
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أفراح ليلة القدر 

 -روايــــــــــة  -
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 2 - 

-
w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- 3 - 

 
 عبد الكريم ناصيف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أفراح ليلة القدر 
 

 -روايــــــــــة  -
 
 
 
 

 من منشورات اتحاد الكتاب العرب 

1999  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 4 - 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البريد االلكتروني:

Enternet : aru@net.sy 

Email  : unecriv@net.sy 

 
 

 
 

 
ــوظـة  الحقوق كافة  ــ ـف ــ  مـحـ
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".. كاف أبك ديبك ".. وما أدراك ما ليمة القدر؟ ليمة القدر خير من ألف شهر
يرتؿ في سره كىك يحمؿ معكلو كيمضي إلى حاككرتو التي تتكئ عمى نير تكرا 

 جنكبان كشارع المالكي شرقان. 
"تنّزل المالئكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر. سالم هي حتى مطمع 

درم لـ أفاؽ ككؿ ما في ذىنو سكرة ليمة القدر.. كما كانكا " تابع كىك ال يالفجر
يرككنو، كىك طفؿ، عف ابف حارتيـ الذم طمعت لو ليمة القدر فتمنى عمى اهلل "عزان 
يدـك كماالن يعـك كنسبلن إلى يـك القيامة يقـك "كصار بعد ذلؾ في أعمى المراتب، 

 أمكالو ال تأكميا النيراف... ذريتو في كؿ مكاف.. 
ىك حمـ رآه لكنو ال يستطيع تذكره؟ ىك ال يدرم. كؿ ما يدريو أنو أفاؽ عمى أ

، ىمـك الغد  صبلة الفجر ككؿ شيء مف حكلو سبلـ.. عناء األمس، عذابات اليـك
كميا بدت ككأنيا تبلشت دفعة كاحدة.. صفاء في ذىنو، سبلـ في نفسو.. سبلـ 

دة مف الحياة، صفحة بيضاء مف حكلو.. ىكذا أفاؽ ككأنما تنفتح أمامو صفحة جدي
ال لطخة فييا كال شائبة.. تكضأ، صمى الفجر.. أـ ديبك ما زالت نائمة، لـ 
يكقظيا... كلماذا يعكر ذلؾ السبلـ؟ ثـ خرج يتنسـ أنساـ الفجر كقد جاءت 

 عميمة..  تحمؿ شيئان مف رطكبة الندل، إنعاش الغكطة كبركدة البادية.. 
"تمتـ متنيدان كىك يضرب بمعكلو التربة، كحيدان "آه، لك تطمع لي ليمة القدر 

خالي الباؿ لـ يفكر بعد بعذابات اليـك كال ىمـك الغد.. ثـ لـ يرفع رأسو إال كقد 
كقع عمى عينو أكؿ شعاع لمشمس. نظر إلى الشرؽ فإذا بو مثمما تنبجس مف فكىة 

اء الىبة البركاف حمميا األكلى حمراء الىبة، كانت الشمس تنبجس مف األفؽ حمر 
 أيضان.. 

بتكجس كخكؼ نظر أبك ديبك إلى القرص المتكىج كىك يعمـ كـ يحمؿ مف 
قيظ كحر ككـ عميو أف يتحمؿ مف  ذلؾ القيظ كالحر ليكفر القكت لمف في بيتو مف 
أفكاه جائعة. "لكف ما ليـ األكالد ال يفيقكف؟ "شرع يتساءؿ كىك يرفع رأسو عف 

إلى البيت ذم الغرؼ الطينية الثبلث. أـ ديبك األرض متكقفان عف الحفر ناظران 
تخرج مف غرفة المؤكنة يييب بيا أف أيقظي األكالد فتسرع إلى الداخؿ بعد أف 

ديبك!! فيد!! شاىة!! أميرة! راحت تنادم كىي  -ترمؽ الشمس بنظرة فاحصة. 
تطؿ برأسيا فاتحة ىذا الباب ثـ ذاؾ.. ىيا.. انيضكا.. الشمس الضحى كأنتـ 

. ىيا.. أبككـ يناديكـ.. لحظة مف لحظات السعادة تعيشيا أـ ديبك كىي نياـ.
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تكقظيـ كؿ صباح ثـ ال تتركيـ إال كىـ ينسمكف إلى الحاككرة كاحدان إثر اآلخر، 
فاركيف أعينيـ، متمتميف بكممات االحتجاج كالتذمر. "جيؿ عجيب حقان! "تمتمت أـ 

