجزرة العصا وة ا من لعبكأنه يصنع مع نفسه نوع
 .. الاستذكار ىيجبر به نفسه عل نوع من التعذيب الجسدي

يات  و، الصفحات تتقلب متثاقلة و .. كمل استذكارهأ الذكر
بين  ما الترابط لم يكن يدري .. السوداء تتقلب معها في رأسه

يات السيئة يام التي يعيش بها وأتلك ال ما كان عدم رب ؟! الذكر
م عدم أ ،سابيع هو السببأ ىصدقائه منذ ما يزيد علأرؤيته ل
ية إهي الوحدة ال مأ !؟ عائلته ىناس بالمرة سوأرؤيته ل جبار

 ؟! نآم يكن له مناص الالتي ل
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سمع باب البيت يفتح مرة  حتى، كمل هو بنفس المنوالأ
كانت  حتىلم تمض ثوان  .. مه هذه المرةأكانت ..أخرى

كثر من مرة هذا أ بك اتصلتلقد : هي تهتف تفتح بابه و
 ؟ كملت نومكأ هل رفضت مكالمتي و .. الصباح

يقة حانية:استيقظت،  ها:يإلن ينظر أهتف بدون   فقالت بطر
 .. غلقت البابأم ث، ربنا معك

نه نساها ألا إكادت الدموع تقترب من الاحتشاد في مقلتيه 
يات أ ىكما ينس ،اتمامً   .. يستذكره ما ىو كما ينسأنه يتذكر الذكر

الطاولة  ىليجلس عل جخر .. حان وقت الطعام بعد قليل
بل  .. ل كنه لم يكن يأكل عن جوع و، سرتهأالصغيرة مع 

كان يأكل  .. اكما كان يفعل في الحمام صباحً ، الوقت تزجيةل
 ً  .. اكثير
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سابيع لك في أثلاث  :ن تنظر لهأمه بدون أكله قالت أثناء أ
صدقائك ألماذا لا تكلم  .. ن تخرج لمرة واحدةأالبيت دون 

 ؟ لتخرجوا بعض الوقت
لا  .. عندهم امتحاناتصدقائي مثلي أ هتف بصوت بطئ:

تجاهل ..  خيكأاخرج مع  اذً إ هتفت:..  ريد تعطيلهمأ
 .. مر بسيطأن الأب وجهه شارة من يده وإب سؤالها

 ً ه آصدقائه لو رأكل صديق من ..  ا في عذرهكان بالطبع كاذب
 ً يات السوداء لا ينتهيسيفتح عليه باب ربما استلزم  ،ا من الذكر

صدقائه التي نطقت أن كلمه أبل  ،الوقت المتبقي كله لنسيانها
ً أها وحدها قد ب ً أ ،اثارت به شجون  ا في غفوته القصيرةرقته كثير

ً  –ي اعتادها الت العالم  إلى لو لثوانٍ  ليهرب و ،بعد غدائه - امجبر
 .. عالم الحلم ؛الوحيد الذي يجد فيه بعض الراحة
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زميل  نه محبوس في سجن كئيب هو وأحلم ب ،للغرابة و ،نهألا إ
 ..  لا يقدران هم يحاولان الهرب و و ،غير مقرب له

يكمل  قل من ساعة ليجلس وأاستيقظ كالمحموم بعد 
 ..استذكاره

 .. كان له عنده شجون و ،هبط عليه الليل
بل  ،ليخنقها روحه بمخالبه ىن ظلام الليل يطبق علأكان يشعر 

كأنه يأتي بل كان  ،ابدً أم يكن طلوع الصبح يريحه ل و ،يدميها
ً ساخرً   .. خرآفقط ليسلمه لليل  ،اا مستهزئ

الظهر في العشاء ليصليهما ك المغرب و مرت عليه صلاتيْ 
نصاف صفحات من أولاهما أشغلته عن  ،جماعات ثانية

 كان كالعادة يغلق الكتاب في كل مرة و و، جدوله دروس
 .. خر مرةآكأنه يغلقه ل

  .. محزنمر أحدث له  بعد صلاة العشاء بساعتين
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لا من صوت إمكان الصمت يسود ال كان يستذكر كعادته و
زارته  ،كالعادة ،بلا مقدمات فجأة و و، المروحة الم كتوم

ول يوم له في أمن  اكان يتوقعه و، كان يهاب تذكرها ىذكر
 .. حب قديم له ىذكر؛ يامه الصعبةأ

حداثها تملأ أ ن صورها وأشعر ..  قاسية و ةمؤلم ىكانت ذكر
يقةأب لم يستطع .. حاول الابتعاد عنها .. كيانهكل  ..  ي طر

 ىعل و، صور محبوبته القديمة في صفحات الكتاب ىكان ير
كأنها تنطق  و ةمروحيسمع ال و مامهأجدار الغرفة العاري 

 .. اسمها بلا توقف
 ىظهرت عل..  ابدً أم يستطع ل كن ل و ن يكمل كما كانأحاول 

يينفخ من فمه نفسً  هو و ةوجهه نظرة اكتئاب مقبض ً ا طو  لا
 .. فكارأ ا حرارة ما يلتهب في عقله منجاء حارً 
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ً  و لة الحيلةق شعر بالغربة و  و، ا عن مهربهو ينظر حوله باحث
 .. يا رب .. يا رب ا :متمتمً  ىعلأ إلىخذ ينظر أ
ته فكرة بدت اءهنا ج و ،باب الشرفة المغلق ىقعت عيناه علو

كمال المذاكرة إيحاول  و باب الشرفةن يفتح أفكر ..  له مجنونة
 .. علي بابها
نها مجرد أهو يوهم نفسه  ن ينفض الفكرة عن رأسه وأحاول 

حالة الانقباض  و، ما يرام ىعل يءن كل شأ تضييع وقت و
ً إمر به ما هي التي ت يع ن الفكرة ألا إ، الا حدث عابر سيمر سر

 .. ن ينفذهاأوقرر  عليه كيانه تملأ
 حمل .. سابيعأليفتح باب الشرفة المغلق منذ ثلاثة  قام بارتباك

 ما استند عليها و ةوسائده التي اتخذت قالب ظهره من كثر
 نصفه بالداخل و فتح كتابه و و، باب الشرفة ىوضعها عل

 ..خر بالخارجآال
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لا إذنيه من ذاك الدكان القريب أ إلىلحان تتسرب أخذت الأ
ً محاو ،كمال الاستذكارإخذ يحاول أ..  نه لدهشته لم يهتمأ في  لا

 .. تتهآي سبيل ذلك تحييد تلك الذكري الت
 .. الطفل ذلك ىرأ حتى، م لاأنجح في ذلك أم يكن يعرف ل

ً كان طف ً  لا كان يبتسم .. في الشرفة المقابلة ا فائق الجمالصغير
 ..هتابع الطفل بنظرات..  غير مفهومة ة ويلاهو يتمتم بكلمات ع و

 ةشارات طفوليإخذ يشير له أم سم له ثتفاب ه الطفلآهنا ر
 ..ةمحبب

 إلىهو يشير  و سابيع وجد نفسه يبتسمأول مرة منذ ثلاثة أل
 و هحركات هزلية مضحكة بوجه صنعخذ يأثم ، ذاك الطفل

 .. الطفل يكاد يموت من الضحك عليها
باب الشرفة  ىا علجالسً  هذا ما يقارب الخمس دقائق ىعل استمر

، ما عليه من استذكار فجأة تذكر جدوله و..  يداعب الطفل
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ك استذكار ءكف عن هذا الهراء ورا: فوجد نفسه يقول
يل لن ينتهي  ! طو

ً مرً أكأنه كان  و ي ً وجد نفسه يقوم متعج اا عسكر يغلق  و ،لا
، خيرأن يودع الطفل رغم دهشة الأ حتىباب الشرفة بدون 

 .. مكانه القديم إلىثم عاد 
فشعر كالعادة بشعور  ،ت الواحدةءجا حتىكمل استذكاره أ

ً آ و التوجس عجيب هو خليط من الرهبة  ةقديم ىا من ذكرتي
ً  فقرأ ،كانت في نفس ذلك الموعد ا له من بسرعة ما كان باقي

 ..وميلاجدول 
قام بعد الانتهاء ليغلق ، و دوات استذكاره في بطءأخذ يجمع أ

ً  و ،المروحة ً رهقت فعأ  كأنها  ا وقد بدا له صوتها متعب من  لا
 .. وميلاطول ما عملت في ذلك 
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جلس  .. ن ينامأقبل  ةودهخرج كعادته ليجلس ساعته المع
يكة بأال ىعل بقناة  ىتأقد  و ،الصباح ةكبر من جلسأريحية أر

ً مسلسى المسلسلات لير ل كن كان  و ،لم يكن يتابعه بالمرة لا
ً إ و، بطاله فقطأيأنس ب ا في كل مرة ن كان يغير القناة مسرع

ياته السوداء حد المشاهد سيقلب عليه بعضأن أشعر ي   .. ذكر
بعدما ندت منه  غرفته إلىستسلام لاقام با..  عشائه ىنهأ

 .. صدقائه كعادتهألخروجه مع  يةلاخيه الخأغرفة  إلىنظرة 
بدا له  المروحة و تشغيلعاد أأطفأ المصباح ..  غلق الباب وأ

ً صوتها مؤنسً  ضبط منبه هاتفه  .. سريره ىمدد علت..  اا شجي
 .. موعد صلاة الفجر ىالمحمول عل
ل كن كان يظن هذا  نه لن يستطيع الاستيقاظ وأكان يعلم 

م ندت منه ث، نآيات القرآ تمتم ببعض..  ربه إلىمعذرة 
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يعة ة التفات سرعان ما ، باب الشرفة ىمكان جلسته عل إلىسر
 .. خرآجانبه ال إلىن تقلب أنهاها بأ
 يام ال كئيبة من حياته وأكعادته كل يوم منذ بدأت تلك ال و

ْ أتمني ، التي تتكرر كل عام ً  ن يكون مي ن يطلع أا قبل ت
 ..حالصب
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 غزفٕ مغلقٕ
 
 

 يعلم سر هذا التغير الغريب الذألا 
تسير  يكانت حيات..  اجحيمً  يحال حياتأ
 ،خالد يزوج نا وأرائع  جيد بل شكلٍ ب

 يى حدث هذا التحول الغريب فحت
كفت الحياة عن السير  و شخصيته،

7 
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و كفت عن السير على أ بشكل جيد،
 .. طلاقإال

 
 صارت بعيدة المنال، خوالٍ  يامٍ ألى إ.. لى بداية علاقتنا إ عودأ
 يطلاق سوى فإم تحدث على النها لأو كأتذكرها كحلم بعيد أ

 .. يخيال
 يصفها يكالت ،ة بعيدة للغايةبل كنها كانت قرا و قارب،أ كنا

من  يءش وأا ما رضعت ابنة عمته يومً أقد  يحدهم بأن خالتأ
 أو ربما ،ل كنها موجودة قرابة بعيدة للغاية و .. القبيل هذا

 البيت المقابل لنا يسرته فأ حيث كان يسكن و - بحكم جيرتنا
 و مه،أل ةصديق يمأصبحت أ البعيدة و كبرت هذه القرابة -

ً  و ،يعز صديقة لأ صفاء خته الوحيدةأأصبحت   ما اكثير
يارات و  خالد نا وأ - نتبادل نحن كانت العائلتان تتبادلان الز
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العاشرة من  يكان هو ف و السابعة يكنت ف النظرات منذ -
ً  و عمرينا، ّ  يا فكبرنا مع  يما الحب الصافحيث ن نا الهادئ،حي

ً قلي .. الجميل مع نمونا ً قلي ،لا  .. لا
 ،يا على التقدم لخطبتأصبح فيه قادرً  يى جاء الوقت الذحت

نا من أ يقبل تخرج و ،تخرج مباشرة من كلية الطب بعدما
 .. كلية الهندسة بسنتين

ً  كان خالد فقد ،يبأمام أم يكن هناك مجال للرفض ل ا شاب
 ً تمت  و ميسورة، سرةأمن  و ،على خلق و امحترمً  ا ومتدين

حتى تم الزفاف  ،أجمل أوقات حياتنا حيث عشنا خطبتنا،
 .. السعيد بعد عامين

 ً ل كن  و، نسانإ يقد تحدث لأ ، اقصة حب تقليدية نوع
ل كن  و ،الحب الظروف المحيطة أو المؤدية له يمهم فليس ال

لا إما تكون قصة حب تقليدية فمع أنها رب ،المهم هو الحب ذاته
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سائل أنها أجمل قصة  ين أقسم لأأوقتها كنت مستعدة  يننأ
ربما لأنها تلك القصة  .. نسان منذ بدء الخليقةإحب مر بها 

ً  يالت   ..اعشتها من دون القصص جميع
متاعب  لم تتركهاربما  ا سعيدة،عشنا أيامً  .. تزوجنا .. المهم

أنها لا أننا كنا نقول إ ،يام الخطبةأسعادة  يتصبح ف كيالحياة 
 .. ناموسها سنة الحياة و

ما  يزادن و ،فيها أكثر على شخصيته أعوام تعرفتُ  ثلاثةعشنا 
 ً ً  ا له؛عرفته حب ً حيث كان حنون ً  و اا عطوف ا متفهمً  ا،صادق

يارة أهل يفكان لا يمنعن ،يل ً  يمن ز ً بل كان محب ا ا بارً ا محسن
 .. ههم والديكأن و ،بهم

و كما أ ثلاث ثوان،و أقائق ثلاث د عوام مرت ..أ ثلاثة
 و يخيال يطلاق سوى فإعلى ال أسلفت أحسبها لم تمر

  .. شخصية خالد يالحاد ف فجأة بدأ التغير الغريب و و ،يأحلام



 شفافية

85 

 ً أخباره أو مشاعره كما كان يفعل  يلا يشاركن ا،أصبح صموت
ّ .. ادومً   كان يتحلى بها يروح الدعابة الت - ختفتابل  -ت قل

ذا سألته إ ىعل كردٍ أو لحاجة يريدها،لا إأصبح لا يتحدث  ..
كم من مرة  و تعامله معي، يا فأصبح حادً  بل ،يءعن ش

 يي ذنب فيها على عكس عادته فعلى أشياء لم يكن ل يعنفن
غرفة  يمعظم وقته ف يأصبح يقض .. ادومً  يعذار لأالتماس ال

