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إىل مــن تعبــت وضحــت ابلغــايل والنفيــس مــن أجلــي.. 
زوجــي أم أوالدي لكــي مــي كل احلــب والثنــاء والتقديــر



تنويه..

الــواردة  واألمســاء  املواقــف  بعــض  تكــون  قــد 
هبــذا الكتــاب تتشــابه وبعــض الواقــع، إال أهنــا 
يف احلقيقــة مــن وحــي خيــال املؤلــف وال متــت 

صلــة... أبي  للواقــع 
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مقدمة
هــل أنــت حمســود؟ هــل أصابــك احلســد يومــاً ؟ هــل تعرضــت حلــادث مــروع 
بســبب احلســد؟ هــل احلســد حقيقــة تؤمــن هبــا أم جمــرد خرافــة ال وجــود هلــا؟ 
كل هــذا ســتعرفه مــن خــال مــا ســأعرضه لــك داخــل هــذا الكتــاب الــذي 
أحتــداك إن شــرعت يف قراءتــه وتوقفــت عــن الضحــك، بــل ســأذهب إىل أبعــد 

مــن ذلــك إىل أنــي ســأجعلك تبكــي وتضحــك يف آٍن واحــد. 

لــن تشــعر معــي ابمللــل قــط، فكتــايب خفيــف لطيــف عفيــف فلــم ولــن تشــعر 
ابخلجــل ألين مل اســتخدم لفــظ خــادش للحيــاء أو خــارج عــن عــادات وتقاليــد 
جمتمعنــا، كمــا أنــك تســتطيع أن تصحبــه معــك يف أي مــكان، أو زمــان... 

أثنــاء ســفرك أو تروحيــك أو رحاتــك. 
يف كتــايب اتنــاول احلســد مــن منظــور خمتلــف عــن مــا مت عرضــه مــن قبــل، فهنــا 
أحتــدث عــن احملســود الــذي تعــرض لــأذى واآلمل بســبب احلســد يف قالــب 
فكاهــي، ســتزيد حصيلتــك اللغويــة معــي، وســتتمتع وتســتفيد بقــدر جيــد مــن 
املعلومــات، مــن خــال جــواليت معــك يف العديــد مــن البلــدان والــدول الــي 

ســأجعلك حتتــك فيهــا بثقافــات خمتلفــة عــن ثقافتــك احملليــة. 

هنــا أحتــدث عــن احلســد، الــذي مل يكــن ظاهــرة جديــدة علــى اجملتمــع، بــل أنــه 
موجــود منــذ بدايــة اخلليقــة ومنــذ فجــر التاريــخ، فقابيــل حســد أخــاه هابيــل، 
ويوســف الصديــق َحســدُه إخوتــه علــى حــب إبيــه لــه ومــا َســَلَم كهنــة اليهــود 

املســيح للمــوت إال حســداً، ومــا قُِتــَل عمــر واحلســن إال حقــداً وحســداً.
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اآلونــة األخــرة  انتشــر يف  لكنــه  قــدمي األذل،  منــذ  آفــة موجــودة   فاحلســد 
انتشــاراً واســعاً كالنــار يف اهلشــيم، وخاصــة يف الــدول العربيــة الــي يعتنــق معظــم 
ســكاهنا األداين الســماوية الســمحاء، فضعــف اإلميــان والبعــد عــن الديــن مــن 
أســباب إنتشــاره، ولقــد ســاعد الطمــع واحلقــد واجلهــل علــى منــاؤه يف جمتمعنــا 
الــذي جعــل أفــراده ينظــرون إىل مــا بيــد غرهــم، والطعــن يف ظهــور بعضهــم 
البعــض وراحــوا يتنافســون بطــرق غــر شــريفة، كل هــذا جــاء بعــد أن غــزى 

احلســد البيــوت ودمرهــا وقضــى عليهــا.

فاحلســد مــزق اجملتمــع إرابً إراب، فدفــع النــاس إلرتــكاب اجلرائــم واملعاصــي، 
القلــوب  حتــرق  فصــار كالنــار  والرشــوة  والقتــل  والتدليــس  والغــش  كالســرقة 
وتؤججهــا وتوجههــا حنــو ارتــكاب مــا يغضــب هللا، ولــو أيقــن النــاس رمحــة 
العــادل يف توزيــع األرزاق والــي مشلــت كل مــن يعيــش يف هــذا الكــون الفســيح 
واحلــب  والرمحــة  الــود  ولســاد  نصــب،  أو  تعــب  مــن كل  مجيعــاً  ألراتحــوا 

البيــوت. جنبــات  واالســتقرار 

خيطــأ مــن يظــن.. أن احلســد يكــون للمــال فقــط، لكنــه يكــون يف الصحــة 
واملــال والولــد والعمــل والعلــم والديــن، فيتوســع وينتشــر ليشــمل كل نعمــه مــن 
نعــم هللا عــز وجل..الــي أنعــم هبــا علــى عبــاده، ولــو أيقنــت أن هللا وحــده.. هــو 
موزع األرزاق - العاطي الوهاب الذي وهب لكل إنســان على وجه األرض 
رزقــه الــذي خيصــه وحــده دون غــره، فــرزق مــن يشــاء وقتمــا شــاء، ويعطــي 
لعبــد مــا دون غــره ليجعــل كل شــخص يف حاجــة غــره.. حــى ُيكمــل النــاس 

بعضهــم البعــض، ألنــه ال كمــال إال هلل، ألرحــت واســرحت.
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القصــص كمــا أرويهــا أان كواحــد مــن ضحــااي احلقــد واحلســد ومــن أكثــر النــاس 
تعرضــاً لــه وأتثــراً بــه فقــدت عانيــت منــه مــا عانيــت، فحظــي الَعســر أوقعــي يف 
بيئــة حماطــة ببعــض احلســاد الذيــن ال يرمحــون أحــد، وهــذا مــا دفعــي للكتابــة 
يف هــذه الظاهــرة، وســوف أقــص عليكــم مــا حــدث يل، ومــا تعرضــُت لــه 
خــال ســنوات طــوال قضيتهــا يف صــراع بيــي وبــن احلســد وجــه لوجــه، وتــدور 
القصــص يف قالــب فكاهــي ســاخر جيعلــك تســتمتع وتســتمتع مــن القــراءة فلــن 
تصــاب بكلــل أو ملــل، فهــل ســأجنح يف التغلــب علــى احلســد؟ أم ســأكون 
فريســة ســهلة لــه؟ هــذا مــا ســوف أجيــب عنــه مــن خــال مــا أســرده، واالن 

أتــركك عزيــزي القــاريء مــع اليوميــات.
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اليوميات
 ،2010 العــام  مــن  الطقــس  بــرودة  شــديد  مطــٍر  شــتوٍي  يــوٍم  مســاِء  يف 
املــكان  وأمتــَأ  األصــوات  فُقرعــت  وتقاتلــت  الســماء  غيــوم  فيــه  تصارعــت 
صخبــاً وضجيجــاَ، وكأن جبــل قــد إهنــار حجــٌر حجــر، فتهــاوى وســقط فــوق 
رؤس العبــاد.. اســتمر هــذا املنــوال لســويعات حــى ســقط املطــر بغــزارة بعــد 
هــذا الصــراع العنيــف، فقــد اضطــرب فــؤادي فرحــاً ورهبــة، فرحــاً بســقوط املطــر 
ورهبــًة مــن الــرق والرعــد، ومــا بــن النقيضــن، تســللت إىل غرفــي كاللــص 
الــذي راح يســرق يف ظلمــات الليــل، فكنــت أمشــي خائفــاً أترقــب مــن ســقوط 

أي شــيء مــن الســماء فــوق رأســي.

إلتفــُت ببــطء ميينــاً ويســاراً حبثــاً عــن ســريري الــذي بـَُعــدت مســافتُه.. كــوين 
أمشــي كالســلحفاة البيطئــة، فلــم أدري أأان أحتــرك أم أًمشــي، أم مازلــت واقفــاً 
يف مــكاين، أخــراً أدركــت أين أحتــرك، وكان دافعــي للحركــة هــو رغبــي امللحــة 
جســدي  يطمــأَن  أن  يف  طمعــاً  الســرير..  وهــو  ُمبتغــاي،  إىل  الوصــول  يف 
ويــراتح، وأن أانل قســطاً مــن الراحــة، فلقــد كان عمــل اليــوم ُمتِعبــاً ُمرِهقــاً.. 
لكني آلفت هذا الشــقاء والعناء، بســبب التدوين والكتابة والقراءة والدراســة 
وحفــظ وجتويــد بعضــاً مــن آايت القــرآن الكــرمي، فهــذه أعمــال داومــت عليهــا 

منــذ أمــد بعيــد.
يف النهايــة آويــت إىل فراشــي مبكــراً كعــاديت.. حــى َأحلــق بصــاة الفجــر 
الــي أطمــع دومــاً أن َأانل أجرهــا، وغالبــاً مــا حيــول النــوم بيــي وبينهــا.. بفعــل 
الوســواس اخلناس، فيجعلي أمســك حببال التفكر حبًا حبا، ألجد نفســي 
أُطيــل الســهر وأهجــر النــوم.. الــذي ال أييت إال قُبيــل صــاة الفجــر بدقائــق 
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معــدودة، فأطوفهــا وأتركهــا.. مــرات أجنــح وأتغلــب علــى اخلنــاس، ومــرات 
عديــدة ينجــح هــو ويتغلــب علــَي، وكاان نســر يف هــذا الصــراع الطويــل حــى 

أيذن رب العبــاد ابلرحيــل، ووقتهــا ســنعرف مــن املنتصــر.. أان أم ُهــَو.

كمــا يعلــم اجلميــع.. ًأن مــا بــن النــوم والســهر َشــعرة صغــرة مــن التفكــر، فــإذا 
أًمعنــت فيــه وتعمقــت ســهرت إن تركتــه منــت. 

يف هــذا اليــوم َتغلــب الشــيطان علــَي كعادتــه يف كل مــرة، وجعلــي أمســك 
خبيط التفكر يف شــيٍء أضرين كثرا أال وهو احلســد، فتذكرت معه أشــخاص 
وأماكــن وذكــرايت قــد مضــت ورغــم أن أمــر احلســد والعــن مل يســتحوذ علــى 

تفكــري مــن قبــل، إال أنــه أصبــح الحقــاً ُشــغلها الشــاغل.

يف هذه الليلة الطويلة من أايم الشتاء القارص امتد السهر وطال، وخاصمت 
جفــوين النــوم كعادهتــا بعــد أن أســرجعت شــريط الذكــرايت.. الــذي مــر أمــام 
أعيي ذكرة ذكرة وموقف موقف، فتغلغلت يف املاضي الســحيق وعشــت فيه 
أســلو ســاعايت الــي ال متــر.. انتظــاراً لصيــاح الديــك وزقزقــة العصافــر اللــذان 
يُنبــَأين مبيــاد يــوم جديــد أان علــى مشــارفه، ويف هــذه الســاعات أدركــت أين 
مــن أكثــر النــاس إصابــًة ابلعــن واحلســد علــى وجــه األرض، وال يعــي ذلــك 
أين الرجــل الوحيــد الــذي يقطــن فيهــا منفــرداً، أو أين أفضــل مــن يعيــش علهيــا 

ال مســح هللا.

لكــن ســوء حظــي أوقعــي وســط جمموعــة مــن املفرســن.. الذيــن يفتكــون 
النــاس أبعينهــم، فــا يرمحــون مــن قابلهــم، وال يرتكوهنــم يف حاهلــم، ألن عيوهنــم 
كالنــار املســتعرة تلتلهــم كل مــن يقابلهــا بــا رمحــة أو شــفقة، فَتســقط ألســنة 

نراهنــم لتقتــل وتصيــب كل مــن يقــف يف طريقهــا. 
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هــؤالء احلســاد أصحــاب األحقــاد والقلــوب الســوداء الــي تبــدو َكِقطــٍع مــن 
الليــل مظلمــة تنعــدم فيهــا الرؤيــة مــن شــدة العتمــة، هــؤالء احلســاد اســتكثروا 
نعــم هللا علــى عبــاده، فراحــوا ينظــروا إىل مــا يف يــدي غرهــم مــن مــال وعمــل، 
فتســقط  منهــم  النعــم  هــذه  تــزول  أن  لــو  ويتمنــون  وأوالد،  وزوجــة،  وعلــم، 

أبيديهــم. 

هــؤالء –احلســاد- يكرهــون اخلــر للنــاس، ويتمنــون لــو أن اخلــر كلــه وضــع 
يف ايديهــم وحدهــم، رغــم أن هللا قســم األرزاق مــا بــن النــاس ابلعــدل، فمــن 
ميلــك املــال ال ميلــك الصحــة، ومــن ميلــك اجلــاه ال ميلــك الذريــة، ومــن ميلــك 
العلــم ال ميلــك املــال، وهكــذا قســمها مــن ال يغفــل وال ينــام، وألهنــم جحــدوا 
واعرضــوا علــى هــذه القســمة الرابنيــة، جتدهــم راحــوا يتمنــون لــو ًأصبــح املــال 
ماهلــم، والذريــة زريتهــم، واجلــاه جاههــم، والســلطان ســلطاهنم، إهنــا النفــس 
الدنيــا  َرغبــًة يف  واجلشــع،  الطمــع  حبــر  ســقطت وغرقــت يف  الــي  الضعيفــة 

ونكــراانً لآلخــرة. 
لقــد أصابتــي عيــون هــؤالء ابلضــرر الشــديد، فــكادت واللهــي أن تقتلــي، 
فخســرت علــى إثرهــا الكثــر والكثــر مــن الصحــة، واملــال والعمــل فتحولــت 
َنَصــُب وســقم، فهويــت وســقطت يف دائــرة الشــكوك واألوهــام  حيــايت إىل 
بعــد طبيــب لعلــي ُأشــفى وأطيــب، لكــن دون  واألمــراض، فازمــت طبيبــاً 

جــدوى وال فائــدة.

ســألت هللا العلــي القديــر.. أن ميــن علينــا ابلشــفاء مــن عنــده جــل وعــا، 
وأن يرمحنــا برمحتــه.. مــن هــؤالء احلاقديــن الذيــن ليــس هلــم ملــة وال ديــن. لقــد 
عاصــرت بعــض هــذه القصــص وعشــتها حبلوهــا ومرهــا واكتويــت بنارهــا.. بعــد 
أن أحرقتــي وعذبتــي وأرهقتــي، والبعــض األخــر رأيتــه أبم عيــي وكنــت شــاهد 
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عيــان علــى مــا وقــع فيــه لبعــض النــاس. يف الليــة اخلامســة مــن شــهر ينايــر مــن 
ُدفَعــٌة واحــدة، والــي بدأهتــا  الكتــاب  العــام 2010 تذكــرت أحــداث هــذا 

إبحــدى دول اخلليــج العربيــة، فكانــت كمــا تذكــرت.
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ماتور ولال كراسي ماكينة
جلســُت ذات مرة عند أحد أصدقائي من أشــقائنا العرب، وكان جيلس بيننا 
رجــل مل أعرفــه مــن قبــل، وكانــت هــذه هــي املــرة اآلوىل الــي أراُه فيهــا، والشــيء 

الغريــب عندمــا رأيتــه اهتــزت أركاين وارتبكــت وتصببــُت عرقــاً.

- قــال يل صديقــي: فيــه إيــه اي أبــو علــوة.. ليــه التوتــر اللــي انــت فيــه داه.. 
ووشــك ليــه كــده خمطــوف. 

- فأجبتــه بصــوت خافــت.. ابلــكاد يســمع: وهللا اي صديقــي مــش عــارف 
إيــه اللــي حصلــي؟ لكــن األخ اللــي قاعــد داه مــن أول مــا دخــل علينــا، وأان 
مــش مرحتلــه، وقلــي قاعــد يــدق بغرابــة شــديدة زي مــا يكــون حــداد بيضــرب 

يف حتــة حديــد عشــان يعدهلــا ومــش راضيــة تتعــدل
- واللــي قلقــي منــه أكثــر.. إنــه مبيتكلمــش.. زي مــا يكــون حطينــه علــى 

الصامــت، داه مــش بينطــق ولــو بكلمــة. 
- ضحــك صديقــي.. وابتســم يف وجهــي: ال تقلــق اي أبــو علــوة احنــا جينــا 
هنــا للرفيــه عــن نفســنا، فســيبك مــن اجلــو اللــي معيــش فيــه نفســك، وادخــل 

اي حــاج علــى العصايــر واملرطبــات. 
- وانصحــك متكــرش منهــا.. عشــان التقيــل جــاي بعــد العصــر، فينتظــران 

هنــا خــروف مثــن مســدوح ) ُملقــى ( علــى طاولــة عيــش
- ) أرز ( وســط حــزام مــن املقبــات تفتــح شــهية امليــت، وأنصحــك أن 

تعــرف تطحــن إبرتيــاح. ختتمهــا ابلعصايــر عشــان 

مل يفارقــي القلــق رغــم أين قــد اطمأنيــت بعــض الشــيء، فبعــد أن جــف عرقــي، 
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ورحــت اتنفــس رويــدا رويــدا بشــكل طبيعــي طلبــت مــن صديقــي أن حيدثــي 
عــن هــذا الرجــل الغامــض صاحــب العيــون الغائــرة الــي ظهــرت أمامــي وكأهنــا 
كهــف مظلــم يف وســط جبــل عتيــق يشــع منــه ضــوء خافــت يســقط علــَي كأنــه 

ســهم مــن ســهام النــار الــي بــرزت يف ليلــة حالكــة الظــام.

- صديقــي: أنــَت هتعــرف حبيبــك داه لوحــدك، ألن مــن اليــوم، وصورتــه مــش 
هتفــارق خيالــك أبــداً، آه.. قبــل مــا أنســى.. بكــره هنقعــد يف بيــت أخــوي 

عبداللطيــف وابلتأكيــد هتعــرف بنفســك اللــي حابــب تعرفــه عــن صاحبــك.

ولــو  يتفــوه  مل  الرجــل صامتــاً  ومــازال  املــكان،  غــادران  انتهــاء جلســتنا  بعــد 
بكلمــة.. لكــن نظراتــه كانــت يل قاتلــة مرعبــة.. انتظــرت أن أييت الغــد بفــارغ 
الصــر بعــد ســويعات طويلــة مــرت علــَي.. حــى بــزغ ضيــاء الصبــح معلنــاً عــن 
إشــراقة يــوم جديــد.. تعجلتــه أن أييت بســرعة حــى انطــوت ســاعاته رويــدا 

رويــدا وجــاء موعــد لقــاءان.

انطلقنــا إىل بيــت عبداللطيــف وهــو بيتــاً جديــداً مجيــًا منســقاً حتتضنــة حديقــة 
خضــراء َتفــوُح ِمنهــا رائحــة الــورد والرحيــان مــن كل صــوب ومــكان، ويتناغــم 
شــكل البيــت األبيــض احمللــى ابلزخــارف اجلبســية واألعمــدة مــع ألــوان الــورود 
امللونــة ابألمحــر واألصفــر والــي يتداخــل معهــا األخضــر لــون أشــجار احلديقــة 

الباســقة الــي متــأ املــكان، مشــكًا بذلــك لوحــًة فنيــة متكاملــة األركان. 
مدخــل البيــت تتصــدره غرفــة اإلســتقبال الكبــرة الفســيحة تكــون يف اســتقبال 
األمحــر  بلونــه  الغرفــة  يطــوق  رُكــن َكبــر  هبــا  االســتقبال  وحجــرة  الضيــوف، 
الداكــن.. وبــه ســجادة محــراء تغطــي أرضيــة تلــك املســاحة الكبــرة... وكأننــا 
يف روســيا اإلحتاديــة أو الصــن الشــعبية فاللــون األمحــر يســيطر علــى املــكان 
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كلــه مــن أولــه ألخــره.

ما أن جلسنا بعد أن توسدان األرض، وما أن استقرت عيي يف املكان حى 
توقفت عند رجل األمس وقد آبت أن تتحرك.. فقلت يف نفســي: هل هذا 
حلــم؟ وانتظــرت برهــًة إىل أن جــاءين اجلــواب مــن عقلــي الباطــن، إهنــا احلقيقــة 
اي عزيــزي، فنحــن نعيــش الواقــع بــكل مــا فيــه، عــدت أدراجــي ســريعاً.. لكــي 
الحظــُت مثــة إختــاف مــا بــن األمــس واليــوم، فاليــوم جيلــس الرجــل الغامــض 
أمامــي وجهــاً لوجــه.. إذاً.. ال مفــر منــه وال مــاذ مــن نظراتــه املرعبــة املخيفــة، 
فرحــت أقــوم بعــدة منــاورات وحمــاوالت للســيطرة علــى نفســي، فأرســلت إليــه 
إبتســامة جتــر خلفهــا طيــات مــن الرعــب، فحركــت رأســي مرحبــاً بــه بعــد أن 

عجــز لســاين عــن النطــق خوفــاً وفزعــاً. 

دون  أطرافــه  نتبــادل  وأخــذان  احلاضريــن،  وبــن  بيــي  احلديــث  ُرحــى  دارت 
كلــل أو ملــل.. لكــن عينــاي راحــت تســرق النظــرات منــه، إال أنــه كان هلــا 
ابملرصــاد يلتقطهــا الواحــدة تلــو األخــرى.. فكلمــا اختلســت نظــرة رصدهــا 
كالصقــر الــذي يرصــد حــركات فريســته انتهــازاً لفرصــة اإلنقضــاض عليهــا.. 
هنــا ختيلــت نفســي العــب كــرة قــدم.. كلمــا َســددت كــرة يف اجتــاه املرمــى.. 
ألتقطهــا حــارس املرمــى بــكل براعــة فــا كــرة متــر مــن أمامــه إال ومصرهــا بــن 

يديــه مهمــا كانــت ســرعتها أو قوهتــا.

يهــز الرجــل الغامــص رأســه يف صمــت، وكأنــه يتوعــدين وخوفــاً مــن افتضــاح 
هلــا  وأقــدم  نفســي  أراود  ورحــت  الشــجاعة،  وشــاح  إرتــداء  قــررت  أمــري.. 
املــررات إلقناعهــا أبال ختــاف، فمــن يكــن هــذا الرجــل لكــي أخــاف منــه.. 
أأخــاف مــن حنولــِة جســده.. أم ِقَصــَر قامتــه.. أم ســواد وجهــه.. فــكل هــذه 
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الصفــات مل ولــن تكــن مــرراً للخــوف منــه.. إال أن نفســي قاطعتــي كعادهتــا 
حبديثهــا الغــر مســموع: ليــس املظهــر اي عزيــزي لكنهــا النظــرات. 

اســتمر ســجال احلديــث علــى هــذه الوتــرة.. بيــي وبــن نفســي حــى طــال 
أمــري،  افتضــاح  ِخيفــة  ســراً..  نفســي  املــررات يف  أقــدم  وأخــذت  وبعــد.. 
فرمبــا حيــدق النظــر يف ألين رجــل غريــب ولســت مــن أهــل هــذه البلــد؟ فهــذا 
مظهــري وملبســي، ورمبــا  بعينيــه.. مســتغرابً  قــد يكــون ســبب كايف لرقبــي 
هلجــي وطريقــة حديثــي هــي الغريبــة عــن مســمعه، فرمبــا اســتنكرها أو اســتغرهبا، 

وأقنعــت نفســي أبن هــذا هــو الســبب حــى آمنــت ســريريت. 

هــذه هــي الصــورة داخــل البيــت.. أمــا خارجهــا فــكان الوضــع خمتلفــاً متامــاً، 
تنــاول  يف  اإلســراف  نتيجــة  املنتفخــة  العضــات  صاحــب  الشــباب  فأحــد 
املنشــطات الــي يلتهمهــا املراهقــون.. طمعــاً يف إظهــار عضاهتــم بســرعة والــي 

حتولــت بفعــل النفــخ واحلقــن إىل بلــوانت أطفــال.
يقــف هــذا الشــاب املفتــول يف الشــارع، وال يكــف عــن الضجيــج، فســيارته 
هلــا صــوت عــايل ألنــه َأعطــب شــكماهنا الــذي حيــدث ضجيجــاً كلمــا حتركــت 
مــن كثــرة  هــزاً  الســيارة  يهــز  الصــوت  مســجل  حــى  الغريبــة..  فعلتــه  بســبة 
املــكان ضوضــاًء..  زاد  الفارهــة، وممــا  الــي وضعهــا يف ســيارته  الســماعات 
إســتخدامِه آِللــة التنبيــه منــادايً أحــد أصدقــاؤه القاطنــن يف إحــدى بيــوت هــذه 
املنطقــة.. وبــن اللحظــة واألخــرى يضغــط علــى دواســة البنزيــن ليعلــوا صــوت 
ماتــور ســيارته، فيــزداد الضجيــج ضجيجــاً، والصخــب صخبــاً، وهــو ال يبــايل 

أبحــد وال يهتــم! 
مــن ســوء حــظ هــذا الشــاب.. أنــه يقــف أمــام البيــت الــذي جنتمــع فيــه، والــذي 
كان جيمــع بــن أركانــه جمموعــة ممــن هلــم ابع وســيط الذع يف حــدة العــن 
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واحلســد.. هــذا مــا عرفتــه الحقــا، فكنــا جنلــس معــاً، وأان مــن بينهــم لكــي مل 
أعرفهــم، فهــذه هــي املــرة األوىل الــي ُأجالســهم وأحتــدث إليهــم.

الشــاب ال يكــف عــن الضجيــج، فــكان ذلــك مــن ســوء طالــع الشــاب املفتــول 
بــن  مــن  خــرج  أن  إىل  والغضــب،  ابإلزعــاج  أصيبــوا  فاجلميــع  العضــات، 
احلاضريــن أحــد الرجــال الطيبــن، فطلــب مــن اجلميــع التــزام اهلــدوء والصمــت 

وتعهــد إبســكات الشــاب يف هــدوء.

- قــال الرجــل للغاضبــن: ابهلل عليكــم اصــروا، وأان هخليــه يســكت وميشــي 
مــن هنــا.. بــس والنــي مــا تدايقــوا الولــد لســه صغــر وهــو مــش فاهــم، فخســارة 

يــروح هــدر عشــان حاجــة اتفهــة ومــش مســتاهلة. 
- اجلميع: وإن رفض السكوت.

- الرجل: لو رفض افعلوا ما حيلو لكم. 

خــرج الرجــل وبرفقتــه أمــل يف أن يلــي الشــاب مطلبــه ويســتمع إىل نصحــه.. 
حــى ال يصيبــه مكــروه، فهــو يعلــم مــا ال يعلمــه هــذا الشــباب عمــا ســوف 
حيــدث، فأصحابــه ال يرمحــون أحــد وخاصــة أنــه جــاء مــن يؤذيهــم ويف عقــر 

دارهــم، فلــن يســكتوا عنــه، ولــن تكــون عاقبــة األمــر هينــة. 

- الســام عليكــم اي بــي، إذا مسحــت اي حبيــي.. لــو تكرمــت بــاش دوشــة.. 
واتــوكل علــى هللا.. وامشــي مــن هنــا.. كفايــة إزعــاج.. النــاس انميــة دلوقــت، 
وفيــه انس مريضــة وانس تعبانــة.. أحســن واحــد مــن اجلــران يطلــع يعمــل معــاك 

مشكلة. 
- جييب الشــاب مثله كمثل شــباب اليوم الذي ال حيرم الكبر: أمشــي إزاي 
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أمشــي! أان واقــف يف ملــكك وال يف أرضــك؟ أنــت مــش شــايف أان واقــف 
فــن، أان واقــف يف الشــارع اي عــم احلــاج، والشــوارع دي بتاعــة النــاس كلهــا.. 

مــش إقطاعيــة خاصــة وال ورث بتــاع حــد. 
لوجــه هللا،  بنصحــك  أان  امســع كامــي، وهللا  ولــدي  الكبــر: اي  الرجــل   -

أان.  مــش  اللــي هتنــدم  أنــت  وخايــف عليــك.. اي اباب 
- الشــاب إبســتهزاء: نــدم.. أان ال أنــدم اي عــم احلــاج ! اتــوكل أنــت علــى 
هللا.. بــا نــدم بــا حيزنــون، وكفايــة كام عشــان أان اتصدعــت منــك، ومــش 

عاجبــي كامــك. 
- الرجــل الكبــر: علــى راحتــك اي ولــدي، وهللا أان كنــت عايزلــك اخلــر، لكــن 

أنــت حــر، وأنــت اللــي أخــرت. 
- الشــاب: خلــي النصحيــة لنفســك اي والــدي، واتركــي يف حــايل ومتكــرش 

يف الــكام. 
الرجــل، وهــو يطأطــأ رأســه.. موجهــاً حديثــه للجالســن املنتظريــن  - عــاد 
للفرصــة بتلهــف.. أان نصحتــه لكــن شــاب وطايــش.. مــش عــارف مصلحتــه 

فــن، والســيارة جديــدة وأان خايــف عليــه.
- صــاح اجلميــع بصــوت واحــد: اآلن انتهــى دورك اي عزيزيوجــاء دوران اجلــس 
هنــا وأســريح وهتشــوف وهتســمع مــا يســرك بعــد قليــل.. بــس املطلــوب منــك 

حاجــة واحــدة إنــك تســتمتع ابملوقــف. 
- مل يكــد ينهــي اجلمــع حديثهــم حــى وقــف الرجــل الصامــت ذو الوجــه 
األســود الغابــر النحيــب فــكان رجــا ضعيــف البنيــة هزيــل اجلســد ونطــق للمــرة 
األوىل: اي شــباب انتــوا عايزيــن ايــه مــش الســيارة هــي اللــي عاملــة دوشــة، أان 
هرحيكــم منهــا خالــص وال تزعلــوا نفســكم انتــوا عايزيــن ماكينــة وال كراســي 

ماكينــة. 
- اجلمع: ما يروق لك.. حسب إمكانياتك أيها احلبيب.
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خــرج وعــاد الرجــل النحيــل، وفجــأة توقــف صــوت الســيارة متامــاً، وكأنــه ال 
وجــود لــه، و بعــد دقيقــة طــرق الشــاب البــاب طالبــاً املســاعدة مــن اجلالســن، 
فيضحكــون مجيعــاً بطريقــة هيســرية.. إال أان، فالطبــع مل أفهــم مــا يــدور حــى 
أضحــك، وممــا ذاد مــن دهشــي الضحــكات اهليســرية الــي انبعثــت منهــم، 
لدرجــة أهنــم خــروا علــى األرض ســاجدين مــن كثــرة الضحــك.. والشــاب 
صامــت ال يتكلــم مثلــه مثلــي متامــاً فــأان وهــو مــن مل نفطــن بعــد لســبب هــذا 

الضحــك اهليســتري. 

- وجــه الرجــل الكبــر كامــه للشــاب: أان مــش قلتلــك قبــل شــوية اي حبيــي 
امشــي مــن هنــا وربنــا يكفينــا ويكفيــك شــرور النــاس ودي أخرهتــا، أان قبــل 
شــوية كنــت هبــوس علــى رجلــك، وأان برجــى فيــك عشــان متشــي، واقولــك اي 
ولــدي.. أان خايــف عليــك لكــن مفيــش فايــدة أنــت ركبــت دماغــك وعملتلــي 

فيهــا عضــات ومسعتــي كلمتــن ملهمــش الزمــة.. عايــز ايــه دلوقــت؟ 
- مفتــول العضــات: أان عايــز حــد يســاعدين بصراحــة الســيارة فجــأة وقفــت 
وبدون سبب، ومفيش حاجة فيها بتشتغل هي وقفت خالص، وأان بصراحة 

مرعــوب مــن اللــي حــص، لتكــون املاكينــة بتاعتهــا قفشــت ودي مصيبــة. 