. "يريد أف يأكؿ دكف أف يعمؿ!! ديبك كىي تتجو إلى الحظيرة ىازة رأسيا، ساخرة
العطالة منى نفسو كالبطالة قرة عينو أطعمو ال يشبع، كممو ال يقنع.. لكأنو مف 
نسؿ البغاؿ "لكف أـ ديبك أسرعت تكتـ ضحكة "كيؼ ذاؾ كالبغاؿ ال تتناسؿ؟ ىي 

 كحدىا مف حيكانات األرض كميا عقيمة، ال تحمؿ كال تمد؟" 
ميبلن، آسفة عمى حظيا كثيران، فيي مذ تزكجت أـ ديبك ناقمة عمى أكالدىا ق

ابف النايفة، سيؼ الديف، الذم كاف الناس جميعان يدعكنو سيفك، كالفقر ليا 
بالمرصاد. كالده كاف غنيان يممؾ الحكاكير كالبساتيف كحيف تقدـ لخطبتيا البنو 
 حسدتيا الكثيرات، لكف ما اف صار عمى فراش المكت حتى تبيف أنو لـ يعد غنيان 
كلـ يعد يممؾ الحكاكير كالبساتيف. أقكاؿ كثيرة رددىا الناس عف سبب ذلؾ، لكف ما 
الفائدة كالفأس كقعت في الراس؟ ماضي أبي سيفك، مكانتو االجتماعية، اريحيتو، 
كؿ ذلؾ كاف قد اخفى حقيقة ما كصؿ إليو. بؿ إف أـ ديبك لـ تعمـ أنيا تزكجت 

ا البكر. بعدئذ بدأت الكالدات تترل: صبي، بنت، رجبلن فقيران إال بعد أف جاءىا ابني
بنت، صبي إلى أف سجمت الرقـ الذم تنغمؽ بو الدائرة، اثني عشر بطنان خبلؿ 
خمسة كعشريف عامان. لكف المكت كاف يقؼ بالمرصاد. منجمو يحصد ما تمد 
بطريقة فظة. كاحد يعيش، اثناف يمكتاف. كىكذا لـ يعش مف االثني عشر إال أربعة 

مفان ذلؾ في الصدر قمبان مجرحان ليس فيو مكاف لحراب أك نباؿ، كرحمان مستنزفة مخ
في البطف لـ يبؽ فييا مكاف لبنات أك صبياف. لكف حتى األربعة الذيف ظمكا لـ 
يشؼ كاحد منيـ غميا. ديبك لـ يصؿ إلى الصؼ السادس إال بشؽ النفس ثـ شؽ 

لتسكع عمى تعب الدركس ككجع عصا الطاعة كأبى أف يتابع مؤثران البطالة كا
القمب. فيد كصؿ إلى الصؼ الثامف لكف المراىقة جاءتو مبكرة فعافت نفسو القمـ 
كالكتاب، العمـك كاآلداب ليبلحؽ البنات كيخمب لبو عشؽ الحسناكات. شاىة خمقت 
قصيرة القامة، داكنة البشرة، جيمة الكجو، أنفيا أقرب النتفاخة الحكجمة، عيناىا 

كحبات الخرز، شعرىا أجعد كأنيا مف نسؿ حاـ، كأبى كالدىا منذ البدء صغيرتاف 
أف يرسميا إلى المدرسة. ثـ ىا ىي في الثالثة كالعشريف كلـ يطمب يدىا أحد.. بؿ 
حتى أميرة التي جاءت جميمة بعض الشيء، كاعدة بعض الشيء، خيبت أمميا 

طكيمة، ىيفاء،  أيضان. ىي في السادسة عشرة، كصمت إلى الصؼ الحادم عشر،
قكية البنية، كاممة العقؿ، حنطتيا مشربة بتمؾ الحمرة التي تمفت نظر الرجاؿ، 
لكنيا ترفض الرجاؿ. "ماذا؟ تقكؿ إنيا تريد متابعة الدراسة.." أـ ديبك تكد لك 

 ترضى أميرة بنصيبيا كتتزكج.. أكثر مف خمسة خطاب أتكا إلييا.. 
ة ال تخضع إلغراء. مائة مرة حاكلت بعضيـ في حاؿ تغرم الفتاة، لكف أمير 
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أـ ديبك إقناعيا.. "يابنتي... البنات خمقف لمزكاج"، "يا بنتي، الفتاة أكالن كأخيران 
لمبيت.. لؤلكالد.."، "أميرة.. تزكجي قبؿ أف تكبرم.. أمؾ تزكجت كىي في الثالثة 

ال  عشرة".. "غدا تعنسيف كأختؾ فمماذا عنادؾ؟" لكف أميرة، ككؿ أبناء جيميا
 تقنع.. كال تشفؽ عمى أميا التي يبلحقيا الفقر كسكء الحظ. 