ً  يأ يأصبح لا يولين و مكتبه الصغيرة،  .. ااهتمام تقريب
سألته عن سر هذا  و ،ارتبت حتى صارحته و تعجبتُ بالطبع 

جابات عائمة من إنه رد بألا إ ،شخصيته يمفاجئ فالتحول ال
 ..متاعب الحياة  .. الدراسة .. عينة العمل

ثرت الصمت آ ينل كن و ،يجابات غليلإم تشف هذه البالطبع ل
  .. اكان سعيدً  يالذ أو – ا على بيتنا السعيدحفاظً 
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ً تطور تطورً مر أأن ال لاإ ا فقد فوجئت به يومً  ؛ا بعدهاا غريب
يارة أم بعدما طلبتُ  ً يرفض رفضً  يمنه ز عندما  و ،اا قاطع

قام بعدها بفصل جهاز  بل و ،بدائهإسألته عن السبب رفض 
نحن الذين  و - ا فعلته بالفاتورة ال كبيرةالهاتف من البيت مبررً 

 – المتراكم عليهلا لتنظيف التراب إهاتف لم نكن نقترب من ال
 يتزامن هذا مع اكتشاف و ،وجود الهواتف المحمولة خاصة في

ثر إالمحمول  يذات صباح عن تحطم هاتف حين استيقظتُ 
  ! للغرابة يا - خالد تفسير على حد ،سقوطه من على المنضدة

يوم العطلة  يمنه الخروج للتنزه كعادتنا ف حتى عندما طلبتُ 
 ،هاب يمن قلة اتصال يبالطبع قلقت أم .. ا بانشغالهرفض مبررً 

يارتنا ءفجا يارة جافة- يلدهشت و -نها أ لاإا ومً يت لز  ،كانت ز
 ؛ا معنا لايفارقناجالسً  خالد كان و ،نصف الساعة نلم تزد ع
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لها عن أفعاله  يحكأأن  بها انفردتُ  نْ إكأنه يخاف  و
  ..الغريبة

يارة مسرعة كأنها فهمت أنها غير مرغوب بها قامت من  و الز
 .. حديث معهاب هنأألم أستطع أن  و ،مرتبكة

ً  يالصباح التال يف كتشفتُ ا و ً شيئ فقد اختفت كمية  ،اا غريب
الخاصة بالخروج من  المنزلية و يها من ملابسلا يستهان ب

 يها فاحدإكتشفت قطعة محترقة من ا بعدها و ،الدولاب
َ بكل صَ  يحينما أخبرته قال ل و ،المطبخ ول عن ئمسالف أن ل

ه أخذها أنبالطبع كنت متأكدة  .. ليس هو نا وأهو  يملابس
  ؟ ماذال ل كن و

ً  كل هذا ً يخأفعله ال و ،اكان شيئ ً ر كان شيئ  فقد ؛اتمامً  اا مغاير
 .. يومحدى غرف البيت بالمفتاح طوال الإكان يغلق 
فلماذا يغلق  ،ت منهاستعجب العمل الغريب و فوجئت بهذا
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كنا  يالت و ،شياء القديمةأبعض ال يكانت تحو يهذه الغرفة الت
  .. طفالنا القادمينأنعدها لتكون غرفة 

 ييحتفظ فيها بأشياء مهمة تساعده فنه أقال  حينما سألته
يدخلها على  نه كان لاأالغريب  ..يحضره  يماجستير الذال
فكيف يتواصل مع تلك  - قلأعلى ال يأمام - طلاقإال
أنظفها  يمفتاح ل كال يعطائإرفض حتى  ؟شياء المزعومة أال

ً رفضً  كان هذا المفتاح لا يغادر جيبه خارج المنزل أو  و، اا بات
  .. عينه داخله

بسرعة بين هذه  يمن شدة اهتمامه بهذا المفتاح ربط عقل و
 خاصة و شخصية خالد؛ يهذا التطور الغريب ف الغرفة المغلقة و

وم أكاد يلانفس  يفما رب .. غلاقه لها مع تغيرهإتزامن  قد
 .. أجزم
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كم  و ،بداخل هذه الغرفة موت من الفضول لمعرفة ماأ كنتُ 
من ثقب  حاولت استراق النظر خالد غياب يمن مرة ف

لم أجد  يننل ك و ،بها عرف ماأالباب و السمع من خلاله ل
  ..الصمت سوى الظلام و

لم أخرج من  يماضطوال الشهر ال يوم أننيلاثم أدركت صباح 
اجات يحتكون جميع ا و ،لا أعمل يفكون ؛نعم .. باب شقتنا

 انحن لانملك واحدً  -بها حارس العقار المقابل  يالمنزل يأت
 خالد أصبح يماضالشهر ال يفف ؛بها يو كان يأتأ - سفألل

لم تلمس  يقدم ت أنعندما أدرك .. بها على غير العادة ييأت
 ما ؛نعم .. يبارتداء ملابسشهر أسرعت  أرض الشارع منذ

 .. امجازً  – أطيق هذا السجن عدتُ 
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حين  ليفعل خالد اجات البيت ويحتقررت النزول لشراء ا
فوجئت  فتحهأى الباب للإحينما ذهبت  و ،ما يفعل يعود

 ! بالحقيقة المروعة
أصبح  لقد .. كان يغلق الباب بالمفتاح عند نزوله للعمل لقد

ً  يالسجن المجاز ً ا سجن   ا ..حقيقي
ماكن أرهاب ال وأ "،كلوستروفوبيا"  ال يبالطبع تمل كتن

شقتنا  يمحبوسة ف يننأ بعدما أدركتُ  ،بعض الوقت ،المغلقة
ً فع بناية لا  يف و ،يم الخارجوسيلة لاتصال بالعال يبلا أ لا

خرى كان يعمرها أفكل الشقق ال ؛نعم .. يها سوايوجد ب
 .. الصيف فقط لقرب المكان من البحر يها فأصحاب

 كل ما يشرعت أفكر ف يّ لإ يعودة عقل و يبعد انتهاء فزع
غلاقه إ .. المفاجئ . تغير شخصية خالد. حدث من البداية

 .. يملابسحراقه لإ .. يتحطيمه لهاتف .. الغريب لتلك الغرفة
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هل سر تغيره أنه يتوق  ؟ ما السر ..البيت يف يحبسه ل
تكاد  فقد لمحته مرة يصاب بالشرود و ؛ربما ؟ نجاب طفلإل

 و ،التلفاز يمعان حينما رأى صورة لطفل جميل فعيناه تد
ّ ه سبحانه و و يليس بيدمر أكن هذا الل   ،ىتعال ل كنه بيد الل
ُ إهو  و  .. ايعرف هذا جيدً  و صلنسان م
 تجتثُ  ،حياته يمرأة أخرى فاهل هناك  ؛خرآخاطر  ينءم جاث

 عن تبادله معى كّف  يحديث الذيبادلها ال و مشاعره، حبه و
ً  اا ضاعوعامً  خمسة عشر !بعد كل هذا الحب  !؟   ! اهباء

ً افزإخاطر أكثر  يثم جال بخاطر هو  يحدث لخالد فهل ما ؛اع
ً هل هو ممسوس مث ؟! يالشيطان علامة من علامات المّس   لا

التحولات الطارئة  هذه التصرفات الغريبة و يبرر فالمّس   ؟!
قظة يلا بين النوم و ذات ليلة ما يذكر أننأ و .. ما أظنعلى 

فتح  فلماذا - قام من مرقده قد و –سمعته يفتح تلك الغرفة 
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 له علاقة بالمّسِ  يءهل بها ش ؟ يتلك الغرفة اللعينة بعد نوم
ً جثة مث ؟ المحتمل ً يلأ ؟! لا  يأقسم أنن أكاد يبل أنن ؟ اس طبيب

 ً مكتوم حينما كنت أمر ا أصوات بكاء كنت أسمع أحيان
  .. بجوار تلك الغرفة

 .. حتى جاء وقت مجيئه يفكار بخلدأدارت كل هذه ال
 ً ً .. ا كعادتها شاردً وجدته يدخل صامت حتى  الم أفتح معه حديث

 ،احتى الواحدة صباحً  يوم يوم عمله الليليلاكان  و ،جاء الليل
خروجه بنحو نصف الساعة أخرجت بعد  ..السابعة يفخرج ف

فلقد أخذت مفتاح تلك الغرفة الملعونة من  ؛الثمين يصيد
الغرفة تحمل سر ه أكاد أكون متأكدة أن هذ .. جيبه خلسة

 .. يشخصية زوج يهذا التحول الغريب ف
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ً  ،حوقلأ و بسملأأنا  ن وآال يمكنكم أن تروني و ا حاملة سكين
 ً  .. ثقب الباب يمفتاح فثم وضعت ال ،ييد يا فكبير

*** 
ُ  الباب بكل سلاسةانفتح  رائحة  و ا عن ظلام دامس،جً فرِ م

لى الحائط باحثة إ يمرتجفة امتدت يد بيدٍ و، عطن متوقعة
ما يمكن أن ممرعبة  في أشياءأنا أفكر  و ،الإضاءةعن مفتاح 

مكانية إمن  و ن كنت متأكدة من حتمية ما أفعله،إ و أراه،
 ..  لى صوابهإ أن يعيد هذا التصرف خالد

م ث ،ضاءة شاحبةإبهدوء  البارد يالمصباح الفلورسنتأضاء 
كانت  يالسكين الت أراه و يالذ ستوعب المشهدأوقفت ل

هدوء ..كنت  يف يها بجوارمكان يهبط فت ييد يمتحفزة ف
 ! غرفة طفل أمام



 غرفة مغلقة

94 

فها هو مهد صغير من النوع  ؛اغرفة طفل عادية تمامً  .. نعم
تناسب  يلعاب التأبيرة من الالركن كميةك يف و الهزاز ،

المواجهة باب شرفة صغيرة  يف و دولاب صغير، الأطفال و
لة يلاتلك  يا فمغلق تتسرب منه أضواء الشارع النائم تمامً 

ية الباردة  ؟ لماذا .. الشتو
شاهرة  لتفتُ ا و فأجفلت،ي ا توضع على كتففجأة وجدت يدً 

 قال: رفع يده و يالذ ،لم أجد سوى خالد يلا أننإ ،السكين
 أنا أقول بعين زائغة و فأنزلت السكين و .. ياهدئ ..يهدئا

فوجدته يرسل بصره  ؟ الغرفةما هذه  ؟ ما هذا لهجة مرتعشة:
 ا؟ ؟ لماذ لماذا فتحت الغرفة أسى: ييقول ف الغرفة و يف

 كيف ؟ ماذال ما هذا المهد؟ هذه الغرفة ؟ ما قلت: له و نظرتُ 
م تكن ل وفاة وليد هتف ببطء: أسى بالغ و يف ينظر ل ؟

ّ ه..  ايلاد ك يايتولؤمس  ! هذا قدر الل
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ّ ه ابننا قال: !؟ من وليد :صرختُ  صرخت بصوت  .. رحمه الل
 ؟ هل جننت ؟ نحن لم ننجب بعد .. طفل لنا هذا يأ أعلى:

 و ،ال أن لنا واحدً يجعلتك تتخ طفل قد ىلإهل حاجتك 
 ؟ وليد تسميه

ً ثم مشى متثاق خالد هنا صمت  الدولاب الصغير بالغرفة، ىلإ لا
 يل انتقى منه صورة ثم أعطاها ا ألبوم صور كبيرثم فتحه مخرجً 

بينهما طفل صغير جميل أشقر  امرأة و كانت صورة لرجل و..
و كانت  كان الرجل هو خالد.. سعداء كلهم مبتسمون و و
 ! وليد .. كان الطفل هو و أنا يمرأة هال
تكاد عيناه تدمعان عندما  فقد لمحته مرة يصاب بالشرود و"

بل " .. "فلامأأحد ال يف رأى صورة لطفل أشقر جميل بالتلفاز
ً  يأكاد أقسم أنن يأنن ا تشبه البكاء الم كتوم كنت أسمع أصوات

فلماذا يغلق تلك الغرفة ". . "تلك الغرفة عندما كنت أمر بجوار
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كنا نعدها لتكون  يالت بعض الأشياء القديمة و يتحو يالت
  "؟ غرفة أطفالنا القادمين

ً  هو يغالب دموعه: و قال خالد ا عندما علمنا تمت فرحتنا جميع
ّ ه  رزقنا سرعان ما و بأنك حامل بعد أشهر من زواجنا، الل

 بل كان حياتنا ذاتها ،حياتنا يف يءكان هو أجمل ش .. بوليد
ً  كنا نذكرها يالت عشنا أيام أجمل من أيام خطبتنا ..  .. ادائم

كان .. بصوته البيت  يملأ و شهر ىلإمن شهر  ينمو هو تابعناه و
كم كانت فرحتنا عندما  .. يمشثم ت ،على الأرض فرحة تحبو
 .. رقصنا من السعادة .. مرة لأولِ  ماما و باباي نطق كلمت

ً  يالذ كان هو ثمرة حبنا ً كان عذب ت ثمرته مثله ءفجا اا طاهر
 ىلإعندما نزلت  ،وم المشئوميلا هذا ثم جاء..  عذبة صافية

 الشرفة ذات السور ينسيت و ،المطبخ ينشغلت أنت فا و ،يعمل
ً  يالت و – وليد غرفة يمنخفض فال  على غلقها اكنا نحرص دائم
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من عامين حيث  بلغ وقتها أكثر قد كان وليد و مفتوحة، -
 سور الشرفة ىلإ فحمل كرسيه الصغير ،يمشعلى ال اكان قادرً 

  .. ثم .. أحمله أنا كان يفعل و كما ليستطلع الشارع
ثم  ،غالبته دموعه لثوانٍ  أن يكمل فقد خالد لم يستطع هنا و

 ىلإفهرعت  الجيران من البناية المقابلة، ياتصل ب أكمل:
 ثرإ وليد قابل هناك بخبر وفاةلأ   .. المستشفى العام كالمجنون

 غرفة العمليات وجدتك واقفة بجوار و شرفة،ال السقوط من
يانيرق عينغدموعك ت و .. واجمة ..  قتلتُ  ين:متتمت و ن لا تر

 بالطبع كانا يومان شديدا الصعوبة .. وليد قتلتُ  .. وليد
 ،ىتعال عندالله احتسبت وليد و صبرتُ  أنا .. ان للحادثيلاالت