بينمــا الشــاب يتحــدث تعالــت ضحــكات احلاضريــن مــرة أخــرى دون توقــف، 
وأان والشــاب يف ذهــول ممــا حــدث لســيارته الــي توقفــت فجــأة دون ســبب 
لنــا، وكأنــه شــيء خــارج قانــون الطبيعــة، طلــب الرجــل الكبــر مــن  معلــوم 
الشــاب أن يســريح حــى حيضــر لــه ونــش ينقــل الســيارة إىل مــكان التصليــح، 
جــاء الونــش بعــد أن جلــس الشــاب معنــا قليــًا، فنقلهــا مــن أمــام البيــت وهــي 

كاجلســد اهلامــد الــذي ال يتحــرك وكأهنــا رجــل فــارق احليــاة. 
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- نظــرت إىل صديقــي وأان متعجبــاً ممــا حيــدث فــا تفســر لأمــر عنــدي، 
فســألته: ايــه اللــي بيحصــل؟ وليــه الضحــك داه كلــه؟ 

- ضحــك صديقــي وقــال: أنــت مــش عــارف نفســك قاعــد مــع مــن، ملــا 
تعــرف مــش هتصــدق، اي ســيدي أشــهر انس عنــدان يف احلســد، أي حاجــة 

مبتخــدش يف ايديهــم دقيقــة وســبحان هللا تاقيهــا انتهــت. 
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االبن ألبيه: هتحسدني،هحسدك
كان لنــا صديــق يَقطــن يف إحــدى القــرى اجملــاورة ملدينــي، وكانــت عبــارة عــن 
قريــة صغــرة ينــام أهلهــا بعــد صــاة العشــاء ألن معظمهــم يعمــل بفاحــة 
ــذاح والضحــك 

ُ
األرض، وكان صديقــي يونــس شــاابً خفيــف الظــل كثــر امل

مــن أبنــاء هــذه القريــة.. كنــا دائمــاً نســتمتع بلقائــه واحلديــث معــه، وخنشــى 
منــه علــى أنفســنا، فصديقنــا املبهــج.. حاســد انقــم علــى كل شــيء ال ميلكــه 

بنكهــة الفكاهــة وخفــة الــدم. 
يونــس لــه شــهرة واســعة وابٌع طويــل يف احلســد داخــل قريتــه، توارثــه عــن أبيــه 
الــذي ميلــك نفــس امللكــَة، وهــي احلســد البغيــض املمــزوج خبفــة الظــل، اإلبــن 
واألب.. كامهــا مشــهوران ابحلســد، فاجلميــع يف قريتهــم الصغــرة خيشــاهم 
وخيافهــم، فيهــرول كل مــن هــَب ودب خلدمتهــم وتقــدمي املســاعدة هلــم، ملبــن 
هلــم كل احتياجاهتــم دون مقابــل ليــس حبــاً فيهــم، ولكــن اتقــاًء لشــر أعينهــم، 

وخشــية الوقــوع يف فخهــم وحتــت وطــأة مرماهــم .
عندمــا ميشــي يونــس وأبــوه يف طرقــات املدينــة يتطايــر أهــل القريــة مــن أمامهــم 
وكأهنم أوراق شجر تطايرمتن أتثر الرايح الي عصفت هبم فيسر يونس وأبوه 
كأهنمــا عاصفــًة ترابيــة هبــت وعلــى اجلميــع الفــرار واهلــرب واإلختبــاء يف مــكان 
آمــن بعيــدا عنهــا.. كثــرا مــا كان يتحــدى يونــس أابه مــن خــال احلــوارات 
الــي كانــت تــدور فيمــا بينهمــا، وخاصــة عنــد احلديــث عــن ضحياهــم، فهمــا 
جيلســان أغلــب الوقــت معــاً يتبادلــون احلديــث كنــوع مــن التســلية والرويــح عــن 

النفس.
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بــل كانــت  الســيئة،  العــادة  ابــدا مــن هــذه  كان صديقنــا يونــس ال خيجــل 
إحــدى مصــادرُه للفخــر والفشــخرة..بغية إبــراز قدراتــه خلارقــة وإظهــارا ملوهبتــة 
الفــذة الــي ميتلكهــا وحــده دون غــره مــن أصدقــاؤان، ذات يــوم ســألناه عــن 
أصعــب وأطــرف املواقــف الــي مــر هبــا خــال مشــواره الطويــل مــع احلســد. 

- قــال يونــس: يف يــوم كنــت قاعــد أان وأبــواي نتســامر مــع بعــض، وكان اجلــو 
شــتا والــرد شــديد، وكنــا مولعــن خشــب يف موقــد النــار وقاعديــن أان وأبــواي 
يف املضيفــة، كان أبــواي شــغال شــرب شيشــة وأان قاعــد جنبــه حبكــي معــاه، 
هــو حيكــي قصــة وأان  الضحــك..  مــن  ميتــن  قاعــدة حلــوة، وكنــا  وكانــت 
أرد عليــه بقصــة اتنيــة، وطبعــا كانــت القصــص كلهــا عــن انس البلــد اللــي 
بنحســدها وبعــد مــا دخــل علينــا الليــل.. خلصــت معــاان احلــكاوي، فحســينا 

ابمللــل ودخلنــا يف حــوار طويــل مــع بعــض.
- على كدا اي آابه أان األقوى يف احلسد وال أنت؟ 

- طبعا أان األقوى، أنت هتنســى نفســك اي ابن الكلب وال ايه؟ على األقل 
ابخلرة شــوف ســنك وشــوف ســي. 
- إيه رأيك؟ اي أبوي.. تتحداين. 

- اجنيت اي ابن الكلب وال ايه ! عايز تتحدى أبوك، هو فيه حد يتحدى 
أبوه؟

- يبقى أكيد اي آابه، أنت خايف مي؟ 
- خايف.. أان أخاف منك اي ابن اهلبلة، دا أان خايف عليك اي واطي؟ 

- ال ال؟ وهللِا أنت اللي خايف. 
- اي ولدي وهللا أنت أهبل وابن هبلة، اي عبيط.. أان أخاف منك؟ 

- ليه مش عايز تتحداين؟ 
- ماشــي.. احتــداك اي أبــو املرحــوم، تعــايل بــس علــى هللا متبكيــش يف األخــر 
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وتقــول اي ريــت اللــي جــرى مــا كان. 
- علــى فكــرة.. أان مــش عشــان أنــت أبــوي يبقــى هخــاف أحتــداك، بــس 
حســدتي  إذا  وهللِا  بــس  شــوية،  عليــك  هخــف  أان  الرحــم  صلــة  عشــان 

فاكــر.  أنــت  مــا  زي  ســاهل  مــش  أان  عشــان  ابلــك  فخلــي  هحســدك، 
- واه واه اي أبو املرحوم بتهدد أبوك كمان.. طايب تعايل اي واطي. 

- وال مــرة اي أبــو املرحــوم مسعــت إنــك ســقطت يف املدرســة  )رســبت( مــن 
يــوم مــا دخلتهــا وأنــت صغــر لغايــة دلوقــت ماشــي صــاروخ! وعلــى طــول 
بتنجــح زي القطــر – قطــار الســكة احلديــد - داه إيــه داه لــو أبــوك دكتــور يف 
املدرســة اللــي أنــت فيهــا مــش هتمشــي فيهــا كــده، صــاروخ مطلــوق وحمــدش 

قــادر يوقفــه. 
- مل متــر إال دقيقتــن فقــط، وأبــواي شــغال رغــي وحســد وإال البــاب خبــط، 

وكان زميلنــا طــارق علــى البــاب .
- السام عليكم اي عم ازيك عامل ايه، وازيك اي يونس عاملن ايه؟ 

- اتفضل اي طارق.. البيت بيتك. 
- معلش أان جيت يف وقت متأخر شوية بس أان عارف إنك بتسهر. 

- وال يهمك اي طارق تيجي يف أي وقت. 
- عندي ليك خر مش كويس اي صاحي. 

- قول اي وش الفقر قول. 
- أنــت ســقطت – رســبت - يف اجلامعــة، ودي أو مــرة تســقط فيهــا اي 
صاحــي مــن يــوم مــا دخلناهــا مــع بعــض حــى كل زمايلنــا مصدقــوش اللــي 

حصــل، ألنــك طبعــا واااابــور مذاكــرة. 
- فجــأة.. ولقيــت أبــواي.. وقــع علــى األرض مــن الضحــك، وحاطــط) وضــع( 
إيــده علــى وشــه الــذي حتــول إىل لــون الطماطــم ومــش قــادر يفتــح عينــه مــن 

كــر الضحــك.
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الكلــب اي راجــل اي ابرد..  ابــن  ِســري –ســريريت- عملتهــا اي  قلتلــه يف   -
فيــه حــد يســقط ولــده، ونظــرت لــه نظــرة غضــب وغــل وقلتــل لــه: ضيعــت 

مســتقبلي اي أابااه.. عايــز تضيعــي وختليــي فاشــل زيــك. 
- رد أبــوي: مــا أان قلتلــك اي ابــن الكلــب، لكــن أقــول إيــه أهبــل زي أمــك، 

عايــز تتحــدى أبــوك، طايــب قابــل واســتحمل. الكبــر كبــر اي واطــي. 
- قلتلــه.. وأان يف قمــة الغضــب: أان أول مــرة أشــوف انس زي كــده، داه أان 
مــن يــوم مــا أتولــدت وال مــرة شــفتك رحــت للدكتــور ولــو مــرة واحــدة.. وال 
منتلــك نومــه علــى الســرير، حــى الكحــة اي راجــل وال مــرة كحيــت قدامــي.. إيــه 
املناعــة اللــي عنــدك تقولــش حديــد وال صبــة خرســانة.. طايــب حــى خدلــك 

لطشــة بــرد زي النــاس.. ال شــتا وال صيــف وااابــور ســكة حديــد. 
- ضحــك أبــوي: كل حماوالتــك فاشــلة زيــك.. اي ولــدي الكبــر كبــر، ويف 
نــص كلمــة الكبــر التانيــة شــنق مــن كــر الضحــك.. وبقــي الســعال شــغال 

مــش راضــي يوقــف، وفجــأة أبــوي مقــدرش ايخــد نفــس.
- طلبنــا اإلســعاف.. شــالوه علــى املستشــفى ورقــد أســبوعن فيهــا.. ملــا كان 

هيمــوت مــن كتمــة النفــس. 
- بعــد مــا فــاق مــن الغيبويــة اللــي كان فيهــا قلــي: عملتهــا اي واطــي.. عايــز 

متــوت أبــوك اي ابــن الكلــب. 
- قلتله: أان قلتلك من األول " هتحسدين هحسدك " 
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أنا رجل حسود
اي مجاعــة أان حســود وعنيــا مبتفرقــش بــن قريــب وال بعيــد، وال صاحــب وال 
عــدو، أرجوكــم وحيــاة املســيح مــا حتكــويل علــى أي حاجــة  أان والعــدرة أُم 
النــور خبــاف عليكــم حمــدش يكلمــي عــن أي حاجــة.. ختــص حياتــه، وال عــن 
أي حاجــة تشــروها أو تبعوهــا.. حــى أكلكــم وشــربكم متحكوليــش عنــه .

- عماد: اي حبايي.. أان خايف عليكم مي ومن عيوين أان واملسيح احلي.. 
حســود وعينــاي ملهــاش حــل،  فهــي أشــد حــرارة مــن حــرارة الشــمس ومــن 

الفلفــل املولــع انر .
- عمــاد: أان جربــت داه بنفســي أكثــر مــن مــرة، فاحلــال يــزداد كل يــوم ســوء، 

ومفيــش مفــر مــن عيــوين.. فاحــذروين. 

هــذا صديقنــا عمــاد ذو الوجــه املبطــوط، فوجــه عمــاد مدبــب، وأنفــه عريضــه، 
وعيناه تكاد ال تظهر من صغر حجمها، انهيك عن صوته اخلشــن اجلهور، 
أنــه أوســم رجــل علــى وجــه الكــرة  يظــن عمــاد كمــا يظــن معظــم الشــباب 
األرضيــة، رغــم الشــبه الكبــر بينــه وبــن إحــدى الشــخصيات الكرتونــة الشــهرة 
يف عــامل الكرتــون " العــم بطــوط " إال أنــه يــرى نفســه وســيم رغــم أنــف اجلميــع، 
كاد عمــاد أن يقتــل نصــف بنــات الكنســية بســبب تطوعــه يف فريــق الكشــافة 

داخلهــا .

انتمــاء عمــاد للكشــافة مل يكــن هلل والوطــن كمــا كنــت أظــن مــن قبــل ولكــن 
جــاء التحاقــه ابلكشــافة مــن أجــل رؤيــة البنــات، كان عمــاد جيلــس كل يــوم 
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أحــد مــن كل أســبوع علــى ابب الكنيســة الكبــرة يف قلــب مدينتنــا وهــو يظهــر 
أنــه ينظــم دخــول املصلــن يــوم األحــد خميفــا مــا يف قلبــه عــن أعــن النــاس، 
فاجلميــع أييت للصــاة يف أهبــى صــورة وخاصــة النســاء والفتيــات املقبــات 
علــى الــزواج الــايت يدخلــن الكنيســة للعبــادة، أو لقــاء الصديقــات، أو طمعــا 
يف زجيــة أو حــى خطوبــة مــن أحــد الشــباب، إال أهنــن يصــن ابللعنــة، أال 
وهــي عــن عمــاد الــي ال تســد وال تــرد، فتصيــب مــن تصيــب وكل واحــدة 
منهــن وحظهــا وحســب قــدرة الشــعاع الــذي انطلــق حنوهــا مــن قاعــدة عمــاد 

الصاروخيــة البالســتية. 

كنــا جنلــس ذات يــوم جمتمعــن يف أحــد املقاهــي الشــهرة يف وســط املدينــة، 
وعمــاد جيلــس حزينــاً صامتــاً ال يتفــوه ولــو بكلمــة واحــدة، رغــم احملــاوالت 
املضنيــة الــي بذلناهــا معــه كــي يتكلــم، ولكــن مجيــع احملــاوالت ابءت ابلفشــل، 
فــكان الصمــت لــه لغــًة، فجلــس عمــاد يئــن كمــا يئــن املريــض مــن شــدة اآلمل 
وهــو يؤنــب نفســه علــى مــا وصــل إليــه مــن حــال، فقــد أصبحــت عينــاه ال 
تقاوم،كون كل من يقع يف مرماه مصاٌب مصاٌب ال حمالة، فلنا له: ال هتول 
األمــور وفــك عــن نفســك شــوية.. هــو اي ابــن احلــال أنــت إبيــدك حاجــة، 
وبعديــن إحنــا صحابــك وأكــر انس عارفينــك وعارفــن اللــي بيحصــل معــاك.. 
داه صدفــة مــش أكــر، ربنــا بــس هــو القــادر علــى كل شــيء.. هــو اللــي 
بيصيــب وهــو اللــي بيحمــي، ومــش بعنيــك، أو بعــن غــرك ماشــية النــاس، 

فالكــون كلــه بيدبــره ربــك. 

- عمــاد: ال ال.. أان جربــت داه بنفســي أكثــر مــن مــرة، فــأان حســود حســود 
وعنيــا وحشــة، وعشــان أثبــت ليكــم داه اان عايــز كلهــم تبصــوا هنــاك للســت 

اللــي جــااي مــن بعيــد دي. 
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- فينهــا دي اي عمــاد.. أنــت اي واد اتصطلــت وال ايــه ! أنــت الظاهــر عليــك 
خيالــك جننــك. 

- انتوا عميتوا الي ماشية قدامنا دي اللي ماسكة يف ايديها عيل صغر.
- أه أه ماهلا دي شكلها جموزة، وشكل الطفل اللي بن اديها داه أبنها. 

- عمــاد: عارفــن اللــي يشــوفها يقــول لســه مــا دخلتــش دنيــا.. معقــول اي 
ابيــن عليهــا ال جــواز، وال خلفــة..  جدعــان... دي جمــوزة وخملفــة ومــش 

امللــن.  عامــل زي  ارزاق، شــايفن جســمها 

مــا أن فــرغ عمــاد مــن كاماتــه الاذعــة الــي أطلقهــا حــى ســقطت املــرأة بعــد 
أن تعثــرت خطوهتــا، فارتطمــت ابألرض ارتطامــاً عنيفــاً أســقطها، وأســقط 
ابنهــا عليهــا فُأغشــيا عليهــا.. إلرتطــام رأســها ابألرض بعنــف، وراح اجلميــع 

ُيســِعفوهنا. 

- خيــرب بيــت أبــوك اي عمــاد، وخيــرب بيــت أم عنيــك اي شــيخ.. أنــت ايــه.. 
ملكــش حــل اي ابــن اجلزمــة. 

اللــي مكنتــوش مصدقــن طايــب فاكريــن زميلتنــا  أنتــوا  - مــا اان قلتلكــم.. 
اللــي كانــت معــاان يف اجلامعــة.  هايــدي 

- ماهلا هايدي اي ابن الفقرية. 
- أان شــفتها مــن كام يــوم.. كانــت البســة حتــة ديــن بنطلــون يطــر العقــل.. 
بنطلــون قصــر وضيــق.. حتســه أهنــا البســاه ابلصابونــة والبنــت قعــدت قدامــي 

فظهــر منهــا مــا ظهــر، أان طبعــا منزلتــش عيــي مــن عليهــا، بصراحــة يعــي. 
- فجــأة لقيــت البنــت خبطتهــا عربيــة زي األفــام ابلظبــط.. شــالتها مــن 
علــى األرض شــيل.. بعــد مــا طرهتــا يف اهلــواء، وانضربــت علــى األرض زي 

الكــرابج ابلظبــط. 
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- هو انت اللي كسرهتا اي ابن الفقرية.
- مل يتمالــك اجلميــع نفســه مــن الضحــك، فصحنــا مجيعــاً خيــرب بيــت أم 

عنيــك اي عمــاد.
- فضحكنــا.. علــى قــدرات عمــاد.. إال أن حزنــه أوقفنــا حلظــات.. لكــي 
هُنــدءُه.. ممــا أصابــه مــن ضيــق، معلــش اي عمــاد بــرده ممكــن تكــون صدفــة علــى 

الرغــم مــن قناعتنــا التامــة مــن قــدارت عيــون عمــاد. 
- طايــب فســروا يل مــا حــدث بزميلتنــا أمــاين، أمــاين زميلتنــا القصــرة اللــي 

رجليهــا مليانــة، أنتــوا عارفــن حصلهــا ايــه. 
- أه إيدها اتكسرت. 

- متاما حلو خالص إيديها اتكسرت، طايب اتكسرت ليه! وازاي؟ 
- متقلــش اي عمــاد إنــك أنــت الســبب، متــام أمــاين اديهــا اتكســرت، وهــي 
دلوقــت يف اجلبــس ولســه مطلعتــش مــن املستشــفى وانميــة هنــاك ليهــا كام أكثــر 

مــن أســبوع هنــاك ومــش هتطلــع دلوقــت. 
- بس اي عماد أنت مشفتش أماين من فرة طويلة من أايم اجلامعة. 

- عمــاد: مــا هــي املصيبــة إين شــفتها ابلصدفــة يــوم احلــادث، واي ريتــي مــا 
شــفتها.

- يطأطأ اجلميع رأسه: شفتها اي عماد. 
- يهلــل عمــاد أيــون، شــفتها يــوم احلادثــة كنــت واقــف قــدام مطعــم علــي اباب 
عشــان كنــت هشــري فطايــر مــن هنــاك وابلصدفــة لقيــت أمــاين طالعــة مــن 

البيــت اللــي فيــه املطعــم. 
- املهم إيه اللي حصل. 

- اللــي حصــل حصــل.. طلعــت امــاين مــن البيــت خبطتهــا بعــن ملــا شــفت 
رجليهــا، وهــواب.. طــارت أمــاين علــى الســراميك اللــي قــدام البيــت، وكل ســنة 

وانتــوا طيبــن.. اتكســرت خالــص. 
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- بس بصراحة كان حلوة قوي يف اليوم داه مقدرتش احوش عيي عنها. 

خيــرب بيــت أم عنيــك اي عمــاد، اي أخــي داه القــدر متحملــش علــى نفســك 
فــوق طاقتهــا، أنــت مظلــوم اي عمــاد.. خيــرب بيــت أمــك اي عمــاد شــطبت 
مــا حــدث لضحــااي عمــاد  مــن كثــرة  البلــد.. ضحكنــا مجيعــاً  بنــات  علــى 
فالرغــم مــا ابح بــه، إال أننــا مل خنــف منــه وأخــذان كامــه علــى أنــه مزحــة 
ليــس أكثــر الشــيء املدهــش والغريــب يف نفــس الوقــت، والــذي يــكاد أال 
يصــدق أن عمــاد حســد نفســه! نعــم لقــد حســد عمــاد نفســه، فســقط عمــاد 
فريســة لعمــاد، ذات يــوم اســتحم عمــاد ابملــاء الســاخن، وبعــد أن فــرغ مــن 
اإلســتحمام.. وقــف أمــام املــرآه.. مبتهجــاً فرحــاً بنفســه واســتقامة جســمه، 
وعضاتــه الــي توهــم إهنــا مفتولــة وهــي غــر موجــودة، فقــال عمــاد عــن نفســه 
لنفســه: إيــه اي واد اي عمــاد احلــاوة واجلمــال والعضــات دي.. اي واد اي 
شــديد.. ال فعــا شــديد شــديد.. خــرج عمــاد إىل عملــه، وهــو يف طريقــه 
تصطــدم ســيارته بشــاحنة كبــرة وتســبب حــادث مــروع يف الطريــق، ليصــاب 
عماد إبرجتاج يف املخ، وكســر يف اليدين والســاقن ومكث يف املستشــفى بن 
احليــاة واملــوت ملــدة جتــاوزت الثاثــة أشــهر، خيــرب بيــت ام عنيــك اي عمــاد.
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تالقيه اشترى نص المنصورة 
كنــت أجلــس ذات يــوم يف مقــر عملنــا إبحــدي اهليئــات احلكوميــة، وتطرقنــا 
ظــل  املاليــة يف  أمــوران  تدبــر  املرتبــات وكيفيــة  عــن  اجلالســن  مــع  للحديــث 
تقــع علــى كاهلنــا، وخاصــة مــن  الــي  ضعفهــا وكثــرة اإلنفــاق واملصروفــات 
كان لــه عائلــة وأوالد ينفــق عليهــم، وبينمــا حنــن نتحــدث إذ جذبنــا احلديــث 
عــن املديــر املــايل لشــركتنا، والــذي كان يتقاضــى راتبــاً كبــراً يصــل لــــ10000 
جنيــه، فاملرتــب كبــر مقارنــة ابآلخريــن مــن املديريــن، كان مــن بــن احلاضريــن 
الطــرف األخــر  نتحــدث عنــه، وعلــى  الــذي كنــا  املــايل  املديــر  زوج أخــت 
زميــل لنــا لــه ابع طــول يف احلســد.. زوج أخــت املديــر املــايل ويدعــى عمــرو 
عبدالفتــاح، وكان عمــرو رجــل جتــاوز األربعــن خريفــاً، وكان طويــل القامــة  ذو 
كــرش ممــدود كالربــوة العاليــة، ولــه لســان طويــل كرقبــة الزرافــة، وميلــك فــكاً 
مفتــوح طــوال الوقــت يتحــرك ابســتمرار وال يتوقــف، إمــا مــن كثــرة الــكام 

والصرصــرة، أومــن كثــرة األكل واملضــغ.

صاحــب العيــون اخلارقــة املتلهبــة وأحــد كبــار احلســاد يف اهليئــة و يدعــى احلــاج 
ســيد عبداحلفيــظ، وهــو متجــاوز األربعــن، ولــه عيــون غريبــة بعــض الشــيء 
ابلــكاد تــرى مثلهــا، فعيونــه ســوداء ابهتــه ُأختلــط فيهــا الســواد ابلبيــاض حــى 
يكــون  عبداحلفيــظ..  ســيد  احلــاج  يقــف  عندمــا  ابهتــه،  رماديــة  ًأصبحــت 
كالشــجرة املائلــة، أو كأنــه عمــود إانرة قــد ُكِســَر ومــال انحيــة اليســار قليــًا، 
فهــو غــر مســتقيم يف وقفتــه  يضــع احلــاج ســيد بعــض النقــوش الفرعونيــة علــى 
منبــع  أن  والغريــب  دائــرة احلســد،  الوقــوع يف  يديــه وكتفــه.، وذلــك خشــية 
احلســد خيشــى احلســد، ومل تقتصــر مواهــب احلــاج ســيد علــى احلســد فقــط، 
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بــل مشلــت صفتــن أخرتــن مهــا الكــذب والتضليــل، فهــو يكــذب دومــاً كمــا 
تكــذب األبــل. 

- قــال صاحــب القــدرات اخلارقــة الــي ال تكــف عــن إيــذاء النــاس، فاحلــاج 
ســيد حيــاور عمــرو عبدالفتــاح: مسعــت إن أخــو املــدام ظروفــه مراتحــة ومرتبــه 

كبــر. 
- يــرد عمــرو علــى ســبيل الفشــخرة: طبعــا.. لــو مكنــش داه مرتبــه عــايل، 
مــن يبقــى مرتبــه عــايل يف اهليئــة دي.. إذا كان مفيــش ال كبــرة وال صغــرة إال 
وبتعــدي عليــه، ومتنســاش كمــان خرتــه الكبــرة يف اإلدارة.. داه كان شــغال 

فــرة كبــرة يف اخلليــج فهــو مســريح مســريح. 
- طأطــأ احلــاج ســيد رأســه: هــو كمــان كان شــغال يف اخلليــج قبــل مــا جيــي 

هنــا. 
- عمرو: نعم، من فرة كبرة. 

- احلــاج ســيد: وكان بياخــد كام علــى كــده يف اخلليــج؟ أكيــد ثاثــة، أو 
الشــهر.  مخســة أآلالف جنيــه يف 

- عمــرو: اي رجــل أقلــك مديــر! تقــول مخســة أالآلف.. داه كان بياخــد مبلــغ 
كبــر، أان خايــف أقلــك يغمــى عليــك لــو مسعتــه أو قلبــك يوقــف فجــأة. 

- احلــاج ســيد حبســرة: قــول اي أخــي قــول، مــا القلــب واقــف واقــف.. مــن 
اللــي إحنــا فيــه.. جــات علــى نســيبك اشــجيي اي ســيدي اشــجيي، وقــويل 

كان بياخــد كام يف اخلليــج؟! 
- عمرو: أبدا! تقريبا حوايل 2500 دينار كويي. 

- احلــاج ســيد 2500 وكمــان دينــار وكويــي، والدينــار بـــ25 جنيــه يعــي تقريبــاً 
مرتبــه يف الشــهر يعملــه ابملصــري حــوايل 60 ألــف جنيــه أو أكثــر ! وكمــان 

كل شــهر! 
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- احلــاج ســيد: وإيــه اللــي جابــه الفقــري داه هنــاك! جــاي يعمــل إيــه يف الفقــر 
اللــي إحنــا فيــه! تاقيــه علــى كــده اشــرى نــص املنصــورة ! 

مــش زي حالتنــا  عــم رجــل انصــح..  داه اي  عبدالفتــاح: ال ال،  - عمــرو 
بــدل مــا يشــري ويتعــب دماغــه.. راح حــط فلوســه كلهــا يف البورصــة، واهــي 
بتجيــب فلــوس وهــو انمي يف البيــت.. ال أكلــت وال شــربت، وال تعبــت وال 
دوشــة دمــاغ، وأهــي فلــوس بتجيــب فلــوس! وممكــن لــو األســهم بتاعتــه رفعــت، 

تضــرب معــاه يبقــى مليونــر يف دقيقــة! 
- احلــاج ســيد يف حســرة: تضــرب وترفــع يعــي.. هــو كان انقــص فلــوس.. 
زي  وبتنــزل  بتعلــى  ألهنــا  ختســر..  دي  األســهم  ممكــن  مــش  بــس  أرزاق.. 
مــا بتقــول وبنســمع يف التلفزيــوانت.. يعــي إحنــا بتــوع برصــة، وأكيــد وقتهــا 

بيتــه.  هيتخــرب 
- عمــرو: اي عــم.. داه رجــل انصــح، هــو غــي زيــك.. هرمــي الفلــوس يف 
أســهم وخــاص، داه بيحطهــم يف األســهم الرحبانــة أصلــي البورصــة دي كلهــا 
عاقــات ومعــارف، وهــو مقلكــش علــى العاقــات وال علــى املعــار كلــه عايــز 

خيدمــه. 
- يهــز احلــاج ســيد رأســه: مــن انحيــة انصــح، فهــو انصــح هــو انصــح بعقــل.. 

داه طبعــاً عمــره مــا هيفقــر أبــداً.. وال هيبقــى حمتــاج حلاجــة. 
أان  متليــك..  وال  إجيــار  دي  معــاه  اللــي  اجلديــدة  الســيارة  ســيد:  احلــاج   -
بيتهيــأيل إهنــا اجيــار.. ألن شــكل مثنهــا غــايل، حــى األكيــاس الباســتك.. 

بتاعتهــا.  الكراســي  مغطيــة  لســه 
- عمــرو عبدالفتــاح: إجيــار! إجيــار إيــه؟ اي أبــو إجيــار، هــو واحــد زي داه 
يركــب عربيــة إجيــار ليــه.. مــش معــاه فلوســها مثــا، وإذا داه مــا قــدر يشــري 
ســيارة جديدة موديل الســنة.. من يقدر يشــريها.. طبعاً دي ســيارة جديدة 
ومــن الوكالــة، اســتلمها اليــوم الصبــح.. وداه أول يــوم جيــي الشــركة ابلســيارة 
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اجلديــدة.  
- يضحــك احلــاج ســيد عبدالفتــاح: مــش كفايــة فلــوس البورصــة.. كمــان 
ســيارة جديــدة، ومــن الوكالــة أرزااااق يســتاهل وهللا داه مديــر اي عمــي احلــاج، 

ومرتبــه كبــر.

خــرج املديــر مــن شــركته يف هنايــة يــوم العمــل فعطبــت بــه ســيارته اجلديــدة يف 
عــرض الشــارع وأوقــف املــرور دون إبــداء أســباب، فمــا كان منــه إللــى أن 
اتصــل بتوكيــل الســيارات الــذي أشــرى منــه ســيارته مســتنكراً مــا عصــف هبــا.

يندهــش العاملــن يف توكيــل الســيارات مــن هــذا العطــل الغــر مــرر، ويرســلوا 
على الفور طاقم الصيانة الفنية ابلوكالة.. ليجد الطاقم الفي شــيء يســتحيل 

حدوثــه بطاريــة الســيارة تلفــت متامــاً دون ســبب رغــم أهنــا جديــدة. 

- عاد الرجل إىل بيته.. يضرب كفاً على كف، وهو ال يصدق ما حدث!! 
فقابلتــه زوجتــه وعامــات احلــزن علــى وجههــا: مالــك اي أم العيــال !؟ فيــه إيــه؟ 

شكلك متغر. 
- زوجــة املديــر: وهللِا مــش عارفــه؟ فيــه إيــه! فجــأة حســيت جســمي ســخن، 

وبتنفــس ابلعافيــة. 
- املدير املايل: يا بينا نروح للدكتور. 

- وأثنــاء تبــادل احلديــث بــن الــزوج والزوجــة، تدخــل بنــت املديــر املــايل وهــي 
يف قمــة اإلهنيــار، والدمــوع تــذرف مــن عينيهــا، املديــر املــايل يف ايــه اي ســارة؟ 

إيــه اللــي حصــل؟ ليــه اي بنــي الدمــوع دي كلهــا؟ 
- ســارة: أان ســقطت – رســبت - اي اباب، أان ســقطت اي مامــا، اي انس أان 
أســقط! حــد يصــدق الــكام داه! فيــه حــد ممكــن يتخيــل كــده! واحــدة أول 

الدفعــة كل ســنة تســقط أزاي؟ أان هجنــن اي انس.
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- ويهاتــف املديــر املــايل شــخصا مــن شــركة الوســاطة املاليــة والــي مــن خاهلــا 
يتعامــل مــع البورصــة خيــره أنــه اســهمه، والزم تلحــق نفســك وتبيــع. 

- هبطت! ازاي! معقول الشركة دي ختسر. 
- داه اللي حصل اي حممد بيه. 

- واحلل؟ 
- احلل الوحيد، إنك تلحق نفسك وتبيع وأبسرع وقت. 

- أان معنديش مشكلة بس أبيع بكام؟ 
- السهم هبط لُعشر قيمته الشرائية؟ 

- يعي أان كده اخترب بيي. 
- معلش اي حممد بيه أنت عارف البورصة. 

- اشوف وارد عليك، مع السامة. 
- مع السامة.

- أم العيالتحدث زوجها املنها، فيه ايه اي حممد؟ 
- مصيبة اي ليلى. 

- خر كفاان هللا الشر. 
- فلوسنا كلها راحت. 

- راحت إزاي. 
- كل شقاان اللي يف البورصة ضاع. 

- ضاع، اي خر أسود. 

فجأة تنهار ليلى فتسقط على األرض،فيستدعي زوجها الطبيب يف ُعجالة، 
وبعــد أن أجــرى الكشــف علــى املــرأة، طلــب منــه ســرعة نقلهــا إىل املستشــفى، 
وأبســرع وقــت ممكــن إلجــراء بعــض التحاليــل واألشــعة، ويف املستشــفى كانــت 
املفاجــأة.. فبعــد إجــراء التحليــل تبــن أن الزوجــة ُمصابــة ابملــرض اخلبيــث - 
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الســرطان - الــذي انتشــر يف جســدها، وبعدهــا مل متكــث علــى قيــد احليــاة إال 
شــهراً واحــداً بعــده فارقــت احليــاة.. اتركــًة خلفهــا زوج وأبنــاء بؤســاء يعتســرهم 

اآلمل، فــكل ذلــك كان بســبب أبــو عيــون مولعــة احلــاج ســيد عبداحلفيــظ.
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لهليطة وأبو وش عريض
شــاء القــدر أن ألتقــي بعــد ُعمــٌر مديــد مــع بعــض زمــاء الدراســة أثنــاء ســنوات 
عملــي يف إحــدى الــدول العربيــة ومنهــم هلليطــة وأبــو وش عريــض.. هلليطــة 
زميــل الدراســة القــدمي الــذي أعرفــه منــذ أمــد بعيــد، والــذي مل ينفــض الــراب 
مــن علــى جســده.. رغــم تغــر احلــال مــن احملــال إىل أحســن حــال، هلليطــة.. 
مــن أتعــس النــاس الذيــن تعرفــت عليهــم يف حيــايت، فهــو جمموعــة مركبــة مــن 
لــكل  النفســية املعقــدة، فهــو ال يتمــى اخلــر إال لنفســه ويكرهــُه  األمــراض 

النــاس، كمــا أنــه ينكــر أي فضــل أو نعمــة يعيــش فيهــا.

القــدرات العجيبــة الغريبــة علــى إيقاعــك يف دائــرة  هلليطــة.. مــن أصحــاب 
الكآبــة، وكأنــه منــوم مغناطيســي ُيســرب إليــك الكآبــة رويــدا رويــدا حــى تقــع 
الفريســة يف شــبكة الصيــاد دون أن تشــعر.. وبعدهــا جتــد  تقــع  فيهــا كمــا 
هلليطــة يتحكــم يف مجيــع أوصالــك فتصبــح أثــر لكآبتــِه.. مقيــداً بساســلها، 
فمهمــا كانــت قوتــك وعزميتــك.. فلــن تســتطيع اإلفــات، أو اهلــروب مــن هــذه 
الكآبــة، فلــو جلســت معــه ولــو ملــرة واحــدة ســتصاب ســتصاب ابلكآبــة ال 
حمالــة، فهــو كثــر الشــكوى مــن كل شــيء وخاصــة قلــة املــال وندرتــه، رغــم أن 
هللا يســر لــه احلــال ومنحــه أايه مــن حيــث ال حيتســب، وللهليطــة نظريــة يف 
املــال مفادهــا أن املــال يُعطــى ملــن ال يســتحقه.. رغــم أن ذلــك جحــود بنعــم 

هللا نســأل هللا أن يعيــذان أايه.