سكء الحظ الحقيا حتى في بقرتيا العطراء التي كثيران ما ترد عنيـ غائمة 
الجكع.. قبؿ ثبلثة أسابيع بدت عمييا عبلئـ المرض، راحت تيزؿ، تضعؼ، حتى 

اقمف أف ىناؾ كادت تنفؽ.. أـ ديبك قطعت منيا األمؿ.. فالجارات حكليا كف يتن
طاعكنان يجتاح البقر كمو مف شمالي الببلد إلى جنكبييا كمف شرقييا إلى غربييا.." 
ألمبقر طاعكف؟ حقان إنو زمف العجائب.. يسمع فيو المرء ما لـ يسمع بو أبكه 
كجده". لكف ربما بقية مف حظ كقرطيا الذىبي أنعشا البقرة قميبلن فقد جاؤكىا بطبيب 

 يا بأدكية كعقاقير بدت بعدىا ككأنيا تتماثؿ لمشفاء.. حقنيا حقنة كأمر ل
كيبله!! كيمي!! صاحت أـ ديبك صيحة كأنيا مف فـ السكيف كىي تخرج مف -

الحظيرة بعد أف رأت بقرتيا جثة ىامدة.. العطراء ماتت.. بقرتنا ماتت.. تابعت 
كاف  صياحيا كىي تجرم بجرميا الثقيؿ نحك الزكج الذم خيؿ إليو حيف أفاؽ أنو

 في ليمة القدر التي ىي سبلـ حتى مطمع الفجر.. 
كاسعان انداح الصكت، مع االندياح حصؿ اضطراب كجمبة.. جرم إلى 
الحظيرة، سؤاؿ مف ىنا، تعجب مف ىناؾ، ثـ انكسار كحزف.. بكاء كدمكع كالرجؿ 

 ككلداه يجركف بقرتيـ بعيدان، ثـ يدفنكنيا فيأمنكف رائحتيا كمكركباتيا.. 
يمة القدر!!" راح أبك ديبك يتمتـ في سره كىك يعكد مف جنازة عطرائو "يا لم

متيدؿ الكتفيف، متيدؿ الذراعيف، متيدؿ األذنيف، جنديان يجرجر أذياؿ اليزيمة. 
 "تتفاءؿ بالخير فتمقى الشر "لكنو لـ ينبس بحرؼ، كما جدكل الكبلـ؟ 
ا عساه يقكؿ؟ امرأتو، كلداه، بنتو، كميـ ينتظركف أف يقكؿ شيئان، لكف م

الصمت أبمغ الكبلـ.. فميصمت كليعاكد العمؿ.. ليعاكدكا جميعان العمؿ.. كالعطراء 
 ال يجدييا بكاء كال عكيؿ... 

بإشارة مف يده.. عاد أفراد األسرة إلى العمؿ مف جديد يعزقكف كيحفركف.. 
فيما عادت أـ ديبك إلى غرفة المؤكنة تعد اإلفطار. دامعة العينيف.. محترقة 
القمب.. غمت الحميب عمى النار حزينة كسيرة.. أعدت الشنكميش، قطع الجبف.. 
فكؿ شيء يذكرىا بالعطراء، الرفيقة الصديقة التي كانت تحمؿ عنيا ىـ العائمة 
طعاـ العائمة.. "لكف.. ال.. أسرعي ال تتأخرم".. راحت تخاطب نفسيا كىي تعمـ  كا 

زكجيا كيزبد.. كىي تعرفو.. أبك  أف تأخرىا يعني الجكع كالجكع يعني أف يرغي
ديبك ال يتحمؿ الجكع.. إف عضو صرخ في الحاؿ ككقع صراخو عمى رأسيا ىي. 
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عمى عجؿ كضعت صحكف الطعاـ عمى طبؽ القش، حممتو عمى رأسيا ثـ مضت 
إلى الحاككرة. األب، الكلداف، كشاىة يعزقكف التربة. كحدىا أميرة غائبة.. ىي 

مركز التدريب.. "ماذا؟ قاؿ فتكة قاؿ.. فتيات يتدربف تذىب مع طمكع الشمس إلى 
عمى األعماؿ العسكرية لكأف الببلد خمت مف الرجاؿ؟" تمتمت لنفسيا كىي تمكح 
 برأسيا ذات اليميف كذات الشماؿ، "لك سمع أبك زيد اليبللي بذلؾ لفقع ضحكان.." 