بشكل لا إلا تفيقين منها  شبه غيبوبة .. يف فوقعتِ  أما أنتِ 
بجوارك نحاول  صفاء أمك و و يأم و يلتجدين متقطع

 و .. وليد تلومين نفسك بشدة على وفاة كنتِ .. مواساتك
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أسبوع كامل فوجئنا  بعد و ه،تيتعتبرين نفسك أنك قتل كنتِ 
لأحادثك لأدرك  معكِ  جلستُ  و، يبوبةغبك تفيقين من ال

عقلك  فقام لم يحتمل عقلك الصدمة، ! الحقيقة المروعة
مسح كل  لقد .. عالم الطب يالباطن بلعبة نعرفها نحن ف

ياتك المتعلقة بوليد فأصبحت ذاكرتك  ،من رأسك اتمامً  ذكر
تستطيعي  عقدة الذنب القاتلة و يتختف يل ك ،اة منه تمامً يلاخ

 بهذه السهولة، تم يأل كن هذا ل و .. حياتك يأن تكمل
ّ  يهذا الضغط العقل فالصدمة و ً  لديكِ دا الرهيب ول ا ا نادرً نوع

 ً لم تقع وسط  امن انفصام الشخصية يجعلك تتخيلين أحداث
تفعلين أشياء أخرى دون أن  بل و ،أحداث يومك الطبيعية

معك  يمن أول جلسة لهذا كله  أدركتُ  .. يتشعر أو يتع
 دركت أن هذه الحالة ليس لها علاج للأسفأ و فاقتك،إبعد 

بمستشفى  الحجز و يالحتم يى العلاج النفسلإما سيعرضك م
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فأخرجتك من المستشفى على  ،النفسية قلية وعالأمراض ال
لأجعلك تكملين حياتك  بعمل محاولة يائسة قمتُ  و ، يمسئوليت

مكان أن أقطع علاقتك إبقدر ال حاولتُ  .. بيتك يهدوء فب
 يكنت أغلق الباب خلف و ففصلت الهاتف، ،يم الخارجبالعال
نسان بحقيقة مرضك إ ييعرف أ لا يل ك يلعمل يذهاب عند

 أمامك ذا أتى بسيرة وليدإيعرضك لصدمة جديدة  أو الخطير،
يارتك صفاء و يأم منعتُ  .. أما أمك  ،بمبررات واهية من ز
يارتك تءفعندما جا - لم أستطع منعها بالطبع يالت -  لز

أمامك  وليد بسيرة يَ ا تأتلأ مريضة و أخبرتها بأنك لا زلتِ 
ً إ  أغلقت غرفة يأنن ؛الأهم من هذا كله قد فعلتُ  و .. اطلاق

 كان يتعلق به من صور و كل ما وضعت بها و ،بالمفتاح وليد
ّ ه  .. صدمة جديدة لا أسبب لكِ  يل ك ألعاب ملابس و الل

 .. سيكون تفاعل عقلك معها وحده أعلم ما
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لقد تحولت  .. أنت كاذب ..كاذب فيه: نا صرختُ ه
ً شخصيتك تحو ً  لا بل  ،يتصيح ب و ،يأصبحت تكرهن .. امفاجئ

  ؟ هل أصابك الجنون ؟ يهل تشك ب .. البيت يف يتحبسن
 يبل زاد حب ايلاد م أكرهك يال من بين دموعه: يقال ل هنا
حدى إفهذه  كان يصور لك مرضك كل هذا لقد .. لكِ 

 ،معاملتك يئأس يتتخيلين أن لقد كنتِ  .. مرضك أعراض
 يعطف و يعقلك الباطن يدخل كل لحظات حنان فأصبح

َ صَ  يصور لكِ  و وليد، المغلقة مع الغرفة ىلإالمبالغ فيهما   و يفل
ً  صوري و يسوء معاملت ً لم تحدث أص الك أحداث  يتلق يك ،لا

 يأن تتخيل لكِ  .. يّ علاكتئاب  بكل ما تشعرين به من ضيق و
 كنتُ  يالذ -حطمين هاتفك المحمول تُ  أراكِ  أنا و يحساسإ

 ادومً  كان يلعب به وليد يذلك الذ -منه  خطالقد نزعت 
كنت ترتدينها  يملابسك الت كيف أحرقتِ  و ،لأنه يذكرك به
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لعبة قام عقلك الباطن  .. اتنسيه تمامً  يل ك حامل فيه أنتِ  و
 ،غرفة مغلقة داخله يف بفعلها بأن وضع كل ما يذكرك بوليد

وضعت  فجاريته أنا و أو فتحها، لا تجرؤين على المساس بها
 يك ،غرفة مغلقة يمكن أن يذكرك به في يماد يءكل ش
 يلم أكن أقدر أن امتنع عن العمل ك و .. الحياة يف يتستمر

يارتنا ىلإأحد  ييأت أو ،يءلا يشك أحد بش أوهمت الجميع  و ،ز
البيت  يأتركك وحدك ف كنتُ  .. تجاوزنا الصدمة بأننا قد

به نفسك لأنك قبل كل  يبعمل تؤذ يا أنك لن تقوممدركً 
ّ ه يءش لن يستطيع عقلك  و صلية لفرضه،مُ  و ىتعال مؤمنة بالل

كان  نماإ و ،عمل تأباه طبيعتك المسلمة ىلإالباطن أن يدفعك 
 الحزن و و ،بالذنب ما فعله بك بسبب شعورك اللامتناهِ 

  .. فاستطاع التحكم بك التسبب بمقتل وليد
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 موته يا يف يم تتسبب:لهو يقول و يكتفيده على  ثم وضع خالد
ً كان لابد من تلك المواجهة عاج.. يصدقين ..ايلاد  أو لا
ً جآ  ييبدو أنن و .. بفتحك باب الغرفة ت منك أنتِ ءجا و ،لا

ّ ه  و –ربما  يالعلاج المناسب الذ يبحرمانك من تلقظلمتك  الل
  .. يحسن حالتك - قدير يءعلى كل ش

 ..  كاذب .. أنت كاذب هنا صرخت فيه:
 .. هوة بلا قرار يف ثم سقطتُ 

*** 
 يلا أعلم سر هذا التغير الغريب الذ .. ىأتعلمين يا دكتورة يمن

بل  ،كانت الحياة تسير بشكل جيد..  اجحيمً  يأحال حيات
 يى حدث هذا التحول الغريب فحت خالد، يزوج أنا و ،رائع

 ..  شخصيته
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ً أو يل كن أخبرين و مستشفى الأمراض  يأنا هنا ف لماذا لا
  ؟! النفسية
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القصٕ احلشِهٕ لالعب كزٔ 
 مغمُر صاعد بهاٍد

 
 

ً أربما  لا إ، كونأربما لا  و ،اكون مخطئ
ً  –ن قراري الذي اتخذته أ  - ا ربمامرغم

 .. نني سأتراجع عنهأعتقد ألا 
 

8 
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كانت المباراة كما  .. الدوري خر مباراة فيآما حدث كان في 
 .." اثنين ىلا تقبل القسمة عل"يقول المعلقون في تعبيرهم 

 ً ن ا مالنادي ال كبير العاصمي لابد له من الفوز ليحصد لقب
التعادل يمنح البطولة لغريمه  حتى .. لقابه التي لا حصر لهاأ

 .. التقليدي
يقنا الصغير يلزمه الفوز  و  في البطولة ول كن للبقاء  و ؛ايضً أفر

ا كان يضً أالتعادل  حتى .. ىدنأال ةالدرج إلىعدم النزول 
ً الربع مث إلىتقليل المرتبات  و ضواء،أي انحسار اليعن  ، ولا

 ً ً تغير في البطولة  ىن يبقأع منا يا في حياة من لن يستطا جذري
 .. خرآ مع نادٍ

كانت جماهيره تملأ  و ال كبير، كانت المباراة في ملعب النادِ 
صواتها تصل لنا كالموج الهادر في غرفة أ جنبات المدرجات و

يقنا  ،كانت قادمة ل كي تحتفل .. الملابس  ىكما ير –ففر
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 ىل علمام ال كبير تمنعه من الحصوألن يكون عقبة  - الجميع
 .. البطولة

ً أنه سيعتمد علي أي يومها بفاجأني مدرب غير  ىعل -ا ساسي
 ..العادة

 .. صابة يا كابتنإالنا لسه راجع من أبس  -
لو تعبت  و .. لك التألق في الماتش ده نا متوقعأ .. متخافش -

 .. خرجكأنا هأ لي و شاور
ل كنني وافقت  ،م لاأعلم حينها هل قراره صائب أكن ألم 

هو من اكتشفني  .. بيأكان هذا الرجل لي بمثابة  .. اسعيدً 
ً من قريتي محم بعدما جئتُ  ،في اختبارات الناشئين بتوصيات  لا

المغرب في ملعبنا  إلىكبار من كانوا يلعبون معي من العصر 
 .. الترابي المحبب
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لازم تروح  نت موهوب ..أ .. متسيبش نفسك يا ابني -
 .. روح قدم في اختبارات نادي المدينة ... نادي كبير

لا إ ،لا مستقبلي ن هذا ليس مكاني وأا متأكدً وقتها كنتُ 
 ىرأكون مثل اللاعبين المشهورين الذين لا أن أمنيات أن أ

 .. ن تواجهأكبر من أي التلفاز كانت سواهم ف
حد قد أن كان إدري ألا  .. مدربساعتها التقفني هذا ال

يض بي الأ عنله  حكى مي أهم الذين تعول خوتي الصغارإو أمر
بدأت بالفعل  و ،نه شجعنيألا إ ،بعملها البسيط في الخياطة

  .. هذا الجو الجديد ىعتاد علأ
 تربص و الرغم من كل ما كان فيه من مؤامرات و ىعل

ي الحياة هميتي فأب - لأول مرة -شعر أبدأت  و ،نميمة اعتدته
مي ببعض من مرتبي المتهالك أ بي وأل بعثُ أنت كعندما 

 .. الدوري الممتاز إلىالذي ازداد عندما وصل نادينا 
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ن انتقل أي ال كثيرون توقع ل و ،اكان مستواي في البداية ممتازً 
صابة اللعينة التي سببتها إن الألا إ ،ترن استمرإ كبير نادٍ إلى

يلة  استمر علاجي قرابة  و ،وقفت مسيرتيأبنيتي العضلية الهز
 شهر ..أالستة 

فرصة  ىلأحصل عل ةخيرأكانت هذه المباراة هي فرصتي ال
سرتي نقلة أ كبر ينقلني وأ قد تكون في الانتقال لنادٍ  أخرى
ضواء مع أي دوري اليمان الاستمرار فإضعف الأو أ ،كبيرة
يقي  و - ا لجميل ذلك المدرب الذيقبل كل هذا ردً  و ،فر

ي شجعن و مل في الحياةأحيا بداخلي الأ - الكلمة ىبكل معن
 .. صابةإلتخطي محنة ال

يقي الملعب في صف م  دخلتُ  يق ال كبيرلجاور مع فر  لفر
يق عل ىرأول مرة أكانت ..  و الطبيعة ىفيها لاعبي هذا الفر

تأمل في تلك الوجوه التي طالما زارت أ تُ خذأ .. ليس التلفاز
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ياضية الممشوقة ..أ إلىتطلعت  و ،فكاريأ قارنتها  جسادهم الر
يل .. يل آ وقتها بجسدي الهز ه لو يعرفون كم كان جسدي الهز

ني خرجأحاول ممارسته بعدما أمامي في كل عمل أا هذا عائقً 
الرغم  ىعل في كرة القدم و حتى .. العوز من المدرسة الفقر و

ً أمن  نه كان يسبب لي ألا إي ا في خفة حركتنه كان سبب
 .. بعدتني عن الملعبأما التي طال المتتالية صاباتإمن الال كثير 

لاف ..كان آشرات الالجماهير التي تقدر بع إلىنظر أخذت أ
ً ذهالمنظر لمن كان في مكاني مُ  لسبب  و -ي ننألا إ ،امخيفً  و لا

دري لماذا أكن أجماهير قريتنا ..لم  يلافي خي رأيتُ  - علمهألا 
و أ ربما ل كثرة ما عايروني بفقر عائلتي ؛كره معظمهمأكنت 

 و ،قذع السبابأم تكن تتورع عن قول لسنتهم التي لألفحش 
ي ضاع كرة سهلة فأحد لاعبينا أن أو ل ،لو في نهار رمضان

ية أمباراة  يق قر وجدان جماهير ال كرة الجمعي  .. أخرىمام فر
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و تنوعت أن اختلف المكان إ و حتى .. واحد في كل مكان
لهذا لم يكن هؤلاء ، كأنه ملتصق باللعبة نفسها و ،الظروف

 ً  .. ايختلفون كثير
ً  .. بدأت المباراة يق ال كبير كاسح  ىهو يسع و ،اكان ضغط الفر

 و - المنعدمة –مالنا آ ىلتسجيل هدف مبكر يقضي به عل
 .. يضمن لنفسه به نقاط المباراة

و كرة أو ضربة قائم أما بين صدة حارس  ،هجماتتوالت ال و
يسبون لاعبيهم بلا  الجماهير تكاد تجن و و ،طائشة بلا عنوان

 .تورع كما كانت تفعل بي جماهير قريتي .
ً  - كمهاجم –ي لم يكن ل  ؛ولأمباراة الا في شوط الدور تقريب

ن يمولونني بال كرات مشغولين أمفروض ذ كان من هم من الإ
 .. تبين وجوههم في الملعبأكاد ألا  بالدفاع و
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ً ألا تخدم  النتيجة سلبية انتهي الشوط الأول و  ا من الطرفيني
.. 

ن المدرب أعتقد أنا أ غرفة خلع الملابس و إلىدخلنا 
يةأحد اللاعبين الأسيخرجني لينزل  ي فاجئن نهألا إ، كثر جاهز

-  ً  :ابل فاجئنا جميع
لو قعدنا مفتكرش  حتى.. خر شوط ليا معاكو آيا ولاد ده  - 
دارة مع المدرب إخبار تعاقد مجلس الأنا أ كمل ..أقدر أني هإ

 عشان خاطري لو ليا خاطر عندكو .. الجديد وصلتني خلاص
كبر أموضوع ن الإنا عارف أ مشي مرفوع الراس ..أعايز  ..