فيــه هلليطــة: فاكــر اي صاحــي أايم  قــال  يــوم..  بيننــا ذات  - دار حديــٌث 
زمــان.. إييــه أايم، آه وهللا أايم، كان كلهــا فقــر ونكــد وعــذاب ومــرار طافــح، 
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داه الواحــد مكنــش القــي بطنيــة يتغطــى بيهــا يف الثاجــة اللــي كنــا عايشــن 
فيهــا أايم الشــتا زمــان، هللا يقطعهــا دي أايم. 

- حلمــد هلل أايم ومــرت علــى خــر.. املهــم إن الدنيــا أتعدلــت، ومــن أحســن 
ألحســن.. كنــا فــن وبقينــا فــن. 

- مــا أنــت شــايف النــاس اللــي مديهــا ربنــا وموســع عليهــا، ِعنــدك صاحبنــا 
حممــود أهــوه، فاكــره مــن يــوم مــا أتولــد، وبركــب عربيــات أبــو املرحــوم، َعملــي 
فيهــا مــن بيــت، وهــو أصــا عيــل واطــي، داه مــن النــاس اللــي إتولــدت ويف 
إيديهــا ملعقــة دهــب، يقــول ألبــوه هــات يديلــه، وال شــايل هــم مصاريــف وال 
تعليــم وال لبــس وال جــزم، داه ابــن اجلزمــة.. كان كل شــهر جيبلــه جزمــة مــن 
املــول املشــهورة اللــي يف احملافظــة تقــول أبــو املرحــوم تربيــة حمافظــات، وإحنــا.. 
واحلمــد هلل.. عارفــن البــر وغطــاه، وكمــان عارفــن اللــي حتــت الغطــا إيــه، 
مــش كفايــة اتكتــب علينــا الغلــب والشــقا.. مــن يــوم مــا أتولــدان، هوهنــا مــن 

عنــدك اي مهــون. 

اي تــرى مــا ســبب تســميته بلهليطــة؟ لقبــه أصدقــاؤان القدامــى ابللهليطــة.. 
كنايــة عــن الديــك الــذي ظهــر يف فيلــم " أنــكل زيــزو حبيــي" للفنــان حممــد 
صبحــي عندمــا ســرق خالــه زيــزو - العــم مدبــويل - أو مبلــويل كمــا كان يناديــه 
رجــل الباديــة، لقــد ســرق العــم مدبــويل بعــض اأَلعشــاب الشــيطانية مــن إحــدى 
نســاء الباديــة، وأطعــم هبــا ديكــُه اهلزيــل الضعيــف هلليطــة.. الــذي حتــول بعــد 
تناولــه األعشــاب إىل وحــش كاســر، فتضخــم وكــر حجمــه بقــوة مفعوهلــا حــى 

صــار العمــاق هلليطــة. 

هلليطــة زميــل اأَلمــس حتــول بســبب عاداتــه الســيئة يف الطعــام إىل كائــن ال 
يغلــق فمــه إال عنــد النــوم، فطــوال الوقــت أيكل بــا كلــل أو ملــل، مث يشــكو 
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مــن ســوء اهلضــم وانتفــاخ البطــن واألرداف والــزايدة املفرطــة يف الكــرش والفشــة 
واملصــران واملمبــار، حــى الوجــه مل يســلم مــن اإلنتفــاخ، وكأنــه غريــق أخرجــوه 

للتــو مــن املــاء بعدمــا انتفــخ جســده مــن كثــرة مــا شــرب مــن املــاء.

- كانــت احلــوارات بيننــا وبــن هلليطــة كثــرة طويلة،فــذات يــوم حتدثــت معــه 
طويــا، فبــدأ هلليطــة احلــوار كمــا يبــدأ دومــاً: عــارف اي صاحــي.. الواحــد 
بيجــوع كتــر يف الشــتاء.. طبعــا الــرودة بتاعــة اجلــو.. بتخلــي اجلســم حمتــاج 

طاقــة، والطاقــة اي صاحــي بتيجــي مــن فــن؟ 
- طبعــا مــن األكل.. عشــان كــده الواحــد بيــاكل خفيــف خفيــف.. املهــم مــا 

يقطعــش األكل عشــان الطاقــة مروحــش منــه. 
- وهللِا نظرية غريبةاي هلليطة أول مرة أمسع عنها.. بس ممكن برده، داه أنت 

حنكك )فمك( مش بيتقفل اي هلليطة.. ال ليل وال هنار. 
- أعمل ايه اي صاحي الطاقة اي صاحي الطاقة. 

- يعــي الطاقــة لــو ضعفــت النــور هيقطــع اي عــم هلليطــة.. كــر دماغــك.. 
أنــت عيــل مفجــوع أصــا متخبيــش فجعــك يف الطاقــة. 

- بــرده اي صاحــي، هــو أان ابكل زي فلفــل اللــي عامــل زي الســاعة، داه 
بيــاكل مرتــن وثاثــةو أربعــة يف اليــوم الواحــد، وزي مــا أنــت شــايفه.. عامــل 
زي الفتلــة إزاي، أمــا أان، فــاألكل بيطلــع عليــا.. يعــي لــو أكلــت شــوية رز 

تاقــي بطــي اتنفخــت. 
- فلفــل ايكل قــدك مرتــن ثاثــة.. اي شــيخ حــرام عليــك وأنــت اتكل شــوية 

رز تتنفــخ، قصــدك.. شــوال رز علــى حلتــن خضــار. 

هلليطــة مــن املتعلمــن األوميــن.. الذيــن اهنــوا عاقتهــم ابلقــراءة بعــد انتهــاء 
الدراســة، ومــن جهلــه مبقاليــد األمــور، يــرى كل مــن أنعــم عليــه ربــه لــص.. 
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جــى مــا ملكــُه مــن مــال جــراء الســرقة والتكســب الغــر مشــروع، وهــو الوحيــد 
العصامــي الشــريف العفيــف علــى وجــه الكــرة األرضيــة.. الــذي بــى نفســه 
بنفســه، وهــو املســكن الــذي تعــب وكــد مــن أجــل القليــل مــن املــال، فرغــم 
مــا أفــاء هللا بــه علــى هلليطــة وأمثالــه وتغــر احلــال مــن احملــال إىل أحســن حــال، 
لكــن يبــدو أن ُيســر احلــال مل يُغــر شــيء مــن تلــك الشــخصيات الكرتونيــة الــي 

تنكــر نعــم هللا دومــاً.
 

- هلليطــة: مــا أنــت عــارف اي صاحــي احلــال والظــروف أهــي ماشــية ابلعافيــة، 
هنعمــل ايــه ووالد الكلــب ســرقن البلــد ومعاهــم فلــوس كتــر، وإحنــا ربنــا معــاان 

إحنــا بــس عايزينهــا تفتــح ولــو شــوية صغــرة عشــان نعــرف نــريب العيــال. 
- كان هللا يف العون اي سيدي.. كلنا عايزين السر ورضا ربنا وربك كرمي. 
- هلليطــة: آه وهللا ربــك كــرمي، مــا هــو كــرم ربنــا ظاهــر قــوي علــى الــواد فــايف 
– أخــو فلفــل- فاحتــه معــاه علــى البحــري.. شــغال يصــرف ويبحشــك يف 
الفلــوس هنــا وهنــاك.. حظــه حلــو زي مــا بيقــول املثــل.. قــراط حــظ وال فــدان 

شــطارة، هنعمــل ايــه أصلهــا أرزاق.
- مــا أنــت عــارف اخــواي وليــد.. اشــتغل معــاه كــذا ســنة.. بــس تقــول إيــه 
أخــواي عبيــط، شــوف أخــواي األهبــل فــن والــواد فــايف أخــو فلفــل فــن، داه 
حاطــط كل حاجــة حتــت ابطــه، الشــغل وصاحــب الشــغل، واللــي بيدخــل 
الشــغل واللي بيطلع من الشــغل.. كله يف جيبه وأخواي وليد مســكن يتحط 

حتــت البــاط.. تقــول إيــه أرزاق، والــواد فــايف مــن يومــه ابــن حمظوظــة. 

وفجــأة يــرن هاتــف جــرس اهلاتــف احملمــول مــن صديقنــا العزيــز فلفــل، آلــوو 
الســام عليكــم، وعليكــم الســام، أهــا اي فلفــل . هللا خيليــك اي علــي شــفلي 
معــاك 2000 جنيــه وبســرعة ألن أخــواي فــايف اتقبــض عليــه، وهــو حاليــاً يف 
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قســم الشــرطة حمجــوز هنــاك. 
- ايه اللي حصل؟ الشرطة مَشعت احملات ابلشمع األمحر.

- ليه؟ عشان كان عليه ضرائب كتر، أان يف الطريق إليك . 
- هلليطة: خر هللا ما أجعله خر.، فيه ايه؟ ! 

- تعــاىل نــروح لفلفــل دلوقــت وبســرعة، أخــوه فــايف اتقبــض عليــه، وهــو يف 
قســم الشــرطة دلوقــت. 

- هلليطــة: هــي دي أخــرة فــايف، وأان كنــت متوقعهــا عشــان البحشــقة هنــا 
وهنــاك .، وملــا الواحــد يقــول كلمــة احلــق النــاس بتزعــل . 

- أان: اي أخي هو داه وقته. 

يف الطريــق لقســم الشــرطة اســتمر احلــوار بيــي وبينــه فقــال هلليطــة: مسعــت أهنــم 
هيفرضــوا رســوم علــى اللــي شــغالن يف اخلــارج وأان عــن نفســي وهللا مــا هدفــع 

قرش. 
- اي حبيي.. دي اشاعات.. ملا يفرضوا رسوم ابقى اتكلم. 

- ايــب عليــا الطــاق ابلثاثــة مــا هدفــع وال قــرش، ويبقــى راجــل ابــن كلــب 
اللــي يدفــع قــرش، هــو ايــه.. فلــوس فلــوس.. معنــاش فلــوس اي عــم احلــاج.. 

إحنــا القــن انكلــوا، ملــا ندفــع فلــوس. 
- عايــزك بقــى تبقــى رجــل وتقــول الــكام داه قــدام النــاس، مــا هــو أنــت أكــر 
واحــد ســلي شــفته يف حيــايت إيــه اللــي أنــت عملتــه.. غــر بتــاكل وبتحــوش 

فلــوس، وعمــرك مــا كنــت بتعــارض، أو بتقــول رأيــك. 
- أنت بتستهبل اي عم احلاج.. عشان اتنفخ من الضرب. 

- ضــرب، وأنــت عملــت حاجــة عشــان تضــرب عليهــا ليــه هــو إحنــا قاعديــن 
فن. 

ابلــك..  ابيل  اللــي  الكلــب  والد  عارفهــم..  أان  أعمــل..  مــا  غــر  مــن   -
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مبرمحــوش حــد، يلعــن أبــو اللــي يكرهــم اي شــيخ، وبعديــن مــا تفضهــا ســرة اي 
عــم احلــاج عايزيــن ملــا ننــزل لعيالنــا.. ننــزل ســاملن مــن غــر مشــاكل. 

مــع مــرور الوقــت ونتيجــة خللفيتــه الثقافيــة الضيقــة أصبــح هلليطــة مــن املرضــى 
النفســين الذيــن يعانــون مــن مــرض مزمــن امســه الشــك واإلنــكار واإلســقاط 
النظافــة هجرهــا كمــا يهجــر  واإلمهــال والامبــااله يف كل شــيء، حــى أن 
اجملــذوب احليــاة، فرغــم حالــة هلليطــة امليســرة، إال أنــه ينكــر أنــه ميلــك املــال 
أو حــى يــراه، فأفقــده النكــران ابملــال رؤيــة مــا بــن يــداه، وراح ينظــر ملــا بــن 
يــد النــاس، ويف احــدى املــرات كنــا هنــم ابخلــروج أان وفــايف فقــال هلليطــة: انتــوا 
راحيــن فــن أنــت وفلفــل، كل يــوم طالعــن اي أخــوي مــع بعــض.. إيــه احلكايــة، 

أصلكــم أصحــاب اي عمــي احلــاج وأان اللــي غريــب وســطيكم . 

- أحنــا راحيــن نغــر جــو شــوية.. ممكــن نــروح نشــيش شــوية، وانكل أيــس 
كــرمي ونرجــع. 

فيــه..  عايــش  اللــي  احلبــس  مــن  شــوية  يطلــع  نفســه  الواحــد  آه.. وهللا   -
ويصــرف  دلوقــت  يطلــع  الواحــد  يعــي  قصــرة..  واإليــد  بصــرة  العــن  بــس 
فلوســه علــى القهــاوي مــش كفايــة األكل والشــرب، مــا املصاريــف دي ابعتهــا 
للعيــال.. واريــح نفســي مــن مصاريــف كل شــهر بــدل القعــدة علــى القهــاوي 
اي عــم احلــاج، واتكلــوا كمــان آيــس كــرمي، هللا يرمحهولــك أنــت وفلفــل.. أصلــه 

كان متعــود علــى اآليــس كــرمي اللــي مربيــن عليــه . 
- طايب إيه رأيك.. ما تيجي معاان وعلى حسايب. 

- إذا كان كده ممكن، ثواين أغر هدومي. 
- خرجنــا مجيعــا.. أان وهلليطــة وفلفــل، وبينمــا حنــن يف الطريــق نــرى بعــض 
أصدقــاؤان القدامــى جــزرة، فيلتقطــه هلليطــة مــن نظــرة واحــدة، مث يفتــح فمــه 
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املعفــن..  الــواد جــزرة  داه..  مــن  ابــوي،  داه اي  ايــه  توقــف:  ابلــكام دون 
عربيــة  راكــب  و  املعفــن،  ابــن  القــي ايكل  مــا كان  الفتــاح، وهللا  ســبحان 
كمــان.. هللا يرمحهولــك اي جــزرة وهللِا وعديــت وراكــت زملوكــة كمــان.. عــارف 
علــى كــده تاقيــه شــغال ســرقة ابــن اجلزمــة هللا ينــور، األكيــد شــغال ينهــب مــن 
الشــركة اللــي هــو فيهــا وعاملــي مــن بيــت، هللا يرمحلــك أبــوك اي جــزرة ملــا كان 

أقصــى أمنياتــه يركــب جنــب العرجبــي علــى العربيــة الــكارو. 

مــع مــرور الوقــت أصبــح هلليطــة حمرفــاً يف احلســد واحلقــد مســتخدما اإلســقاط 
منهجــاً، فـَُيســقط مــا بــه مــن صفــات علــى كل مــن حولــه، فيقــول هــذا خبيــل 
وهــذا حســود وذاك قليــل اإلميــان، عندمــا جتلــس معــه يف املــرة األوىل، جتــده 
دائــم التحــدث عــن النــاس الــي حتســد وحتقــد، فيزيــد يف الســرد والتكــرار دون 
لــه،  كلــل أو ملــل، فهــو الوحيــد وإخوتــه الذيــن أصيبــوا ابحلســد وتعرضــوا 
فيعتقــدون أن عيــون النــاس ترقبهــم وترصدهــم وحدهــم دون غرهــم، وبعــد 
مــرور وقــت قصــر تكتشــف أنــك الضحيــة والفريســة الــي وقعــت يف شــباك 

هلليطــة وأخوتــه.. الذيــن ال يرمحــون .

- هلليطة: عارف اي أبو الصحابة الواد جزرة داه عينه اي ســاتر ايرب وحشــة 
وحشــة، وعــارف اي صاحــي هــي النظــرة يدهالــك وكل ســنة وأنــت طيــب 

يقولــوا عليــك اي رمحــان اي رحيــم. 
- أان: اي ساتر ايرب.. للدرجة دي. 

- هلليطة: أوووه.. داه فظييع ملهوش حل، يف مرة كنت ماشي أان وإخوايت، 
راح ضــرب أخــواي وليــد عــن جــاب أجلــه، وكان هيمــوت مننــا يف الليــل، وأمــي 
تصــرخ، وأان اصــرخ، وإخــوايت يصرخــوا.. ملــا الشــارع كلــه إتلــم علينــا – اجتمــع 
حولينــا - ووليــد يصــرخ ويقــول: اي اخــوي اي اخــوي.. إحلقــي اي أخــوي.. 
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قطــع قلــي وهللِا، وكلــه بســبب ابــن الكلــب جــزرة وعينــه أمــه الوحشــة. 
- أان: ليه داه كله.. إيه اللي حصل. 

- هلليطــة: الــواد كان هيفرفــط مننــا اي عــم احلــاج.. بقلــك عينــه وحشــه قــوي، 
وحشــة اي عــم احلــاج.

- يســتمر هلليطــة يف احلديــث ليسرســل ويسرســل يف النميمــة.. إيــه داه، 
شــايفن اللي أان شــايفه، شــوفوا شــوفوا من داه.. الظاهر إن الواد داه نعرفه، 
اي ابــن الكلــب داه شــادي، آه منــك اي ابــن اجلزمــة عديــت راكــب شــبح، 
شــبح مــرة واحــدة، هللا يرمحهولــك وهللا وجــاه الزمــن وركبــت شــبح اي شــادي، 

شــبح، مــرة واحــدة. 

مل يكمــل هلليطــة ابقــي مجلتــه، فعلــى بُعــد خطــوات قليلــة ترتطــم ســيارة شــادي 
الشــبح ابلرصيــف، مث عمــود اإلانرة الــذي ينكســر نصفــن مــن قــوة اإلرتطــام، 
فتتصاعد األدخنة إىل أعلى، فركض رهط من الناس يف اجتاه الســيارة الشــبح 

الــي ارتطمــت ابلعمــود وحنــن معهــم. 
- هلليطــة: إيــه الصــوت الفظيــع داه اي صاحــي.. الــواد شــادي شــكله دخــل 
يف العمــود، مــا هــو عيــل ابــن جزمــة مــا ميشــي علــى مهلــه.. اإلفــرا وحــش بــرده 

اي صاحــي. 

- فلفــل: إجــري نشــوف ايــه اللــي حصــل وربــك بيســرها ولــو معــاك رقــم 
بيهــا.  اتصــل  اإلســعاف.. 

- حلظــات وإســعاف الطــواريء تصــل ملوقــع احلــدث لوجــود مستشــفى قريبــة 
مــن احلــادث، وبينمــا أنوارهــا متيــض يف أرجــاء املــكان معلنــة عــن نــداء اســتغاثة 
مل يســكت هلليطــة عــن الــكام، وهلليطــة ال يتوفقــف عــن الــكام: أهــي جــات 
الفقريــة.. مــش ســامع صوهتــا ألــف ســامة عليــك اي شــادي اي حبيــي، مــش 
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براحــة اي ابــن احلــال حــرام عليــك الســرعة دي، هتمــوت نفســك.

- فلفل: اي هلليطة.. داه قاطع النفس خالص. 
- هلليطية: أحسن.. خليه يغور يف داهية.. داه عيل ابن كلب مفري. 

وهكــذا وقــع القــدر، ووقعــت الفريســة يف شــباك عيــون هلليطــة الــذي ال يرحــم، 
وإن هــرب مــن شــباك هلليطــة فأيــن املفــر مــن عيــون إخوتــه؟.. الذيــن يقفــون 
ابملرصــاد وكأهنــم ضبــاع متوحشــة تنتظــر مــا تبقــى مــن فريســة األســد لتلتهمــه  

فلهليطــة صاحــب أشــد العيــون فتــكاً ودمــاراً، ألنــه هيحســدك هيحســدك.  

أنيت للطامــة الثانيــة وهــو كمــا يقــول املثــل "ابــن الــوز عــوام " وهنــا نقــول أخــو 
أبــو وش عريــض - هــو أخــو هلليطــة األصغــر، وهــو شــاب  الــوز عــوام - 
قصــر مكــر مكتــظ ابلشــحوم واللحــوم، وخاصــة يف منطقــة الوجــه.. الــذي 
يبــدو كالقرنبيطــة أو ككــرة احللــوى الــي خــرج منهــا عصــى أشــبه ابملصاصــة، 
اجلســد  مــن حيمــل  هــو  الوجــه  أن  تظــن  تــراه  عندمــا  العريــض  الوجــه  فهــذا 
وليــس اجلســد مــن حيمــل الــرأس عكــس تكويــن اجُلســمان البشــري، أبــو وش 
عريــض لــه صفــات غريبــة عجيبــة، إال أن أكثرهــا غرابــة هــو طريقــة طحنــه 
للطعــام، فعندمــا أيكل أبــو وش عريــض، والــذي تتحــرك عضــات وجهــه 
الــي ترتطــم ابلشــاطىء مــن كثــر االهتــزازات، وكأن جســم  البحــر  كأمــواج 
صلــب هــوى وســقط وســط بركــة مــاء راكــده، فحــرك املوجــات املائيــة الواحــدة 

تلــو األخرىحــى شــكلت دوائــر صغــرة فكبــرة. 
أبــو وش عريــض.. ليــس ذو كــرش كأمثــال البشــر بســبب كثــرة تناولــه الطعــام، 
بــل هــو علــى النقيــض، فالــذي ميتلــيء هــو وجهــه ورأســه وليــس معدتــه، فيــزاد 
الوجــه انتفاخــاً وانتفاخــاً وكأنــه بلونــة ماتــور ميــاه.. يتخيــل مــن يــراه للوهلــة 
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األوىل أنــه اســتبدل كرشــه بوجهــه، فكلمــا أكل وزاد يف طعامــه وشــرابه كلمــا 
انتفــخ وجهــُه وعــرض . 

أبــو وش عريــض كثــر الــكام والطحــن واملضــغ، فعضــات فكــه ال تتوقــف 
مثلــه مثــل أخيــه هلليطــة متامــاً، إال أن هنــاك مثــة إختــاف بينــه وبــن أخيــه، إذ 
أن ذو الوجــه العريــض فيلســوف ميــزج يف كامــه مــا بــن الشــعبيات والثقافــة 
يف  الكامنــة  احلقيقــة  بذلــك  خافيــاً  مثقــف..،  أنــه  إحيــاء  ليعطيــك  العامــة، 
تفكــره  فــكل  مــن اجلهــل،  يقبــع يف وادي  أنــه شــخص  ســريرته، أال وهــي 
وثقتافــه تصــب يف هنــر الطعــام والشــراب واملــال.. انهيــك عــن بعــض الصفــات 
الــي يتحلــى هبــا أبــو وش عريــض، وهــي صفــة اجلــن والبخــل، فيخشــى كل 
وأي شــيء يف احليــاة وقــد نتــج مــن أاثر الدمــج بــن الصفتــن كوكتيــل امســه 

النطاعــة، وأحيــاانً يتعــدى هــذا الوصــف ليصبــح أنطــع األنطــاع .

أبــو وش عريــض ال يســتحم إال اندراً، ودائمــا مــا ميســك مبلقاطــه كالنســاء، 
ليقتطــف الشــعرات الــي تغطــي وجهــه املنتفــخ، فيقــف أمــام املــرآة ابلســاعات 
الطــوال، ليحــدد حليتــه الــي يطلقهــا متومهــاً الوســامة ومعتقــداً أن اللحيــة مثــار 
جــذب وإعجــاب مــن مجيــع النســاء اللــوايت ُخلقــن يف هــذا الكــون الفســيح مــن 
أجــل اإلعجــاب ابلرجــل القرنبيــط.، وكانــت تــدور بعــض احلــوارات بيــي وبيــه . 

- أبــو وش عريــض: مــا القيــش معــاك صابونــة اي صاحــي وهللِا ورااي مقابلــة 
اللــي  الصابــون  تكــون رحيتهــا مجيلــة زي  اســتحمى بصابونــة  بكــره، وعايــز 

بتســتخدمه.
- أان خــد صابونــة أهــي واســتحمى علــى فكــرة الصابــون داه بيتبــاع عــادي يف 

أي ســوبر ماركــت.. مــش أملــة يعــي، وال حاجــة غريبــة. 
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- أبــو وش عريــض: صــح وهللِا، هيــه هيــه، بــس صابونــك اي ابشــا غــر أي 
صابــون، كفايــة إنــك مشــريه إبيــدك وهتدهــوين إبيدكــوداه شــرف لينــا وهللا . 

مــن الصفــات املشــركة لأخــوان " هلليطــة وأبــو وش عريــض.. البخــل.. فهمــا 
خبــاء.. يتمســكون ابجلنيــة، وكأنــه األب واألم، والضــى الغــايل.. الــذي ال 
يســتطيعون فراقــه رغــم الصعــاب.. وإن حــدث.. وفارقهــم، فســتجد وجههمــا 
عبوســاً قمطريــرا.. حماطــاً ابلكآبــة والبــؤس وكأن مصــر كلهــا وقعــت بكارثــة 

ضربتهــا أرضــاً، فيتأملــان لفــراق اجلنيــه كمــا تتــأمل املــرآة عنــد فقــدان إبنهــا. 

وقفــة أخــرى.. تظهــر يف شــخصية هلليطــة وأبــو وش عريــض، وهــي الســنكحة 
علــى خلــق هللا.. منهــج يســران عليــه وقانــون حيتكمــان إليــه، فــإذا شــاءت 
األقــدار وخرجــا معــك، فثــق متــام الثقــة.. أهنمــا لــن يدخــا يدمهــا يف جيبهمــا، 
ولــو ملــرة واحــدة ليدفعــا عــن نفســهما.. مثــن مــا أكا أو شــراب، فدائمــا املــال 
يهجــر حافظتهمــا، وكأن مــا بينهمــا خصــام بعيــد، فــا جيالســها وال يدخــل 
إليهــا حــى املــرور بــه حمــرم وإن حادثــت أحدهــم.. أومهــك.. أنــه يعيــش منــذ 
أايم دون مــال.. والعجيــب.. أنــه أيكل ويشــرب.. ملــدة أســبوع كامــل أو 
عشــرة أايم، وهــو ال ميلــك إال مخســة جنيهــات فقــط حســب قولــه.. والســؤال 

كيــف أيكل؟ وكيــف يشــرب؟ هللا أعلــم. 

- هلليطــة: وهللا اي صاحــي.. أان مــش عــارف الفلــوس بــروح فــن.. أان مــش 
معــااي غــر مخســة جنيــه، وعايــز بنزيــن للعربيــة ولســه عايــز أحلــق.. وفطــار وغــدا 
وعشــا.. والواحــد مــش عــارف يعمــل إيــه وال إيــه، والظــروف اي أخــي منيلــة 
بنيلــة، آه ايرب لــو خلقتنــا زي النــاس اللــي معاهــا مايــن لكــن هنقولــوا إيــه.. 
أرزاق، شــايف أصحابنــا كلهــم عاملــن ايــه، ومعاهــم إيــه طلعــوا والد الكلــب 
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واشــتغلوا يف بــى – بنــاء - األبــراج والعمــارات بعــد مــا كانــوا مقاطيــع ومــش 
القــن ايكلــوا وإحنــا حظنــا زفــت. 

هكــذا بــدت شــخصية هلليطــة وأبــو وش عريــض، فأنصحــك أبن حتــرس كثــرا 
عنــد التعامــل معهمــا، وال جيذبــك أبــداً كامهمــا املعســول ألنــك إن وقعــت، 

لــن جتــد مــن يرمحــك أو يعطــف عليــك، فهــم ال يرمحــون أحــد. 
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يا ابن المحظوظة
عنــد إلتحاقــي ابلعمــل أول مــا لفــت نظــري.. أن مجيــع مــن يف اهليئــة ابلكامــل 
مــن املديــر حــى املســتخدم يهــرول ويســارع ليقــدم اخلدمــات إلحــدى النســاء 
وتدعــى هويــدا حســن، هويــدا إمــرأة مجيلــة انصعــة البيــاض، ممشــوقة القــوام مــن 
ذوات الشــعر الُكســتنائي والقــوام املمتلــئ بعــض الشــيء.. هويــدا والــي تُعتــر 
منــوذج للمــرأة الــي يَهواهــا ويتمناهــا كل مــن يراهــا مــن الرجــال، إهنــا منــوذج 
حمــاكاة حقيقــي للمــرأة املدونــة يف قصائــد الشــعراء واحملفــورة علــى اجلــدران يف 
خيــال املؤلفــن، إهنــا كمــا يقــول املعجبــن إمــرأة كمــا يقــول الكتــاب، وهــب هللا 
هويــدا خفــة ورقــة ذادهــا مجــااًل علــى مجاهلــا، فهــي كثــرة املزاح،َخفيفــة الظــل 
متشــي برقــة، فهــي يف مجاهلــا كالــوردة الــي ُقِطفــت مــن بســتاٍن رحيــان يفــوح منــه 

العطــر، فكلمــا حتركــت ومشــت يف أرجــاء املــكان ذادتــه هبجــًة وعطــراً.

املوظفــن يف  أن  النســاء، كمــا  مــن  النوعيــة  تلــك  يعشــقون  الرجــال مجيعــاً 
املؤسســة ميكثــون يف الطرقــات مربصــن مرورهــا مــن بــن املكاتــب، ليطالعــوا 
لتفرزهــا  مــن أعاهــا ألســفلها.. قطعــة قطــة.. وجــزء جــزء  مجاهلــا وخفتهــا 
عيوهنــم قبــل قلبوهــم، ليــس هــذا غريبــاً علــى جمتمعنــا العــريب الــذي يتهافــت 
فيــه الرجــال لتقــدمي املســاعدة واخلدمــة والعــون ملثــل هــذه النوعيــة مــن النســاء.. 
ويتجاهلــون يف نفــس الوقــت الــذي حيتــاج اخلدمــة احلقيقيــة، وإن كان يف أمــس 

احلاجــة إليهــا.

يف اهليئــة.. يبــدوا أن اجلميــع مت تعينهــم ملســاعدهتا والعمــل حتــت طوعهــا.. مــن 
املديــر إىل عامــل البوفيــه، الــكل بــا اســتثناء.. ُمســخٌر خلدمتهــا، وحتــت أمرهــا 



49

خال ال24 ساعة، وهويدا املنظورة تعيش عيشة سعيدة مع زوجها الشاب 
حســام عطــاهللا، فقــد رزقهمــا َرهبمــا بطفلــن آيــة يف اجلمــال، فــإن الفــرس ال 
تلــد إال فلــو أو مهــرة، واجلهيــزة ال تلــد إال ديســم كمــا يقــال يف األمثــال، كمــا 
أن هللا َمَن عليها وعلى زوجها ابلســعادة والراحة وســعة الرزق، وأحاط املوىل 
ســبحانه بَيتهمــا ابلســعادة والراحــة النفســية لكليهماخاصــًة أهنمــا تزوجــا عــن 

حــب ُكلــل فيمــا بعــد ابلــزواج.

حســام عطــاهللا شــاٌب أنيــٌق، وســيم اخللقــة ال هتجــر وجهــُه اإلبتســامة قــط، 
فهــو عــذب الــكام واحلديــث، ذو أســلوب راقــي متحضــر لذلــك جعــل هللا 
هويــدا أكثــر حظــاً مــن غرهــا، فهــي يف عــن اجلميــع.. امــرأة موفــورة احلــظ، 
أحــد املربصــن هبــا ممــن خيتــيء خلــف ســتار الديــن والــذي ميلــك أقــوى العيــون 
ســخونة وحــرارة، والــذي ينطبــق عليــه قولــه تعــايل " ِلمــا تقولــون مــا ال تفعلــون 
" الرجــل املتيــم احلســود ويدعــى أميــن عبدالباقــي ًأصبحــت مــن عاداتــه اليوميــة 
انتظارهــا طــوال الوقــت. لينعــم برؤيتهــا، فأميــن احلســود يقــف هلــا عامــداً متعمــداً 
يف ممــرات املؤسســة.. مــا بــن املكاتــب.. لكــي يطالعهــا، ويلقــى إليهــا النظــرات 
واإلبتســامات، ومــع مــرور الوقــت.. يــزداد إعجابــه هبــا إىل أن وصــل بــه احلــال 
متيمــاً، وقــد ملســت هويــدا –  أميــن عاشــقاً  ملرحلــة الاحمــال، حــى أصبــح 
الذكيــة - مــا كان منــه مــن أعجــاب فلــم تعنفتــه أو تيغضــه، ولكــن راحــت 
تســتثمر مجاهلــا حماولــًة اإلســتفادة منــه بــكل الســبل، فَســَخَرت هويــدا اجلميلــة 
عجــب الوهلــان أميــن عبدالباقــي لقضــاء جلميــع حوائجهــا، فأصبــح العاشــق 

ُ
امل

ُمســتغًا حــى صــار خادمــاً هلــا، فلــم جتــد عنــاًء يف ذلــك، فلــم يتفــوه فيــِه قــط 
بكلمــة ال.. ولــو مــرة واحــدة. 