ادت.ألقى أبصر الزكج زكجتو حاممة صينية الطعاـ فانفرجت أسارير كجيو أك ك
بالمعزقة جانبان كمسح بكمو عرقو ثـ نفض الغبار عف قميصو المتسخ كالح المكف 
كسركالو المثٌقب المرقع كمضى إلى ظؿ شجرة الجكز كقد سمقت عاليان كامتدت كاسعان 

 ىنا كىناؾ ضاربة جذكرىا في أعماؽ تكرا تعب منو الماء عبا. 
ك تمؾ التي تجتمع فييا حكؿ الصينية جمسكا. أسعد المحظات لدل أـ ديب

العائمة، يمازح األكالد بعضيـ بعضان، يركم أحدىـ طرفة، يعمؽ ىذا عمى ذاؾ 
كيضحككف.. صحيح أنيـ فقراء ال يممككف الكثير، لكنيـ سعداء، يعممكف معان، 
يأكمكف معان، يضحككف معان كيشاطر كؿ منيـ اآلخر فرحو، ترحو، ىمو، سعادتو. 

امتيف. الحزف يضرب أطنابو عمييـ كقد دفنكا لتكىـ ىذا الصباح فقط يأكمكف ص
عطراءىـ الغالية. ماذا يقكؿ كاحدىـ لآلخر؟ بـ يتحدثكف؟ كجو األب عابس 
قمطرير.. كتفاه متيدلتاف، أذناه متيدلتاف كىك يشعر بيأس العالـ كمو يحؿ محؿ 

ع، ذلؾ السبلـ الذم ظؿ حتى مطمع الفجر.. مكت البقرة كاف قد ىيج عميو المكاج
 ذكره بيمو األكبر.. 

قبؿ يكميف فقط كانكا قد بدأكا بإعداد األرض لمزراعة الشتكية: ممفكؼ، زىرة، 
فجؿ، جزر، ككاف عمييـ أف يزرعكىا في الحاؿ. لكف حتى المحظة لـ يستطع 
سيؼ الديف النايفة تأميف البذار.. ثمنو بات غاليان.. لـ يعد أحد يرضى بزراعة 

ر المستكرد أفضؿ نكعية كأكفر غمة لكنو غاؿ: عمبة البذار البذار المحمي.. البذا
بمئات الميرات كليس لديو ليرة منيا.. "ماذا تفعؿ يا أبا ديبك؟ ماذا تفعؿ؟" راح 
يتساءؿ كىك يمضغ لقمتو عمى ميؿ ثـ ال يجد نفسو إال كىك يطمؽ تنييدة طكيمة 

 عميقة. 
أنو يتنيد عمى مصابو.  يعكض اهلل يا رجؿ!! قالت امرأتو ككؿ ما في ذىنيا-

تجاىؿ الرجؿ تعميقيا رافعان صحف الحميب إلى فمو شاربان ما فيو بصكت عاؿو أنساه 
 حتى ذلؾ التعميؽ، لكف فيدان لـ ينسى فعمؽ مف جديد. 

ىذا الطاعكف كباء مخادع فتاؾ.. يقاؿ انو قضى عمى قطعاف كاممة مف -
 األبقار بيذه الطريقة. 

تحسنت عمى المعالجة، لكف ىا ىي ذم  مخادع كحسب؟ حسبت أنيا-
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تمكت بعد أف استنزفت آخر قرش لدينا، قاؿ األب محتجان زافران أيضان: طبيب، 
 أدكية، عقاقير، لكال ما أنفقناه عمييا لكاف باستطاعتنا اآلف شراء البذار. 