بس حاولوا عشان  نادي ده،بتلاعبوا ال نتوأ من طاقتكو و
ّ ه ربنا مش هيضيع مجهودكوإ خاطري و حنا إ .. ن شاء الل

 طلعنا بيه زي ما احنا عايزين ول وأدافعنا كويس الشوط ال
 .. سبنكبس احنا لازم  ..
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 :شار ناحيتيأثم 
واحد في  ىهيبقي واحد عل .. يمنأماميات لأالعبوا  -

ّ ه جديرن شاء إهو  المرتدات و  .. نه يخلصأ الل
ّ ه تع - كثير منا ىمدرب علفضال الأكانت   – ىلامن بعد الل

الخبر المقتضب  بعد هذه الخطبة القصيرة و ىدأمما ، كبيرة
تبعوها بتعاهدات أ ،صابت بعض اللاعبينأنوبات بكاء  إلى
الشوط  إلىقرأنا الفاتحة ثم نزلنا  و، الفوز مهما كان الثمن ىعل

 .. الثاني
ً أكان مستوانا  ُ إ و ،ا في الشوط الثانيعلي نسبي ضع ن كنا لم ن

يق أساعدنا التوتر الذي  و ا ذات قيمة ..فرصً  صاب لاعبي فر
سكتها الانتظار أجماهيرهم التي  إلىالذي انتقل منهم  و العاصمة

 .. القلق و
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ت الدقيقة الثمانين قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ءن جاأ إلى
يلة لأهجمة مرتدة لنا لعبها  .. فقط مر أي كما حد زملائي طو

يق ال كبير ضخم آلتجري ال كرة خلف  ،المدرب خر مدافعي الفر
  .. صير معه في سباقأ و ،الجثة

ّ ه لهذا الغرض .. عدو وأخذت أ عرف ألا  كأنما خلقني الل
يض وأصور  لماذا رأيتُ  مامي أخوتي الصغار إ مي وأ بي المر

لل كرة  وصلتُ  .. كثرأعدو أجعلني  حماسي ومما زاد في  ،وقتها
قد تقدم في  لمحت ساعتها حارس المنافسين و و ،قبل المدافع

 و ،ن المدافع الضخم لن يتركنيأعلم أ ..كنتُ  حركة متوترة
بحكم  - ابدً أي الحكم لن ينصفن و ،يقافيإل يءي شأسيفعل 

يق الصغير فقررت لعب ال كرة من فوق  - كوني من الفر
  .. من لمسة واحدة الحارس و
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 في الهواء من فوق الحارس و ىهي تتهاد تابع ال كرة وأخذت أ
خلف  لا شك في الملعب و بصار الملايين وأها قد تعلقت ب

 .. ساعتها تمل كني هاجس غريب .. الشاشات
مصير ..  قطعة الجلد المدورة يقع عليها مصير بشر .. تلك ال كرة

مصير مدربي الذي ربما لن يجد مهنة  .. ميأ بي ..أ .. خوتيإ
 ربما ينتهي مستقبله بعبارة و ،غير مهنته التي تمرس فيها أخرى

يق هابط يقي الذين سيهبطون  .. مدرب فر  إلىمصير لاعبي فر
يق اللاعب و .. دوري النسيان خر الذين ربما يتم آي الفر

 .. ن لم يفوزوا بالدوريإموالهم أو خصم أتسريحهم 
فكم  ؟ ن في مواقف مشابهةومشجع ةقلبي ةبسكتلم يمت  وأ

ً  ىسيموت يا تر  ؟ الو دخلت ال كرة هدف
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ياضة كما يقولون إدري ألا  م مقامرة مجنونة أن كانت هذه ر
ن كانت إ خفية و يدٍألصالح  ،رواحهمأ تمتص عقول الناس و

 .. معروفة للجميع
عانقت  و .. رة في جنونهي تتبع ال ك تابع مصائرنا وأخذت أ

 ! ال كرة الشباك
ثم تمل كتني فجأة  ،لجمتني الصدمةأقد  ا وللحظة وقفت مدهوشً 

ية  نسيتُ  .. كالمجنون ناحية مدربي عدوتُ  .. فرحة هستير
 .. زملائي يعدون خلفي و ،جماهيره النادي ال كبير و الملعب و

هو يصرخ من بين  و .. ادموعنا تنهال فرحً  عانقت مدربي و
ربنا  .. لسه يا ولاد الماتش مخلصش :دموعه بصوت متهدج

 .. نتوا عملتوا المستحيلأمعاكوا يا رب 
يا خذ زملائي يحضنوني وأ  حتى ،يحضنون المدرب في هستير

 ً ً  .. الملعب إلىا ليعيدنا جاء الحكم مسرع  ماكنناأ إلى اعدنا جميع



 القصة الحزينة لالعب كرة صاعد في ناٍد مغمور

006 

يقنا يهتف في حماس و  .. كله دفاع.. يلا يا رجالة: قائد فر
ّ هإي الدوري ف ىهنستن  .. ن شاء الل

يق ال كبير و و المباراة استكملتُ   ،تخبطه قد ازداد ارتباك الفر
اللحظة  تحان حتى ،لاعبونا يلعبون مباراة العمر في الدفاع و

  .. قبل النهاية بثلاث دقائق المشئومة
 ُ  .. طرف الملعب ىل كنها عل عبت لي كرة مماثلة ل كرة الهدف ول
يق المنافس  ولاعبخلفي  و ،عدو بهاأخذت أ راية  إلىالفر

ية  .. كبرأنه خطأي الأعتقد أما  حينها فعلتُ  و ،الزاو
ية  و ،ظهري للملعب وليت و ،وضعت ال كرة بجوار راية الزاو

ّ أ"خذت أ ون في لمنافس كما رأيتهم يفععليها من لاعبي ال "زحج
القليل من الوقت  روم تضييعأ كنتُ .. يوروبأال دوريال

ً زملائي في الدفاع قلي ىلأقلل الضغط عل  .. لا
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حينها سمعت ما اقشعر منه  .. بجوار مدرجات المنافس كنتُ 
ً شتائم مؤذية فع .. لاف الشتائم تنهال عليآ ؛بدني ُ  ،لا دمي مما ي

ُ  ذن وأال تلك  إلىنظرت  ال كرة و للحظة تركتُ  .. بكي القلبي
ناس مشابهون لمن كانوا في روما أمامي أن أ شعرتُ  .. الجماهير
يصيحون  قتال العبيد و ىممن كانوا يتفرجون عل .. القديمة

لا يستريحون  و .. اقتله .. اقتله :خرآحدهم الأعندما يصرع 
َ آهم اللا عندما يقتل محاربإ  إلىحينها يعودون  و ،بارد بدمٍ  خر

تستنهض في  هل هذه اللعبة تستكمل و .. بيوتهم قريري العين
حروب بسبب م تحدث لأ ؟ احقً  ةمنقرضالبشر تلك الجينات ال

مشجعون ضحايا لهذه اللعبة  ذهب لاعبون و بل و ؟ ال كرة
 ؟! المجنونة

ية في حياتيأكثر الأثناء تفكيري حدث لي أ  .. شياء مأساو
ً أ يق ال كبير استشاط غضب الوقت  إضاعتيا من حد مدافعي الفر
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حيث  ،خرقأفقام بعمل عنيف  ،ال كرة ىعل "تحجيزي" و
يق معها و ال كرة ىالاثنتين علنقض بساقيه ا  !ركبتي .. في الطر
 ىتمنأي لم التأي لحظة من لحظات الف ،ارضً أسقط أنا أ و 

تذكرت  نآال حتىالتي يتردد صداها في داخلي  و ،نسيانها
 .. ربطتك كمانأ و .. ضعيفة كنت عضلاتأ يمنأ" .. طبيبي

َ  الرباط الصليبي عندك اتقطع المرة دي و ّ ه لح  .. مسبحان الل
ّ ه حصل حاجة معتقدش هتقدر  .. المرة الجاية لو لاقدر الل

نت عارف اللعيبة في أ .. ىرجلك بق ىحافظ عل .. تقوم منها
ً  و .. لمانياأالفرق ال كبيرة بيعملوا العملية دي في  ا احنا طبع

 ".. نادينا معندوش الامكانيات دي
ّ ه ع  و :قاتلي يصرخ للحكم و .. لم المشدوهأي خذت اتقلب فأ الل

قوم يا ابن  :قال بصوت خفيض ثم اقترب مني و .. ال كورة
  .... ال
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ً لم كان قاتأن الألا إ ،قوم لأرد عليهأن أ حاولتُ  لمحت  .. لا
كانت البطاقة الحمراء  .. بطرف عيني الحكم يمد يده في جيبه

يقها للخروج لاف من خلفنا آصفير ال ن هدير وألا إ ،في طر
 .. حولها لصفراء فقط

ً ءجا قام  .. االسيارة خارجً  ىي علحملن و اني الجهاز الطبي مسرع
يعة لي خارج الملعب و سمعته  الطبيب بعمل فحوصات سر

نه الصليبي مرة أحينها  عرفتُ  .. ليجامنت: يقول لمساعده
 .. أخرى

 ،دموع ألم علم هل الدموع التي تجمعت في عيني وقتهاأكن ألم 
لن  لو انتهت المباراة بفوزنا حتىم لأنني أ ،م دموع حزنأ

قدمي  ىعل ،ابدً أي فرحة البقاء ن أشارك زملائي فأأستطيع 
 ؟ قلأال ىعل

ً لازم ننقله المستشفي حا :صاح الطبيب  .. لا
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من باب  اقتربتُ  حتىتحركت بي السيارة الصغيرة الم كشوفة 
 .. ممرات الاستاد تحت المدرجات إلىالدخول 

 ً ية  هنا رأيتُ  و .. اا من الجماهير جدً كنا قريب زجاجة مياه غاز
تنطلق من المدرجات كالطلقة وسط الشتائم التي لم تتوقف 

صارت  تفجر الدم مني و .. ترتطم بجبهتي و ،لثانية واحدة
ية   ..اختلط الدم بالدموع و .. ازداد ألمي مامي منعدمة وأالرؤ

ا ممن كانوا ن ضابطً ألا إ ،لينظروا ماذا حل بي وقفوا السيارةأ
ً يإليحيطون بالملعب ذهب   ةطلعوه بسرع: هو يهتف ا وهم مسرع

 .. الكاميرات بتصور .. مش ناقصين شوشرة
 ىلأر رض الملعبأ إلىثناء خروجي حانت مني التفاتة أ

يق ال كبير يعدون فرحً  حزوا هدف أقد  و الاعبي الفر
 ..التعادل
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يق أسعاف إي سيارة النا فأ بعدها و عرفتُ  ن لاعبي الفر
ً أال كبير  بعد الهدف الأول  ،خيرةأي الخر في الثوانآا حزوا هدف

احتسبها  نه جاء من ركلة جزاء غير صحيحة بالمرةأ الذي علمتُ 
يق ال كبير لابد و  .. ن يفوزأ الحكم فقط لأن الفر

كثر مما أجهون نهم كانوا يواأ علمتُ  .. عذرت زملائي وقتها
ً  قد ساهم و ،يطيقون بالفعل ا خروجي في نقصانهم عددي

ا هدف يضً أساهم  و .. لم يكن هذا ينقصهم بالمرة و ،ايضً أ
يف هذا فالالتعادل غير   .. حلامهمأي تكسير شر

الجميع في  ىسينس .. ىمستشفال إلىصابني خواء تام في رحلتي أ
يقهم بالدوري قصة لاعب كرة  غمرة فرحتهم الزائفة بفوز فر

ية في لحظة كان  و ،صاعد في ناد مغمور انتهت حياته ال كرو
ياضيين أي ربما يتبرع ل .. العائل الوحيد لأسرته حد المذيعين الر

صغير بعد نداء في  "كشك"  المحافظ ب و يتعطف عليّ أ ،يءبش
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كانت خسارتي بالفعل فادحة في هذا  .. الصحف
 .. اا تمامً كنت وقتها محطمً ..وميلا
فضل أصبح أ عود وأ قاوم وألماذا لا  .. ي فكرةل كن جائتن و

 أخرىرجلي مرة  ىقف علأ عود وأربما  .. مما كنت عليه
صبح أ و فضل لاعبي مصرأصبح أن ألأحقق حلمي في 

 .. التلفاز ىراهم علأفضل ممن أ
رأسي  نصفين و إلىالمقسومة  بركبتي ىمستشففي ال نا جالسأ و

 و، ضحك حتىني آرن إما  ،لمحت شاب في مثل سني المدماة
لي  كنت فرحان .. خدنا الدوريأبرضه  .. نتأهو : قال

 ىبتتشطر عل .. بتضيع وقت و .. نت جبتهأقوي بالجون اللي 
 .. سيادكأ

ية رأسي و ركبتي و إلىثم نظر  ي الكلمة الت قال بابتسامة سخر
ن ابتعد أقرر أجعلتني  و ،فكار العودة من ذهنيأكل  طارتأ
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ياضة تمامً  عن هذا الوسط و  ،اتخذ قراري بالاعتزال ا وتلك الر
ّ هإ و حتى  .. ن شفاني الل

 .. تستاهل :قال بعينين ساخرتين
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 ٕشفافّ
 
 

 ةمتلك تلك الموهبأأنا  منذ صغري و
 ، بلاتمامً  ةهي ليست موهب ة..الغريب

ّ ه تعالإيمكننا أن نقول   ،ىنها هدية من الل
 ..وضعها بي

9 
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خرج الليزر من عيني، الرجل  ىأو أتحول إل كلا لم أكن أ 
ً الأخضر لي ..  بعينها ةهي البساط ةبل كانت تلك الهب ،لا

ً ربما يكون شرحها معقد قلي .. ةسميتها الشفافيا إلا أنها ، لا
جاء على بالك شخص ما لم  ةفكم من مر نسان،إي أتحدث مع 

بعد قليل تجده  و لا تتوقع أن تراه، تره منذ زمن بعيد و
 ؟ أمامك

ً  و ،اا عادي تمامً هذ ّ ه ادائم منذ  .. ما تسمع عبارة سبحان الل
موقف  أو تذكرتُ  فكر فيك أو ذكرت سيرتك،أقليل كنت 

 ..كذا و كذا
ن الموضوع عِندي كان أإلا ت، سلفأعادي كما  يءهذا ش

ُ أيمكننا  ..يء ا بعض الشمختلفً  ً ن نقول كان م فعندما ؛ اقنن
بشكل تأكيدي  أعلم و ةمعين ةبصور ةفجأ يلاببشخص ما  يخطر