الغــر  املواصفــات  بعــض  ميتلــك  الناريــة..  العيــون  صاحــب  احلســود  أميــن 
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موجــودة يف غــره مــن الرجــال، فهــو مــن أســرة ثرية،متتلــك مســاحات شاســعة 
مــع  والــي حتولــت  الصحــراء،  قلــب  املســتصلحة يف  الزراعيــة  األراضــي  مــن 
مــرور الزمــن إىل جنــة خضــراء، فرحبــوا منهــا مــا ال أســتطيع أان وأنــت رحبــه 
بعــد 1000 ســنة مــن اآلن، فلــم يغــر الثــراء مــن واقــع أميــن احلســود شــيء، 
بــل اســتمر قاحطــاً خبيــًا.. عــدمي اإلهتمــام بواجهتــه ومظهــره فلباســه ابيل، 
غــر مهنــدم ابملــرة، ولــن تــراه مهندمــاً ولــو مــرة، فرؤيتــه توقنــك أنــه يعيــش يف 
فقــر مقفــع، ويفتقــر ألقــل النعــم الــي أنعــم هللا هبــا علــى ابقــي البشــر، فملبســُه 
رقيــق يشــبه الظواهــر الكونيــة الثابتــة الــي ال تتغــر أو تتبــدل رغــم مــرور الضهــر 
عليهــا، فلديــه مــن امللبــس إثنــان يرتديهمــا طــوال العــام ومنــذ أعــوام، وممــا ذاد 
مــن ســوء طلعتــه أن جســده حنيــل ضعيــف البنيــة ذو وجــه مخــري مشــحوب 

مشــفوط مــا بــن الفكــن، وكأنــه ميتــص شــيء مــا ومل ينتهــي منــه. 

رأس  حيمــل  بصــاروخ  أشــبه  فنظراتــه  احلســد،  علــى  خارقــة  قــدرة  لــه  أميــن   
نــووي تســتطيع فتــك وتدمــر كل مــن يقــف أمامهــا، حــى وإن كانــت خرســانة 
مســلحة، فهــو ال يقــاوم، أو كمــا يقــال: ال يصــد وال يــرد. هــذا احلاســد احلاقــد 
من أكر املتيمن بزميلته يف العمل هويدا، فكلما مرت األايم.. كلما زادت 
هويــدا بريقــاً وملعــاانً يف عينيــه، فــروح احلاســد العاشــق ينــدب حظــه وعمــره 
الــذي ضــاع مــع امــرأة غــر الــي يراهــا أمــام عينيــه كل يــوم، ومــن جنونــه هبــا.. 
صار ال خيجل وال يبايل أبحد فيبوح أمام اجلميع بعشــقِه هلا، وكثراً ما يذكر 
زوجهــا حســام ابحملظــوظ.. كونــه اســتحوذ عليهــا، فيقــول: آٌه مــن ُحســن 
َحظــه ابــن الذيــَن، آٌه مــن ُحســن طالعــه، آٌه لــو كانــت دي مــرايت، فالكلمــات 

ختــرج مــن فيــِه ممزوجــة ابحلســرة والغــرة واحلقــد. 

وإذا جــاء يــوم اخلميــس ُجــن ُجنــون العاشــق، وتناثــرت كاماتــه فــروح يلعــن 
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احلــظ، ويســب الدهــر، مث ال يــرح جملســه حــى متتلــئ عينــاه منهــا.. عوضــا 
عــن يومــي اإلجــازة األســبوعية اجلمعــة والســبت، فيتبــدل حــال احلســود يــوم 
اخلميــس، فينــوح كمــا تنــوح األم الســكلى علــى فــراق أوالدهــا، وكان أميــن 
يولــول كل يــوم مخيــس، فــكأن كمــن يبكــي علــى األطــال فيقــول: إنــه يــوم 
اخلميــس، يــوم إبليــس، ســيفعل الســافل ابــن الســافل كــذا وكــذا.. آه اي بــن 
احملظوظــة، اليــوم هيغــرق يف احلليــب الصــايف.. اليــوم وكل يــوم اي حظــك اي 
ابــن الكلــب.. كل اجلمــال داه بتاعــك لوحــدك.. آه.. علــى اجلمــال اي ريب.. 
كلــه ملــك احلقــر جوزهــا تقــول ايــه وال ايــه.. آه علــى رقتهــا.. هتكــون معــاه 
مخيــس ومجعــة، وايريــت تيجــي علــى اخلميــس واجلمعــة وبــس.. داه كل يــوم.. 
تاقــي كل األايم عنــده مخيــس ومجعــة.. لــو طلبــت مــي أبــوس رجليهــا وهللا 
ألقــول حاااضــر.. داه رجليهــا زي اجلبنــة النســتو اي انس أان أكل املاكيــت 

اللــي بتمشــي عليــه. 

ملعــون هــذا اجلمــال.. الــذي جيــن عقــول النــاس هبــذه الطريقــة، فيشــغلهم عــن 
ذكــر هللا.. لقــد فعــل الشــيطان بــه مــا ال حيمــد، فهــل تتوقعــون أن ميــر هــذا 
املوقــف مــرور الكــرام؟ كا وألــف كا، فبعــد هــذا اإلطــراء.. كان البــد أن 
حتدث للمرأة فاجعة، فعويل احلســود لن ومل مير مرور الكرام، وفجأة اختفت 
املــرأة، وغابــت عــن املشــهد أســبوعاً وبعــد الســؤال عنهــا مــن قبــل رفيقاهتــا يف 
العمــل، شــاع خــر مــرض زوجهــا كالنــار يف اهلشــيم، فــزوج اجلميلــة.. ُأصيــب 
أبزمــة قلبيــة، وهــو اآلن يرقــد يف املستشــفى للعــاج مــا بــن احليــاه واملــوت، 

أصــاب احلــزن اجلميــع إال واحــد... أتعلمــون مــن هــو؟ إنــه أميــن احلســود. 
- هنا وجهنا كامنا إىل العاشق احلسود: بركاتك اي موالان. 

- فما كان منه إال أن ضحك مبتهجاً.. فرحاً مبا أصاب زوجها.
- احلســود: متخفوش.. داه شــاب، ويف زهوة شــبابه.. داه عامل زي الفرس 
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مــش هيوقــع.. لســه العمــر قدامــه طويــل، وخاصــة إن معــاهُ مهــرة مجيلــة زي 
زوجتــه.. مرفقــاه طــول حياتــه.

- متقلقــوش عليــه اي بشــر.. داه شــاب حمظــوظ.. آه وهللِا حمظــوظ.. جمــرد 
مــا تتبســم يف وشــه.. هيفــوق مــن أزمتــه، وتــدب فيــه احليــاة مــرة اتنيــة.. حــى 

وإن مــات. 

بعــد أســبوع مــن انقطــاع العمــل، عــادت املــرأة اجلميلــة وكأن الدهــر قــد أكل 
مبــا حيــدث حوهلــا، حــى  مباليــة  غــر  الوجــه  شــاحبة  فهــي  عليهــا وشــرب، 
مابســها متعفرة،وشــعرها متجعد.. وزينتها اختفت.. وبريقها أنطفأ، فعندما 
تراهــا تــدرك أن الــي أمامــك إمــرأة أخــرى غــر الــي أَِلَفــت عينــاك رؤيتهــا، وكأهنــا 

تبدلــت وحتولــت، وذات يــوم دار بيــي وبينهــا حــوار: 
- أزيك اي مدام هويدا، إيه الغيبة الطويلة.. فينك؟ 

- جتهش هويدا ابلبكاء:احلمد هلل اي علي انتم معرفتش اللي حصل جلوزي، 
وهللا اي علــي الراجــل بــروح مــي قــدام عنيــا، وأان واقفــة مــش قــادرة أعملــه 
حاجــة، وال عارفــة أصــرف أزاي وحالنــا اتبــدال يف غمضــة عــن، وكأنــه كابــوس 

مــش قــادرة أصحــى منــه. 
- أان: امتسكي بربنا، وخلي إميانك ابهلل قوي.. مهما كان اللي حصل. 

- هويــدا: إحنــا خســران كل حاجــة اي علــي.. الفلــوس كلهــا راحــت.. وجــوزي 
كمــان بــروح مــي، كل فلوســنا حطهــا جــوزي يف البورصــة وكل يــوم بتخســر، 
لغايــة ملــا راحــت كلهــا واللــي زاد الطينــة بلــة إنــه راقــد دلوقــت يف املستشــفى ال 
حــي وال ميــت، وأان مــش عارفــة أعمــل إيــه، حــى فلــوس العــاج مــش عارفــه 

أجيبهــا مــن فــن.. كل حاجــة راحــت وضاعــت. 
يُتمتــم أميــن احلاقــد احلاســد بكلمــات غــر مفهومــة وابلــكاد ُتســمع.. وراح 
يقــدم هلــا كل مــا ميلــك مــن العــون واملســاعدة.. بطريقــة غــر مباشــرة، فهــو 
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مــن خــرب ودمــر هــذا البيــت اهلــاديء، فمــن كســر زجــاج أو حطــم ابابً كان 
ِلزامــاً عليــه إصاحــه وإعادتــه كمــا كان، أمــا مــا فعلــه احلاســد فــا منلــك إال 
قــول واحــداً: ال حــول وال قــوة إال ابهلل، تعاطــف احلاقــد احلاســد معهــا، مث 
طلــب مــن اجلميــع أن يقدمــوا إليهــا يــد العــون واملســاعدة بــكل مــا اســتطاعوا 
واســتجاب هلــا الكثــر رغبــًة يف جندهتــا فيمــا حــل هبــا، وظــل أميــن جبوارهــا حيــث 
مهــم الزمــاء حنــو مســاعدهتا وتقــدمي العــون هلــا، والطريــف أنــه مل خيــرج مــن 
حافظتــة ال درهــم وال دينــارا، فــكل مــا اســتطاع فعلــه، هــو تقــدمي النصيحــة 

واملشــورة فقــط، ودار بيــي وبينــه حــوارا طويــا ذات يــوم بدأتــه أان: 
- اي أخــي.. أرحــم الوليــة دي انــى جبــت أجلهــا يف يومــن.. حــرام عليــك 

هويــدا لســه صغــرة، ومعاهــا كمــان عيــال صغريــن. 
- هــو أان اللــي خليتهــا ختســر، وتفقــد كل حاجــة وال الصايــع اللــي جموزهــا، 
مالــه هــو ومــال البورصــة، وإيــه فهمــه يف البورصــة احلمــار داه، وازاي يغامــر 
بــكل فلوســه ابلطريقــة دي، وكمــان بفلــوس ديــون ال ميلكهــا البورصــة ليهــا 
انســها وأهلهــا، وبعديــن داه عايــز ايــه مــن الدنيــا يبقــى مجــال ومــال، وعلــى 
فكــرة اللــي وقعــه يف املطــب داه طمعــه، ورغبتــه يف إنــه يكــون كفــاءة.. هلــذا 
اجلمــال الطاغــي، فليــه مســبش املهــرة ملــن ميلــك صوجلاهنــا؟ ليــه مســبهاش للــي 
يقــدر يصــرف عليهــا ويكفيهــا مــن غــر ال ضغــوط وال جمازفــة؟ فــأان الوحيــد 

األجــدر بيهــا وأان مــن أملــك صوجلاهنــا. 
- اي أخــي أتــق هللا، الرجــل لســه مريــض ومــرض صعــب وهــو لســه متعفــاش 

منــه.. رغــم خروجــه مــن املستشــفى. 
- متقلقــش عليــه، هــو هرجــع اتين.. زي الوابــور )قطــار الســكة احلديــد( 
هرجــع.. عشــان يســتمتع جبماهلــا وكمــان عشــان يعــوض األايم اللــي فاتتــه، 
الســافل جوزها.. الزم يستنشــق عطر الوردة كل يوم اي ســام على عذوبتها، 
ورقتهــا.. اي ســام.. آه منــه ابــن احملظوظــن، هقــول ايــه وال ايــه، لكــن حظــه 
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كــده.. ماهــو مفيــش غــر احلــظ، ومــا أدراك مــا احلــظ يــدي مــن يشــاء بــا 
حســاب. 

- اسر اي ستار، ربنا يسر، والرجل يسرد عافيته من اتين. 
- كان غرقــان يف حبــر العســل.. آه أكيــد داه مكنــش بيســيب فرشــته.. ال 
ليــل وال هنــار، ويســبها ليــه قــويل، وخاصــة أن األســبوع اللــي فــات كان فيــه 
عطلــة رأس الســنة، وأكيــد طبعــا مســبش البيــت خالــص، آه ايحظــك.. اي 

ابــن احملظوظــة. 

تركتــه وانصرفــت إىل أن جــاء يــوم األحــد، ومل أتيت املــرأة إىل عملهــا، لتخــران 
أرملــة يف وقــت شــباهبا،  احليــاة، وأصبحــت  فــارق  قــد  إحدهــن أن زوجهــا 
وحاهلــا ال يســر عــدو وال حبيــب، زميلتنــا الــي كانــت مجيلــة فقــدت زوجهــا، 
وهــي اآلن يف فــرة احلــداد واحلــزن الشــديد يكســوها.. نتيجــة مــا أمل هبــا جــراء 
فــراق زوجهــا، راحــت زميلتنــا املقهــورة تقــص وحتكــي عــن حاهلــا الــذي تبــدل 
وتغــر مــن أســوء إىل أســوء، فأصابنــا احلــزن مجيعــاً علــى مــا أمل هبــا وببيتهــا الــذي 
خــرب، فزوجهــا فــارق احليــاة، وهــو يف ريعــان شــبابه.. نتيجــة ورم ســرطاين 
أصابــه يف مركــز األعصــاب ابملــخ، ومــا زاد مــن حزننــا الطفلــن الصغريــن، 
فألســنتنا تلهــث بذكــر هللا وبقــول ال حــول وال قــوة إال ابهلل.. مــاذا تفعــل 

املســكينة؟ ومــاذا أصاهبــا؟ 

هكــذا كان يتكلــم اجلميــع، فــا حديــث يعلــوا يف املؤسســة، إال حديــث مــن 
مــات زوجهــا، فاجلميــع حــزن إال رجــٌل واحــد أميــن احلســود الــذي بــدت علــى 
وجهــه عامــات الســعادة الــي مل يســتطع إخفائهــا، فرغــم مــوت الرجــل إال أن 
احلســود مل يصمــت بــل صــال وجــال مطلقــاً عباراتــه الراننــة: مــات بــن احملظوظــة 

مــات بــن احملظوظــة. 
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ديموس كرياكو كونساسو 
دميـُـوس ِكرايكــو ُكونساَســو.. اســم الشــهرة ألحــد أصدقــاؤان القدامــي، واألســم 
احلركــي الــذي أطلقنــاُه عليــه كينونــة عــن إحــدى الشــخصيات اخلارقــة، كســوبر 
مــان أو جيمــس بونــد، إال أن معظــم أصدقــاؤان ينطقــون األســم ِخلســًة اتقــاًء 
لشــر عينيــه، دميــوس شــاٌب يف ُمقتبــل الثاثينــات مل يتــزوج بعــد ألنــه بــكل 
بســاطة مل يرى من تروق له أن يرتبط هبا، أو تســتحق أن حتمل أمسه، يرتدي 
دميــوس َنظــارة طبيــة َشــفافة، فهــو قليــُل النظــر متوســط القامــة، ممتلــيء قليــًا، 
دائمــا مــا يشــمر عــن ســاعديه حــى يُطلــع املــارة علــى َعضــات الرســت بيديــه. 

دميــوس.. ال يُعجبــه أي خملــوق علــى وجــه اخلليقــة فهــو كثــر انتقــادات لــكل 
النــاس، فاجلميــُع ابلنســبة لــه معطوبــن، ولكنــه كان أكثــر َســَخطاً علــى األزواج 
الذيــن يتزوجــوا بزوجــات مجيــات، فــكان َدومــاً يــردد املثــل القائــل " يــدي 
احللــق للــي بــا ودان " رغــم ُحرمــة هــذا املثــل، أَلن هللا عــادل أعطــى كل 
إنســان قــدرُه وحقــُه يف الدنيــا، واشــتهر دميــوس بعبــارة "حظــوظ اي ســيدي 

حظــوووظ".

اصطحبــي دميــوس ذات يــوم علــى كورنيــش النيــل يف مســافة مل تتجــاوز الكيلــو 
مــر، وهنــا َظهــرت كرماتــُه وقدراتــُه اخلارقــة مــن خــال تلــك املســافة، فكنــا 
منشــيان معــاً علــى كورنيــش النيــل واأَلضــواء عتمــة بعــض الشــيء، وكان اجلانــب 

اأَلخــر علــى ِضفــاف النيــل أنــواره ســاطعة، فلفــت ذلــك نظــر دميــوس.

- دميــوس: ايــه الشــوارع العتمــة دي. مفيــش نــور يف البلــد وال ايــه؟ بلــد بنــت 
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كلــب صحيــح، أيــوه وهللا جبــد بلــد بنــت كلــب وال ملبــة يف الشــارع منــورة، 
امشعــى يعــي ام الضفــة التانيــة منــورة وجملجلــة، وال شــالوا النــور اللــي هنــا وودوه 
هنــاك خاهــا موهوجــة ابلنــور، تقــول ايــه حظــوظ اي ســيدي حظــوظ، وي وي 
وي إيــه داه اي والد الكلــب.. دول حمظوظــن، ومفيــش عتمــة عنديهــم داه 

النــور مــن كــره منــور عندينــا هنــا. 
- مل يكمــل دميــوس حديثــه حــى أنطفــأ نــور الضفــة الثانيــة مــن النهــر.. فجــأة، 

وأصبحــت ضفــي النهــر مظلمــة. 
- أان: بركاتك.. اي عم دميوس. 

- دميــوس: ايــه.. هــو أان حبســد، انتــوا هثبتــوا عليــا اشــاعة وال ايــه.. عشــان 
النــاس والد الكلــب اللــي يف البلــد دي راحيــة جــااي تقــول دميــوس عينــه وحشــة، 
مــا كلهــا بلــد عنيهــا قــد كــده، هــو مفيــش غــري اان يف البلــد دي وال ايــه، 

وبعديــن مــن يف األشــكال اللــي هنــا يتحســد أصــا، ويتحســد علــى ايــه. 

مــرران يف طريقنــا بعــد أن تعالــت أصواتنــا مــن كثــرة الضحــك تعليقــا علــى وقــوع 
يف الضفــة الثانيــة بــن حلظــة وأخــرى يف الظــام، وبعــد قليــل لقيــا رجــل قصــر 
القامــة جتــاوز الســتن عامــا حيمــل بــن يديــه بطيخــة كبــرة، فقــال دميــوس: ايــه 
داه اي عــم احلــاج، شــايف الرجــل داه عنــده مئــة ســنة، وشــايل بطيخــة لــو 
وزنوهــا هتطلــع أتقــل منــه.. اللــي يعيــش ايمــا يشــوف اي عمــي احلــاج، مل يكمــل 
دميــوس كلمتــه حــى ســقطت البطيخــة مــن يــد الرجــل املســن، فتهشــمت متامــا، 

نظــراً إلندفاعهــا بقــوة حنــو األرض، مل أَُعلــق بــل نظــرت إليــه وضحكــت. 
- دميــوس: تصــدق إنــك ابــن كلــب، وهتفضحــي بنظــرات أمــك اخلبيثــة دي، 
انــى عايــز تقــول حاجــة، لــو راجــل قــول، وشــوف هعملهــا فيــك، هخليــك 
تقــع يف األرض وابلضربــة القاضيــة وبــدون نقطــة دم، تقــول إيــه طايــب.. مــا 
هــو راجــل ابــن الــكل مــش قــادر ميشــي بنفســه.. رايــح يشــيل بطيخــة أَتقــل 
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منــه، وكمــان كبــرة، مــا كان أشــرى واحــدة صغــرة علــى قــده، قــدره جــاه 
كــده، هنعملــه ايــه.. احلمــد هلل. 

- مــر املوقــف بســام، واســتكملنا الطريــق إىل أن وصلنــا ملبتغــاان، وهــو أحــد 
املقاهــي الشــهرة علــى كورنيــش النيــل.. حــى التقينــا بعــض أصدقــاؤان هنــاك، 
ومــا أن وصلنــا حــى جلســنا نسرســل احلديــث والســرد إال أن دميــوس راح 
ميــارس هواايتــه يف مطالعــة املــارة، والســخرية مــن هــذا وذاك، وبينمــا دميــوس 
يتابــع املــارة، فجــأة رأى دميــوس ســيارة حديثــة والســيارة جديــدة متامــا ختطــف 
عيــون الناظريــن، ســأل دميــوس احلاضريــن: متعجبــاً العربيــة دي بتاعــة مــن؟ !

- جاوبــه أحــد احلاضريــن: دي بتاعــة الدكتــور أســعد، الدكتــور الصيــدالين 
اللــي فاتــح يف وش احملطــة. 

- دميــوس: آه.. عارفــه كويــس، وجاهبــا مــن فــن العربيــة دي الشــحات ابــن 
زمــن كلــه  اي  آه  أرزاق،  ايــه  تقــول  طايــب  العربيــة دي  يركــب  راح  احلــايف، 

حظــووووظ. 

غــادر الصيــديل املــكان، ومل يكــد يصــل لنهايــة الشــارع الــذي كنــا جنلــس فيــه 
حــى انفجــر اطــار ســيارته األمامــي ممــا جعــل الســيارة تنحــرف وتنحــدر بقــوة 
إبجتــاه جــرف النهــر العــايل، لتســقط فيــه ومبــن فيهــا بــا رمحــة، وبقــوة حنــو 
اهلاويــة والنهايــة، هرولنــا مجيــع مــن ابلشــارع حنــو إنقــاذ مــا ميكــن إنقاظــه، لنجــد 
الســيارة اختفــت يف ظُلمــات امليــاه دون أي أثــر يبــدو هلــا، إال مــن بعــض أاثر 
إطــارات الســيارة الــي حفــرت اجلــرف مــن بدايتــه حــى ميــاه النيــل املظلمــة.. 
مقــر  إىل  النهــري  اإلنقــاذ  قــوات  بعدهــا  حضــرت  طويلــة،  ســاعات  مــرت 
احلــادث، لتخــرج الصيــديل مــن امليــاه جثــة هامــدة.. بعــد أن تدمــرت الســيارة 

متامــا، وهلــك الصيــداليل بســبب العــن واحلســد، اي عيونــك اي دميــوس.
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حتى أخاه لم يسلم منه
أتعبتــي  القصــة  هــذه  أن  إال  مــن قصــص،  أقــص  احلديــث ومــا  رغــم طــول 
نفســياً، حيــث جتلــت فيهــا األاننيــة واحلقــد يف أهبــى صورهــا فهــذه القصــة 
بســبب  أهلهــا حيــاة كرميــة  يعيــش معظــم  الــي  حدثــت ابلفعــل يف مدينــي 
عملهــم يف اخلــارج - اخلليــج - منــذ عشــرات الســنن   وتعــود القصــة وقعــت 
ابلفعــل بــن أخ حاســد ال يعــرف مــن الرمحــة شــيء وأخيــه احملســود، لقــد 
أيقنــت بعــد هــذه القصــة َأن احلســد ال ديــن وال عــاج لــه، فهــو مــرض مزمــن 

أشــبه ابألورام اخلبيثــة. 

احلســود ويدعــى عنــر فــؤاد رجــل علــى مشــارف اخلمســينات مــن العمــر، لــه 
رقبــة طويلــة كالزرافــة، وأســنان المعــة زُينــت بطرابيــش مــن الذهــب والفضــة، 
كمــا كان لعنــر ذراعــن طويلــن، ُيكســر هبــم عظامــك وأرجلــك نغــزاً جلســمك 
أثنــاء احلديــث معــك، فيــداُه ال تتوقــف عــن اللطــش واللطــم، تبــدأ القصــة 
عندمــا قابــل عنــر احلســود أحــد جرانــه احلــاج مصطفــى فهمــي، وهــو رجــل 
متوســط القامــة ممتلــيء قليــًا لــه حليــة بيضــاء خفيفــة كثــر الــكام وتقــدمي 

النصائــح لغــرُه دون نفســه.

عــن  يكــف  فهــو ال  واحلشــرية،  بلدتــه ابلسفطســة  أهــل  بــن  عنــر  يشــتهر 
طقيــة بيضــاء  التدخــل يف شــئون األخريــن، يرتــدى احلــاج مصطفــى دائمــاً 
وشــال رمــادي مصنــوع مــن الصــوف حيتضــن رقبتــه طــوال الوقــت وطــول العــام، 

وكان بينهمــا حــواٌر طويــل ذات يــوم كنــت أنصــت إليــه. 
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- احلــاج مصطفــى فهمــي: اي أخــي أنــت وأخــوك ليكــم فــرة كبــرة هنــا يف 
اخلــارج، ومــا شــاء هللا عندكــم خــر كتــر.. انتــوا قاعديــن هنــا ليــه، كفايــة ُغربــة، 

واتوكلــوا علــى هللا.. اقعــدوا وســط عيالكــم.
- أان يف نفســي: مــا تقــول لنفســك اي ابــن اجلزمــة، مــا أنــت عفنــت هنــا يف 

البلــد دي، وليــك ســنن. 
- يســتكمل احلــاج مصطفــى فهمــي حديثــه آن األوان وهللِا اي أخــواان وكفايــة 
كــده، خدولكــم يومــن مــع عيالكــم.. داه الوقــت زي مــا أنــت شــايفن بيطــر 

طــر، والعيــال حمتاجينكــم. 
- جييــب صاحــب العيــون احلارقــة اخلارقــة عنــر فــؤاد: أان وهللِا لســه حمتــاج 
فلــوس كتــر عشــان أفكــر أنــزل بلــدان، فــأان مضطــر أقعــد واشــتغل هنــا، ألين 
بصراحــة لســه جمنتــش مــن الغربــة حاجــة تذكــر، وكل اللــي بعمــل بيهــم بروحــوا 
يف املصاريــف علــى البيــت والعيــال، ولســه بســدد يف القــروض اللــي أخذهتــا، 
غــر اإللتزامــات الشــهرية،وكمان أان بســاعد أخــي املطلقــة اللــي ســاهبا جوزهــا 
مــن غــر نفقــة، وهــي طبعــاً حمتاجــة فلوس،وأنــت عــارف طليقهــا واد معفــن 
وخبيــل، ومــش عايــز يســاعد، وال يصــرف علــى عيالــه فموضــوع إين اســيب 
البلــد دي حاجــة ُمســتحيلة، لكــن أخــواي أمحــد عنــده مقــدرة.. أنــت عــارف 

ظروفــه مراتحــة قــد إيــه  وعنــده فلــوس كتــر. 
- عــارف إنــه اشــري الســنة اللــي فاتــت 3 فداديــن، والفــدان الواحــد منهــم 
يعــدي الــــ 300000 ألــف جنيــه، وســعرهم ال يقــل أبي حــال عــن األحــوال 
عــن املليــون جنيــه غــر األراض اللــي ورثهــا عــن أبــوي، داه اشــرى نصيــب 
إخواتــه البنــات بــراب الفلــوس بعــد مــا غفلنــا ولــف مــن وراان عليهــم وخــد 
منهــم القــراط ب5000 جنيــه، عــارف علــى كــده.. هــو ضحــك علينــا كلنــا، 
وأخــذ األرض اللــي يف وش الطريــق.. بعــد مــا قدملنــا العلــل واحِلجــج.. اشــتغل 
دي أرض بور.. وأان هاخدها عشان من رحية أبواي.. وأان وهللِا خسران فيها 
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ومــش كســبانة معــااي.. أان قلــت أضحــي بنفســي عشــان املشــاكل متقعــش 
الســعر  يعــي  مبــاين..  داخلــه كــردون  األرض  إن  نكتشــف  وبعديــن  بينــا، 
أضــرب يف مخــس أضعــاف علــى األقــل، أان وهللِا مــش عايــز أطــول عليــك 
اي حــاج مصطفــى بــس أخــواي أمحــد هنــا ليــه 30 ســنة وعمــل فلــوس كتــر 
وهــو مبيصرفــش قــرش غــري أان خالــص، حــى مصاريــف عيالــه بيجمعهــم 
مــن احملصــول بتــاع أرضــه اللــي بينتــج أعلــى احملاصيــل يف الناحيــة كلهــا ومــن 
إجيــار العمــارة اللــي مأجرهــا يف مصــر.. أقــول ايــه؟ أرزاق ونصاحــة، صاحبــك 
انصــح قــوي اي حــاج مصطفــى، ويعــرف كيــف جييــب الفلــوس، وكيــف حيــول 

الــراب لدهــب. 

يــؤذن املــؤذن لصــاة الظهــر، فيســتأذن احلســود عنــر فــؤاد صاحبــه ليلحــق 
صــاة اجلماعــة يف املســجد كونــه مــن أشــد النــاس حرصــاَ علــى أداء الصــاة 
إىل  يهــرول  حــى  ابألذان  يصــدح  املــؤذن  يســمع  أن  فمجــرد  وقتهــا،  علــى 
املــرة كانــت يف  الرجــان لكــن هــذه  يلتقــي  مــرة أخــرى  املســجد مســرعاً.. 

والطــوارئ.  احلرجــة  احلــاالت  قســم  احلكوميــة، يف  املستشــفيات  إحــدى 

- السام عليكم اي حاج عنر، كيف حالك؟
- وعليكم السام ورمحة هللا وبركاته اي حاج مصطفى احلمد هلل خبر.

- إيــه اللــي حصــل ألخــوك أمحــد؟ كان إمبــارح – أمــس - كويــس ومفهــوش 
حاجــة، وال كان ابيــن عليــه تعــب وال كان ابيــن عليــه إرهــاق.. إيــه اللــي 

حصلــه؟ 
- عنــر احلســود: أقســملك ابهلل أان مــا عــارف إيــه اللــي حصلــه.. كان زي 
العفريــت إمبــارح بــس تقــول جــن ورِكبــه.. بعــد مــا ســبتك رجعــت، لقيــت 
عربيــة إســعاف واقفــة قــدام البيــت والنــاس حواليهــا، دخلــت يف الزمحــة لقيــت 



61

أخــواي متلقــح علــى النقالــة خــدانه، وجينــا بيــه علــى املستشــفى، وأهــوه زي مــا 
أنــت شــايف.. ربنــا عنــده العفــو، والدكتــور عملــه فحوصــات.. وحطــوه يف 
العنايــة املركــزة.. وعملولــه التحاليــل واألشــعة.. وكلنــا أمــل يف ربنــا إنــه يشــفيه

- نسأل هللا أن يشفيه، و يطمنكم عليه. 
- اللهــم آمــن.. متشــكرين علــى حضــورك اي حــاج مصطفــى تعبنــاك معــاان، 
جناملــك يف األفــراج إن شــاء هللا.. علــى فكــرة احنــا مكملنــاش كامنــا امبــارح، 
إحنــا دخلنــا يف مشــاكل مــع بعــض أان وأخــوي أمحــد – ربنــا يشــفيه – لينــا 
أكــر مــن شــهرين، انــت عــارف طمــع الدنيــا وحــب اإلمتــاك.. اللــي ســيطر 
علــى النــاس، احلكايــة ومــا فيهــا.. كان فيــه قطعــة أرض.. تفصــل بيــي وبينــه.. 
قلتلــي أمحــد أشــراها منــك.. أان مــن طيبــي قلتلــه ماشــي اي أخــوي.. وهللِا 
رمــايل فيهــا ماليــم.. أان قلــت زي بعضــه.. أهــوه اي واد بــرده داه أخــوك يف 

األول ويف األخــر.. وأرضــه أرضــي وأرضــي أرضــه. 
- حضــر الطبيــب، وعلــى وجهــه عامــات القلــق وطلــب أكيــاس دم مــن بنــك 
الــدم معلــًا طلبــه حباجــة املريــض لــدم ألنــه ينــزف بغــزارة، رغــم جهــل الســبب 

يف النزيــف.، وبســرعة عاجلــة يلــي احلاضريــن طلــب الطبيــب.
- يسأله أحد احلاضرين، خر اي دكتور، طمنا. 

- يــرد الطبيــب يف اســتغراب: أان مــش عــارف اي مجاعــة ايــه اللــي بيحصــل 
بصراحــة بــس ادعولــه ألن حالتــه حرجــه، وحيتــاج أنكــم تنقولــه بلــده، ألن 
العــاج هنــا مــش قــد كــده، وهنــاك أحســن مــن هنــا زي مــا أنتــوا عارفــن.. 
اإلمكانيــات هنــا أحســن بكثــر لكــن الدكاتــره هنــا مــش زي اللــي عندكــم يف 
البلــد هنــاك أحســن، عشــان كــده أنصحكــم جتهــزوا نفســكم، وتكونــوا علــى 
اســتعداد لنقلــه إىل أي مستشــفى يف مصــر، ألن كل اللــي بنعملــه حاليــا هــو 

حماولــة وقــف النزيــف اللــي شــغال ومــش راضــي يوقــف. 
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أحــد  أســابيع يف  عــدة  عنــر، ومكــث يف مصــر  أخيــه  برفقتــه  أمحــد  ســافر 
املستشــفيات املتخصصــة، وعلــى نفقتــه اخلاصــة، اكتشــف أنــه قــد أصيــب 
بتليــف يف الكبــد ويف مراحلــه األخــرة، وهــذا مــا جعلــه ينــزف بغــزارة دون 
توقــف، ومــرت األايم، وعــاد أمحــد للحيــاة مــرة أخــرى بســامة هللا وكأنــه مل 
ميسســه ســوء، وجــاء اجلميــع ليقــدم لــه التهــاين علــى الســامة، ومــن ضمنهــم 
أحــد األقــارب صاحــب احلديــث الطويــل مــع أخــو املريــض احلــاج مصطفــى 
فهمــي، ولســوء حظــه مل جيــده لكنــه وجــد أخيــه احلســود عنــر فــؤاد، أهــا أهــا 

اي حــاج مصطفــى عامــل ايــه؟ وايــه أخبــارك؟ 
- أان جاي أطمن على أخوك، عامل ايه دلوقت؟ 

- زي العفريــت، وال أكــن حاجــة جرتلــه عامــل زي القطــط بســبع تــرواح ) 
أرواح (، وهللِا أان أخــر مــرة قلــت مــا هيقــوم منهــا اتين لكــن تقــول ايــه؟ حظــه 
حلــو طمنــوان عليــه الدكاتــره يف البلــد عملولــه فحوصــات وكــم علبــة برشــام، 
وبقــي متــام، ورجــع تقــول شــاب إصغــر )صغــر (، علــى فكــرة أان كلمتــه ملــا 
افتكــرت كامــك اي عمــي احلــاج مصطفــى، اللــي قلنــاه قبــل كــده وقلتلــه: 
ارجــع بلــدك ألن أوالدك حباجــة إليــك، وأنــت عنــدك كتــر اي ولــد أبــوي، ولــو 
قعــدت 100 ســنة مــن غــر شــغل فلوســك مــش هتخلــص.. حــى لــو ولعــت 
فيهــا النــار، واخلــر عنــدك كثــر وأهــي األرض بتــزرع وتقلــع، وحتصــد مــن غــر 
تعــب وال شــقى، طبعــاً وال مســع كامــي اي عــم احلــاج، ومرضيــش يرجــع وال 
يســيب هنــا، قــايل رزقــي ورزق عيــايل اي أخــي ســيبي يف حــايل طايــب أان 
خايــف عليــك.. تقــويل ســيبي يف حــايل، قلتلــه براحتــك.. أان مــش عــارف 
وهللِا.. هيعمــل ايــه ابلفلــوس دي كلهــا وعيالــه صغريــن ال بيصرفــوا وال بياكلــوا 

زي العيــال الكبــرة. 