كؿ سنة ىكذا، نعجز عف شراء البذار، عاد فيد يعمؽ بشيء مف سخرية -
 مكتكمة. 
سيككف ىناؾ سبب يجعمنا نعجز عف شراء البذار، تابع ديبك بغير  ككؿ سنة-

 سخرية. 
إذف لماذا نحفر كنعزؽ؟ تساءلت شاىة أخيران ككأنيا كجدت الحجة المفحمة -

التي تكفؿ ليا اليركب مف العمؿ. ىزت األـ رأسيا كىي تنقؿ ناظرييا بيف أكالدىا، 
.. حب البطالة ككأنيـ ال متحسرة. ىكذا  ما يزعجيا في أكالدىا: كره العمؿ

 يصمحكف لشيء. 
 حقان، لماذا نشتغؿ إذا لـ يكف لدينا بذار؟ أعاد فيد سؤاؿ أختو مؤكدان عمى-

 عدـ الجدكل مف كؿ ما بذلكه أك يبذلكنو مف جيد. 
- .  يفرجيا اهلل يا بني.. بدأت األـ بنبرة مف لـك
األبكاب كميا كيؼ يفرجيا، قاطع الكلد أمو بمزيج مف السخرية كالجد، ك -

مسدكدة؟.. صدقيني يا أمي.. مذ كعيت الدنيا لـ أر بابان أمامنا إال مسدكدان.. لقد 
 كتب عميينا الفقر نرسؼ في أغبللو إلى األبد. 

فاؿ اهلل كال فالؾ.. ردت األـ ببقية التفاؤؿ في نبرتيا. البذار سيأتي. أبكؾ -
 دائمان يدبر رأسو.. 

تدخمت شاىة ككميا أمؿ أال يستطيع.. أنت لكنو ىذه المرة لف يستطيع، -
 تعمميف أنو طرؽ الكثير مف األبكاب لكف ال أحد ألحد. 

بؿ ىناؾ.. ردت األـ بحـز كعتب، ثـ التفتت إلى زكجيا حاثة إياه، قؿ -
 شيئان.. تكمـ يا رجؿ؟ 

 ماذا أقكؿ كأنا ال أممؾ قرشان كليس في يدم حيمة؟ -
 اذىب إلى أخيؾ .-
 ف أف يرفع رأسو.. مصباح!! رد دك -
 أجؿ.. اذىب إليو.. اطمب منو كما أحسبو يخجمؾ.. -

 اكتفى الزكج بالتنيد دكف أف يرد، عبلمة الحيرة كالتردد. 
"آه لك كنت كأخيؾ!! لك تعممت مثمو فقط "راحت الزكجة تفكر كىي 
تستعرض في سرىا البكف الشاسع بيف األخكيف: الثريا كالثرل. كيؼ ذلؾ يا رب؟ 

مرة تساءلت، لماذا خمقيما اهلل ىكذا مختمفيف؟ كلماذا كاف نصيبيا األسكأ؟ "مائة 
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مصباح يصغره بخمسة عشر شيران مع ذلؾ يبدك اآلف ككأنو يصغره بخمسة عشر 
عامان. أىي الثياب الجيدة؟ األناقة؟ الييبة كالمكانة؟ أـ ديبك ال تعمـ، كؿ ما تعممو 

ف مر فمكي يزيده ركنقان كجماالن. شعره أف مصباح يبدك ككأف الزمف ال يمر عميو ك  ا 
الكث ما يزاؿ أسكد ليس فيو شائبة مف بياض. أسنانو قكية تطحف الصخر، قكامو 
ممشكؽ، ممؤه الصحة كالعافية.. أىك العمـ يفعؿ ذلؾ؟ النجاح؟ أـ ديبك كاثقة أف 

ما أخاه سيفك لك تعمـ مثمو كأصبح مكظفان معتبران، راتبو يكفيو كيفيض لما حؿ بو 
حؿ: أسنانو كانت ستظؿ دكف أف يضطر لقمع نصفيا تاركان فمو نصؼ مغارة. 
شعره لـ يكف ليشيب، فالكؿ يقكؿ إف الشيب رفيؽ اليـ...  كاليمـك ىي كحدىا 
التي أشعمت الشيب في رأس سيفك، كذلؾ كاف قكامو سيظؿ منتصبان، كىامتو 

 كالكد. مرتفعة، بالتأكيد ما كاف سيضطر الحنائيما لكال الفقر 
طكاؿ النيار كتحت الشمس الحارقة أك البرد القارس يعمؿ زكجيا كال يكسب 
ما يقيـ األكد، بينما يذىب مصباح بضع ساعات إلى جامعتو، منظفان مقطفان، كما 
يقكلكف، يأمر كينيى، كفي آخر الشير يعدكف لو أكراقان خضراء كبيرة مف أميات 

 دلمة مستتة، ال ينقصؾ شيء". المئات "ىنيئان لؾ يا أـ مأمكف، عشت م
 كأطمقت أـ ديبك آىة فييا مف الحرارة ما يكفي إلذابة جبؿ مف الجميد. 