 ً  .. اأنني سأراه قريب
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ً  .. نعم شخص  ةفكر في الفراغ تأتني صورأا عندما أكون ساهم
ُ  انهزّ خ .. صورةلكل شخص  ةواحد ةصور ، ما  .. عقلي له

ني سأرى أقين يلاعلم تمام أعندها ..  يفكر .. يبتسم .. يضحك
 .. وم على غير ميعاديلاهذا الإنسان 

ً أكان ال  ةتصال الهاتفي الذي يظهر صوراا يشبه المر تقريب
 فلان :تصال يقول لياكان ال و ،المتصل على الهاتف المحمول

 .. وميلاستراه 
ابن خالتي  يّ عل ةفصور ؛لا تتغير لكل شخص ةواحد ةالصور

ً ستغراب مثاا ينظر لي بالذي اعتبره أخي تظهره ضاحكً  ما أ ،لا
ً  محمد أخيه ةصور خزنها عقلي  ،ا ينظر إلى المجهولفتظهره حالم

كانت تلك  .. ةحبه الوحيد ةعندما كان يحكي لي عن قص
ً  يلاالصور لا تأتي على ب  و ،لقلة ما أراهم اهذه الأيام كثير

ّ ه كانت تلك الصور لا تأتي إلا  تخبرني بلقاء على لسبحان الل
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ً نني لا أرى مثأي أ ،غير موعد و من أزملائي في العمل  لا
 ليقول لي و ،فقط ةلقاه على غفلأن بل مَ  ،ارتبط معه بوعد

 .. خيرٌ من ألف ميعاد ةصدف وجهه: ربتملأ  ةبتساماال
 .. انها لم تخب معي يومً ألا إهي  ةغريب ةموهب

ً  و ،بهاالناس  أخبرتُ  عندما  - قابلنن أا ما توقعت كثير
فتح الكل فاه  ةكم من مر و ،بعينهم اأشخاصً  - ةنكون في جماع

 ً  .. يءتعندما تحققت نبو دهشة
حد التفسيرات أل كن  و ،ةفي تفسير تلك الشفافي الكلُ  ارَ حَ 

ً  - محمد و يوالدة عل - التي جاءت من خالتي  ا وكان منطقي
 ً سببها ما  ةالغريب ةن تلك الموهبأكانت تعتقد  حيث ا لي،محبب

ً كان ما حدث ش و ،حدث لي في طفولتي ً و امأسا يئ فقد  ؛اي
 من عمري ةبلغ الرابعأفي حادث عندما كنت  فقدت والديّ 

 .. عنه ةل أذكر تفاصيل ضبابيازألا ة كان حادث سيار..



 شفافية

028 

 .. ي يقودأب
 .. المطر ينهمر

 .. يتحدثون معي يضحك مع أمي في المقعد الأمامي و
  .. تنقلب ةالسيار .. صوت المكابح ..ة تلك الشاحن

من شباك  نني طرتُ أن سبب نجاتي أقالوا لي فيما بعد 
على عكس ، ةانقلابها فكانت إصابتي غير قاتل ثناءأ ةالسيار
ّ ه - أمي أبي و الحال جراء اللذان توفيا في  - رحمهما الل

 ..الحادث
دهشت أتلك التي طالما  ةن موهبتي الغريبأكانت خالتي تقول 

ّ ه تعال يض من الل هي في نفس الوقت  و ،ىمن حولي هي تعو
 .. فيه بسبب الحزن الذي نشأتُ 

ً  ،كان لها تعبير جميل في هذا الحزن ُيجلي  ؛او إن كان غريب
 .. بصيره يجعلها أكثر و، الروح
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 ايتيمً  حتواني بعدما صرتُ اكانت خالتي هي من  ةبالمناسب
 ةكانت هي من دربني على الحيا و ،بنائهاأفي بيتها مع  فنشأتُ 

حساس إا من تخلص يومً أإن لم  و ،كمل دربي فيهاأجعلتني  و
 .. تيميلا

 ،بنائهاأخالتي أو زوجها أو  .. احد فيهم أبدً ألم يضايقني  ،كلا
 حساسي هذاإسبب  يه ليل كن ربما كانت عدم مضايقتهم  و

ً  ،نعم .. هتمام الا .. ا بعض من الحزن الزائدكان هناك دائم
جاءت لتخفف  نظرات خوف .. نظرات عطف .. الزائد

ل في أصّ  ،ةبالشفق اشعورً  ل كنها للأسف رسخت لديّ  و ،عني
  .. تيميلاحساس إروحي 

لتقوم  ،ةأخطأنا أخطاء الصغار المعتاد كنا نلعب و ةكم من مر
هل  .. اني أبدً اضربيلم  .. و محمد يعل خالتي أو زوجها بضرب
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بواي على قيد أتمنى أن يكون أنني حينها كنت أتصدقون 
 !؟ ليضرباني فقط ةالحيا

ُ  حساس غريب هو وإ  .. انساه أبدً ألن  ربما لم و ،بركّ م
ّ ه ..  أبكي من الأحيان أختلي بنفسي و في كثيرٍ  كنتُ  حاشا لل

ّ ه، اأن يكون اعتراضً  ً  و على قضاء الل  ،ال كن كان الفراق صعب
كالظلام الدامس الذي لا أخرج  ةحساس الوحدإكان  و

 -الشفافية-حينها كان الجزء اللآخر من موهبتي..  ابدً أ منه
 .. يعمل
 .. خزنها عقلي لأبواي ةقديم ةأرى في ذهني صور كنتُ 

التي  ةكانت هذه الصور .. في حنان يّ مبتسمان ينظران إل
ً خيال لا ةحسستها حقيقأ ُ  ا  ككل الصور لم تكن.. سري عنيت

لتمحو أحزاني أو لتدفنها  حياتي عقلي و كانت تملأ ذهني و ..
 ً  .. ا في روحيمؤقت
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كأنها ذكرى  أو حزن، تأتيني في كل همّ  ةكانت هذه الصور
تمارس دورها في التخفيف عن طفلهما الوحيد  ةوالداي الباقي

  .. االذي صار من بعدها يتيمً 
فعند استيقاظي من النوم  ،ةالشفافي ةنرجع إلى موضوع موهب

تعجبت  ..ة المميز ةوجهين بتلك الصور ةصور وم رأيتُ يلا
ً  .. اجدً  هم منذ أيًا من لم أر و ،ا بينهمالم يكن هناك رابط تقريب

 ل كنني كنتُ  و ،ةمنذ تخرجت من الكلي ،ةكامل سبع سنواٍت 
َ  ،وميلاا منني سأراهأمن  امتأكدً َ ف  ةت في جسدي نشورَ س

ً  ؛ةعجيب   .. ا لهذامحتاجً  بل ،بالفعل لأراهما افقد كنت مشتاق
ً  إلى عملي نزلتُ  .. ملابسي ارتديتُ   ،أيهما ةا مقابلمنتظر

ً متسائ إلى  نزلتُ  .. عملي ىنتها ..ة من سأراه في البداي لا
أتلفت في  .. نتظرتهما .. في النظر حولي أخذتُ  .. الشارع
 احدً أل كني لأسفي لم أر  و ؟! أين وجهيكما .. الناسوجوه 
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ن أها بعد ب التي سكنتُ  ،ةإلى شقتي الصغير حتى وصلتُ 
  .. بيت خالتي تركتُ 
تمر  ةهذه أطول مد ؟!ة تهت موهبة الشفافيانهل  ؟! ما هذا

لا ألتقي  ما في ذهني و لشخصٍ  ةالمميز ةمنذ أن أرى الصور
  .. به

 .. اطعامي قررت النزول إلى الشارع مجددً  ن تناولتُ أبعد 
ً فلا أتوقع مث ،نعم يتهم في مطبخ ان أرى من أ لا نتظر رؤ

 ! داري أو في الردهة
 ؛أبحث عن شخص زارني وجهه ةكانت هذه أول مر و نزلتُ 

يتهمامحتاجً  ربما لأنني كنتُ    .. ةا بشدمحتاجً  .. ا لرؤ
 في الوجوهأنظر  .. في الشوارع على غير هدى أبحث أخذتُ 

أعدو خلف  .. أتطلع إلى كل مار لعلي أجد مبتغاي ..
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ً  الجمع؟ ربما كان  أين أنتما .. السراب ا بعض بينهما غريب
  .. اأبدً  خرآفلا أعتقد أن أحدهما يعرف ال ،يءالش

استمررت في البحث حتى قادتني قدماي التي بدأت تتعب إلى 
ً  ،العتيق الرمل ةميدان محط الليل  في نظري وا الذي بدا كئيب

 ما كنتُ  و ،نا لا أجد ما أبحث عنهأ و ،بهدوء رخي سدولهي
في الرصيف الملاصق  و ،ةفجأ و ..هيلإاج يحتافي أشد ال
  .. الوجه الأول رأيتُ  لسينما أمير

ً إلى الخلف قلي ةبالذاكر عدتُ و  رأيت نسرين  .. لا
*** 

خر سنة دراسية بالكلية .. آكان يوم ظهور نتيجة امتحانات 
كانت الدفعة بالكامل موجودة يومها .. الكل .. من لا يتمتع 

ً أحدهم يعلم أبصداقة مع  خر يوم سيراه فيه .. آا هو ن هذا غالب
ً يلاكان   و ،ا بالدموع المترققة .. يوم الفراق بين الجميعوم مليئ
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 ُ سيرون بعضهم  و ،نه سيظل على اتصال بهأقسم للآخر الكل ي
 ، ونه كاذبأن الكل كان يعلم بداخله ألا إ ،امجددً البعض 

جمل أكثر في وجوه زملائه الذين قضى معهم أيحاول التطلع 
نا في أ كنتا .. لا يراهم مجددً أتب عليه كُ  و ،يام عمرهأ

وسط هذا كله يخالطني هذا الشعور الحزين مع بعض الفرحة 
طلق القفشات أ و ،صافح الكلأ سير وأعال ..  لنجاحي بتقديرٍ 
 ؛بحث عنهاأنني من طرف خفي كنت ألا إ ،بمرحي المعهود

ً  و ،ولأعن نسرين .. حبي ال حتى رأيتها تقف  ،خيرأا الغالب
ها الصبوح وسط زميلاتها .. وجه بابتسامتها المعهودة و

 ..نسرين
نا استرجع في هذه المسافة الضئيلة أ ها من فوري ويإل توجهتُ 

تلك البنت المحجبة الهادئة التي لفتت  القصة منذ بدايتها ..
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ثم  ،عجابإلى إالنظر  نظري في بدايات الكلية .. تحول لفتُ 
 لى حب .. إعجاب إتحول ال

 ً تاب .. ا من طرف واحد كما يقول الكُ في البداية كان حب
صارحها أنني لم ألا إ ،معها تحدثتُ  عليها ذات يوم و تعرفتُ 

ا بعد يوم .. كانت لها يومً زاد حبي  ..ا بحقيقة مشاعري يومً 
 يّ  لات فجأة ظلام حياتي .. تحولت ليءضاأهي الشمس التي 

حزاني أمن الهيام .. انتهت  لٍ الى ليإالتي كانت مليئة بالدموع 
ها لتملأ عليّ تا .. كانت هي الروح النقية التي انتظرمعها .. تمامً 

ية مصابة بجرح  حياتي التي وعيت عليها و م لا يلأهي خاو
 يندمل .. 

ن تدري أهدتني دون أبل  ،روحي من الجراح لم تداوِ  ؛كلا
افتقد  نني في هذه الفترة كنتُ أا جديدة .. الغريب روحً 
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تمنى وجودهم فقط أي يوم مضى .. كنت أكثر من أبواي أ
 ليروا نسرين ..

 !غريبة  سباب بسيطة وأبواي لأتمنى وجود أنني أتلاحظون 
ً ألا إ ،في مصارحتها بمشاعري لطالما فكرتُ  ا ن الواقع كان دائم

ً يقف حائ  بين هذا الحلم .. كان يقول لي بوجهٍ  بيني و لا
يعني  فقير كذلك .. الحبُ  و ،نت يتيم بعد كل شيءأعابس: 

بواك أنت لم يترك لك أ ين ستتزوج نسرين وأالزواج .. من 
 ً  و ؟هل سيستطيعون  ؟!زوجها  هل يزوجك خالتك و ؟!ا شيئ
مامك عشر أ ؟!نت بهذا أن استطاعوا هل سترضى إ ىحت

ن نسرين أعتقد ألا  قل حتى تتزوج .. وأسنين على ال
 .. لوقتستنتظرك كل هذا ا

ً إعود أ سي وأطأطأ رأبعد هذا الكلام  كنتُ  ين ا لى مكاني حز
 ً  ل كنه الحقيقة بعينها ..  ا عليّ و.. كان الكلام صعب
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نا أ حلمها وأحلام يقظة أهكذا دارت سنين الكلية عليّ في  و
ا .. كان حديثي معها هو جرعة بدً أنها لن تتحقق أ بداخلي موقنٌ 

في العطلات كنت  و ،الصعاب لىخذها لتعينني عآالحياة التي 
ً أ ين يض الذي ينتظر  ،ا مهموما حتى أعود لأراهانتظر حز كالمر

فلم تكن قطعة من  ،بمشاعري .. بالتأكيد شعرتْ جرعة الدواء
ن أنها تتمنى من داخلها أكنت أشعر  و بالتأكيد، السيراميك

نها تبادلني نفس الشعور .. أشعر أ صارحها بشعوري .. كنتُ أ
كن قد ألم  –ي شائبة شفقة أنها تحبني بدون أشعر أ مَنول أ
 و ،ابدً أصارحها أم لل كني  و .. خبرتها عن حادث والديّ أ

بط مصيرها بي .. كانت ترا نْ إخاف عليها أكأنني كنت 
ية تلخص الموقف تمامً  "ايه بتحبي فيّ "غنية أ لا  و ،المحمد عدو

غنيتي المفضلة عندما سمعتها بعد هذا أنها صارت أعجب 
 الموقف بسنوات .. 
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 عندما رأتني، ووجهها ينير لى نسرين لأجد إالمهم توجهت 
سلوب أتقول ب و ،يّ إل تترك الجماعة التي كانت واقفة بها لتأتي

ا مثل كل سنة .. رددت عليها جيد جدً  ،لف مبروكأطفولي: 
 ا .. ضحكتَ يضً أا جيد جدً  ،لف مبروكأا يضً أ نتِ أبابتسامة: 