ظــل األثنــان يتبــادالن احلديــث، وإذ هبمــا يســمعان أصــوات صخــب آتيــة مــن 
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الشــارع، فينظر عنر صاحب العيون احلارة من النافذة، فرى ســيارة إســعاف 
تقــف أمــام العمــارة الــي يقطــن فيهــا والنــاس حوهلــا كثريــن. 

- احلاج مصطفى، إيه اللي حصل للدوشة دي كلها؟ 
فــؤاد: وهللِا مــا عــارف، الظاهــر حــد يف الشــارع مغمــى عليــه وال  - عنــر 
حادثــة، أهــوه واحــد شــايلينه جــو اإلســعاف، بــس وشــه مــش ابيــن، وأكيــد 

دلوقــت.  هيســعفوه 
- أنت شفته كويس، ميكن حد من معارفنا أو قرايبنا؟ 

- تقلقــش هــو يف حــد مــن قرايبنــا بتجرالــه حاجــة، مــا مُهــا زي العفاريــت 
يف الشــوارع، تقــول أبــواب حديــد ال بيتأثــروا بــرد وال برعــد أان الوحيــد فيهــم 
الدكاتــرة  تقــول خماصمــن  ومهــا  قليــل وضعيــف،  اللــي جســمي  علــى كــده 

واملستشــفيات، وال مــرة مسعــت أهنــم نقلــوا حــد فيهــم للمستشــفى. 

وبينمــا مهــا يتبــادال أطــراف احلديــث إذا ابلبــاب يطــرق طرقــاً مفزعــاً، فالطــارق 
يطرقــُه بطريقــة هيســرية تــكاد كفــوف يــده ختــرق البــاب مــن ســرعتها وقوهتــا، 
جييبــا اإلثنــان بوقــت واحــد: مــن؟ اي ســاتر اســر ايرب مــن حاضــر حاضــر، 
اي رب اســرها ايرب.. حاضــر اي اللــي بتخبــط؟ ايــه اللــي حصــل للــرزع داه 
كلــه؟ يفتــح عنــر احلســود البــاب، فــرى أحــد اجلــران ووجهــه مصفــر وســيقانه 
تتخبــط ببعضهــا البعــض وعلــى وجهــه عامــات الذعــر، وألقــى القنبلــة يف وجــه 

عنــر كقذيفــة املدفــع، البقــاء هلل، أخــوك أمحــد مــات. 

- مــات، مــن اللــي مــات اي واد اي فقــري ال إلــه إال هللا، مــا كان زي العفريــت 
إيــه اللــي حصلــه بــس اي والد..  مــات أخــوي أمحــد، وهللا كانــت صحتــه زينــة 
– طيبة – داه مرحش للدكتور وال مرة اي والد ال إله إال هللا، صران ايرب.. 



64

كان هللا يف عــون مرتــه وعيالــه رغــم أنــه ســاب ليهــم كثــر، لكــن هيفيــد إبيــه 
املــال؟، وايــه الزمتــه دلوقــت؟ يعــي هتنفعهــم املايــن الــي ســاهبا وال األراضــي، 

كلــه فــاين اي عمــي احلــاج مصطفــى، حمــدش بياخــد حاجــة معــاه. 
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الحسد في اليمن
اصطحبــي ذات يــوم صديقــي املثقــف -كمــا ألقبــه- ابــن مجهوريــة اليمــن 
الشــقيقة يف جولــة أبحــد األســواق القدميــة، وهنــاك جلســنا علــى أحــد املقاهــي 
الــي جيلــس عليهــا الشــياب كبــار الســن والشــبه خاليــة مــن ضوضــاء اليــوم مــن 
أغــاين صاخبــة خملــة، أو أصــوات عاليــة مــن قريقعــات لعبــة الدمينــو والطاولــة، 
فالشــياب عكــس الشــباب فهــم يركنــون إىل القليــل مــن الــكام واهلــدوء، هــذا 
املــكان جنلــس فيــه ســوايً كلمــا ســنحت لنــا الفرصــة والوقــت للمكــوث فيــه، 

ولــو قليــل القليــل. 

تبادلنــا أطــراف احلديــث ذات مــرة أان وصديقــي املثقــف كعــادة كل مــرة نلتقــي 
فيهــا، كــون احلديــث معــه عــذب ممتــع البــد أن أخــرج منــه ببعــض املعلومــات 
القيمــة واملفيــدة فرغــم عملــه كمهنــدس للطاقــة الكهرابئيــة، إال أن لديــه حصيلــة 

واســعة مــن العلــوم واملعــارف املختلفــة
ألنــه ببســاطة كثــر القــراءة واإلطــاع جلميــع ألــوان الثقافــة والفنــون واألداب.. 
تطرقنــا يف هــذه اجللســة ملعــاانة الكثريــن الذيــن يصابــون ابحلســد، وبعــض 

األشــخاص احلاســدين الذيــن نعرفهــم.

صديقــي املثقــف: هــذه القصــة الــي هحكهالــك حدثــت عنــدان يف اليمــن، 
ففــي يــوم نســتعد فيــه للســفر مــن منطقــة حضرمــوت الــي تقــع جنــوب اليمــن 
إىل الكويــت، وكانــت إحــدى الطائــرات أتيت يف الشــهر مــرة واحــدة لتنقــل 
املســافرين مــن حضرمــوت إىل دولــة الكويــت   طبعــاً أي شــخص بيتخلــف 
عــن موعــد الرحلــة الزم ينتظــر موعــد الرحلــة القادمــة، يعــي بعــد شــهر ابلتمــام 
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مــن  معــاان  فيــه واحــد  فيهــا كان  اللــي كنــت مســافر  الرحلــة  والكمــال، يف 
املســافرين مــن أصحــاب القــدرات اخلارقــة يف احلســد، وهــو مــن منطقتننافلــه 
فيهــا شــهرة وســيط كبــر، وكلنــا نعرفــه الكبــر والصغــر وامســه احلــاج أبــو رايض. 

أثنــاء حضــور احلــاج أبــو رايض احلســود إىل املطــار اســتعداداً للســفر والــركاب 
أبــو  اكتشــف  فجــأة  الطيــارة،  تركــب  اإلجــراءات عشــان  لتخليــص  تســتعد 
رايض إن جــواز ســفره مــش موجــود يف جيبــه وأنــه نســيه يف البيــت، فتــش يف 
خمبئتــه وعبدهــا أيقــن أنــه نســاه يف بيتــه، ومل حيضــره معــه، وابلطبــع عليــه أن 
يرجــع مــرة اتنيــة.. عشــان حيضــر جــواز الســفر هياخــد وقــت طويــل وطبعــا 
الطيــارة مســتحيل هتنتظــره.. ألن املســافة مــن بيتــه للمطــار ممكــن اتخــد أربــع 
ســاعات ابلســيارة ســاعتن رايــح وســاعتن جــاي، فمــش قدامــه حــل غــر إنــه 
ينتظــر الشــهر القــادم والغريــب طبعــا يف املوضــوع، واللــي مــش ممكــن كنــت 

أصدقــه لــوال أين شــفته بعيــي . 

 قــام صاحبنــا أبــو رايض مــن بــن النــاس وراح يف اجتــاه كابــن الطيــارة اللــي 
كان واقف وســطنا بيتكلم مع بتوع األمن يف املطار، دخل صاحبنا احلســود 
أبــو رايض علــى كابــن الطيــارة وطلــب منــه أن ينتظــره كام ســاعة لغايــة ملــا 
يــروح جييــب جــواز الســفر بتاعــه مــن البيــت ويرجــع، طبعــا ضحــك الكابــن 
ضحــكات اســتهزاء وقــال: أنــت جمنــون انتظــرك أزاي ! وكمــان كام ســاعة 
روح اتــوكل علــى هللا مــش فضيلــك، أان الزم اطــر بعــد نــص ســاعة داه طــران 
اي احلبيــب.. مــش ابص ركاب، انتظــر الشــهر القــادم يف نفــس املوعــد تكــون 
جبــت جــوازك، ألنــه مــن املســتحيل أن تتوقــف الطائــرة هنــا ولــو لســاعة مــش 
كام ســاعة، قــال احلســود أبــو رايض بــكل ثقــة: هتســتناين لغايــة ملــا أرجــع 

وغصــب عنــك مــش مبزاجــك. 
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طبعــا غضــب كابــن الطيــارة وقــال وهللا مــا أنتظــرك ولــو دقيقــة واحــدة، فلمــا 
جتهــز الطيــارة هطــر بيهــا، ولــو كان رئيــس اجلمهوريــة هــو اللــي مســافر مــش 
هســتناه، وقتهــا ضحــك أبــو رايض وقــال: أان أهــم مــن رئيــس اجلمهوريــة، 
وهتعــرف قــدري كويــس دلوقــت، مث خــرج أبــورايض وهــو ينظــر للطيــارة موجهــاً 
ســرعتك  اللــي  اي  قويــة  اي  قــادرة  اي  قدراتــك،  ومــن  منــك  آه  هلــا:  حديثــه 
أســرع مــن الريــح وقوتــك أقــوى مــن الداببــة وال عجاتــك ايــه داه عجــل وال 
جنزيــر ، أان مــش عــارف كيــف بتشــيلي العــدد داه كلــه جواكــي وكمــا بطــري 
فــوق فــوق فــوق الســحاب وأعلــى مــن الســحاب، وكمــان شــايله يف بطنــك 
أطنــان، وهللا املفــروض يســموكي الســاحرة مــش طيــارة، بعدهــا يــرك احلســود 
املــكان وينصــرف عشــان جييــب جــواز ســفره وأوراقــه، ويتجــه الكابــن والــركاب 
للصعــود للطيــارة.. مفيــش مخــس دقايــق ابلظــب وصــوت زي انفجــار ودخــان 

كثيــف خيــرج مــن احملــركات بــدون ســبب.

ارتبكنــا ونزلنــا مــن الطيــارة بســرعة يف اجتــاه صالــة املطــار، وكلــه يف حالــة ارتبــاك 
الــركاب واألمــن وكل اللــي يف املطــار، وجرينــا يف اجتــاه صالــة الســفر، والطيــارة 
واقفة على املدرج بتاع املطار ســاكنة دون حركة وكأهنا جثة هامدة، وجلســنا 
يف صالــة املغــادرة ننتظــر وقضينــا وقــت طويــل يف تبــادل األحاديــث والرغــي 
علــى الفاضــي واملليــان، وكلــه يف وقــت واحــد مثــل العصافــر اللــي بتذقــذق 
الــكل يف حالــة ذهــول ممــا حــدث وال أحــد عنــده أي  يف الصبــح، وطبعــاً 
تفســر، بلغــوان يف املطــار مــش هنطــر غــر بعــد اصــاح الطيــارة ألن هبــا عطــل 
ابحملــركات وممكــن ايخــد التصليــح مــن ثــاث ألربــع ســاعات إحنــا وحظنــا. 

بعــد أربــع ســاعات ابلتمــام والكمــال.. جــاه صاحبنــا أبــو رايض بيتمخطــر، 
وهــو وال علــى ابلــه، وشــغال ضحــك مســخرة، وكأنــه عــارف اللــي حصــل رغــم 
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عــدم وجــوده ابملطــار، وجلــس ابــو رايض جبــواري بعــد أن ألقــى علــَي الســام، 
وســألي عمــا حــدث للطائــرة، وعــن عــدم طياراهنــا حــى اآلن، أم هــذه طائــرة 
أخــرى، فأجبتــه مبكــر: يعــي أنــت مــش عــارف ايــه اللــي حصــل للطيــارة اي أبــو 
رايض.. فضحــك أبــو رايض وتركــي وذهــب للطيــار وقالــه: أان مــش قلتلــك 
هتســتناين، ليه مش بتســمع الكاممن األول، وكمان وتقوليمش هســتناك ولو 
أنــت رئيســال مجهويــة، رئيــس مجهويــة مــن؟ أان قلتلــك أان أحســن مــن رئيــس 
أنــت واقــف مســتنيي.غصب عنــك كانــت  اجلمهوريــة، وهتســتناين، وأهــوه 

جــات منــك . 
مل يتكلــم الطيــار، ألنــه مل يســتطع االجابــة عــن كام أبــو رايض،فضحــك مجيــع 
مــن يف صالــة الســفر، ألهنــم يعرفــون ابلطبــع أن أبــو رايض هــو مــن عطــل 
الطيــارة، فاســتطاع بقــوة عينــه اخلارقــة أن يشــل حركــة الطائــرة ومينعهــا مــن 
احلركــة، حــى يذهــب ويعــود جبــواز ســفره، وقــد حتقــق لــه مــا أراد بقــوة عيونــه 

الــي ال ترحــم. 
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المهم الــــ 100 جنيه 
محــاده مــن األصدقــاء الذيــن تعرفــت عليهــم مــن خــال العمــل، وهــو شــخص 
خلــوق ومتديــن فــا يــرك صــاة يف املســجد إال اندراً، فهــو دائــم التواجــد يف 
املســجد، يعيــش محــاده حيــاة روتينيــة حبتــة.. مليئــة ابلكلــل وامللــل.. فــإن تركتــه 
وغبــت عنــه فــرة زمنيــة طويلــة.. مث عــدت إليــه.. ســتجده كمــا تركتــه.. مل يتغــر 
شــيء، وحيــاة محــاده تبــدأ عندمــا يســتيقظ مــن النــوم يف الصبــاح مبكــراً، بعدهــا 
يصلــي ويتنــاول فطــوره، مث يذهــب إىل عملــه، وقبــل موعــده بســاعة كاملــة، 

بعدهــا يعــود للبيــت لينــام ســاعتن فقــط...

بعــدأن يســتيقظ مــن نومــه يتنــاول الغــداء بكميــة كبــرة، مث يذهــب إىل املســجد 
لصــاة املغــرب، وبعــد أداء الصــاة يشــرب كــوابً مــن الشــاي، مث يطالــع قنــاة 
اجلزيــرة مباشــر، بعدهــا يســب ويلعــن ويدعــو علــى الظاملــن – مــن هــم؟ ال 
ينــزل ألداء صــاة العشــاء يف  النيــل للرايضــة بعدهــا  قنــاة  أعلــم، مث يطالــع 
املســجد، مث يعــود مــرة أخــرى ليشــرب كــوابً أخــر مــن الشــاي، وجيلــس علــى 
األريكــة ملــدة ســاعتن.. يطالــع نفــس القنــوات الفضائيــة، مث أيوى إىل فراشــه 

لينــام. 

يــوم اجلمعــة خيتلــف بعــض الشــيء عــن ابقــي أايم األســبوع، إذ يســتيقظ محــاده 
مــن نومــه متأخــراً، وال يصلــي الفجــر حاضــرا كعادتــه، مث أيخــذ محامــاً دافئــاً 
وحيتســي كــوابً مــن الشــاي املخلــوط ابحلليــب والبقســماط ويتبعــه بكــوابً أخــر 
مــن الشــاي بــدون حليــب، بعدهــا يذهــب إىل املســجد لصــاة الظهــر قبــل 
موعــد األذان بنصــف ســاعة، بعــد الصــاة يركــض كمــا تركــض الفريســة هــرابً 
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مــن وحــش بــري مفــرس يهامجهــا، فبمجــرد أن يقــول إمــام املســجد: الســام 
عليكــم ورمحــة هللا تســليماً لإلنتهــاء مــن الصــاة، حــى تضــرب احــدى قدميــه 
األرض هنوضــاَ والثانيــة تــدب أتهبــاً للحركــة جتــاه ابب املســجد مهــروال، وكأنــه 
يف ســباق عــدو، فيكــون محــاده أول النــاس هــرابً - خروجــاً - مــن املســجد، 

لركــب ســيارته وينطلــق بســرعة الصــاروخ إىل أخيــه. 

قــد تتســاءل أنــت، ويتســاءل غــرك عــن ســبب هــذه الســرعة واخلــروج املبكــر 
مــن املســجد، وخاصــة يف يــوم اجلمعــة.. وابلطبــع إذا عــرف الســبب بطــل 
العجــب، فبعــد فــرة مــن الزمــن وجــدت حــا هلــذا اللغــز احملــر ابلنســبة يل 
وكان الســبب وراء تركــه الصــاة واهلرولــة هبــذه الســرعة مــن املســجد شــيء 
غريــب.. إنــه أخــوه عبداحلميــد، وقــد إعتــاد أخــوه األكــر عبداحلميــد جتهيــز 
مآدبــة طعــام كبــرة يف بيتــه يــوم اجلمعــة لبعــض األقــارب واألخــوة.. كنــوع مــن 
أنــواع مل الشــمل وصلــة الرحــم، فيقــوم عبداحلميــد إبعــداد الطعــام الــذي تكــون 
وجبتــه الرئيســية اللحــوم واخلضــروات واألرز عقــب الصــاة مباشــرة، فـَُيســارع 
عبدالتــواب الزمــن مــن أجــل الوصــول مبكــراً، واللحــاق ابملائــدة منــذ بدايتهــا 

وقبــل أن يضــع أحــداً قطعــة حلــم يف فيــِه. 

حلمــاده مفارقــات غريبــة تــكاد أن تكــون مل تســمع هبــا مــن قبــل ومنهــا أنــه ال 
خيــرج مــن جيبــه املــال إال مــرة واحــدة يف أول الشــهر، لشــراء بعــض أغراضــه 
ومســتلزماته الضروريــة، وكأن خــروج املــال كاحليــض الــذي ال خيــرج إال لوقــت 
وزمــن حمــدد، أو أنــه ُحرمــة مــن حرمــات الشــرع وجــوازه مرهــون حبلــول أول 
الشــهر اجلديــد، أمــا خــاف ذلــك فهــو مــن احملــال وقــد يصــل إىل حــد احلُرامــة 

ابلنســبة لــه...
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اخلــروج للتنــزه أو الرويــح عــن نفســه حمــرم أيضــاَ َخشــية أن يصــرف املــال، 
فمعظــم خروجاتــه تكــون بدعــوة مشــروطة، إال يدفــع شــيء فمهمــا حــدث لــن 

يشــري محــاده طعامــاً قــط، إال أذا ُدعــي إليــه، وقــدم لــه جمــاانً. 

محــاده َتولــَد لديــه ِحقــد ملعظــم النــاس الذيــن ميلكــون املــال الوفــر، فأصبــح انقــم 
علــى كل مــن لديــه خــراً أو كل مــن يعيــش يف نعمــة ورغــد وقــد تعاظمــت قــدرة 
محــاده علــى احلســد إىل أن أصبــح يتفــوه ابلكلمــة مــرة واحــدة فقــط، وبعدهــا 
تتيقــن أنــك مصــاب مصــاب اي ولــدي فيدعــوا لــك املقربــون ابلشــفاء مــن 
كل عــن وداء، واملشــكلة الــي يعــاين منهــا محــاده.. أنــه عــاش مــدة طويلــة يف 
الغربــة، دون أن جيــى منهــا الكثــر نظــرا ألســباب كثــرة هــو بطلهــا، والفشــخرة 
عنواهنــا، فمــا كان ينفقــه مــن أمــوال ضاعــت معظمهــا فيمــا ال ينفــع مــن ابب 
الــرايء، وكنــوع مــن اهلِبــات واإلكراميــات وبــداًل مــن أن يلــوم نفســه.. راح ينظــر 

ملــا بــن يــدي النــاس، وذات يــوم.. دار بيــي وبــن محــاده حــواراً بــدأه هــو
- فقال يل: أنَت لسه شغال يف املركز التعليمي بعد الظهر؟ 

- أان: آه، أنــت عــارف الظــروف اللــي مبــر بيهــا، فــازم اشــتغل بعــد الظهــر 
عشــان أمل نفســي، فــأان مضطــر واملضطــر يركــب الصعــب فــازم أشــتغل ليــل 
وهنــار عشــان أويف إلتزمــايت وأســدد الديــون إللــي علــَي، بــدل مــا أســأل النــاس، 
فاحلمــد هلل ال بطلــب فلــوس مــن حــد، وال بقــول ادوين مســاعدة،كله بتعــي 

وعــرق جبيــي.
- محــاده: اي راجــل.. أان مــن يــوم مــا عرفتــك، وأنــت بتقــول ظــرويف ظــرويف، 

هــي ظروفــك دي مــش انويــة ختلــص وال ايــه ! 
- متخفــش.. أان مــش حبســد وال أعــرف طريــق احلســد وال أؤمــن بيــه مــن 
أصلــه. وأان قلتلــك كتــر متجيــش علــى نفســك عشــان الفلــوس.. كفايــة اللــي 
عنــدك. ، وعلــى فكــرة أان عرفــت كل حاجــة مــن مصــادري اخلاصــة.. اللــي 
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قالتلــي إنــك عنــدك شــقة بــرج مــن األبــراج الكبــرة وســط البلــد، وكمــان عنــدك 
بيــت كبــر مرحــرح يف البلــد، يعــي بيــت وشــقة.. عايــز إيــه اتين اي أخــي مــن 
الدنيــا؟ مــا كفيــاك، مــش كفايــة البيــت أخدتــه ورث مــن غــر تعــب وال جمهــود 
وال دفعــت فيــه مليــم، بــس تقــول إيــه؟ أرزاق وهللِا.. ريــح جســمك اي رجــل.. 

فــكل اللــي عايــزه هيتحقــق مــن غــر ال تعــب وال دوشــة دمــاغ. 
الديــون قدميــة، وأان  ايــه.. هــو مبزاجــي  - فجاوبتــه يعــي اي محــاده! اعمــل 
اتورطــت، وخلصنــا اي أخــي كفايــة اللــي أان فيــه، داه أان شــغال أســدد فيهــا 
إنــه  ســبحان هللا.. حتــس  ايــه؟!  أعمــل  راضيــة ختلــص..  ومــش  ســنن  مــن 
البيــت عشــان  أبيــع  جبــل كبــر.. ومــش عايــز خيلــص، ولــو كان إبمــكاين 
أراتح كنــت بعتــه، ألنــه عــدمي اجلــدوى ابلنســبايل.. عشــان قــدمي، وعايــز كــوم 
فلــوس.. عشــان يتبــي مــن جديــد، واملشــكلة الكبــرة إين مقــدرش أبيعــه، وال 
أفــرط ألنــه ورث زي مــا بتقــول.. وأنــت عــارف نظــام النــاس يف البلــد.. مــا 
هيصدقــوا ميســكوا ســريت وهتفضــح هتفضــح لــو فكــرت ولــو جمــرد تفكــر يف 
بيعــه.. وكمــان إخــوايت وأهلــي مــش هرمحــوين، وأنــت عــارف كويــس العــادات 

الســيئة اللــي ورثناهــا. 
- محــاده: أان عــارف، بــس أان خايــف علــى صحتــك وأنــت بتاخــد كام علــى 
كــده يف املركــز اللــي شــغال فيــه بعــد العصــر؟! اي ريتــي كنــت مــدرس كنــت 

كومــت الفلــوس ُكــوام فلــوس، يعــي نقــول مخســمائة جنيــة يف اليــوم. 
- أان: أان مــش ابخــد كتــر زي مــا أنــت متخيــل، أنــت بتهــزر، أان شــغال يف 
املركز داه عشــان بيســاعد معاي.. عشــان الديون كســرتي.. ألين بســدد كتر 
كل شــهر، فلــو ربنــا أكرمــي وســددت مــا علــَي.. ابلتأكيــد مــش هشــتغل يف 
املركز اتين.. ليه؟ ألين مش شــغال كنوع من الرفيه.. لكي مضطر، وعشــان 

كــده.. أان بتحمــل. 
- محاده: مقلتليش كام بتاخد يف املركز التعليمي؟ 
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- أان: مائــة جنيــه.. مائــة جنيــه بعــد 5 ســاعات طحــن مــن الشــغل وأخرهتــا 
100 جنيــه.. بــس احلمــد هلل، بصراحــة فارقــة معــااي رغــم الصــداع والتعــب 
واإلرهــاق مــن الشــرح والــكام مــع الطــاب.. بــس يف النهايــة نعمــة وفضــل. 
- محــاده: ميــة جنيــه يف اليــوم! هللا يســهلك.. أنــت عــارف أنــك بعــد ســنة 
ممكن تشــريلك عمارة ويف مكان كويس، أنت مســتهون ابملية جنيه، وممكن 
الشــقة تبقــى شــقتن، والبيــت يبقــى بيتــن فكلــه خــر بيدخــل يف جيبــك كل 
يــوم، هــو فيــه حــد يقــول للخــر ال.. هللا يســهلك كمــان وكمــان، أنــت أكيــد 

طالــع دلوقــت عشــان جتيــب امليــة جنيــه؟ 
- أان: قل أعوذ برب الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. 

- محــاده: إيــه اي عمنــا.. هــو أان هحســدك؟ اي رجــل بطــل هــزار، هــو فيــه 
حاجــة امسهــا احلســد؟ 

متــر األايم وجنتمــع ســوايً مــرة أخــرى يف أحــد املقاهــي ابملنطقــة الــي نقطــن 
فيهــا.. بعــد أن رآين صدفــة أجلــس هبــا، فاقتحــم املــكان طمعــاً يف كــوب 
مــن الشــاي، وتبادلنــا احلديــث الــذي ال خيــرج عــن بعــض األخبــار السياســة 
والرايضــة، فمــن عــادة محــاده اإلسرســال يف احلديــث طويــًا كعادتــه.. دون 

أن متــل مــن جلســته.  

- محاده: السام عليكم استأذان، لعلك خبر. 
- أان: احلمــد هلل علــى كل شــيء.. أان خــاص فصلــت خالــص، ومــش قــادر 

علــى الشــغل خــاص. 
- محــاده: كفايــة هتويــل اي رجــل.. أان كل يــوم بشــوفك بتزيــد ووش اتعــى 
شــحوم وحلــوم.. مــش كفايــة إن صــدرك عريــض ووشــك أبيــض، تاقــي وزنــك 
علــى كــده وصــل الــــ120 كيلــو مــراتح!.. طايــب كفايــة امليــة جنيــه.. تــروق 
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أي حــد عيــان.. اي ُحســن حظــك وطالعــك!
- أان: ســيبك مــن الــكام داه.. وبطــل نــق.. هتجيــب أمــي األرض.. إيــه 

رأيــك تتعشــى معــااي؟ عشــان أان جعــااااان جــداً. 
- محــاده: أكيــد معنديــش مانــع.. بــس طبعــا علــى حســابك، الظاهــر امليــة 

جنيــه نســتك األكل والشــرب. 
- أان: ابلتأكيــد اي ســيدي.. لكــن لوجــه هللا ِخــف عيونــك وأبعدهــا عــي 

شــوية. 
- محاده: اي رجل... هو فيه حاجة امسها حسد. 

تناولنــا الطعــام – علــى حســايب – كمــا اشــرط محــاده، مث مضــى كا منــا 
يف طريقــه، بعدهــا مل أذهــب إىل املقهــى، أو حــى اخلــروج مــن البيــت هجرتــه 
فمكثــت فيــه وقتــاً طويــًا.. مل يقصــر محــاده يف الســؤال عــي يف املقهــى، ولكــن 
دون جــدوى، ومكثــت علــى هــذا احلــال ألكثــر مــن شــهر، فعلــم محــادة مبرضــي 
الشــديد نتيجــة إصابــي بنزلــة بــرد شــديدة طرحتــي علــى الفــراش، مل اســتطع 
احلركــة أو اخلــروج مــن البيــت، ففاجــأين محــاده ابلــزايرة يف بيــي لإلطمــأن علــَي.

- محــاده: الســام عليكــم.. معلمنــا اجلليــل، كيــف حالــك؟ أان قلقــت عليــك 
اي رجــل بســبب اختفائــك املفاجــيء ومــن غــر ســبب.. داه أان ســألت عنــك 

ابلقهــوة كتــر.  
- أان: احلمــد هلل علــى كل شــيء.. أان جاتــي محــة شــديدة ودرجــة حــراريت 
الــــ 40، وكمــان جاتــي رعشــة وقشــعريرة يف كل جســمي.. حــى  جتــاوزت 
اجلماعــة يف البيــت.. كفكفــوين يف ثــاث بطاطــن والدفايــة ومفيــش فايــدة 

بــرده بــردان. 
فايــدة.. وال  مفيــش  ولكــن  ســخن وابرد،  الليمــون  شــرب يف  اشــتغلت   -
حســيت بليــل وال بنهــار، وال حــى عــارف النهــاردة ايــه يف األايم، وهللِا اي 
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محــاده.. كل األايم بقــت شــبه بعــض عنــدي حــى األكل والشــرب كلــه بقــى 
مــر.. ال طعــم وال رحيــة احلمــد هلل علــى كل شــيء. 

- محــاده: أان مــش قلتلــك اســريح.. إان لبدنــك عليــك حقــا، لكــن أقولــك 
ايــه امليــة جنيــه طــرت عقلــك.. لغايــة ملــا قضــت عليــك. 

- أان: كله منك.. اي حسود. 
- محــاده: اي رجــل كفايــة دجــل وشــعوذة.. أان مــش قلتلــك كفايــة فلــوس، 
وانتبــه لصحتــك، داه أنــت عامــل زي املنشــار.. كل مــا ينــزل يف حتــة ايكل، 
ودلوقــت أهــوه نفعتــك امليــة جنيــه اللــي بتاخدهــا كل يــوم، وال ليهــا الزمــة. 

- أان: اي أخي..ارمحي لوجه هللا، كله منك ومن عيونك املولعة. 
- محــاده: اي صديقــي مفيــش حاجــة امسهــا احلســد اللــي عنــدك شــوية بــرد 

خفــاف، وبعدهــا هتقــوم زي اجلــن.. عشــان جتيــب امليــة جنيــه. 
- أان: دي مــش نزلــة بــرد.. أان ليــا أكــر مــن شــهر علــى الوضــع داه، وعملــت 

أكــر مــن حتليــل واحلمــد هلل علــى كل شــيء
- محاده: هاه وقالت إيه التحاليل؟ طمي. 

- أان: عنــدي ســكري، وطلــب مــي األطبــاء الراحــة التامــة وتقليــل ســاعات 
العمــل أبكــر قــدر ممكــن، وداه مــش إبيــدي.

مــرض، داه وال  الســكر داه  هــو  - محــاده: اي رجــل.. كفايــة مبالغــات.. 
حاجــة تذكــر مــن أساســه، ســيبك مــن الــكام داه، وقــوم هــات امليــة جنيــه. 

- أان: خيرب بيت أم املية جنية، اللي جابت أجلي. 
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أول خلفتك والد
كنــت قلقــاً جــداً ألين زوجــي كانــت قــد أوشــكت علــى الوضــع، وكانــت تلــك 
املــرة األوىل يف حيــايت أشــعر هبــذا الشــعور، وهــو انتظــار أول فرحــي، مولــودي 
األول، كنــت قلقــاً ومتشــوقاً لرؤيتــه، فكنــت أتعجــل األايم والســاعات، والــي 
كانــت متــر علــَي ببــطء.. فكنــت أرجوهــا أن متــر بســام وبســرعة، دار حديــث 
بيــي وبــن أحــد الزمــاء يف العمــل.. بعــد أن بلــغ يب التوتــر ذروتــه، وكان ذلــك 

ظاهــراً جليــاً علــَى مامــح وجهــي.

هنــا بــدأت القصــة بظهــور عــاء زميلــي يف العمــل وصاحــب البــاع الطويــل 
يف احلســد، يظهــر عــاء الــذي متيــز بقصــر قامتــه وعــرض أكتافــه وامتــاء 
صفــر كقــرص الشــمس، كمــا مل ختلــوا اســنانه 

ُ
أردافــه، انهيــك عــن وجهــه امل

مــن اإلصفــرار حــى صــارت كالــذرة الشــامية، كثــرا مــا يضحــك عــاء بــدون 
بســبب أو مــن غــر ســبب، إال أن معظــم ضحكاتــه كانــت صفــراء، فعينــاه 
تتحــرك يف كل اجتــاه تتفحــص كل مــن ميــر مــن أمامهــا، رغبــًة منــه يف معرفــة 
كل شــيء، فهــو كثــر كثــر الفضــول، فــإن أردت أن تقتلــه أفتــح معــه موضــوع 
مــا أو إعطيــه معلومــة انقصــة، مث اتركــه وارحــل دون أن تعلمــه ابملوضــوع، 
بعدهــا توقــع أن يتبعــك حــى إىل بيتــك لكــي يعــرف كل شــيء، يــدور ســجال 

احلديــث بيــي وبــن عــاء كعادتــه رغبــًة منــه يف معرفــة أدق التفاصيــل. 

- إيه القلق اللي أنت فيه داه اي عم علي؟ 
- زوجــي علــى وشــك الــوالدة، وأان قلقــان عليهــا وعلــى الطفــل اللــي جــاي، 
وكلــي شــغف لرؤيتــه ومتنيــت لــو أان موجــود معاهــم يف البيــت الوقــت داه لكــن 
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الظــروف أنــت عارفهــا .
- وإيه نوع املولود اللي جاي؟! ولد وال بنت؟ 

- هللا أعلــم ! أان إنســان مؤمــن ابلقضــاء والقــدر وكلــه رزق مــن عنــد هللا، وكل 
اللــي جيــي مــن عنــد ربــك خــر، واي مرحــب بيــه. 

الفــرج  ترتســم عامــات  بعدهــا  األخــرى..  تلــو  الواحــدة  الســاعات  متــر   -
وتظهــر اإلبتســامة علــى وجهــي بعــد أن خاصمتــه أايمــاً طــوال، ويســارع عــاء 
بقولــه: الظاهــر إن ويل العهــد وصــل وشــرف ابلســامة ابيــن علــى وشــك، 
ألن فرحتــك دي فرحــة الوصــول، وكمــان فرحــة ولــد مــش بنــت، أان قلــي كان 

حاســس مــن األول إنــه ولــد.. مــروك اي ســيدي. 
- هللا يبــارك فيــك، احلمــد هلل وصــل املولــود ابلســامة، وإن شــاء هللا ربنــا 

يعــوض عليــك ويــرزق الولــد.
- أول خلفتــك والد! أنــت عــارف أان ليــا ســنن ونفســي يف الــواد، ومــش 
راضــي جيــي، واملــدام بتاعــي مــش بتجيــب غــر بنــات لغايــة ملــا بقــي يف رقبــي 
أربعــة بنــات.. رغــم إين فكــرت أجــوز عليهــا اتين ميكــن ربــك يكــرم، وجيــي 

الــواد اللــي مــش عايــز جيــي. 
- اي سيدي كله من عند هللا، وربنا يكرمك ويرزقك ابلواد قريب. 

انصرفنــا.. مث أحضــرت بعــض احللــوى ووزعتهــا علــى زمائــي ابتهاجــاً مبولــودي 
األول، فازمــت الفرحــة وجههــي وكأهنــا طُبعــت عليــه ال تفارقــه.. انتهــى اليــوم 
اجلميــل.. إىل أن حــل املســاء.. أجريــت اتصــايل الروتيــي بزوجــي كــي أطمئــن 

عليهــا وعلــى مولــودي، الســام عليكــم.. عاملــه ايــه اي أم العيــال؟ 
- جتيب زوجي يف حزن: احلمد هلل على كل حال خبر، حنمده.

- أخبارك، وأخبار الواد.. عاملن إيه دلوقت.
- تنهمــر دمــوع زوجــي وال تســتطيع أن توقفهــا، وفجــأة يصيبــي اإلرتبــاك 
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والقلــق فيــه حاجــة حصلــت؟! قوليلــي؟ فيــه مكــروه ال قــدر هللا؟ جتيبــي زوجــي: 
ال ال، احلمــد هلل كلنــا خبــر، بــس الولــد دخــل املستشــفى مــن شــوية. 

- مستشفى! املستشفى ليه؟ 
- الصفــره عليــت عليــه جــدا، ورحنــا بيــه املسشــفى فحجــزه الدكتــور ملــا شــافه 
وقال الزم يقعد معاان كام يوم يف املستشفى، إلن نسبة الصفراء عالية، ورمبا 

حيتــاج لنقــل دم أو تغــر دم ابلكامــل، وربنــا يســلم علــى إبننــا.
- ال حول وال قوة إال ابهلل! كده من غر سبب؟ 

- وهللِا.. فجــأة الولــد وشــه اتغــر، وعنيــه اتغــرت للــون األصفــر الداكــن، رغــم 
أنــه كان كويــس جــدا الصبــح ووشــه منــور، وفجــأة كل حاجــة اتبدلــت وهــو 
دلوقــت ابملستشــفى، واملشــكلة إين مــش قــادرة أرحلــه.. عشــان العمليــة بتاعــة 
الــوالدة، فــأان انميــة علــى الســرير، وال حــول وال قــوة.. ومــش قــادرة احتــرك، 

ومــش عارفــه أعمــل ايــه؟ 
- ال حول وال قوة إال ابهلل. 

لقــد فعلهــا صاحــب احلســود صاحــب العيــون احلارقــة اخلارقــة، فأرســل أشــعته 
عــر البحــار واحمليطات،وأصــاب طفلــي الرضيــع دون أي ذنــب قــد اقــرف، 
لكنه احلقد الذي مأ قلبه، فكان صاحبنا عاملي الشــهرة والســيط، واســتطاع 
أن حيســد الولد.. رغم أنه مل يراه.. وال يســكن ابلقرب منه، ومل يقف حاجز 

املســافات عائقــاً.. أمــام قدراتــه اخلارقــة.

مكــث طفلــي املســكن يف املستشــفى بــن احليــاة واملــوت.. ملــدة جتــاوزت 
الســبعة والعشــرون يومــاً.. دون ذنــب.. إال أنــه احلســد.. أرقــده بــن احليــاة 
هزيــل  الباليــة  وخــرج كالقماشــة  وعفــاه  وشــفاه  رمحــه هللا  أن  إىل  واملــوت.. 

ضعيــف، لكــن حنمــد هللا أنــه خــرج بســامته وعونــه.
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عــاد طفلــي مــرة أخــرى إىل احليــاة بعــد أن كان يامــس املــوت ويامســه، ورغــم 
عودتــه إال أنــه وجهــه ظــل شــحيباً، فــأوردة الــدم احلمــراء حتولــت لزرقــاء.. نعــم 
أصبــح وجــه طفلــي أزرق اللــون مــن كثــرة العقاقــر الــي تلقاهــا يف املستشــفى 

حملاولــة إنقــاذه، إهنــا أايم صعبــة مــرت علينــا أايم عجــاف.
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شطاف داه وال شالل
يف أايم الدراســة اجلامعيــة.. ومــا أحاهــا أايم، كانــت كل حلظــة فيهــا متعــة، 
فمازالــت اجلامعــة أبركاهنــا وجدراهنــا وأدراجهــا وكراســيها حمفوريــن يف ذاكــريت.. 
ال يغادرهــا أحــد، وال اســتطيع نســياهنم.. رغــم مــرور الزمــن، الشــرس.. أحــد 
األصحــاب الذيــن تعرفــت عليهــم خــال فــرة دراســي اجلامعيــة، وكان يــدرس 
العربيــة،  اللغــة  قســم  الربيــة  بكليــة  وأان  احملاســبة..  قســم  التجــارة -  بكليــة 
الصدفــة هــي مــن عرفتــي ابلشــرس، ففــي طريقنــا إىل البيــت بصحبــة بعــض 
أًدقائــي القدامــى قابلنــا وقتهــا الشــرس، فتعرفــت عليــه وســران معنــا يف طريــق 
مــرات  والشــرس  أان  تقابلنــا  بعدهــا  بقليــل،  بيتنــا  قبــل  افرقنــا  حــى  واحــد 

ابجلامعــة، صــارت بعدهــا العاقــة بيننــا وطيــدة. 

الشــرس.. شــاابً حنيــًا.. ضعيــف البنيــة.. أمســر الوجــه قليــل الــكام.. قليــًا مــا 
يبتســم، وكأن ال حيــب الدنيــا كارهــاً هلــا أو أنــه يكرهــك رغــم أنــه ال يعرفــك، 
تبــدو علــى وجــه الشــرس عامــات الضيــق والقلــق معظــم الوقــت، وخبــاف 
وصفــه اجلســدي، جتــده ذو خلــق رفيــع.. طيبــاً.. كرميــاً، ومــن املســتحيل أن 
خيطــأ يف حــق غــره، أو يبــادر مبهامجــة أي أحــد ألي ســبب كان، للشــرس 

مواقــف كثــرة طريفــة مــع احلســد هــو بطلهــا وصاحبهــا .

علــى أحــد أصدقــاؤان ذات  الشــرس حــا ضيفــاً  الطرائــف.. أن  مــن هــذه 
يــوم، فقــدم لــه صديقنــا واجــب الضيافــة كامــًا. أثنــاء اجللســة شــعر الشــرس 
برغبتــه امللحــة يف دخــول املرحــاض بعــد شــرب العصــر واملــاء بكثــرة، فاســتأذن 
املرحــاض، وملــا  لــه محــدي ابلدخــول إىل  فــإذن  صاحبنــا محــدي يف طلبــه، 
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دخــل الشــرس املرحــاض أطــال اجللــوس فيــه لفــرة كبــرة، وبعــد أن خــرج.. قــال 
لصديقنــا محــدي وعلــى وجهــه عامــات اإلرتيــاح: إيــه احلمــام اجلميــل الواســع 

داه! دا أان مكنتــش عايــز أطلــع منــه، بصراحــة واســع وِشــرح. 

- صاحبنــا محــدي: طبعــاً، داه كلفــي كتــر عشــان يبقــى ابجلمــال والروعــة 
دي اي شــرس.

- الشرس: كلفك كام يعي؟ 
- كده يعي حوايل 10000 جنيه. 

- الشــرس: مــا هــو واضــح.. وابيــن عليــه.. إنــه متكلــف كتــر.. أهــم حاجــة 
اي صاحــي الراحــة، واللــي عاجبــي فيــه كمــان الشــطاف.. اي ســام.. تقــول 
شــاالت انزلــة تــرخ تــرخ، فمجــرد مــا شــديت الســيفون، وهــي الشــدة ولقيــت 

املايــه انزلــه تقــول شــاالت. 

فجــأة.. يســمع اإلثنــان ضــوي إنفجــار شــديد.. ينبعــث مــن داخــل املرحــاض، 
فيسارعان معاً جتاه مصدر الصوت، وإذ هبما يراين املفاجأة الي ال يتصورها 
عقــل..، فاملرحــاض انفجــر.. نعــم لقــد انفجــر املرحــاض وتصدعــت أركانــه، 
وأصبــح عبــارة عــن قطــع متناثــرة.. هنــا وهنــاك، لقــد فعلهــا الشــرس بقــوة عينــه. 

 شعر ده وال حرير 

مل أنســى يومــا ذكــراييت القدميــة، وال مــن رافقــوين خــال فــرة طفولــي، رغــم 
أين تركــت البلــدة، وانتقلــت اىل مــكان أخــر أرعــى فيــه أوالدي ورغــم هــذا 
البعــد مل أنســى تلــك األايم الــي احتســبها أمجــل فــرات عمــري، والــي َكســتها 
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بــراءة الطفولــة الــي مشلــت الصــدق واحلــب والصراحــة واإلاثر، فكنــا ال نعــرف 
اخلبــث أو احلقــد أو البغــض، ويف فــرة املراهقــة زادات العاقــات وتشــعبت 
ورغم العدد الكبر من األصدقاء واملعارف، إال أني مل انســى أحد أصدقاؤان 
بــن اجلميــع فكانــت عيونــه تقــذف شــرارهتا إىل  الــذي كان الذع الصيــت 

النــاس فتصيبهــم ابملــكاره وقتمــا شــاء.

مــن القصــص الطريفــة الــي أتذكرهــا عــن صديقنــا احلســود أشــرف عطــا، وكان 
أشــرف شــاابً قصــراً مكــراً ذو عيــون واســعة وحواجــب عريضــة ووجــه مخــري 
مييــل إىل البيــاض قليــًا مســحوب إلســفل، دائمــاً مــا حينــو أشــرف لذكــرايت 
املاضــي، ليخــرك مــراراً وتكــراراً كيــف كان والــده مــن األثــرايء، ولكــن بفعــل 
الزمــن حتــول إىل رجــل فقــر، تلــك قصــة مشــهورة عــن أشــرف، ثــق متامــاً أنــك 
ستســمعها كلمــا قابلتــه أو جلســت معــه، فمــن عــادات أشــرف اجللــوس أمــام 
بيتــه ابلســاعات وكان بيتــه حيتــل انصيــة الشــارع الــذي كنــت أســكن فيــه، 
وكان البيــت كبــراً فســيحاً، الرخــام املزخــرف ابأللــوان يزيــن مدخلــه وجدرانــه 
الداخليــة، فينبعــث اهلــواء مــن الداخــل وكأنــه تكييــف يقــذف إليــك اهلــواء 

قذفــاً. 
أشــرف ميــارس عــادة اجللــوس أمــام بيتــه منــذ أن كان طفــًا صغــراً، فأمــه كانــت 
ختشــى عليــه مــن الشــارع، فكانــت توضعــه أمــام البيــت وتنهيــه عــن احلركــة، 
وكانــت جتلــس هــي خلــف البــاب ترقــب أبعينهــا خشــية وقــوع أي مكــروه لــه، 
ويقــف أشــرف علــى انصيــة شــارعنا يطالــع املــارة هنــا وهنــاك، وبينمــا نقــف 
ســوايً إذ تســقط عينــه علــى إحــدى جارتنــا وتدعــى ســلوى، وكانــت ســلوى 
مــن الفتيــات اجلميــات ذوات الشــعر الطويــل الناعــم.. الــذي جيــذب كل مــن 

يــراه ألنــه ببســاطة كاحلريــر .
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ســلوى بنــت رقيقــة بيضــاء، ذات عيــون واســعة ســوداء وشــعر أســود طويــل، 
ممتــاءة بعــض الشــيء وكأهنــا بطــة فهــي متشــي كمــا متشــي البطــة متيــل ميينــاً 
ويســاراً، فكلمــا متايلــت متايــل الشــباب املراهــق معهــا بعينيــه ميينــاً ويســاراً، 
منــه رويــدا  دنــت  بعيــد حــى  مــن  بعــد أن رصدهــا  بنظراتــه  أشــرف  تتبعهــا 
رويــدا، فأقــرب منهــا يطالــع مجاهلــا ورقتهــا ومشــيتها، وكانــت املســكينة ختشــى 
الســيارات املارة يف الطريق والي يقودها شــباب اليوم الذي يتمســك ابلرشــام 
واملخــدرات، كمــا تتمســك األم بوليدهــا، فهــم ميشــون يف غيبوبــة ليــل هنــار ال 

يبالــون أبحــد، وال خيشــون أحــد.

مشــت ســلوى علــى اســتحياء.. دانيــة مــن البيــوت املتاصقــة بعضهــا ببعــض، 
حمتميــًة هبــا مــن بطــش الســيارات واملــارة، فقــال صاحــب القــدرات اخلارقــة 
أشــرف يف مجــال ســلوى.. ايــه اجلمــال داه؟ ايــه الروعــة دي؟! أان زي كــده 
مجــال مشــفتش بصراحــة، شــعر وجســم وطــول وعــرض وبيــاض، كلــه كــوم 
وشــعرها بنــت الذيــن دي كــوم اتين تقــول حريــر، داه قــرب يلمــس األرض مــن 

طولــه، البنــت ســلوى عاملــة زي البلســم تقــول غــزال. 
فجــأة وبــدون أي مقدمــات، ســقطت البنــت أرضــاً مغشــياً عليهــا.. بعــد أن 

شــوهت الدمــاء وجههــا وجســدها فــكان الســبب غريبــاً عجيبــاً.
كانــت أم ســعد جارتنــا املنعمــة ابلصحــة والعافيــة نظــرا لطــول قامتهــا وعــرض 
أكتافهــا، فهــي تبــدو وكأهنــا العــب كمــال أجســام منتفــخ العضــات، أم ســعد 
امــرأة مســراء الوجــه، متــأُه الغمــزات، وبــه غــرزة عريضــة أســفل الوجــه تعطيهــا 

نوعــاً مــن اجلمــال. 

أم ســعد عندمــا ميــرض زوجهــا هــي الوحيــدة القــادرة علــى محلــه علــى كتفيهــا 
مــن أعلــى درج بيتهــا ألســفله، ألنــه وبــكل بســاطة لــن يســتطيع أحــد محــل 
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أبــو ســعد، ألنــه حيمــل نفــس مواصفــات زوجتــه مــن الطــول والعــرض، أم ســعد 
كانــت تنظــف نوافــذ بيتهــا مــن الــراب الــذي عصــف بــه، وكانــت هلــا طريقــة 
غريبة عجيبة يف تنظيف النوافذ، فكانت أم ســعد متســك ابملنفضة املشرشــفة 
وتضــرب النافــذة ضلفــة ضلفــة ضــرابً مرحــاً، وكاهنــا أمســكت أبحــد اللصــوص 
يف بيتهــا بعــد أن ســرق شــيئاً مثينــاً منــه، فراحــت تؤدبــه بطريقتهــا دون رآفــة أو 

رمحــة. 

وبينمــا أم ســعد تبطــش ابلنافــذة، حــى هــوت ضلفــة يف اجتــاه األرض بعــد 
أن حتطمــت مفاصلهــا مــن شــدة القــرع والضــرب.. لتســقط الضلفــة مســرعة 
بقــوة علــى رأس ســلوى املســكينة، فتســقطها أرضــاً مغشــياً عليهــا والدمــاء قــد 
لطختهــا، ومــن هنــا حلــت بــركات أشــرف احلســود، ووقــف املــارة يف دهشــة 
وتعجــب ممــا حــدث، ومت انقــاذ الفتــاة بعــد أن شــاهدت املــوت بعينهــا، بعــد 
أن محلهــا أحــد اجلــران بســيارته إىل املستشــفى، وهنــاك أخــذت 15 غــرزة يف 
رأســها لطــول اجلــرح، ومحــد اجلميــع هللا عــز وجــل أهنــا عــادت خبــر ومل تفــارق 

احليــاة.  
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حازم والمتوسكالت 
حــازم مــن الشــباب املغــرم ابملتوســكات، فمنــذ نعومــة أظافــره وهــو يتشــبث 
هبــا، ولكــن رقــة حالــه منعتــه ووقفــت حائــًا أمــام رغبتــه يف اقتنــاء موتوســكل 
ولــو صغــر احلجــم أو قليــل الســعر، حتــول حــازم بســبب احلرمــان الــذي هــو 
ليــس ســبباً فيــه إىل إنســان انقــم علــى كل شــيء يف حياتــه، أو كمــا يقــول 
املثــل - عيــل ابــن فقريــة – فعندمــا تــراه ســتدرك متامــا أنــه ابلفعــل ابــن فقريــة. 

حــازم ذو وجــه شــحيب، وعيــون بنيــة غائــرة تعلوهــا رمــوش طويلــة كأهــداب 
غزيــرة تــكاد تغلــق عينيــه، وجيلــس علــى قمــة وجهــه حواجــب غزيــرة الشــعر.. 
الــي حتمــل أرجلــه جســمه النحيــل، أمــا  عريضــة كثيفــة.. كأشــجار الغابــة 
أانملــه الرفيعــة فهــي ال تفــارق أنفــه يف كل األوقــات، وكأهنــا حالــة عشــق بــن 

ابــن وأُم، فهمــا ال يتفرقــان، وكأن يــده ُخلقــت مــن أجــل أن تكــون فيهــا.

حــازم احلاقــد علــى كل مــن يقتــي متوســكًا.. دائمــا مــا يلعــن الظــروف الــي 
جعلتــه فقــرا ورقيــق احلــال، معرضــاً علــى أوامــر خالقــه، الــذي خلــق كل شــيء 
بقــدر ومقــدار، فرغــم مــا أنعــم هللا عليــه مــن تعليــم جامعــي، بعــد إلتحاقــه 
بكليــة األداب، وبعــد خترجــه منهــا رزقــه هللا العمــل أبحــد املصــاحل احلكوميــة 
دون واســطة، أو حمســوبية حلســن حظــه الــذي ينعتــه دائمــا أبقبــح األلفــاظ، 
ورغــم مــا هــو فيــه حــازم، إال أنــه انقــم علــى العمــل وعلــى زمائــه، وعلــى احلــظ 
العســر.. الــذي يعيــش فيــه بســبب وبــدون ســبب رغــم أن أمــوره حتســنت بعــد 

التعيــن ابحلكومــة. 
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يقــف حــازم كل يــوم.. علــى رأس احلــارة الــذي يقطــن فيهــا.. برفقــة بعــض 
اجلــران فــا يــرك موتوســكل ميــر مــن أمامــه.. إال وقــد طرحــه أرضــاً، وأحلــق 
بــه الضــرر واخلــراب، وأصبــح مــكان جلوســه.. ســاحة جيتمــع فيهــا الشــباب 
ملشــاهدة القــدرات اخلارقــة هلــذا للشــباب حــازم.. وعنــاده مــع املســتمر مــع 
املوتوســكات، وكأهنــا معركــة بــن طرفــن.. ينتظــر اجلميــع مــن ينتصــر فيهــا.. 
نتيجــة هــذا الســجال الطويــل الــذي ال ينتهــي، دار الصــراع بــن حــازم الــذي 
ميســك ببعــض القــدرات اخلارقــة الــي يلجــأ إليهــا إذا اســتعصى عليــه األمــر 
وهــو احلســد، فهــو حيــرك املتوســكات عبثــا كيفمــا شــاء ووقتمــا يشــاء، فهــذا 
يســقطه أرضــاَ، وذاك يوقفــه عــن العمــل، وأخــر يفجــر إطــاره فيطرحــه أرضــا مبــن 

عليــه، وكًا حســب املوقــف. 

لقــد ذاع ســيط حــازم وانتشــر، وأصبــح كل صاحــب موتوســكل خيشــى أن ميــر 
أمــام حــازم خوفــاً مــن وقــوع احملظــور وحــى ال يــرى دراجتــه الناريــة حتــرق، إال 
أن حــازم يشــعر ابلضيــق مــن هجــر النــاس لــه، فقــد هجــره اجلميــع خوفــاً منــه، 
فأصبــح معــزواًل عنهــم خيشــونه وخيشــون عيونــه احلــارة، ممــا أاثر غضــب حــازم 
ذات يــوم مــن أحــد جرانــه، ألنــه َعنفــه بشــدة طالبــاً منــه عــدم اجللــوس علــى 

رأس الشــارع، وقــد تطــور األمــر إىل أن وصــل حلــد الشــجار بينهمــا.

- أهــل املنطقــة: أنــت وقفــت حالنــا اي حــازم، واحلركــة خفــت وانقطعــت، 
والدكاكــن حاهلــا واقــف ال بيــع وشــرا وكلــه داه بســببك.. هللا يقطعــك .

- النــاس بقــت خايفــة متشــي يف شــارعنا اي عــم حــازم، والنــي شــفلك حتــة 
غــر احلتــة دي توقــف فيهــا، وامشــي مــن هنــا.. خلــي الفقــر يــروح بعيــد عنــا 

هللا خيليــك. 
- حــازم: أي حــد فيكــم ابــن كلــب هيطلــع عليــا اشــاعات أو هيقــل أدبــه أان 
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هعلمــه األدب، انتــوا شــارع زابلــة، حــى لــو أان حبســد، هــو فيــه حســد بيوقــف 
حال. 

- أهل املنطقة: ايوه أنت حسود وعينك وحشة. 
- حازم:أان حسود، حسبنا هللا ونعم الوكيل فيكم. 

- أهــل املنطقــة: حســب هللا ونعــم الوكيــل فيــك اي حــازم هللا يوقــف حالــك 
زي مــا وقفــت حالنــا. 

- حازم: وهللا العظيم اي مجاعة.. أان مش حبسد، وال ليا يف احلسد.. منه هلل 
اللي طلع عليا الكام داه كل اللي بيحصل وهللا.. سوء حظ مش أكر. 

- شــوفوا كده املتوســكل داه.. اللي يشــبه متوســكل رامبو يف الســرعة والقوة، 
قدامنــا، وحمصلتــش.. حاجــة ومفيــش حاجــة  مــن  ومــر  عــدى  أهــوه  أهــوه 
حصلــت ليــه وال لصاحبــه.. أنتــوا كــده بتظلمــوين حــرام عليكــم حســبنا هللا 

ونعــم الوكيــل. 
- فجــأة، ضــوى انفجــار يهــز أرجــاء املــكان بعنــف، اجلميــع ركــض يف اجتــاه 
ذلــك الصــوت.. مــاذا حــدث؟ ال أحــد يعلــم، دخــان صــراخ، وضجيــج، إنــه 

حــادث مــروع.

متوســكل بكامــل ســرعته يدخــل يف ســيارة والســيارة تدخــل يف ســيارة أخــرى، 
وقــد أصبــح اجلميــع كتلــة واحــدة مــن شــدة اإلرتطــام، وال أثــر لشــيء ســوى 
النــران امللتهبــة، والدخــان الكثيــف يتصاعــد لأعلــى فأعلــى، ولســان اجلميــع 
ال ينطــق إال بكلمــة واحــدة: ال حــول وال قــوة إال ابهلل، لقــد فعلهــا حــازم، 
ربنــا يرمجنــا مــن عيونــك اي حــازم.. ربنــا يهديــك علينــا وقفــت حالنــا هللا يوقــف 

حالــك اي حــازم. 
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أموت في البط
املوظفــن..  مــن  ابلكثــر  احلبيــب  ببلــدان  احلكوميــة  واهليئــات  املصــاحل  تعــج 
الذيــن ال يعملــون يف غالــب األمــر نتيجــة سياســة البطالــة املقننــة.. الــي تذرفهــا 
الوســاطات واحملســوبيات داخــل تلــك املؤسســات واهليئــات، لتحملهــا فــوق 

طاقتهــا رغــم عــدم حاجــة العمــل ملثــل هــؤالء، ألن
معظــم مــن جــاء ابلواســطة واحملســوبية يكــون مهــه العمــل فقــط دون النظــر إىل 
جمــال التخصــص، ونظــرا لتعيــن معظمهــم يف ختصصــات ال وجــود هلــا، ممــا 
جُيــر مديــر املصلحــة أو اهليئــة علــى تركــه دون تكليفــه أبي أعمــال حــى ال 
يؤثــر علــى عمــل اآلخريــن وانتاجهــم، أو يتســبب يف كــوارث ال قــدر هللا.. إن 

كان العمــل حساســاً. 

لتبــادل األخبــار  يلجــأ معظــم هــؤالء لتكويــن بعــض اجملموعــات والشــلل.. 
واملعلومــات، وأكل الطعــام واحتســاء أكــواب الشــاي والقهــوة.. للقضــاء علــى 
وقــت الفــراغ الطويــل الــذي خلفــه عــدم العمــل يف املــكان القابعــن فيــه، مث 
تتــم مناقشــة موضــوع مــا، أو قضيــة مــا أو جلســة منيمــة علــى أحــد الزمــاء أو 
الزميات أو الرؤساء، اليوم وككل يوم كانت اجللسة على احدى املوظفات 
يف اهليئــة، والــي قــام املديــر بتعيينهــا مؤخــراً، واختارهــا مــن بــن العديــد مــن 
املتقدمــات لشــغل الوظيفــة بســبب مجاهلــا وملبســها املهنــدم وحســن حديثهــا.

كان مديــر املصلحــة عاشــقا للنســاء، ويــرى نفســه يوســف بــن يعقــوب النــي 
)عليــه الســام(، فــكل نســاء األرض تعشــقه كمــا عشــقت زُليخــة يوســف، 
رغــم أنــه حيمــل بــن أردافــه كرشــاً ابرزاً مكــوراً.. ميتــد ملســافات ليســت بقصــرة 
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خارج جســده، وميشــي وكأن بعض التســلخات قد أصابت فخذيه، وكأن ما 
بــن رجليــه طريــق واســع.. يصلــح ملرمــى كــرة قــدم، حــى أن العاملــن ابهليئــة.. 
لقبــوه ابســم مســر ابمــرز – نــوع مــن أنــواع حفاضــات األطفــال الشــهرة – 
وذلــك ملشــيتِه الغريبــة الــي تشــبه األطفــال الصغــار.. الذيــن يضعــون البامــرز 

خشــية البلــل.
الرجــل اجلــذاب كمــا يــرى نفســه - مديــر املصلحــة - يعشــق النســاء عشــقاً 
مجــا، فكلمــا أعجبتــه أمــرأة، قــام بتعيينهــا علــى الفــور، غــر مبــايل بطوابــر 
العاطلــن الذيــن ال جيــدون قــوت يومهــم، ورغــدة.. هــي مــن أعجبــت مديــر 
املصلحــة، فقــام بتعينهــا، ومــن أن ُعينــت رغــدة حــى أصبحــت مســار اهتمــام 

اجلميــع، وحمطــة أنظــار واهتمــام مــن يعمــل يف املصلحــة.. جلماهلــا ورقتهــا.

كانــت رغــدة شــابة حديثــة الــزواج.. متوســطة الطــول كثيفــة الشــعر.. فشــعرها 
يتطايــر ميينــاً ويســاراً.. كلمــا حتركــت أو اهتــزت، وعيوهنــا خضــراء متــزج بــن 
اللونيــن األصفــر واألخضــر.. انهيــك عــن هنــدام ملبســها األنيــق، واقتصــر 
معظــم حديــث الرجــال يف املصلحــة حنــو ســيقاهنا املمتلئــة الناصعــة البيــاض، 
فكانــت رغــدة مــن النســاء الــايت يرتديــن تنــورة قصــرة.. تصــل إىل مــا فــوق 
الركبة بقليل، ويشــق وســط التنورة فتحة طويلة.. قد تصل يف بعض األحيان 

إىل مــا تصــل إليــه. 

يف املصلحــة حاســد حقــود يربــص بــكل مــن دخــل أو خــرج مــن أبواهبــا، وكان 
هــذا احلاســد مــن العمالــة الزائــدة ركــز احلاســد علــى هدفــه، وراح يســتقبلها 
ليفتــح معهــا احلديــث يف ذلــك الصبــاح.. حــى ينهــل مــن مجاهلــا بعينيــه الــي ال 
ترحــم، ويلقــي ببعضــا مــن كلماتــه الرقيقــة عليهــا ومــن مث ميــزج أنفســاه برحيقهــا، 
لقــد مت مــراده وأخــذ احلســود منهــا مــا أخــذ.. حــى أنصرفــا كامهــا إىل مــكان 
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عملهما. 
- فتحــي احلســود: رغــدة، ومــا أدراك مــا رغــدة.. دي بطــة.. شــايفن رجليهــا 
املليانة، والبياض اللي عامل زي الشــمع، أان بصراحة مشــفتش بطة زي كده 

شــياكة واانقــة، ورقــة، ومجــال.. ايــه. 
- بصراحــة رجليهــا هتجيــب أجلــي قريــب، وال عــزاء لنــا مجيعــا أان وأنــت، 
عــارف أقولــك علــى حاجــة وبــكل صراحــة.. أان كل مــا أدخــل البيــت أشــوف 

شــيبوب يف وشــي بســواد وشــه وحبــة صوتــه، أفتكــر رغــدة علــى طــول.
- أان: من شيبوب داه؟ 

- فتحــي احلســود: شــيبوب، هــو فيــه حــد ميعرفــش شــيبوب دي أم العيــال اي 
ســيدي، أصلهــا احتولــت بقــدرة قــادر مــن أنثــى إىل دكــر، وكمــان شــبه شــيبوب 

أخــو عنــر بــن شــداد العبســي، جاتنــا نيلــة يف حظنــا اهلبــاب.
مــرت  التــايل  اليــوم  اســتمر احلســود يف احلديــث عــن رغــدة ومجاهلــا ويف   -

عينيــه. أمــام  ضحيتــه 
- رغدة: صباح اخلر اي مجاعة. 

- اجلميع: اي صباح الفل اي مدام رغدة. 

ولسوء حظها أن انر احلاسد فتحي كانت مستعرة ومستعدة إللتهام ما يقع 
أمامها، فما أن ألقت املســكينة حتيتها، وانطلقت.. حى أخذهتا قشــرة موز، 
وطــارت هبــا يف اهلــواء لتســقطها علــى األرض ســقطة قويــة مدويــة، فقــد تعالــت 
قدميهــا إىل أعلــى، والتفــت ســاقيها الواحــدة ابألخــرى، فلــم تســتطع فعــل 
شــيء، إال أن تســلم أمرهــا وترتطــم ابألرض مطلقــة الصيحــات والصرخــات، 
فيهــرع اجلميــع لنجدهتــا، لينقوهلــا بعــد ذلــك إىل إحــدى املستشــفيات، وهــي 
تصــرخ وتعــج مــن األمل.. مل يســكت فتحــي احلاســد بــل علــق قائــا: فيــه حــد 

يلبــس كعــب وكمــان قصــر، حــرمي تســتاهل النــار حتــف. 
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دي أمها وال أختها
خرجــت مــى ذات األربعــن خريفــاً، والــي رزقهــا هللا جبمــال اخللقــة واخلليقــة، 
فميزهــا رب العاملــن بنضــارة البشــرة، واعتــدال القــوام، فعندمــا تراهــا تبــدو لــك 
وكأهنــا شــابة صغــرة مل تتجــاوز التاســعة عشــر عامــا، فمامــح الصبيــة مل تغــادر 
وجههــا بعــد.. مــى متزوجــة منــذ عشــرات الســنن مــن ابــن عمهــا انصــر الــذي 
يعمــل إبحــدى الــدول العربيــة، وقــد أنعــم هللا عليهــا ابلذريــة الصاحلــة، فلهــا 
مــن البنــن ولديــن والبنــات ثــاث إال أن اإلجنــاب الكثــر مل يؤثــر علــى قــوام 

مــى أو ماحمهــا. 