نحقق نفس  ؛انت غريبان جدً أ نا وأضحكة عذبة ثم قالت: 
ا ما عدا السنة الثانية التقدير كل عام .. كل عام جيد جدً 

ً  تُ ركلانا حقق حلم الامتياز بعيد المنال .. نظ ا عني في رغم
 ..  آخ يءقلت: ربما لأننا متشابهان في كل ش عينيها و
في  ثم سرت في جسدي شجاعة غريبة .. قلتُ  ،كلامي قطعتُ 

 نت متأكد من ردها .. فلتقل لها وأنفسي: فلتقل لها الآن .. 
ً ليحدث ما يحدث ..   تبنيان حياتكما .. ا وستكافحان مع

الصخر لأجلها .. هل ستكون هذه آخر مرة تراها  ستنحتُ 
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فهل تتركه  ،الحب الحقيقي عملة نادرة في هذا الزمان ؟!فيها 
 ؟!يضيع منك بهذه السهولة 

ما ..  يءخبارك بشإريد أ: نسرين قلت هنا نظرت لها و
ً صوتها  لى نظرة حالمة وإوجهها يتغير  وجدتُ   ا ويغدو بطيئ

 حمد كلي آذان صاغية .. أ: قل يا هي تقول
ّ ه كدتُ  و ية التي كنتُ أن أ الل حلم بها أ نطق الكلمة السحر

لى إ لسبب غريب عدتُ  نني وألا إ ،طوال السنين الماضية
ً  وجدتُ  و ،رض الواقعأ : هل أنت ا يقول في رأسيصوت

 ّ ذا كنت تحبها بالفعل إع مستقبل البنت معك ؟ مجنون ؟ ستضي
محكوم عليه بالموت  خر مرة تراك فيها.. هذا حبٌ آفلتكن هذه 

ذا صارحتها إلف من يطلب خطبتها .. أسيأتي  نها جميلة وإ.. 
ً هأ تنتظرك.. مسؤولية لستَ  جلك وأبحبك سترفض من  لها  لا

ُ بدً أ  حمد .. أن كنت تحبها يا إضيع مستقبل نسرين ا .. لا ت
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قلت لها في بطء: سامحيني يا نسرين ..  عيناي و تُ هنا خفض
ريد قوله .. قالت بصوت أقول ما كنت أن أستطيع ألن 

ق بالدموع: رعيناي تكاد تترق لها و واهن: لماذا ؟ نظرتُ 
خفي أابتسامة واهنة ل ثم ابتسمتُ  ..نها الظروفإسامحيني .. 

نرى خر مرة آقول: هل تعلمين ؟ ربما تكون أنا أ لمي الرهيب وأ
ً ذا تقابلنا صدفة بعد عشرين سنة مثإفيها بعضنا .. هل   لا

 حمد ؟ .. أرددت كلمتها السابقة: لماذا يا  ؟!سنعرف بعضنا 
تعبير وجهها ينحفر في  سمعها منها وأخر كلمات آكانت هذه 

العينان الهادئتان اللتان  و بيض،أعقلي .. الوجه الملائكي ال
 تكونت عليهما طبقة خفيفة من الدموع .. تعبير الرجاء و

جل واحد أن يكون قد اتخذته من أالأسى الذي تتعجب 
مثلك .. كانت هذه هي الصورة التي انطبعت في ذهني 

 .. وميلاهي الصورة التي زارتني صباح  و ،نسرينل
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المكان ..  و بذوبان الزمان حسستُ أنسرين  عندما رأيتُ 
ً  نني عدتُ أ حسستُ أ ً شاب داري مأساته وراء مزاحه ا يا صاخب

نها لن تصير له في أا ن كان متأكدًإ و ،يحب بجنون و المستمر
 يام .. أيوم من ال

ن تحتل أخرى ألم تستطع فتاة  ،حبها .. نعمألا أزال  كنتُ 
ً عندما رأيتها شعورً  ا .. شعرتُ مكانها في قلبي يومً  ا .. ا غريب

 .. شعرتُ  ناسكما يقول ال "بخير هالدنيا لس"ن أ شعرتُ 
 بكل شعور جميل .. ، بالأمل، بالاطمئنان

لي في  نظرتْ  .. : نسرينبلهفة قلتُ  ها ويبكل سرعة ذهبت إل
حمد .. أ: تقول ن تبتسم ابتسامة واسعة وأتعجب للحظة قبل 

 عاش من شافك يا راجل .. كيف حالك ؟ 
 هي ..  كما.. هي  ةنملألم تكن قد تغيرت قيد 
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ّ ه .. ثم دار في رأسي أرددت بابتسامة  : السؤالوسع: الحمد لل
ي أسرى غير ظاهرة لي لأرى يلاكانت يدها  ؟!لم تتزوج بعد أ

نها أمنى غير ذات خاتم .. احتمال كبير يلان كانت إ و ،خاتم
  !لم تتزوج بعد .. ربما كان النصيب 

ن .. ستطع قوله من زمأخبرها بما لم ألأقل لها .. فلف ،هيا
محترم ..  مكانمور تحسنت .. عملت في أن الأفلأقل لها 

ملك شقة خاصة بي لا بأس أا على فتح بيت .. قادرً  صبحتُ أ
ّ ه بها إبها على ال طلاق .. كل هذه المقومات ربما رزقني الل

لأحقق حلمي .. فلأقل لها .. انتهت الظروف التي منعتني من 
منذ سبع سنوات .. بالتأكيد كانت تنتظرني ..  مصارحتها

 حلام ..أقد جاء وقت تحقيق ال و ،نعم
لها منذ سبع سنوات  بها بنفس النظرة الحالمة التي نظرت و

 و..  لم تتزوأراكي واقفة وحيدة .. أ: نسرين لها في بطء قلتُ 
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ل كن فجأة من خلف كتفها رأيته على الرصيف الآخر يهم 
يق  ً بعبور الطر ً ملتفت  .. ايسارً  ا وا يمين

 .. حازم .. كان صاحب الوجه الثاني الذي زارني
 .. ا ماتذكرت موقفً  و

*** 
حيث  ،ىولأو الشهور الأ ،لنا في الكلية ىولأيام الأكانت ال

 ننا بعض الصداقات الهشة المبدئية .. ذات صباح علمتُ كوّ 
 وقعقد  -حازم  -عرفهم من الكلية أصدقائي الذين أحد أن أ

لى نقل دم من إنه يحتاج بشدة أ و ،له حادث قبل ساعات
 ..  -O - فصيلة نادرة لا تتواجد في المستشفى حينها

تردد .. كان هذا الشاب الخجول أت فصيلة دمي فلم كان
ً  الضئيل في حاجة لي .. رأيتُ   ا بحادثة والدايّ في حادثته شبه
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لم  لى المستشفى وإا حينما وصلا يضً أالدم  ىلإ.. كانا يحتاجان 
 ..  اا ربهميه فلقايجد

حازم .. بعد تبرعت بالدم ل لى المستشفى وإمن فوري  ذهبتُ 
نني من تبرعت له بالدم أعلم  فاق من الغيبوبة وأيام حينما أ

شكر .. كان  حب و نساها .. نظرة امتنان وأنظر لي نظرة لن 
ً لاا خشعورً  ا فأثر بي تمامً  ،على عكس ما تعودتُ  ،ا من الشفقةي

.. بعدها صار صديقي الوحيد في الكلية .. كان كلانا بلا 
يةأ  ،خرىأكليات ببناء خالتي أ التحقحيث  ؛صدقاء من الثانو

فلم يكن لأحدنا غير الآخر  ،تأصلت فقويت هذه الصداقة و
نه لا يرد لي أشعر أ.. رأيت من حازم مواقف كثيرة جعلتني 

ً جمي خي .. أا يضً أصبح هو أ و ،لفعلخاه باأبل اعتبرني  ،لا
فيق من الحمى أكنت  ذكر عندما مرضت بالحمى الصفراء، وأ

ً  و ،راه بجواريأ ا .. كنتُ لأدخل فيها مجددً  ا: هو يقول باسم
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فصيلة دمنا  ؟ن هذا سبب صداقتنا ألا تعلم أا ؟ لا تريد دمً أ
لى دم إحدنا أذا احتاج إن نكون مع بعضنا أنادرة .. لابد 

 الآخر ..من 
شعر منه أفلم  ن حازم علم بقصة وفاة والدايّ أعلى الرغم من 

كأن  و ،ا بشعور الشفقة الذي آلمني من كل من هم حوليبدً أ
ً إ ا نقاذي له من الموت في لحظاته الحرجة جعلني في عينيه كائن
ً أ  كثر وأحببته ألهذا  و ،ا لا يمكن الشعور نحوه بشفقةسطوري
ينسيني بمعاملته  و ،نسان طبيعيإنني أفقد كان يشعرني  ،كثرأ

 ..  لي كل ما رأيتُ 
ُ ينسيني تغير معاملة ال حسن بعدما تأتي خالتي ألى الإدرسة لي م

طفال أذنها بكلمتين .. ينسيني نظرة أتهمس في  لى المدرسة وإ
و في أقاسمه في الحلوى أن أكلهم يعرض علي  الحي لي و

 حببته.. أاللعب .. لهذا 
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ً نه كان ألا إ طالما حدثني عنه ..  ا طالما راود خياله ولديه حلم
كان  ، وا منذ زمنيلاسترأبوه يعمل في أحلم الهجرة .. كان 

ً ين يسافر إلأمله الوحيد أ ا ه ليقضي حياته هناك .. كان دائم
هنا هو يوم يقربني من الرحيل  : كل يوم يمضي عليّ يقول لي

 عن هذا البلد .. 
ا .. كان رافضً  يحب الخمول .. وكان ذا شخصية جامحة لا 

 –للأسف  و –عندما انتهت دراستنا  ا لكل شيء .. ومعارضً 
 ّ قال  حتى حدثني ذات مرة و ،اا رويدً ت اتصالاتي به رويدً قل
ن أيريد  سبوع، وأا حيث والده خلال يلاسترألى إنه سيهاجر أ

يام أجمل الأا من قضيت معه يومً  و ذهبتُ  .. يراني ليودعني
تحدثنا عن  مغامراتنا و حيث استرجعنا الماضي و ،حياتيفي 

ا .. لم بدً أحدثه عن نسرين أيا للعجب لم  و ،لامناآ مالنا وآ
ا .. ، فقد كان هذا الموضوع سرً لها قط مر حبيأيكن يعرف ب
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 مستقبل لا أعلم لماذا لم أقل له ؟ ربما ليقيني بأن الموضوع بلا
. . 

له لأجده  ، ثم نظرتُ بعضنا البعضودعه عانقنا أنا أ المهم و
ن أ، ربما كان حلمي في يوم من الأيام : هل تعلم يا أحمديقول

عتاب أنا على أ ل كنني الآن و ، ورحل عن هذه البلادأ
خاصة  صدقائي وأترك أن أشعر بمدى حزني أتحقيق هذا الحلم 

 الفساد و ، ون سأترك المحسوبيةأ، فبمدى سروري نتأ
شعر بالألم الشديد لأنني أنني إف ،ذا البلدالبيروقراطية في ه

 ا مثلك .. فتقد أخً أس
حزين ذي عينين مترقرقتين بالدموع .. كانت  نظر لي بوجهٍ  و
هي التي  و ،حازمالصورة التي انطبعت في ذهني ل هي ذهه

 وم ..يلازارتني صباح 
*** 
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لا  ؟ ايلاسترأمتى جاء من  ..حازم  صدق عندما رأيتُ أم ل
اتصالاتي به قد توقفت منذ سنين بسبب مشاغل ن أنكر أ

نني تفاجئت ألا إ ،بسبب تغيير عنوان كل منا و ،الحياة
يق غير مصدق لنفسه  ،بعودته .. في تلك اللحظة رآني فعبر الطر

ثم  ! يا للصدفة الجميلة ! حمد عليأ :هو يصرخ من منتصفه و
يها الوغد، لماذا أهو يقول:  خذ يعانقني بكل حرارة، وأ

 بعث لك برسائل كثيرة .. صحتُ أ كنتُ  ؟!انقطعت رسائلك 
خبارك إستطع الم  فيه: آه .. لقد تركنا المنزل يا حازم و

ل كن  نت تعلم مشاغل الحياة .. وأبالعنوان الجديد .. ثم 
صاح بسرعة: لا .. لا  ؟ا يلاسترأماذا جاء بك من  ؛خبرنيأ

عائد مباشرة .. ثم نظر  قصيرة و جازةإنها إني عدت .. أتعتقد 
عرفك يا من فوق كتفي و حمد .. زوجتي أ قال: بالمناسبة أ 

 لا تعرفها .. لقد كانت زميلتنا في الدفعة .. قلتُ أ ! نسرين
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هذا  ضاف حازم: وأ .. عرفها بالتأكيدأبثبات: نعم نعم .. 
 حمد ..أطفلنا 

 و نزلتُ  .. الطفل الصغير المتعلق بيد حازم لاحظألأول مرة 
عوام يا سيدي أ ثلاثةحازم يقول: بعدما سافرت ب قبلته و

نه وجد لي زوجة .. بنت أخبرني أ اتصل بي عمي من مصر، و
من كليتنا، بل من دفعتنا كذلك .. بعث  و ،هصدقائأحد أ

تبادل نظرة باسمة مع  و - ول نظرةأحببتها من ألي بصورها، ف
بعد خطوبة لم تتعد  لى مصر .. وإ هكذا نزلتُ  و - نسرين

حمد أنجبنا أ .. عشنا هناك وايلاسترألى إالشهر تزوجنا ثم سافرنا 
يارة لنا أهذه هي  و ،الصغير يارة  ؛لى مصرإول ز هل ألز
  .. نسرين

في  نني كنتُ أهنا قالت نسرين ضاحكة: العجيب يا حازم 
ً أتكلم معه أ حمد وأعرف أالكلية  عرف أكن ألم  ا .. وحيان
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ا .. : غريب جدً قال مط حازم شفتيه و ..ا بدً أنه صديقك أ
ً عرفتك قب لا كنتُ إ ا وبدً أرك معه ألم  ليس من الصور  و لا

 !؟ لم تتزوج بعد يا رجلأحمد أ.. المهم قل لي يا 
نسترجع  حد المقاهي نتحدث وأجلسنا بعد هذا نحو الساعة على 
يات .. كان من الواضح  ا ن نسرين قد نست قصتنا تمامً أالذكر

 و ،نسان الذي يستحقهاإعدما وجدت الحب الحقيقي من الب
جدها تحيا حياة سعيدة طبيعية أن أسعدني أسعدني هذا .. أ

ً أحد منهما بي .. ألم يخطئ  ،.. كلا  أضعتُ  ا ونا كنت سلبي
ن حازم صديقي أهي لم تكن تعرف  نسرين مني في البداية، و

 و ،لها حازم لم يكن يعرف بأمر حبي و ،لقلة اختلاطي بها
 خي .. أنظر لنسرين نظرة زوجة ألهذا وجدتني فجأة 

ا بمرأى هذه بل سررت جدً  ،حمل ضغائن لأي منهماأكن ألم 
نه كاذب أعلم أ – سرة السعيدة التي ودعتها بعدها على وعدٍأال
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ً  ىلإثناء رجوعي أ بلقاء قادم .. و –  خذتُ أا الترام بيتي راكب
داعبه .. ثم أنا أ ا معي والذي كان لطيفً  ،حمد الصغيرأتذكر أ

في  و ،سقط الماء على ملابسيأتذكر عندما أنا أ و ابتسمتُ 
ذهني سيطرت علي صورة واحدة .. صورة جديدة لأبواي .. 

ترقرقت في  ا .. يبتسمان لي ابتسامة جميلة .. وجديدة تمامً 
 عيني دمعة .. 

 .. دمعة شفافة
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 َشم الثعباى
 
 

تجول بعيني في الخرائب المظلمة أ كنتُ  
مالا نهاية من النافذة  ىلإمامي أالممتدة 

 ىلإي التفاتة دنت من الخشبية الصغيرة ..
صوت صفير  السماء الملبدة بالغيوم و

10 
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يل القادم حينها دخل ..  الريح ينذر بالو
 .. دمآ

 
ً بادرني قائ ُ : وجدنا ألا يق ف ىلقحدهم م يها الرئيس أي الطر

 واحدٍ  ىلإنه ينتمي ألا نعتقد  و ،نه من هنالايبدو أ الزعيم ..
 ُ  .. ىخرصب الأمن الع

ً ثم اقترب قلي  .. الجحيمأنما خرج من ك نه مصابٌ إ قال: و لا
 نه يحتضر ..يبدو أ
ً له بهدوء قائ نظرتُ  لقاء ي لإتسآ : اتركوه في المستودع ولا

 .. نظرة
ً مُ  دمخرج آ معطفي العسكري  إلىحينها توجهت  .. اسرع

مني  فكانت تذكر قصة ذاك المعطفأنا أ ارتديته و الثقيل و
أحمل سلاحي ن أنا خارج من غرفتي أ و نَس ألم  ابتسامة ..
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نني سأكون وسط أعلم أي نأالرغم من  ىي الخفيف عللآال
 .. رجالي
ة من الرجال يحيطون لأجد خمس دخلتُ  الباب و فتحتُ 

نه أكان من الواضح  كرسي منخفض و ىعلبشخص جالس 
 .. يتنفس بصعوبة

ليفسح  ضوء المشاعل المثبتة بالجدران ىلاقتربت بهدوء ع
يق  .. ليقع نظري لأول مرة علي وجه الرجل رجالي لي الطر

ي أرجالي بي  ىير لاأ ىالرغم من حرصي الدائم عل ىعل و
نا أ و ،يرتعش بشدة جسدي يهتز و وجدتُ  ،للضعف بارقةٍ 

 .. تذكر كل ما حدثأ
*** 

 .. ىيام قبل الحرب ال كبرأ
  .. متنا العظيمةأيام بقيت في عمر أ
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 و ،المطر يهطل بلا توقف .. ذكر هذا اليوم كأنه البارحةأ
كانت  .. خطبة الرئيس ىلإها تستمع الناس كلها في بيوت

شعرت أ و ،بددت جو البرودة بالفعل خطبة حماسية
 حباطإ ىلإال كثيرين بالحماس الزجاجي الذي سرعان ما يتحول 

 و، عداءأحالف الت متنا وأبين  هِ وجِ أ ىكان الصراع عل ..
ً أ  مجرد مجال للتندر ا بعدما كانا ملموسً صبح شبح الحرب واقع

.. 
كنت  .. في غرفتي الصغيرة بالمدينة الجامعية مع زميلي اجالسً 

 ةي هو مسألاستدعائنا للجيش الوطن ىن الوقت المتبقي علأعلم أ
 مي وأل عمن سيساعد ءتساأكنت وقتها  و ،كثرأوقت لا 

ُ أذا كان من الممكن إ ة،البعيد قريتناخي الصغير في أ سمي ن ن
 ىحدإبعثها لهم جراء عملي الليلي في أالقروش القليلة التي 

 .. الحوانيت بالمساعدة
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ً زميلي قائ ىلإتهت خطبة الرئيس الحماسية فنظرت ان : هل لا
هو يحك يديه في بعضهما  و ،في هدوء قال ؟ اقتربت الحرب

 ً  ؟! هل اقتربت الهزيمة :بل قل ا للدفء:استجلاب
هتف بصوت أ فمه و ىضع يدي علأنا أ و له بفزع نظرتُ 

لا تعلم بالجواسيس المزروعة أ ؛يها المجنونأاصمت  منخفض:
 .. بمصير رمزيشبه أفعالك هذه ستجعل مصيرنا أ ؟ بيننا

 هو يكمل: خر وآخفض صوته هو الأف ليهإكأن فزعي انتقل  و
مة أال .. ن انتصارنا في الحرب القادمة لهو ضرب من الخيالإ

يات منعدمة الجهل .. يضربها الفقر و الرئيس يحكمنا  .. الحر
 ً الجبهة الداخلية  .. نا الباقيةءدما حزبه يمتص نوفنا وأا عن رغم

ولهذا  ،اعداء يعرف هذا جيدً أتحالف ال و ،امفككة تمامً 
 .. يتلاعب بنا كما يتلاعب القط بالفأر
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: قولأنا أ و ثقيلنفسي بالغطاء ال غطيتُ  و ،عطيت ظهري لهأ
 ِ  .. ه المستقبلئسنري ما يخب

ً اه المستقبل مأسئكان ما يخب و كانت سرعة ما رأيناه  و ،اوي
كنا في مكان  لا وإحديثنا  ىساعة عل لم تمضِ  .. تثير العجب

 ،بنفس ملابس النوم ،غطية سوداءأعيوننا مغطاة ب و ،مجهول
ً يدوي قائ صوت قاسٍ  و حباطية إفكار أن ببث امتهم انتمأ :لا

تم  و .. تخلخل تماسك طبقاتها متنا العظيمة وأتقدم  ىتؤثر عل
عدام إبال رئيسنا المبجل باسم شعبنا العظيم و االحكم عليكم
 ً  .. ا بالرصاصالفوري رمي

نا أ و كأنما هو موصل بسلك كهربي ن جسمي يرتعد واك
سمع أنا أ و لجمتني الصدمةأقد  و ،سمع صوت بندقية تستعدأ

حينها  .. صوات غير مفهومةأصوت صديقي بجواري يتمتم ب
ن كان تأثيرها إ و ارتعدت لها بشدة، .. صوت طلقة سمعتُ 
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 ىصوت سقوط جسده عل الوحيد هو توقف تمتمات زميلي و
  .. رض كالجوالأال

قد توقف عقلي عن  و ،ىخرأالبندقية وقتها تستعد مرة  سمعتُ 
 ً في  سقطتُ  و ،ىخرأمعت صوت رصاصة س .. االتفكير حرفي
 .. هوة بلا قرار

ي الضوء الساطع عمانأ.. شعر بصداع قاتلأنا أ عيناي و فتحتُ 
ً أف قدماي مقيدتان  ن يداي وأفقط لأدرك  ،اغلقتها مسرع

نابيب أن هناك ال كثير من الأ و ،تمدد عليهاأي التللمنضدة 
 .. الطبية الرفيعة متصلة بجسدي

زالت ا م و ،تأمل في الغرفة الواسعة من حوليأخذت أ
 .. عقلي عن التفكير تشلّ حداث الماضية أال
ي دخل من باب الغرفة رجل عسكري ف ىحت لحظات م تمضِ ل

عيناه لا  خذ يدور حول المنضدة وأ .. ربعيناتأمنتصف ال
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لقد  .. يها المحكومأ هلا بكأقال:  ثم توقف و ،تفارق وجهي
 ؟ ليس كذلكأعدام إم الحكم عليك بالت
نظير  ،لقد قررنا العفو عنك لم ينتظر مني الحديث: كمل هو وأ

 متنا وأستساهم تلك التجربة في رفعة  و ،تجربة ستشارك فيها
 .. تقدمها

ن كان كل إل ءتساأنا أ و ،كانت دهشتي قد بلغت مبلغها
 ً لقد تم  ما هو فقد استمر بلا توقف:أ، م حقيقةأا هذا حلم

 .. تساعد في نجاح التجربة معينة سسٍ أ ىاختيارك عل
هي  لم تسأل ما ثم هتف: ،بابتسامة خبيثة ليّ إنظر  ثم توقف و
 ؟! ناأمن  حتىبل  التجربة ..

ن كلامي كله خرج غير ألا إ ،ما يءغمغم بشأفتحت فمي ل
 ..مفهوم
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بسلاح الخدمات  ،س نا العقيدأ قة:ثكمل هو بنفس النبرة الواأ
ية يةأ و ،المواز ما أ. . ستاذ الفسيولوجيا بالجامعة العسكر

 ً ً أعتقد أل كنني  و ،االتجربة فهي معقدة نوع ا مثلك ا مثقفً ن شاب
 .. سيفهمها

ً  كنتُ  قد  و ،متهدج ا فهتفت بصوٍت قد استجمعت قواي نوع
شبه بالمعجزة التي ستنقذني من موت أبدا لي هذا الموضوع 

 ؟ محتوم: ما تلك التجربة سيدي
يقي ا س قال العقيد الذي يعمل  ،لعلميببطء: لقد استطاع فر

 نسانيإي استخلاص الشر المة الوطني فأتحت لواء جيش ال
.. 

نه سؤال ظل إ كمل هو بهدوء:أف ،اتسعت عيناي في غير فهم
ي ً إما الذي يفرق  .. ةيحير البشر ماذا ينمو ل خر ..آا عن النسان

 خر ليصبح رجل دين وقورآال ا وخوين ليصبح مجرمً أحد الأ
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 .. بها واحدة آي نشالظروف الت .. الجينات بينهما واحدة؟! 
سنوات  ظللنا لعشرِ ؟!  فما سبب هذا الاختلاف الصارخ

المادة  ىلإتوصلنا  ىحت ،هذا الموضوع ىنجري دراساتنا عل
نها تلك المادة سبب شقاء إ ..ولة عن الشر في تاريخ البشرؤالمس

ية .. نواع الهرمونات تزداد داخل كل سفاح أمن نوع  البشر
استخلصنا الشر الخام لو  .. نسان طيبإتقل داخل كل  و

 .. جاز التعبير
ية  نجاز عظيم سيدي وإنه إ هتف:أنا أ و نظرت له بنظرة خاو

 ؟ دوري في كل هذال كن ما  و ،لا شك
كثر من ألا  هو يقول: كثر وأ كثر وأاتسعت ابتسامة الرجل 

 .. ننا سنحقنك بهذا المستخلصأ
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هل  ؟ ماذا تقول يا سيدي هتف:أنا أ و اتسعت عيناي في فزع
ً إي عفو عن الشملن يقة عدام رمي ا بالرصاص فقط لأعدم بطر

 ؟ ىخرأ
يقةلا تفكر بهذه  لا .. : قال الرجل بسرعة هذا  .. الطر

 ً ننا أ ىلإضافة إبال ،ا بالمرةالهورمون غير مضر فسيولوجي
 و ،سبوعأالتأثيرها  ىلن يتعد ،سنحقنك بكمية قليلة للغاية

 ن نتابع تعاملك مع من حولك وأي هذا الوقت نريد ف
ية ً ثم سيتم تنفيذ العفو عنك كام ،مؤشراتك الحيو  .. لا

يقي و ابتلعتُ    .. مامي يا سيديأنه لا خيار أظن أ قول:أنا أ ر
 .. جرائي لا أكثرإنه أمر أ ؛خبركأن أ نسيتُ  هنا قال الرجل:

ظهر  ىنا برسم وشم لثعبان عللهذا قم و ،اسم المشروع هو الثعبان
يله بعد نهاية التجربة و ،يمنأكفك ال  .. سنز
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حول  ملتفٍ  لأول مرة لذلك الوشم العجيب لثعبانٍ  انتبهتُ 
ً  ظهر يدي و ىنفسه عل ً قد بدا لي رسم  ..  اا مفزع

 ً  تبين اسمهأما لم  شخصٍ  ىا علعندها صاح العقيد س منادي
مامه عربة صغيرة مما يستخدم في أليدخل رجل يدفع 

 .. 7-4الامبول  : س بهدوء قال له العقيد و، المستشفيات
 و ثوان قال: لي وإم التفت ث .. عطائه لهإنه هو قبل أتأكد 

ً  عود لك ..أ  ا..ثم خرج من الغرفة مسرع
كشف  .. خر يجهز المحقن في مهارةآالرجل ال غلقت عيني وأ

هم أفسيتم حقنك ب ،ابتسم هو يهتف في جزل: عن ذراعي و
ية بمادة اكتشفتها ال  .. نآال ىلإشر

 ىحكامه علإالرغم من هذا كان  ىعل و ،رتعش بشدةأكنت 
 ً هو  و عروقي فيالمحقن  ىما بث محتوسرعان  و ،اذراعي قوي

 .. الظهورثر الحقنة في أيبدأ  دقائق و يقول:
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 ؟ خبارأما ال :هو يقول الغرفة و ىلإس  هنا دخل العقيد
تم الحقن يا  مكانها: ىلإهو يعيد معداته  هتف الرجل و

ثم رفع المحقن  ،وقف العقيد س يتأمل في المحاقن ..سيدي
ي قال الرجل ف ؟ يها المأفونأماذا حقنته ب المستخدم ثم صرخ:

 .. ها العقيدأيكما أمرت  7-3مبول أتوتر: ال
 هو يهتف في بطء: س ممتقعا و وجه العقيد أرىلأول مرة و 