الســلع  بعــض  مــن  بيتهــا  لتســد احتياجــات  للتســوق،  مــى  مــا ختــرج  كثــرا 
الضروريــة.. الــي ال غــى عنهــا يف أي بيــت.. ختــرج مــى يف أغلــب األحيــان 
برفقــة بنتهــا الكــرى صفــاء، القريبــة الشــبه مــن أمهــا، إبســتثناء أهنــا تزيــد بعــض 
الســنتميرات طــوال عــن أمهــا، زوجهــا انصــر يعمــل ابخلــارج اتركا خلفــه رجــل 
– زوجتــه – الــي حتمــل مسعتــه وكرامتــه بــن يديهــا، فتحافــظ علــى األمانــة الــي 
تركهــا زوجهــا، وتتحمــل الكثــر بعــد العنــاء والصــر الطويــل، فهــي مثلهــا مثــل 
غرهــا مــن الزوجــات الصابــرات القانتــات مل تتملمــل يومــاً مــن فــراق زوجهــا 
الــذي تركهــا وهــي عــروس صغــر، ليلهــث خلــف لقمــة العيشــة الــي مل جيدهــا 

يف بلــده.

تعيــش مــى وأوالدهــا حيــاة كرميــة، وفرهــا هلــا زوجهــا الــذي مل يبخــل عليهــا أبي 
شــيء، فمظاهــر املعيشــة الكرميــة تبــدو واضحــة علــى مظهرهــا وملبســها، فُيســر 
احلــال جيعــل مــن يعيــش فيــه حبالــة نفســية مرتفعــة، وصحــة جيــدة، فينعكــس 
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ذلــك مباشــرًة علــى الوجــه واملظهــر.. ذات يــوم ويف أايم خروجهــا للتســوق 
كعادهتــا مصطحبــًة معهــا ابنتهــا صفــاء، ويف الطريــق قابلتهــا احــدى النســاء 
املشــهورات ابلعيــون احلــارة، وكان للمــرأة ســيط كبــر يف قريتهــا.. امتــد إىل 

القــرى اجملــاورة. 

احلســودة ايمنــه ذات بنيــان قــوي.. ملــيء ابلشــحوم واللحــوم الــذي يشــمل 
مجيــع أركان جســدها، انهيــك عــن وجههــا العريــض الغريــب.. فيبــدو لــك كأنــه 
رغيــف خبــز مشســي زادت مخرتــه، فتحــول بفعــل اخلمــرة حلجــم كبــر يتســاقط 
منــه العجــن مــن كل اجتــاه، فيدهــا ورجلهــا وكل جســدها منفــوخ، وكأهنــا غريــق 
خــرج مــن املــاء للتــو، ويغطــي هــذا الكومــة مــن الشــحوم خيمــة ســوداء، تلملــم 
مــا قــد يفــرط منها،وهــذه اخليمــة تســمى يف الصعيــد - الــُردة - فاملــرأة ابلونــة 

منتفخــة إال مــن بعــض احلفــر واملطبــات الوعــرة. 

- قالــت احلســودة ملــى: إزيــك اي بنــت اي مــى.. عاملــة ايــه، وعاملــن ايــه 
عيالــك، وجــوزك بيبعتلــك فلــوس  أان عارفــه اللــي شــغالن بــره فلوســهم زي 

الــرز وكتــرة. 
- ردت مى اببتسامة وترحاب: أها اي خالي، احلمد هلل، وهللا كلنا خبر. 

- احلسودة: بنت من احللوة اللي معاكي دي؟ 
- مى: دي بني الكرة اي خالي.. صفاء.. اني نستيها، وال ايه. 

بنتــك، كــرت صفــاء.. وبقيــت عروســة، وأنــت  - احلســودة: دي صفــاء 
وال ابيــن عليكــي اي مــى، وهللِا اللــي ميعرفكمــش يقــول دي أختــك مــش 
بنتــك، مســتحيل حــد يصــدق إهنــا بنتــك.. دانــي لســه صغــرة اي بنــت واللــي 

ميعرفكيــش يقــول عليكــي إنــك علــى وش جــواز ولســه مــا دخلــي دنيــا. 
- مى: احلمد هلل اي خالي. 
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- ايمنه احلسودة: بس سيبك أني نعمة اخلارج ابينة عليكي. 
- مى: احلمد هلل اي خالي، ما تيجي تشــرفينا شــوية يف البيت.. إحنا قريبن 

مش بُعاد.. تعايل اتفضلي اشــريب الشــاي، واتغدي عندينا. 
- ايمنــه احلســودة: تســليملي اي بنيــي.. مــرة اتنيــة ان شــاء هللا، وليكــي جيــة 

قريــب. 

تعــود مــى إىل بيتهــا برفقــة ابنتهــا.. بعــد انتهــاء حديثهــا مــع ايمنــه احلســودة، 
وأثنــاء دخوهلــا البيــت.. ترتطــم ســاق مــى ببــاب البيــت املصنــوع مــن احلديــد 
الصلــب، فتصــرخ مــى ملعنــًة عــن حالــة اإلستســام التــام لنــوابت اآلمل الــي 

ســقطت عليهــا، وكادت أن تنتــزع روحهــا مــن شــدهتا. 
ســقطت أرضــا، وابتــت ال تتوقــف عــن الصــراخ، فحملهــا أهــل البيــت إىل 
املستشــفى.. ليضــع الطبيــب ســاقيها يف غيابــة اجلبــس ألكثــر مــن شــهرين 

متتالــن، وهــي راقــدة يف بيتهــا ســاكنة بــا حركــة.
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فيك وال في السيارة
أان مــش قــادر.. حــرام عليكــم.. هتحصلــي حاجــة لــو حمســدتش حــد فيكــم.. 
خلصــوان عايزيــن ايــه، بتلــك الكلمــات يدخــل ســعيد احلاســد علــى زمــاؤه 
يف العمــل، لقــد اشــتدت عليــه احلالــة، وحيتــاج لتفريــغ طاقاتــه الــي زادت عــن 
حدهــا املســموح، والــي أصابتــه ابإلختنــاق والضيــق، فــا يســتطيع حــى أن 

يتنفــس. 

ســعيد رجــل علــى مشــارف اخلمســن مــن عمــره، ذو وجــه أســود.. شــاحب.. 
نُِقطــت رأســه ببعــض الشــعرات البيضــاء، ال تــرى بيــاض فيــه ســوى أســنانه 
وبعــض الشــعرات.. أمــا ابقــي الوجــه فهــو أســود كالليلــة كاحلــة الظلمــة خيتفــي 
فيهــا القمــر، ويعتــر ســعيد مــن الرجــال الطــول أصحــاب اجلســيد النحيــل فــا 
أرداف، وال أحفــاف، وال كــرش وال عضــات، وكأنــه خنلــة فرعــاء هتتــز وال 
تثبــت بفعــل الــرايح واهلــواء، مجيــع زمــاؤه ابلعمــل يصفونــه ابخلــارق، ملــا يتمتــع 

بــه مــن مقومــات خارقــه يف احلســد، فاجلميــع خيشــاه مــن املديــر للخفــر. 

ذات يــوم.. دخــل علــى امساعيــل صديقــه ابلعمــل بعــد أن حتــول وجهــه مــن 
الســواد إىل اإلمحــرار بســبب الطاقــة الــي ختزنــت بــه، وأراد أن يفرغهــايف أي 

أحــد أييت أمامــه فقابــل زميلــه امساعيــل ودار بينهمــا حــوار 
 

- ســعيد: صبــاح اخلــر اي امساعيــل، أان هجنــن، مهــوت هتجــرايل حاجــة اي 
انس.. حــرام عليكــم. 

- امساعيــل: أســعد هللا صباحــك.. خــر اي ســعيد كفــاان هللا وكفــاك الشــر مــن 
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قريــب ومــن بعيــد، مالــك اي ابــن النــاس. 
- ســعيد: أان تعبــان اي أخــي، عايــز أحســد مــش قــادر أكتــم يف نفســي أكثــر 

مــن كــده، أان ممكــن جتــرايل حاجــة أرمحــوين حــرام عليكــم. 
- امساعيــل: أنــت جمنــون اي جــدع أنــت، فيــه حــد يقــول كــده وعيــي عينــك، 

أنــت مــش خايــف مــن كام النــاس عليــك. 
- ســعيد: يلعــن أبــو النــاس، أان بتكلــم جبــد.. مــش هبــزر أان عايــز أحســد أي 

حــد.. مــش قــادر اي انس. 
- امساعيــل: صــِل علــى النــي، واســتهدى ابهلل، وأهــدى وأرمحنــا منــك ومــن 
عنيــك.. هللا خيليــك، الواحــد بيجــي الصبــح بيقــول دارينــا اي حيطــة، وأنــت 

جــاي كــده يف الــوش بتقــول عايــز أحســد. 
- ســعيد: مــش قــادر وهللا، شــوف ومــن األخــر اي تيجــي فيــك اي تيجــي يف 

الســيارة، اختارلــك واحــدة مــن االثنــن، وداه عشــان أنــت حبيــي. 
- امساعيل: اي فيا، اي يف السيارة، اي أخي حرام عليك هو مفيش غر أان يف 
وشــك، روح شــفلك حــد غــري، أان معــااي عيــال عايــز أربيهــا ســبي يف حــايل، 
وبعديــن أنــت بتتكلــم جبــد.. يعــي ممكــن جتيبهــا فيــا وجتــرايل حاجــة، وأنــت ال 

عامل حســاب للصداقة وال الزمالة وال العشــرة. 
- ســعيد: بصراحــة أه، أان بتكلــم جبــد، الصداقــة والزمالــة حاجــة، واللــي أان 
فيــه حاجــة اتنيــة خالــص، وبعديــن أان لــو حمســدتش ممكــن جتــرايل حاجــة، 
داه يرضيــك يعــي، عشــان كــده أان وحكمــاً للصداقــة بديــك خيــار وبديــك 
فرصــة.. اي فيــك.. اي يف الســيارة، ألين مــن األخــر جبــت آخــري، ومــش 

هقــدر أكتــم أكــر مــن كــده. 
- امساعيــل: خــاص بــدام انويتهــا، وال مفــر منــك ومــن عنيــك، وألنــك جــاي 

نويلــي انويلــي، هاهتــا يف الســيارة وعوضنــا علــى هللا، وربنــا يرمحنــا منــك. 
- سعيد: إذاً، فهيا يف السيارة، معلش ربنا يعوض عليك بسيارة اتنية. 
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اختــذ إمساعيــل املوقــف علــى حمــل اهلــزل وليــس اجلــد، فلــم يصــدق أن رفيقــه يف 
العمــل – ســعيد - ســيصبه مبكــروه، فلــو حــدث عندئــذ ُرمبــا َســُيعيد امساعيــل 
تفكــره يف عاقتــه بســعيد مــرة أخــرى، فمــا قيمــة الصحبــة والعشــرة.. إذا كان 
أييت منهــا أذى، وبعــد إنتهــاء يــوم العمــل الطويــل.. الــي دار فيــه امساعيــل يف 
فلــك األوراق واملراجعــن، خــرج إمساعيــل يف درجــات احلــرارة العاليــة، فمــكان 
عملهــم مقــاٌم يف منطقــة صحراويــة، تتحولقــت الشــمس مــن كل مــكان، وكأنــه 
وضــع وســط النــار املســتعرة، فصــار املبــى وكأنــه جــزء ال يتجــزأ مــن الشــمس   
فلــن  ابلســواد،  متوشــحة  متفحمــة  حمرقــة  ســيارته  ليجــد  إمساعيــل..  خــرج 
تســتطيع الســيارة أن تقــاوم حــرارة الشــمس وحــرارة العــن معــاً، فدمرهتــا متامــاً.
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ياسمين شبه أمها 
ســبحان هللا تبــارك وتعــاىل.. خيلــق مــا يشــاء وخيتــار فيهــب ملــن يشــاء اجلمــال، 
ويهــب ملــن يشــاء دونــه، إال أنــه مــن عدلــه عــز وجــل.. أن أعطــى لــكل بــي أدم 
ميــزة متيــزه عــن غــره، فلــكل إنســان علــى وجــه اخلليقــة ميــزة، ميــزُه هللا هبــا ســواًء 
أكانــت جــزء مــن اجلمــال أو احلســن، إال أهنــا ال تقتصــر علــى اخلليقــة فقــط، 
بــل تشــمل األخــاق، وخفــة الــدم، وحســن الطلعــة، فكلهــا صفــات وزعهــا 

احلكــم العــدل بــن عبــاده ابلعــدل. 

كان خالــد زوج إميــان متــزوج مــن قبــل إبمــرأة تدعــى جنــوى، وكانــت جنــوى 
مخريــة اللــوان ذات عيــون واســعة جذابــة ترتــدي حجــاابً أعلــى الــرأس، لكنــه 
قصــراً حيــث تتســاقط منــه بعــض ُشــعرات الــرأس، رغبــًة يف إظهــار بعضــاً 
مــن مفاتنهــا، وهــو شــعرها الناعــم، والــذي يبــدو ملــن يراهــا.. إنــه ســقط دون 

قصــد.. لكنــه ُأســِقط َعمــداً.

حتولــت جنــوى بفعــل تقلبــات احليــاة والــزواج واألوالد إىل زوجــة خاملــة، مكتظــة 
ببعــض الشــحوم الــي تبــدو واضحــة يف منطقــة األرداف.. انهيــك عــن بعــض 
الصفــات الســيئة الــي إلتصقــت هبــا، فهــي ســليقة اللســان، ُتكثــر مــن إفتعــال 
املشــاكل مــع األهــل واجلــران، وقــد حولــت جنــوى حيــاة زوجهــا خالــد – زوج 
إميــان - إىل جحيــم ال يطــاق، فلــم يســتطع حتملهــا، فطلقهــا ثــااثً بــا رجعــة 
وهجرها، ورغبًة منها يف مكيدته تركت له أوالده الصغار مجيعهم دون رمحة، 
حــى أن الطفــل الصغــر مل يتجــاوز العــام حينهــا، وقــد تركــت جنــوى أوالدهــا 

ِنكايــة فيــه لرفضــه اإلســتمرار معها،وإســتكمال مشــوار حياتــه. 
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جنــوى حتولــت بعــد الطــاق.. إلمــرأة كثــرة احلســد واحلقــد، فامتــأ قلبهــا ِغــًا 
وحقــداً، فحوهلــا لكارهــة لــكل شــيء.. للنســاء، وللبيــوت املســتقرة.. حــى أهنــا 
كرهــت كل أثنــن يعيشــان معــاً حيــاة ســعيدة كرميــة، تــزوج خالــد مــن إميــان، 
ليبــدأ حيــاة جديــدة، وعنــد زواجــه اســرط عليهــا أن ترعــى أوالده الصغــار، مل 
ختــزل إميــان زوجهــا فرعــى أوالده كأوالدهــا فتغــدق عليهــم ابحلــب واحلنــان، 
وبعــد عامــن أنعــم عليهمــا هللا عــز وجــل بطفلتهمــا األوىل ايمســن، ومل تفــرق 
إميــان بــن أبنتهــا وبــن أوالد زوهــا فربتهــم مجيعــاً علــى أهنــم إخــوة وكأهنــم مــن أُم 

واحــدة، ومــرت األايم وعاشــوا مجيعــاً بــكل مــودة وحــب. 

ايمســن أخــر الُعنقــود يف عائلــة خالــد، تبــارك مــن صورهــا يف أحســن صــورة، 
فجماهلــا ورقتهــا تبــدو واضحتــن أمــام أعــن اجلميــع، فهــي شــابة مجيلــة ذات 
عيــون خضــراء مصفــرة، فيمتــزج يف عيوهنــا اللــوانن األخضــر واألصفــر ليشــكا 
معــاً مجــااًل مــا بعــده مجــال، وكأنــه لوحــة فنيــة تــكاد تنطــق مــن الروعــة، فيامســن 
عندمــا تراهــا جتذبــك، فتطيــل النظــر إليهــا دون أن تــدري، فعينــك ال تســتطيع 
نظراتــك  تفــارق  فلــن  حمــدق،  غــرق  مــن  جنــاة  طــوق  وكأنــه  وجههــا،  فــراق 
وجههــا.. إال بعــد مضــي وقــٍت طويــل، وكأنــه مغناطيســاً حيولــك بقــوة جاذبيتــه 

إىل كتلــة حديــد ســاكنة.. توقفــت بفعــل اجلاذبيــة فــا نطــق وال حركــة. 
ايمســن كثــرة الشــبه أبمهــا، فعندمــا كانــت إميــان يف شــباهبا.. كان يلتــف 
أصفــر،  وشــعرها  خضــراء  فعيوهنــا  جبماهلــا  أتثــراً  والشــاابت  الشــبان  حوهلــا 
وقوامهــا ممشــوق مل يتأثــر بتقلبــات الدهــر أو الــوالدة، فحافــظ علــى اعتداهلــا، 
جتذبــك إميــان دومــاً خبفــة دمهــا ورقتهــا، فهــي أمــرأة غــر متكلفــة وال ُمتصنعــة.. 
طيبــة القلــب حديثهــا عــذب.. يـَُغِلفــه اإلحــرام وكــرم األخــاق، وقــد تربصــت 
جنــوى إبميــان وأبنتهــا ايمســن، فراحــت ترميهــم بســهام نظراهتــا.. وكأهنــا جنــدي 
أخــرج ســهام مــن كنانتــه وراح يرمــي بــه عــدوه ســهماً خلــف ســهم دون توقــف 
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ويف إحــدى اللقــاءات يف بيــت أخــت خالــد.. تلتقــي جنــوي ابلرقيقــة ايمســن.

- جنــوى: إزيــك اي ايمســن، عاملــة ايــه؟ كــريت اي ايمســن وبقيــي مجيلــة.. زيــك 
زي هللا يســاحمها أمك.. خطافة الرجالة. 

- ايمســن: ربنــا خيليكــي اي خالــي، ويطولنــا يف عمــرك دانــي اخلــر والركــة، 
وإحنــا هنيجــي فــن فيكــي ويف مجالــك. 

- جنــوى: آه منــك.. بكاشــة.. زي أُمــك، بــس انــي أحلــى مــن أُمــك القصــرة 
َخطافــة الرجالــة، أان عارفــة خالــد خدهــا علــى إيــه مــش عارفــة - تقــويل ايــه؟ 

عــدمي النظــر. 
- جنــوى: وريــي كــده شــعرك؟ اي بــت اي ايمســن حريــر اي بنــت اإليــه.. أان كل 
مــا أبــص يف عنيكــي.. أقــول حصــرة عليــا، وعلــى بنــايت زي الغــرابن.. ايريــت 
فيهــم واحــدة حــى طالعــايل، يعــي أان هجيبــه مــن بــره.. كلهــم شــبه خالــد.. 

ســود وشــكلهم يقــرف الكلــب. 
- ايمســن: بــرده اي خالــي، دول زي القمــر كفايــة إهنــم بناتــك يعــي معقــول 
إنــي هتجيــي حاجــة وحشــة. – جنــوى: آه مــن لســانك اي ايمسن..عســل اي 
بنــت اجلزمــة بينقــط ســكر، مــش عارفــه ليــه أمــك مــش طالعــة زيــك؟ اللــى 

لســانه زي العقــرب.
- ايمســن: ربنــا يهديكــم علــى بعــض اي خالــي وتتصاحلــوا، وتبقــوا إخــوات، 

وتروحــوا وتيجــوا علــى بعــض. 
- جنــوى: أان أروح وأجــي عليهــا.. داه علــى جثــي.. لغايــة ملــا أمــوت.. ال 
زايرة، وال كام، وال ســام، وال لســاين خياطــب لســاهنا، وأان نبهــت علــى 
عيــايل كلهــم إن إميــان ال تدخــل بيــي.. ال يف فــرح، وال يف كــرب يف حيــايت 
ومــن بعــد ممــايت، حــى جنــازيت متحضرهــاش وال تيجــي فيهــا، ودي رســالة اي 

ايمســن تبلغيهــا ألمــك تقوليهــا ال جتيــي ال يف فــرح، وال يف كــرب. 
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انتهــى احلديــث الــذي ظهــرت فيــه شــخصية جنــوى ونفســيتها احلاقــدة، وطــول 
لســاهنا الــذي ال يتوقــف عــن الثرثــرة، وكأنــه نقيــق ضفاضــع.. انتشــرت يف ليلــة 
شــديدة العتمــة قاســية الــرودة، وانصرفــت بيــي بعــد انتهــاء جلســتها يف بيــت 
عمتهــا وهــي يف طريقهــا إىل بيــت أبيهــا.. تعثــرت قدمهــا يف مدخــل البيــت، 
حفروهــا..  قــد  الصحــي  الصــرف  رجــال  عميقــة كان  حفــرة  يف  وســقطت 

لركيــب بعــض امــدادات الصــرف يف املنطقــة، ومل تــردم بعــض. 

فجــأة إنبعــث الغبــار ممزوجــاً بصــراخ ايمســن الــي اختفــت يف ظلمــات احلفــرة 
والــراب، ومل يســمع منهــا إال صراخهــا، لتذكــران بقصــة يوســف عندمــا ألقــاه 
أخوتــه يف غيبــات اجلــب، فأخــذ يصــرخ ويســتغيث هبــم بعدمــا ألقــوه ورغــم 
اإلختــاف بينهمــا.. إال أن هنــاك وجــه شــبه مــا بــن القصتــن، وهــو احلقــد 
الــذي غــزى القلــوب وســيطر عليهــا، فخــرج خالــد وإميــان يف ُعجالــة بعدمــا 
اســتجااب لصــوت ابنتهمــا ايمســن، وهــي تصــرخ أبعلــى صوهتــا.. معلنــًة عــن 

ســقوطها. 
شــهرين  اجلبــس  يف  لرقــد  املستشــفى  إىل  ايمســن  اإلســعاف  رجــال  حيمــل 

جنــوى.  اي  بيتــك  خيــرب  متتالــن، هللا 
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خبي العيال أبو عيون وصل 
اشــرى احلــاج عــزت بيتــاً جديــداً.. ذو مســاحة كبــرة بعــض الشــيء عــن بيتــه 
القــدمي.. الــذي ورثــه عــن ابيــه، وكان البيــت واســعاً فســيحاً.. إال أن جدرانــه 
ابليــه تتســاقط منهــا احلبيبــات حبــة حبــة.. بعــد أن َغطــى املــاُء أَركانــه بفعــل 
الرطوبــة وعوامــل التعريــة، كان احلــاج عــزت قــد اشــرى البيــت القــدمي الفســيح 
بغيــة مجــع أوالده الذكــور يف مــكان واحــد، وكان حلمــه كحلــم كل أب يف 
صعيــد مصــر أن يؤمــن بيتــاً ألوده يعيشــون فيــه، فاجلــد يبــى لــأب، واألب 
يبــي لأبــن، واألبــن يبــي إلبــن اإلبــن...، وهكــذا.. حــى تصــون العائــات 

أوالدهــا وحتفظهــم مــن تقلبــات الدهــر، وقســوة األايم. 

طلبــت زوجــة احلــاج عــزت مــن زوجهــا أن يبــى هلــا فــرانً لصنــع اخلبــز الشمســي 
كعــادة مــن عــادات أهــل الصعيــد فــإن الزوجــة توقــر يف بيــت زوجهــا تطهــو 
الراحــة  هلــم  وتوفــر  واحلنــان،  احلــب  أبنائهــا  فتعطــي  وتــريب  وختبــز  وتنظــف 
والطمأنينــة، وأثنــاء بنــاء الفــرن البلــدي، والــذي يعــد مــن أحــد األساســيات يف 
البيــوت الصعيديــة، ألنــه يصنــع فيــه الرغيــف الشمســي املصنــوع مــن الطحــن.. 
مــع قليــل مــن امللــح واخلمــرة بعــد َعجنِــِه وختمــره.. ينتــج عنــه رغيــف علــى 

شــكل دائــرة مرتفعــة.. ُشــقت أجنابــه ثــااثً أو أرابعــاً وكًا حســب طلبــه. 

كان أبنــاء احلــاج عــزت يســقفون جــزًء مــن البيــت اخلــاوي مــن أي جــدران.. 
الــي يقــع يف وســطها ابب قــدمي ُمتهالــك،  البيــت اهلزيلــة  إبســتثناء واجهــة 
وابقــي مســاحة البيــت مفتوحــة واســعة خاليــة مــن أي شــيء، وطلــب احلــاج 
لقلــب ابلبهلــون أن يصعــد أعلــى احلائط،ليضــع بعــض 

ُ
عــزت مــن ابنــه حممــود امل
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حرقــة، ومــا يطلــق عليــه 
ُ
أَُمــه مــن حــرارة الشــمس امل جــذوع النخــل حِلمايــة 

أهــل الصعيــد الســباتة، ولقــد لقــب حممــود ابلبهلــون.. ألنــه جييــد احلــركات 
البهلوانيــة، ويتحــرك علــى احلائــط ماشــيا، ويف بعــض األحيــان راكضــاً دون 

قلــق أو خــوف.

البهلــوان خفيــف الــوزن.. متوســط القامــة.. ســريع املشــية واحلركــة، ولــه أرجــل 
عريضــة.. كأهنــا ُخــف مجــل تســانده إذا اعتلــى حائطــاً أو ســوراً 

ركــب البهلــوان علــى احلائــط، ليضــع جــذع النخلــة حلمايــة أمــه مــن حــرارة 
الشــمس امللتهبــة، ومبســاعدة ابقــي اخوتــه، وبينمــا هــو علــى حالــه دخــل عليهــم 
أبــو العيــون وأبــو العيــون هــو األســم احلركــي لســليم أحــد الرجــال املشــهورين 

ابحلســد يف البلــدة العتيقــة. 

ســليم.. رجــل ضخــم.. ممتلــيء اخلــدود واملــدود، فــرى آاثر املــد واجلــزر علــى 
مجيــع أجــزاء جســمه املنفــوخ فلــن تســتطيع أن تــرى أي تقســيمات جلســده مــن 
كثــر اإلنتفاخــات، فــكل جــزء خمتلــط ابجلــزء اآلخــر، واملتابــع لتفاصيــل وجــه 
ســليم وجســمه، يــرى كتلــة ضخمــة مــن الشــحوم منعدمــة التفاصيــل تتحــرك 
ببطــيء، فــا يظهــر مــن كل هــذه الكتلــة إال ِعمــٌة فــوق الــرأس تتصــل ابجلســم، 

وكأنــه ُخِلــَق دون رقبــة. 

علــى  ابحلقــد  مريــض  قلبــه  لكــن  احلــال كجســده..  ميســور  رجــل  ســليم.. 
عــدوه وخصمــه.  الرجــل  يكــره  لغــره، كمــا  اخلــر  يكــره  فهــو  اآلخريــن، 

ــُه أهــل املنطقــة أببــو العيــون، جلحــوظ عيونــه واتســاعها، فتــكاد ختــرج مــن  َلَقَب
جســده املتصــل بعضــه البعــض، وذات يــوم وجــه أبــو العيــون كامــه لصاحــب 

البيــت احلــاج عــزت.
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- ســليم أبــو العيــون: مــروك البيــت اي حــاج.. إيــه البيــت الكبــر داه! هــو 
كبــر بعقــل.. داه كبــر وواســع! حلــو قــوي البيــت اي حــاج عــزت.. أهــوه يلــم 
عيالــك كلهــم مــع بعــض، وأنــت اشــريته بــراب الفلــوس! أرازاق.. أصلــك 

رجــل طيــب.
- عــارف.. لــو أان اللــي عايــز البيــت داه.. كان مــن املتســحيل إين أخــده.. 
عشــان أان عــارف نفســي أصلــي أان فقــري، وكمــان الســعر كان غــايل عليــا.. 
أمــا أنــت ابلنســبالك.. رخيــص اي حــاج عــزت، وكمــان رجــل حمظــوظ.. املهــم 

إنــك أخدتــه، واألهــم.. إنــه بيــت واســع وكبــر. 

أثنــاء احلديــث مسعــا اإلثنــان صــوت عــايل، كأنــه إنفجــار أو شــيء مــا ثقيــل 
ســقط مــن إرتفــاع، ألتفــت االثنــان واذا ابلبهلــوان يســقط علــى األرض.. َغــر 

مأســوفاً عليــه، وهــو يصــرخ صــراخ املــرأة الــي تتمخــض أثنــاء الــوالدة. 
- آه.. آه رجلي رجلي.. آه.. آه. 

إنكســر البهلــوان بعــد أن اصابتــه نظــرات أبــو العيــون وكســرت رجليــه االثنــن 
بنظــرة واحــدة.. كادت تقتلــه لــوال عنايــة هللا. 

صــرخ احلاجــة عــزت يف وجــه زوجتــه ومل يلتفــت للبهلــوان بعــد كســر: أان مــش 
قلتلــك خــي العيــال اي وليــة. 
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مليت حجر أمك
صديقنــا اندر مل يرزقــه هللا أبطفــال منــذ ســنواترغم بلوغــه األربعــن عامــاً، لكنــه 
مل يفقــد إميانــه بربــه فــراح يدعــوه ليــل هنــار أن يكرمــه وميــن عليــه بطفــل يعوضــه 
غريــزة األبــوة املفقــودة هــو وزوجتــه ســعاد، وبعــد أعــوام وراء أعــوام، أنعــم هللا 
عليهمــا بعــد صــر وجلــد أبربعــة بنــات جتلــت فيهــن آايت الرمحــن يف احلســن 

واجلمــال. 

ورغــم عــوض هللا عليهــا إال أن القناعــة شــيء يفتقــده معظــم البشــر وليــس 
فقــد ظلــت  بنــات،  بــــ4  عــوض هللا صرمهــا  أن  فبعــد  فقــط،  اندر وزوجتــه 
تنجــب بــا توقــف، رغبــة يف وصــول الولــد، حلــم معظــم النــاس نســاًء ورجــااًل، 
فــرى الكثــرون الولــد خــر معــن ومســاعد لــأم واألب معــاً، وقــد اســتجاب 
بــه ال  فرحتهمــا  ينتظرانــه وكانــت  الــذي كاان  الولــد  فأعطامهــا  لطلبهمــا  هللا 
توصــف، فكانــت كالطائــرة النفاثــة الــي صعــدت عاليــا عاليــا حــى كادت 
تامــس الســماء، اتفــق اإلثنــان اندر وزوجتــه علــى تســميته بوحيــد كنايــًة علــى 

أنــه الولــد الوحيــد وســط بناتــه األربــع. 

الســعادة غمــرت اجلميــع، وخاصــة الزوجــة الــي انتاهبــا اخلــوف والقلــق مــن قيــام 
زوجهــا اندر ابلبحــث عــن الزوجــة الثانيــة )الضــرة( رغبــًة منــه يف جلــب الولــد، 
أخــرا حتقــق حلــم االثنــان الزوجــة والــزوج، فتحقــق األمــل الــذي انتظــروه طويــا 
منــذ زمــن، فبــن يديهــم اآلن طفــل رضيــع وهبــه هللا وافــراً مــن الصحــة.. فلقــد 
كانــت ســعاد زوجــة اندر مــن مدمــي الطحــن واملضــغ، فجــاء وزن أطفاهلــا 

كبــرا.. مقارنــًة أبقراهنــم يف نفــس العمــر.
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فســعاد بنــت الريــف كانــت امــرأة مجيلــة بســيطة ترضــى مبــا قســمه هللا هلــا، 
كانــت ســعاد متوســطة يف كل شــيء يف الطــول والعــرض واجلمــال، إال مــن 
طريقــة كامهــا املختلفــة بعــض الشــيء عــن كثــر مــن النســاء، ألهنــا تطيــل املــد 
يف نطــق الكلمــات، وكأهنــا شــريط تســجيل ًأصابــه العطــب واختــل، أو كأهنــا 
متشــي يف الطريــق بشــكل متعــرج، إال أن هلجــة ســعاد يف الــكام مل تشــغلها 
عــن حياهتــا اخلاصــة، فــكل مــا يهمهــا هــو بيتهــا وزوجهــا مث إعــداد الطعــام ومــن 
مث مضغــه وأكلــه، فتولــدت لــدى ســعاد مناعــة قويــة ومتتعــت بصحــة أفضــل 
بكثــر مــن مثياهتــا مــن بنــات املــدن.. نظــرا العتمادهــا علــى الغــذاء اجليــد 
مــن اخلضــروات والفواكــه الطازجــة.. انهيــك عــن املداومــة علــى شــرب احلليــب 

ومشــتقاته، وخاصــة يف فــرات الصبــاح وأحيــاان يف املســاء. 

جــاء وحيــد.. فخبأتــه أمــه ســعاد مــن أعــن النــاس خوفــاً عليــه أن تصيبــه نظــرة 
حقــد أو حســد قــد تصــل إليــه مــن شــخص حســود، لكــن لأســف مل حترصــه 
مــن عــن أبيــه اندر ملــاذا؟ ألن اندر عيونــه حاقــدة حاســدة، ولــه ابع وشــهرة 

واســعة فاجلميــع يعرفــه.. إال زوجتــه ســعاد. 
فنــادر شــاٌب جتــاوز األربعــن عامــاً رفيــع طويــل وســيم وجهــه أبيــض حممــر، 
إذا  أنــه  أن مصيبتــُه تكمــن يف  إال  النبــاء  يتحلــى أبخــاق  احلــال  ميســور 
حتــدث إليــك فانتظــر املصيبــة منــُه قادمــة ال حمالــة، انهيــك عــن قدراتــه الكبــرة 
يف اخــراق احلواجــز وبُعــد املســافات، فــا تتأثــر قدراتــه قــط ابملســافات البعيــدة 

فإنــه يطويهــا ويتجاوزهــا.
- دخــل اندر علــى ســعاد، فوجــد طفلــه وحيــد موفــور الصحــة، فضحــك اندر 
وقــال: ايــه اي وحيــد احلــاوة دي، عبيــت حجــر أمــك اي واد، وأنــت لســه 

مكملتــش حــى ســنة.. عامــل زي دكــر البــط. 
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- واللــي يشــوفك حيــس إن عمــرك ســنة وال ســنتن حمــدش أبــداً يتخيــل إنــك 
ولــد عنــده أربــع شــهور. 