ثر مما تم استخلاصه من أكلقد حقنته بكمية من خام الشر 
 ! دماء قاتل متسلسل

*** 
 .. ىفي الصباح التالي قامت الحرب ال كبر

 الخاسر النهاية للفائز و .. في زماننا كانت الحرب تعني الفناء
 على السواء ..
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صوت القذائف تدك القاعدة الملحقة  ىي استيقظت علنأذكر أ
ا صبحت حرً أ في السجن و يءبالطبع تهدم كل ش .. بالسجن

نقاض في أعدو بين الأنا أ ذكر مشاهد مشوهة وأ.. اطليقً 
 .. نقاضأالذي لا يبدده سوي لهيب حرائق ال ،الظلام

شلاء من أال من كثرة الجثث و و ،اتعثر وعدو أخذت أ
 .. الوحيد من هذا الجحيم يي الناجنأظن أي كنت حول

ً رأيت معطفً  ي ُ ا عسكر  رض فأخذته بسرعة وأال ىعل ىلقً ا م
ية لم يمسها القصف فالقيتُ  ثم رأيتُ ، ارتديته  سيارة عسكر

 .. لحظي وجدت بها مفاتيحها و ،نفسي بها
ً  هنا سمعتُ   ... ألم رهيبصوت  .. ما اصوت

مصدر الصوت لأجد أحد  ىلإرت من نافذة السيارة نظ
قد اقتربت النيران منه  و ،قد تهدم فوقه جدار ضخم الجنود و

 .. هو في رعب فظيع و ليّ إكان يشير  ..كادت تفتك به و
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ً حساسً إن ألا إ ،سأترجل للحظة كنتُ  ا تمل كني منعني ا غريب
 .. نتويهاأ ي حركة كنتُ أمن 

 .. ظهر كفي ىح علوشم الثعبان القبي ىلإنظرة  ألقيت
 .. درت السيارة ثم انطلقتأ

*** 
 .. تخيلأ سرع بكثير مما كنتُ أمتنا العظيمة أكان انهيار 

زعيمنا ، سبوعين كانت كل البنية التحتية قد انهارتأخلال 
اختفت كل مظاهر  ، ومكان لا يعلمه أحد ىلإقد غادر 

؛ ا كل الزهد في بلادناالأعداء زاهدً كان تحالف  و، الدولة
 ّ ية تابعة لهفعي  ي دورألم يكن لها في الحقيقة  ن حكومة صور

ينها الدور الحقيقي..  عجل في  ىعل كان لعصابات تم تكو
نها ألا إ، ي وجود للشرطةأي غياب البداية لحفظ الأمن ف
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لها  صبحأ و ،رهاب منظمةإجماعات  ىلت إتحول سرعان ما
 .. يءاليد العليا في كل ش

ً إ ،خيأ مي وأ ىلإالعودة بكنت أفكر  ا ما لا أدري لا أن شيئ
ما كنت  ىعل ىيام الأولأي الف عشتُ ..  نيكنهه كان يمنع

ي سأسرق ا أنلم أفكر يومً  .. سرقه من بقايا الدكاكين المحطمةأ
ن وشم الثعبان كان من الواضح ألا إ ،من أي مكان يءي شأ
 .. اتمل كني تمامً نه قد أ

ً  العُصب ىحدإ ىلإانضممت  يع ً  اسر  ثبتُ أ و ،منأا للاستجلاب
 .. براعة لا تخطئها العين

 .. عليه أول بيت سطوتُ ا ل و .. أول شخص قتلته ىنسألا 
ِ  او المغدورين ازدادو ىن القتلألا إ ً ت كان و  ،يدي ىا علباع

العصبة  ىسيطر علأن أ ىلإ ىمما أد ،صبتيمنهم من كان من عُ 
 .. الزعيم .. تلقب بذلك اللقب المحبب ليأ و ،بسرعة



 وشم الثعبان

068 

ً أقد  تأمل وشم الثعبان وأي كل يوم كنت ف و ا صبح جزء
ً أ و أصبحتُ أ ..مني  .. ا منهنا جزء

*** 
دعونا  ثم هتفت:، يخفاء ارتعاشإحاول أنا أ نظرت للرجال و

ً وحدنا قلي  .. لا
ً  نهمألا إ ،بالطبع بهذا الطلب العجيب افوجئو يع ا خرجوا سر

ً نزو اقتربت من  ىحت غلقوا البابأن إما ..  أمري ىعل لا
ً هأ هتف:أنا أ الرجل و  .. س العزيز بالعقيد لا

ب  ؟ نتأمن  ؟ ماذا تقول ثم هتف: ةفتح الرجل عينيه بصعو
 ؟س هذا  من العقيد

لطمه لطمة هائلة اقتلعت بعض أممزق أن لم يمنعني وجهه ال
 ً  ؟ هل نسيتني بهذه السرعة هتفت : ثم، االلحم منه حرفي
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يها السيد لا أصدقني  بصق الرجل بعض الدماء ثم قال:
 .. قسمأ ؟ نتأعرف من أ

يه وشم الثعبان المميز و نا أ حينها رفعت ذراع المعطف لأر
 !؟  يءهكذا هل تذكرت كل ش و قول:أ

هو  و تألقت عيناه الخابيتين ىالرجل الوشم حت ىن رأإما 
ً ينظر لي قائ  ؟؟ منهم هل كنتَ  بلهفة: لا

 !؟ هل كان هناك غيري !؟ منهم بدهشة حقيقية قلت:
كثير  ىلقد عممتم تلك التجربة الملعونة عل .. إذًاي هذا قل ل

ً م يكن خطن الذي حدث لإي قل ل .. من المساجين لقد  .. أ
 ! تفككها مة وأا للثم جنيتم سقوطً  يءقصدتم كل ش

 و عصابات الموت انوبالعقار ليكوّ  خرج المئات ممن حقنتوهم
لقد  .. كعاقبة اكتشافت رأيتَ أ .. نسانيةإها بلا ذرة يقودو

 ! يها العقيد المأفونأمتنا أ دمرتَ 
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نه سرعان ألا إ، من سابقتها ىقوأ ىخرأنهيت كلامي بصفعة أ
رجوك أ ثم بادرني بلهفة أكبر قائلا: ىخرأمرة  ما بصق الدماء

 .. بعد تدمير السجن العسكريماذا حدث لك  ،خبرنيأ
 .. خبرنيأرجوك أ

د أعتم لعندي شعور  و ،اكانت الرعشة قد تمل كتني حينها تمامً 
 .. ريد البكاءأي نأعليه منذ عشر سنوات 

لقد  رقني كتمانه:أفضفض عن سر دفين أي كأن قلت و
 .. ثمانين درجة مائة و تحولتُ  .. يها الوغدأدمرت حياتي 

 جرامإصب الكبر عُ أزعيم  ىلإ قروي بسيط من طالبٍ  تحولتُ 
 الحرق و أصبح القتل و..  كل هذا بسبب عقارك المجنون ..

وشم الثعبان البغيض  .. سنانيأأسهل من غسيل الذبح عندي 
 ا قتلتهل تعلم كم شخصً  .. دمرها و ،احاط بروحي تمامً أهذا 

ً ؟   علمأعشر سنوات لا ؟  يها الوغدأا اقترفت هل تعلم كم ذنب
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 ً  .. ن يروني هكذاأخجل أي خي فقط لأنأ مي وأا عن شيئ
 .. عقارك اللعين دمرني

خبرني ماذا كنت تريد من أ !خبرني فقط ماذا كان هدفك ؟أ
 !؟ كل هذا

يضحك  .. لدهشتي الشديدة وجدت الرجل المحتضر يضحك
ي تجربت .. لقد نجحت هو يهتف: في مشهد عجيب و بجزلٍ 

ً أبعد عشر سنوات كاملة  .. نجحت عرف أن أ ا استطعتُ خير
 .. النتائج

خر آستكون  و هتف:أنا أ رأسه و ىلإمدفعي الرشاش  رفعتُ 
 .. ما تعرفه في حياتك

ً انتظر قلي :هو يكمل هنا رفع يديه في وهن و سأخبرك كل  .. لا
 .. ما تريد
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 لستُ  و س ليس اسمي العقيد هو يكمل: و نزلت المدفعأ
 نا مجرد طبيب نفسيأ .. خبرتكمأا للفسيولوجيا كما ستاذً أ

ً مسؤ ..كنتُ  ية لا جري مع أكنت  و في سلاح القوات المواز
يق لي بعض الدراسات النفسية  .. فر

 ؟! ماذا تقول :هتفت
ُ  .. نعم قول:يهو  ضحك الرجل في جزل و ك لقد كان ما حقنت

 العادي !كمية من محلول الملح  به مجرد
لقد كانت  نعم .. هو يكمل: و فزع حقيقياتسعت عيناي في 

ي أ ىلإعرف أن أأريد  ساس ..كنتُ أي التجربة نفسية ف
فقط  ،عذارأنسان لنفسه الإن يلتمس الأممكن من ال ىمد

كنت أريد  .. ليفعل ما تمليه عليه نفسه ذات الطبيعة الحيوانية
مثالك بعض الوقت لأعلم ماذا ستفعل بكم أ نت وأتابعك أن أ

يتهاأتلك التمثيلية البسيطة التي  ن تدمير السجن دمر ألا إ، جر
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ية من  ا يا لحظي لقد نجحت تجربتي نجاحً  و .. ساسهاأالتجر
ً مذه وشم  .. علمت بهذا النجاح بعد عشر سنوات كاملة و ،لا

في كل مرة  .. الثعبان السخيف هذا كان هو كل اللعبة
 و، نتأن من يتصرف ليس أتعلم  ليه كنتَ إتنظر  كنتَ 
 و ،تحرق تقتل و فكنتَ  ن العقار يتحكم بكأتظن  كنتَ 

 ثباتإفي  ؛تجربتي لقد نجحتْ  .. عذارأعقلك يوفر لك كل ال
 نسانإمن دم ال ن محلول الشر النقي هو مجرد قطرات بسيطةأ

 !! نسانإأي  ..
 ! الأبد ىلإ ثم صمت بعدها بثوانٍ  كمل ضحكه العاليأ

ً  وقفتُ   ىملقالجسد ال ىلإنظر أا ا تمامً لخمس دقائق كاملة ثابت
مطار الهاطلة في أال لا صوت الرعد وإي لم ينبهن و ،ماميأ

 ىلإنظر أ خذتُ أ و النافذة إلىفي هدوء  مشيتُ  .. الخارج
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لي  ليضئ ،ىخرأليلمع البرق مرة  ،السيل المنهمر من السماء
 .. وشم الثعبان الذي لم تفارقه عيني للحظة
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 رصالتاى
 

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل
طول في  ىقاعد عل ستاذ اللي بيبقيأال

ً  و ،المشروع بشنب  قرع وأ ىا ما بيبقغالب
 لابس نضارة و

11 
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 ة،نواع التحيأي نوع من أمن غير 
 ،بعدما أ

 
شعب ميجيش " ك اللي من عينةءراآسمع أنا قعدت كتير أبجد 

يستاهلوا  رضهم وأ االفلسطينيين هما اللي باعو"، "لا بال كرباجإ
 البلد بتضيع و"، "البلد لفين اوديتو اشوفتو"، "فيهم ىاللي بيجر

راء العنجهية دي بتطلع لمجرد أال و"، السبب عيال الفيس بوك
يق إو ، أجرةأالسواق زود عليك ربع جنيه في ال نإ ن الطر

ي نت دماغك أ ن السواق خد مطب غلط وإو ة، أزحمة شو
 .. اتخبطت في السقف

ني أرد عليك عشان عارف أيمكن زمان كنت قلما ما ب
بس بعد ما ، ي تلاتين لازمةأدخل في نقاشات مالهاش اه
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لك  هوجأب، وتافهة كمان، ك دي كلها غلطءراآن إاتضح 
 .. رسالة واحدة

 ..  رجوكأ
 ! اخررررررررررررررررررررررررس

 
 ،بكل كره

 سلام قطبإ
*** 

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل
يام الثورة قدام أول أعزيزي الشاب المصري اللي وقف في 

 ،هامن المركزي اللي كانت بترش ميأعربية ال
 ،تحية طيبة

 د،بعأما 
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..  معرفش انت مينني إبرغم  عرفش اسمك ..ا أني مإبرغم 

..  ممكن حد يهديه لحد تاني يءهم شأنك حفرت جوايا إلا إ
 .. ملأال
ول أكنت  و، شوف الفيديو بتاعك كنت يائسأنا قبل ما أ

يق علي الثورة و ل كن لما ، عشرين يناير علي خمسة و واحد بتر
ن العالم كله إ نه يتذاع وإبتاعك اللي شاء ربنا  شوفت الفيديو

 غنيةأسمع أقعدت  و ،في جسمي حماسة غريبةسرت ، يشوفه
يقنت لما شوفت أ و، من غير توقف" يا بيوت السويس"

 نها مش كلام وإ ن ثورتنا هتنجح وإشجاعتك  تصميمك و
 .. خلاص
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كتر منك بكتير في الثورة أكيد في ناس ضحوا تضحيات أ
ً نك ألك بشكر خاص مني ل تقدمأنا بأبس ، دي اللي فعلا

 .. اشعلت فتيل الثورة جوايا
 

 ،خوكأ
 اسلام قطب

 

 

 
 



 

 

  



 

 

 
 
 

 
 

 إصالم قطب

  إسلام قطب حسن 
  ية يل 78من مواليد الإسكندر  7688 أبر
  يوس الطب و الجراحة بتقدير عام حاصل على بكالور

 (2177امتياز )دفعة 
  بكلية عضو اللجنة الثقافية بأول اتحاد طلبة منتخب

ية   (2177)الطب جامعة الإسكندر

 تعزِف بالكاتب



 

 

  صوت طالب  – إذاعة ميري إف إمعضو مؤسس في
ية  طب إسكندر

  صفحته على فيس بوكينشر كتاباته بشكل متفرق على 
  

http://www.mirifm.com/
https://www.facebook.com/pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A8/117042875049802




 

 

 

 

 هل أعجبك هذا اإلصدار ؟
 ميكنكم متابعة إصداراتنا على موقعنا

w w w . d a r a l w a r r a q . c o m 

 

 على فيس بوك لتطلعوا على آخر أخبار الدار لصفحتناأو انضموا 
  

https://www.facebook.com/dar.alwarraq


 
 

 

 

 

 

 

 

 

صفحته على هذا الإصدار على  حولفي انتظار رأيك 
 جودريدز

 
 

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/13614135
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