انتهــت كلمــات اندر احلســود، فنمــى الطفــل طبيعيــاً إال أنــه قــد ًأصيــب بعــن 
مــن ال يرحــم، فقــد ظهــر أتثــر العــن احلــارة علــى وحيــد الطفــل املســكن، 
فأثــرت فيــه فأصبــح متعســر الــكام رغــم بلوغــه اخلمــس أعــوام إال إنــه جيــد 
صعوبــة يف النطــق.. مكتفيــاً ابإلشــارة والتهتهــة عنــد احلديــث، ورغــم اســتغراب 
اندر األب احلســود مــا جــرى إلبنــه، إال أنــه أدرك فيمــا بعــد، أنــه الســبب 
الــذي أعــاق ولــده، فطــاف بــه العديــد مــن املستشــفيات واملصحــات، لكــن 
دون جــدوى، فظــل وحيــد علــى حالــه وحيــداً منعــزاًل عــن إخوتــه وأهلــه خلجلــه 
الشــديد مــن تعلثمــه يف الــكام، والســبب اندر جــاء عــن طريــق أبيــه اندر. 
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ال ال أبو عمر غير
جمموعــة مــن املواقــف حدثــت معــي وأربعــة مــن أصدقائــي كنــا يف رحلــة إىل 
إحــدى املــدن الســاحلية نستنشــق اهلــواء العليــل ونرفــه عــن أنفســنا مشــياً علــى 
الشــاطيء اترة ويف املســارح والســينمات اترة أخرى، كنا كلنا فراداً، حى من 
كانــت لــه عائلــة مل حيضرهــا معــه، ذهــب معنــا أبــن عــم صديقنــا حامــد، امســه 

احلقيقــي وائــل أمــا لقبــه املشــهور بــه فهــو قرقوشــة.
ففــي بدايــة تعــاريف بقرقوشــة ِملــُت إليــه.. بســبب بســاطته وأخاقــه، فقرقوشــة 
عينــان  ذو  حُممــر  عريــض  وجــه  ذو  الصــدر  عريــض  القامــة  طويــل  شــاٌبٌ 
متســعتان.. جيحظــان قليــًا مــن وقــت ألخــر ألحــد ســببن ال اثلــث هلمــا 
أوهلمــا.. إذا اندهــش مــن شــيء، والثــاين.. عنــد انبهــارِه أبحــد األشــخاص، 
قــد وقعــت يف مرمــى عيــون  أنــك  اليقــن  فعندمــا جتحــظ عينــاه إعلــم علــم 
قرقوشــة، حينها عليك ابملعوذتن وبســرعة الرق، مث صِل وســلم على احلبيب 

حممــد - صلــى هللا عليــه وســلم.
اندهــش منــا قرقوشــة يف بدايــة تعارفنــا، نظــرا ألنــه هــو الوحيــد الغريــب عنــا 
ونتنــاول  يــوم خنــرج للبحــر مبكــراً  بنــا، كنــا كل  لــه ســابقة معرفــة  ومل يكــن 
غــدؤان هنــاك، وبعــد العصــر نذهــب للبيــت للراحــة وبعــد صــاة املغــرب مباشــرًة 
نذهــب للمشــي علــى الكورنيــش أو دخــول مســرحية جديــدة أو الذهــاب 

لــدور الســينما املنتشــرة يف شــارع واحــد امســه شــارع الســبع ســينمات. 

بعــد ثاثــة أايم صــارت العاقــة جيــدة مــع قرقوشــة فأخــذ علينــا مجيعــاً  وأصبــح 
كأنــه واحــد منــا، مل نعــرف طبــاع قرقوشــة جيــداً ألنــه كمــا ســردت هــو غريــب 

عنــا، إال أننــا بعــد عــدة أايم اكتشــفنا أن قرقوشــة دكتــوراه يف احلســد. 



108

- قرقوشة: انى عندك ايه يف البلد اي عمر. 
- أبو عمر: عندي ايه يف ايه؟ 

- قرقوشة: يعي اطيان عمارات شقق عربيات احلاجت دي. 
- ابــو عمــر علــى ســبيل الفشــخرة، مــش كتــر حــوايل 20 فــدان و3 عمــارات 
و4 شــقق علــى النيــل يف كــذا بــرج، وعربيــة تيــوات كــوروال موديــل جديــد ولســه 
جايــب عربيــة الســنة اللــي فاتــت للمــدام عشــان تتدلــع بيهــا، نعمــل ايــه للحــرمي 

وزهنا. 
- قرقوشة: هللا يسهلك اي ابو عمر. 

- ابو عمر: ويسهلك اي قرقوشة. 
- واالستاذ أمحد انى كده معدي زي أبو عمر وال راجل فقر زينا. 

- األســتاذ أمحــد: إحنــا احلمــد هلل عنــدان جتــارة كبــرة ألن ابــواي وارث التجــارة 
أابً عــن جــد، ويعتــر أكــر اتجــر يف البلــد، وعنــدان مصنــع تعبئــة زيــوت ومصنــع 

مكرونة. 
- قرقوشة: وحممد خلف شكله اي حممد فقري زينا. 

أكــر حمــات  عنــدي  أان  الكلــب،  قرقوشــة  فقــري اي  أان  - حممــد خلــف: 
البلــد.  يف  حلــوايت 

- قرقوشة: حمات ايه دي؟ 
- حممــد خلــف: حمــات أبــو خلــف بتاعــة احللــوايت اللــي يف نــص البلــد، 

مــش عارفهــا وال ايــه. 
- قرقوشة: احملات دي بتاعتكم انتوا؟ 

- حممد خلف: أه بتاعتنا. 
- قرقوشة بس دي حمات كبرة وكلها ابسم واحد. 

- اه ما ابواي امسه خلف وجده امسه خلف. 
- قرقوشــة: أرزاق، هللا يســهلكم، مفيــش غــري اان اللــي شــحات ابلنســبة 

ليكــم. 
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- اجلميع: ال اي قرقوشة كلنا زي بعض، وكل واحد ورزقه. 
- قرقوشة: بس اان مش معااي زيكم. 

- ابــو عمــر: ايــه اي واد اي قرقوشــة، انــت هتولــع فينــا وال ايــه، اي عمــي داه 
رزق بتــاع ربنــا. 

- قرقوشة: رزق اه، بس مش ابلشكل داه. 
- حممد خلف: ايه اي واد اي قرقوشة، هو انت منهم. 

- االستاذ صاح: شكلك اي قرقوشة منهم وهتجيبنا األرض، ربك يسر. 
- قرقوشــة: ال اي راجــل هــو أان عنيــا وحشــة، وال بتــاع حســد، داه احلاجــات 

دي نصيــب. 
- أثنــاء احلديــث ميــأ هاتــف ابــو عمــر املــكان ضجيجــاً وإزعاجــاً فيســارع أبــو 

عمــر ابلــرد، ألــو. 
- الو، السيد أبو عمر معااي. 

- أيوه، أها وسها، من بيتكلم. 
- مع حضرتك حممود حسن من العااقت العامة مبستشفى احلياة الدويل. 

- أها وسها اي أستاذ حممود حتت أمرك. 
- أبــو عمــر، والــد حضرتــك خبــر وهــو عنــدان حاليــا بريــح كام يــوم وكان 

طلــب مننــا إننــا نتصــل بيــك. 
- أبواي، خر بعد الشر. 

- ابــداً، هــو عمــل حادثــة بســيطة وكان معــاه بعــض أصحابــه، بــس متقلقــش 
هــو احلمــد هلل دلوقــت أحســن بكتــر وممكــن يكلمــك بعــد ســاعة. 

- احلمــد هلل، أان جــاي وبســرعة، بــس عفــواً مــن أصحابــه اللــي كانــوا معــاه 
يف احلادثــة. 

- االستاذ طالب أبو صاح، واألستاذ خلف أبو حممد.
- فعلهــا قرقوشــة وضــرب عــدة عصافــر حبجــر واحــد مــا أقــوى حجارتــك اي 

قرقوشــة. 
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روايات عن الحساد
اتفقنــا واألصدقــاء علــى اخلــروج مــن ملــل احليــاة وروتينهــا لكرونيــش النيــل 
الشــرقي يف مدينتنــا اجلميلــة ســوهاج، أحضــرت أان الشــاي واملــاء، وهاتفــت 
عمــرو ابــن اخــي كــي حيضــر معــه بعــض بــذور احلــب، كالعــادة أمســك عمــر 
يب عندمــا مهيــت ابخلــروج مــن ابب الــدار، مــردداً عباراتــه الشــهرة أنتــوا مــش 
بتفســحوين وال بتخرجــوين وعلــى طــول مذاكــرة وامتحــاانت، وأان اي اباب لســه 
طفــل صغــر وعايــز أعلــب زي األطفــال، وبعدهــا يدخــل ابــي األصغــر خالــد 
يف اخلــط ويشــتغل زن أان عايــز أقلــع – اخــرج - معــاك اي اباب، انــت وحــش 

وشــرير اي اباب.

ويف النهايــة أضطــر إلصطحــاب األثنــن معــاً عمــر وخالــد بعــد اجــراء اتفاقنــا 
املعهــود واملتكــرر، ال أمســع صــوت أو زن مقابــل شــراء أيــس كــرمي مــن أحــد 
اجتــاه  يف  وانطلقنــا  العــدة،  عمــر  أم  أعــدت  بســوهاج،  الشــهرة  احملــات 
لعبنــا وأكلنــا،  ففيــه  مجيــًا، أهبجــي كلمــا تذكرتــه،  يومــاً  الكورنيــش، وكان 
ومرحنــا كاألطفــال الصغــار، مث جلســنا يف هنايــة اليــوم نَلقــي ونتلقــى األحاديــث 
حــول احلســد، فــكاان لــكا منــا قصــة، أو حادثــة وقعــت لــه أو مسعهــا أبذنيــه 
عنهــا، ومبــا أننــا بشــر، فبعضنــا يؤمــن إميــاانً راســخاً بــه، والبعــض األخــر ال 
يعتقد بوجوده، فا يؤمن بشــيء يف الوجود امسه احلســد، أخذت األحاديث 
تتســرب منــا، ودارت رحاهــا بيننــا فــكان لــكا منــا قصــة، أو قصتــن.. تــدور 

حــول احلســد.
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سقطت هالة أرضا

يبــدأ صديقنــا خالــد يف ســرد قصتــه عــن احلســد، فيقــول للجالســن: أان طبعــاً 
كنت شغال مدرس يف دولة خليجية، وهناك حصلت معاان قصة قدام عنيا 
يف املدرســة اللــي كنــت بشــتغل فيهــا، وكانــت بصراحــة مــن أغــرب احلــوادث 
اللــي مــرت عليــا عــن احلســد ال شــفت زيهــا وال مسعــت يف حيــايت.. القصــة 
كانــت مــع ُمَدرِســة زميلتنــا يف املدرســة، يف يــوم الصبــح حــوايل الســاعة 8 
صباحــاً.. دخلــت وليــة أمــر يف حــوار حــاد مــع ُمدرســة زميلتنــا وأثنــاء النقــاش 
وفجأة ســقطت على األرض.. مغشــياً عليها.. دون أي ســبب وســط ذهول 

احلاضريــن، وأان واحــد منهــم. 

- اتصلنــا ابإلســعاف ودقيقتــن كان قــدام املدرســة مــش زي بلــدان احللــوة 
تطلــب اإلســعاف عبــال مــا تيجــي يكــون املريــض مــات. 

َدرِسة للمستشفى وراحت معاها واحدة من زمياتنا يف املدرسة. 
ُ
- نقلنا امل

- اســه اللــي حصــل، ايــه القصــة.. وكلنــا كنــا يف حــرة، هــل زميلتنــا جاتلهــا 
غيبوبــة ســكر؟ وال ســكتة قلبيــة؟ طايــب ايــه ايريب اللــي حصــل. 

- طبعا كان مدير املدرسة هو الوحيد اللي عنده احلكاية من أوهلا ألخرها. 
- خــر اي حضــرة املدير،إيــه اللــي حصــل لاســتاذة هالــة؟ فجــأة كــده وقعــت 

علــى األرض.. ال حــس وال خــر. 
- مدير املدرسة، اي مجاعة، وهللِا ما أخبيش عليكم ربنا يسر عليها. 

- خالد: ليه خر اي مدير، أنت كده قلقتنا. 
- املدير: ورا القصة اي مجاعة حكاية طويلة. 

- خر اي مدير. 
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تلميــذة كســولة  عندهــا  َدرِســة.. كان 
ُ
امل زميلتنــا  هالــة  اإلســتاذة  املديــر:   -

حبتــن، وكانــت البنــت يف الصــف الثالــث األبتدائــي، فهالــة عاقبــت البنــت.. 
عشــان إمهاهلــا املتكــرر يف كتابــة الواجبــات املدرســية. 

- املديــر: طبعــاً البنــت أديقــت، وروحــت البيــت زعانــة مــن هالــة، راحــت 
حكــت ألمهــا علــى اللــي حصــل مــن وإن هالــة عاقبتهــا قــدام البنــات زمايلهــا 

يف الفصــل. 
انر،  مشــعللها  راحــت  وهتديهــا،  البنــت  تنصــح  مــا  بــدل  األم  املديــر:   -
َدرِســة هالــة وتعلمهــا األدب. 

ُ
امل تــريب  وأقســمت أبغلــظ اإلميــان أبهنــا الزم 

- املديــر: راحــت جــات أم البنــت للمدرســة زي مــا أنتــوا شــفتوا وكانــت انويــة 
علــى الشــر. 

- املدير: بعد املوقف داه تتوقعوا ايه؟ 
- خالد: نتوقع إهنا تسب هالة أو أقصى حاجة أو هتقلها كلمتن.

- املديــر: املفاجــأة اللــي مكنتــش أتوقعهــا، إن أم البنــت تيجــي، وتــريب هالــة 
فعــا. 

- خالد: إزاي تريب هالة؟ 
- املدير: ألن من األخر أم البنت عينها وحشــة وحســودة قوي، املهم قررت 

تنتقــم مــن هالــة بطريفتهــا اخلاصة. 
- خالــد: وإزاي تنتقــم ابحلســد مــن هالــة، إنــت عايــز تقنعــي إن اللــي حصــل 

داه مــن أتثــر احلســد، ال اي ســعادة املديــر، داه مــش ممكــن حيصــل أبــدا. 
- مديــر املدرســة: ال حيصــل أكثــر مــن كــده، دي جــات وقفــت قــدام هالــة، 
وإشتغلت كام أبعلى صوهتا: إيه اجلسم اجلامد داه، تقول ديناصور واقف، 

وإيــه اجلمــال داه! وش بــي أدم داه، وال قمــر! 
- املديــر: وزي مــا انتــوا شــفتوا، يف التــو واللحظــة ودون وقــت أو جمهــود، 

وقعــت هالــة علــى األرض دون ِحــراك. 
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تعــود إحــدى زمياتنــا – ســحر - الــي رافقــت هالــة إىل املستشــفى، وهــي 
منهــارة ويف حالــة ال يرثــى هلــا. 

- خالــد: خــر اي ســحر، مــال وشــك، إيــه اللــي حصــل أخبــار هالــة؟ الدكتــور 
قــال إيــه؟؟ 

- ســحر، وهللا اي خالــد مــش عارفــه أقلــك ايــه، بــس هالــة حالتهــا خطــر، 
إدعيلهــا.. ربنــا يســرها معهــا. 

- خالد: ليه، إيه اللي حصل؟ قال ايه الدكتور طمنيي؟ 
- سحر: الدكتور قال: إن حالتها خطر، وحصلها تلف يف املخ، وإحتمال 

إهنــا تعيــش.. هيبقــى صعــب.. لكــن مفيــش حاجــة صعبــة علــى ربنــا. 
- خالد: يبقى ابن الذين مدير املدرسة كامه صح.

- مديــر املدرســة خلالــد: أان هرحلهــا ابلليــل، استســمحها ميكــن ربنــا يهديهــا 
علــى هالــة واتســاحمها. 

ًدرِســة هتمــوت مــن 
ُ
- مديــر املدرســة ألم التلميــذة: اي ســي حــرام عليكــي امل

عينــك، ارمحيهــا لوجــه هللا. 
- أم التلميــذة: وهــي كانــت رمحــت بنــي، وبعديــن أان عارفــة اللــي هيحصلهــا، 

خليهــا تــرىب، دي قليلــة أدب وانقصــة. 
- كانــت زوج هالــة زميلتنــا برفقــة املديــر عنــد أم التلميــذة وطلــب منهــا العفــو 
ايــدك لوجــه هللا، إحنــا معــاان عيــال عايزيــن  فــوق  أبــوس  والســماح وقاهلــا: 

نربيهــا، حــرام عليكــي عيــايل صغريــن. 
- خالــد: وفــن وفــن، وبعــد مــا الراجــل كان هيبــوس علــى رجلهــا مــن كــر 
مــا اترجــى فيهــا، توضــأت املــرأة احلســود ليحملــوا مــاء وضوءهــا إىل هالــة يف 

املستشــفى عشــان تغتســل ابمليــة دي. 
أخــرا وبعــد أن عفــت احلســودة عــن هالــة، عــادت هلــا احليــاة، وفاقــت مــن 

غيبوبتهــا، ومنــا هللا عليهــا ابلشــفاء بعــد أن أوشــكت علــى الرحيــل. 
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مطر البلح
بــدأ صديقنــا هــاين ابحلديــث عــن قصتــه عــن احلســد واحلســاد– الــكام هلــاين 
- يف مــرة مــن املــرات.. زاران يف بلــدان واحــد مــن أصحــاب أبــواي.. امســه احلــاج 
عطــوة، وكان راجــل فقــري كــده قصــر ومليــان وكرشــه كبــر وعلــى طــول مبتســم 
بســبب ومــن غــر ســبب، متعرفــش يف ايــه معــاه، فجالنــا احلــاج عطــوة البلــد، 
وكنــت أان يف اســتقباله يف موقــف العربيــات، وابــواي وعمــي واخــواي الصغــر 
البلــح مــن النخــل،  عمــرو كانــوا يف األرض وجايبــن عمــال عشــان بيلمــوا 
أخدتــه علــى البيــت، وضايفتــه وقلتلــه ســاعة زمــن واجلمــاع جايــن مــن األرض 

فاســريح لغايــة ملــا يرجعــوا. 

رفــض احلــاج عطــوة إنــه يقعــد يف البيــت، وقــال وهللِا مــا هقعــد غــر معاكــم 
البيــوت، وبعديــن أان مــش جــاي  يف الغيــط، أان أصــا خمنــوق مــن قاعــدة 
أعطلكــم، هــو أان غريــب اي هــاين، داه أان صاحــب مــكان، فقلتلــه: خــاص اي 
حــاج عطــة، ايلــه بينــا علــى األرض، وأول مــا وصلنــا الغيــط، قــال أبــواي افرشــلنا 
اي هــاين حســرة حتــت النخــل يف حتــة تكــون ضلــة.. بعيــدة عــن الشــمس، 

وتكــون هاويــة. 

الغيــط حتــت  فرشــتلهم حســرة أان وأخــوي عمــرو، وقعــدان كلنــا يف وســط 
النخل، وداه كان أحسن مكان، الن كله خنل، وورحب أبواي وعمي ابحلاج 
عطوة، فقال احلاج عطوة: أان عايز اشــرب حجر دخان عشــان أان متقريف. 

- قــال أبــواي ألخــواي عمــرو، قــوم اي واد اعمــل حجــر دخــان لعمــك احلــاج، 
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وانــى اي هــاين علــق علــى الشــاي. 
مــن حســن  بلــح كتــر، وداه  طــارح  شــاء هللا..  مــا  النخــل  يومهــا  - كان 
حظنــا.. إن خنلنــا بيجيــب بلــح كتــر، وكان وقتهــا البلــح منتشــر يف كل مــكان 

علــى األرض، ويف النخــل.. عشــان كان املوســم بتاعــه زي مــا قلــت. 
- كان يــوم مجيــل، والقعــدة أصــا مجيلــة قــوي وســط الــزرع، اهلــوا والشــمس 
الدافيــة، واللــي َحلــى املــكان أكــر منظــر النخــل.. اللــي بيطــوق األرض مــن 

كل مــكان وداه اللــي خلــى شــكله مجيــل. 
- وإحنــا قاعديــن حتــت النخــل.. بــدأ البلــح يـَُقــع علينــا البلــح مــن النخــل، 
فــكل مــا تســقط بلحــة، ايخدهــا احلــاج عطــوة، وهاتــك اي كام ورغــي.. إيــه 

البلــح اللــي عامــل زي التفــاح.. تقــول حطــن عليــه عســل. 
- طبعــاً وإحنــا قاعديــن، النخــل مــش مبطــل كل شــوية تقــع بلحــة أو اتنــن 
أو ثاثــة، وكأن الســما مطــرت نقطــة نقطــة بــس بــدل املايــه بلــح.. ألن البلــح 

اســتوى خــاص علــى النخــل. 
- اشــتغل احلــاج عطــوة ضحــك مــن غــر ســبب زي عادتــه ويقــول: إيــه داه.. 
مصنــع بلــح فتــح فوقينــا وال ايــه، ال، وشــغال ينــزل زي املطــرة مــش موقــف، 

وال بيبطــل. 

بعــد انتهــاء حديــث احلــاج عطــوة.. ســقط عناقيــد التمــر مــن إحــدى النخــات 
كلهــا دفعــًة واحــدة، فــن؟ علــى رؤســنا، وكنــا هنمــوت، افتكــران النخــل كلــه 
وقــع علينــا.. طبعــاً كلنــا اختضينــا، نظــر أبــواي للحــاج عطــوة، وقلــه حــى واحنــا 

بنضايفــك، مــش رامحنــا، خيــرب بيــت أم عنيــك اي حــاج عطــوة. 
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منطقة حسد البد من المرور بها
اسرســلت مــع صديقــي اليمــي ذات يــوم يف احلديــث عــن طامــة هــذا العصــر.. 
احلســد امللعــون، فأخــرين والعهــدة علــى الــراوي.. أن هنــاك قريــة عندهــم يف 
إحــدى ضواحــي اليمــن انحيــة اجلنــوب، وهــذه القريــة مشــهورة ابحلســد، فأهــل 

القريــة مجيعــاً حســاد - شــغالن هللا ينــور.
- صديقــي اليمــي: صــدق أو ال تصــدق، وهللِا الــكام داه لــوال أين شــفته 
بعيــي.. كنــت قُلــت عليــه.. إنــه كــذب، ألنــه مــن املســتحيل أنــه حيصــل، لكنــه 

حصــل.

يف هــذه املنطقــة اجلنوبيــة يتمركــز جمموعــة كبــرة مــن احلســاد أصحــاب البــاع 
والشــهرة يف احلســد، ومــن ســوء حــظ النــاس.. أهنــم جَمبــورن علــى املــرور مــن 
أمــام هــذه القريــة املشــهورة ابحلســد عنــد انتقاهلــم مــن الشــمال إىل اجلنــوب، 
لكوهنــا الفاصــل بــن مدينتــن واملســافة بــن كل مدينــة والقريــة ال تقــل عــن 
350 كيلومــر، فيضطــر معظــم املســافرين مــن الشــمال إىل اجلنــوب والعكــس 

التوقــف عنــد هــذه القريــة لإلســراحة . 

القريــة بســيطة وفقــرة ال توجــد هبــا إال حمظــة وقــود قدميــة، ومتجــر لتزويــد 
املســافرين حاجتهــم، إال أن هللا املنعــم ال ينســى عبــاده فــأرض القريــة خصبــة، 
يكثــر فيهــا النخيــل والشــجر وخاصــة شــجر التــوت، الــذي ينتشــر علــى جانــي 
الطريــق بكثافــة، فيقــف املســافرون بغيــة االســراحة واألطفــال للهــو واللعــب 
بــن أشــجار التــوت، فيضربــون الشــجر والنخــل ابحلصــى، فيتســاقط عليهــم 
رطبــاً جنيــاً، لفيأكلــون وميرحــون وحيملــون معهــم بعضــاً منــه ألهاهلــم الذيــن 
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يرقبوهنــم أبعينهــم خشــية عليهــم مــن أي ســوء أو خطــر. 
علــى جانــي الطريــق جيلــس بعــض الشــباب العاطــل عــن العمــل، يطالــع املــارة 
املســافرين رغبــًة يف التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ الطويــل الذيــن يعيشــون فيــه، 
أبيــض  القريــة وكان رجــل  قــدام  املــرات، مــر رجــل غريــب مــن  ويف احــدى 
الوجــه، طويــل القامــة، مهنــدم امللبــس ذو شــعر كثيــف أســود متجعــد، تفــوح 
منــه رائحــة العطــر والرجــل ابلطبــع ميعرفــش قــوة اجلماعــة اجلالســن علــى جانــي 
الطريــق.. ألنــه غريــب مــش مــن املنطقــة، املهــم مــر الرجــل، ووقــف قــدام زيــر 

مــاء.. عشــان يشــرب.

نــزل الرجــل عشــان يشــرب، وكان راكــب ســيارة مرســيدس بيضــاء اللــون براقــة 
المعــة، ختطــف أعــن الناظريــن، وكان ينتظــره ابجلانــب األميــن مــن الطريــق 
بعــض الشــباب املتطفلــن العاطلــن عــن العمــل، والذيــن يتابعــون املــارة مــن 
الســيارة  مــن مجــال  فاندهشــوا  أعينهــم،  قــدام  الســيارة  هنــا وهنــاك، وقفــت 
اجلديــدة الراقــة.. راحــوا قالــوا ايــه: العروســة جــات، العروســة جــات اي والد، 
وأان بصراحــة كنــت واقــف جنبهــم، أان نظــرت ميــن ويســار، وقلــت يف نفســي 
أكيــد الشــباب ضربــن برشــام، ألن ال فيــه عروســة وعريــس هنــا يف.. أاتريهــم 
قاصديــن الســيارة اجلديــدة بتاعــة الراجــل، وأان طبعــاً مكنتــش واخــد لبــايل مــن 

كامهــم.

- ســألت واحــد فيهــم هــي فــن العروســة، قلــي أهــي قدامــك، أنــت مــش 
شــايف اللــي نــزل منهــا الراجــل دلوقــت جنــب الــزاير. 

- رديت عليه وقلتله، آه خمدتش لبايل خالص. 
- قلي وال تتعب نفسك إحنا واخدين لبالنا من كل حاجة. 

- طبعــاً الســيارة كانــت شــغالة وزي الفــل.. فجــأة وقفــت الســيارة.. مــن غــر 
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مــا حتــط منطــق،ألن الشــباب مقصــروش معاهــا وجابوهــا األرض. 
- شــغل صاحــب الســيارة ســيارته، وهــي طبعــاً وال بتنطــق وال بتشــتغل، فـََهــَم 
صاحــب الســيارة اللــي حصلهــا، راح نــزل منهــا، وأخــذ يــردد.. ال إلــه إال هللا.. 

ال إلــه إال هللا، وقعــد يكررهــا أكثــر مــن مــرة.
- ارتعــد احلســاد مــن تكــرار اســم هللا، وخافــوا مــن غضــب ربنــا عليهــم، فقــام 
واحــد منهــم، واجتــه للســيارة ومســح عليهــا إبيــده، وقــال للراجــل الغريــب: 
مفهــاش حاجــة.. خــاص، شــغل ســيارتك واتــوكل علــى هللا، وهتشــتغل معــاك 
مــن غــر  مــا وقفــت  بــدون ســبب زي  الســيارة  اشــتغلت  فعــًا  متقلقــش.. 

ســبب.
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خاتمة
والشــخصيات  احملطــات  هــذه  ومــرور ُكل  الذكــرايت  شــريط  دار  أن  بعــد 
واملواقــف يف ســاعات قليلــة اخــراً غلبــي النعــاس وســيطر النــوم علــَى وانتصــر 
الشــيطان كعادتــه يف هــذه الليــة.. كمــا انتصــر يف ليــايل كثــرة، فمــا أن بــدأ 
الديــك ابلصيــاح معلنــاً عــن قــرب صــاة الفجــر حــى تغلغــل النــوم داخلــي 
وســيطر، فعانقــت خمــديت الــي ال أُفارقهــا، ومنــت واســرحت.. إمتثــااًل آليــة مــن 
آايت هللا تبــارك وتعــاىل، والــي تذكــران ميوعــد البعــث، فالنــوم مــوت تزهــق فيــه 
الــروح وتســبح يف ملكــوت رهبــا مث أتيت بعــده اليقظــة، أمــا املــوت احلقيــق فليــس 

بعــده يقظــة كمــا نعلــم. 

يبيتــون  الذيــن  النــوم شــيء مجيــل ولذيــذ ال يشــعر بقيمتــه إال  ال شــك أن 
الليــايل يتقلبــون يف فراشــهم حبثــاً عنــه، فمــن مميزاتــه.. أنــك تكــون عمــا يغضــب 
ربــك، كمــا أنــك ســتكون حمصنــاً مــن أعــن احلســاد احلاقديــن، وألن احلســد 
حقــد وغــل وكــره وإنــكار لنعــم هللا، فمــن خــال مــا عرضنــا مــن قصــص عــن 
أنــه عليــك  إال  يقــع عليــه،  مــن  القــوي علــى  مــدى أتثــره  احلســد ســُندرك 
عزيــزي القــاريء أن تتيقــن أن هللا خــر حافــٍظ، فقــدر هللا آيت آيت ال مفــر 
منــه، واحلســد وغــره لــن يصبــك، إال إذا كان إبرادة هللا، واحلســد مل تنكــرُه 
الشــرائع الســماوية بــل ذكــرت يف أكثــر مــن موضــع، ففــي القــرآن الكــرمي ورد 
قولــه تعــاىل: " ودَّ َكثِــٌر مِّــْن َأْهــِل اْلِكتَــاِب لَــْو يـَُردُّوَنُكــم مِّــن بـَْعــِد ِإميَاِنُكــْم ُكفَّــاراً 
َ هَلـُـُم احْلَــقُّ فَاْعُفــواْ َواْصَفُحــواْ َحــىَّ  ــْن ِعنــِد أَنُفِســِهم مِّــن بـَْعــِد َمــا تـَبــَـنَّ َحَســداً مِّ

أَيْيتَ الّلُ أِبَْمــرِِه ِإنَّ الّلَ َعلَــى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر )109( " البقــرة.
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وورد قولــه تعــاىل " أَْم حَيُْســُدوَن النَّــاَس َعلَــى َمــا آاَتُهــُم الّلُ ِمــن َفْضلِــِه فـََقــْد آتـَيـْنَــا 
آَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتـَيـَْناُهم مُّْلكاً َعِظيماً )54("... النساء، وورد 
قولــه " قــْل َأُعــوُذ بِــَربِّ اْلَفلَــِق )1( ِمــْن َشــرِّ َمــا َخلَــَق )2( َوِمــْن َشــرِّ َغاِســٍق 
ِإَذا َوقَــَب )3( َوِمــْن َشــرِّ النّـَفَّــااَثِت يف اْلُعَقــِد )4( َوِمــْن َشــرِّ َحاِســٍد ِإَذا َحَســَد 

)5("... الفلــق.

كمــا ورد ابلســنة النبويــة أحاديــث كثــرة عــن احلســد، فعــن أيب هريــرة – رضــى 
هللا عنه – قال: قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -: " سيصيب أمي 
داء األمــم، قالــوا: ايرســول هللا ومــا داء األمــم؟ قــال: " األشــر والبطــر والتكاثــر 

والتشــاحن يف الدنيا والتباغض والتحاســد حى يكون البغي ". 

وعن أم املؤمنن عائشة – رضي هللا عنها – قالت: قال رسول هللا - صلى 
هللا عليــه وســلم -: " اســتعيذوا ابهلل فــإن العــن حــق، ولــو كان شــيء ســابق 

القــدر لســبقته العــن، واذا استغســلتم فاغســلوا ". 
- وعــن جابــر بــن عبــدهللا – رضــي هللا عنهمــا – قــال: قــال رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم: أكثــر مــن ميــوت مــن أمــي – بعــد قضــاء هللا وقــدره – ابلعــن 

 "
ولقــد ورد ابلكتــاب املقــدس ) اإلجنيــل ( العديــد مــن اآلايت الــي تتحــدث 

عــن احلســد واحلقــد، ومنهــا:  
 "ال أســر مــع مــن يَــذوب حســًدا؛ ألن ِمثــل هــذا ال َحــظ لــُه يف احِلكمــة " 

ســفر احلكمــة 6: 25. 
" أحيقــد إنســان علــى إنســان مث يلتمــس مــن الــرب الشــفاء؟ " ســفر يشــوع بــن 

ســراخ 28:3. 
 " لَِنْسُلْك بِِلَياَقٍة َكَما يف النّـََهاِر: اَل اِبْلَبَطِر َوالسُّْكِر، اَل اِبْلَمَضاجِع َواْلَعَهِر، 
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اَل اِبخلَِْصاِم َواحلََْســِد " رســالة بولس الرســول إىل أهل رومية 13:13..

ومــن هنــا أدعــوا كل حاســد ابغــض.. أن يعــود لرشــده ويتمســك بكتــب هللا 
وســنن أنبيائــه عليهــم الرضــوان - حــى يغطــي احلــب الســماء، ويتســاقط علينــا 

املطــر الرحيــم. وتعــم الســعادة وتنتشــر كالنســيم العليــل بــن النــاس. 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 
تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى تخطــي 
عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة 
ــاً أو  ــه دون اســتغاله مادي ــع كتاب ــل م ــات للتعام ــوق والصاحي وكل الحق
ــدون  ــة، وب ــة تجاري ــي عملي ــري ف ــوده الفك ــكار لمجه ــاً، ودون احت معنوي

تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، 
تحــاول االرتقــاء بمســتوى األدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 
مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون اإلســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست يف مايو 2017
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