كانت قد عادت إلى المطبخ تجمي كتغسؿ، تاركة األسرة تعمؿ في الحقؿ.. 
جسميا، ىي األخرل، لـ يعد صالحان لمعمؿ في الزراعة. فيي، التي كانت رشيقة 

تمتمئ بطنان بعد بطف، تتكدس تحت جمدىا الشحـك  كعكد الباف أياـ زماف، راحت
طبقة فكؽ طبقة حتى بات يصعب عمييا أف تحفر أك تعزؽ" حسبؾ شغؿ البيت" 
قاؿ ليا أبك ديبك ذات يـك كىك يسمعيا تميث منقطعة األنفاس. بعضيـ قاؿ ليا 
"اشتغمي تذب شحكمؾ". بعضيـ اآلخر نصحيا بماذا؟ "شيء يسمكنو الر.. 

" أجابت نفسيا كىي تعصر دماغيا عصران قبؿ أف تتذكر الكممة "قاؿ.. الركجػ.. يـ
عميؾ أف تأكمي كفؽ نظاـ معيف.. كبكميات معينة ال تزيد غرامان كال تنقص" راحت 
تفكر ىازة رأسيا عجبان.." لكف كيؼ لممرء أف يأكؿ كذلؾ؟ كيؼ لو أف يتحكـ 

أخرل منو.. فكيؼ يرد بطعامو كشرابو..؟ الصحة أعطية مف اهلل.. الشيية ىبة 
المرء أعطية اهلل كىبتو؟" كراحت أـ ديبك تستعرض صديقاتيا النحيفات الناحبلت 
كعيداف الحطب، مؤكدة في سرىا أنيف يأكمف أكثر منيا لكنيف ال يسمف أما ىي 
فتسمف.. لك اكتفت بالماء كاليكاء لسمنت.. ىي ذم اليبة اإلليية فكيؼ يريدكنيا 

 عف أكؿ القشدة كالزبدة، األرز كالبرغؿ؟  أف تتنكر ليا كتمتنع
سمفتيا أـ مأمكف، تمؾ المعركقة الناحمة، ما زالت معركقة ناحمة مذ تزكجت.. 
ىي.. حاكلت، بالتأكيد، أف تسمف لكنيا لـ تستطع". ظمت عكجا كأـ كراع كالسمف 
فييا ضاع" رددت أـ ديبك لنفسيا بنكع مف الشماتة كىي تتصكر سمفتيا المعركقة 
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لناحمة، بعدئذ تابعت تمتمتيا ككأنيا تخاطب أبا مأمكف أماميا "يا زكجيا ال تفرح، ا
ترل عصكصيا تجرح كرجمييا لمطبؿ تصمح" لكنيا ىذه المرة لـ تستطع منع نفسيا 

 مف التبسـ. 
فجأة نظرت حكليا متفحصة فانكتمت ابتسامتيا ليحؿ محميا التجيـ. مطبخيا 

سقؼ ذكرىا بمطبخ أـ مأمكف.. البكف شاسع بينيما العتيؽ متقشر الجدراف، كالح ال
مثمما ىك شاسع بيف صاحبييما!! لكأف المطبخ تجسيد لصاحبو، "آه.. فقط لك تعٌمـ 
أبك ديبك، إذف لكاف كأبي مأمكف ككاف لي مطبخ زكجتو!! "قالت لنفسيا متنيدة 
 مف جديد كىي تستعرض ما جره عمييا كسؿ سيفك في صغره كىركبو مف المدرسة
كلحاقو برفاؽ السكء. "رغـ أنني كنت أصغر منو "قاؿ ليا مصباح ذات مرة" إال 
أنني بذلت المستحيؿ لكي نظؿ معان، نجد كندرس.. كاف بكدم أف ننجح معان 
كنصعد معان، لكنو كاف يكره الدرس بؿ حتى القراءة كالكتابة لـ يتقنيما إال بالكيؿ" 

 . كلـ يممؾ أبك ديبك إذ ذاؾ ردان عمى أخيو
"ىي ذم النتيجة إذف يا سيفك!! الفقر، الميانة، التعب، الشقاء كفكؽ ىذا 
كذاؾ ال تجد ثمف البذار الرضؾ!! الفشؿ يجر الفشؿ كما يجر القمؿ الصئباف.. 
أخفقت أنت فأخفؽ أكالدؾ.. نجح ىك فنجح أكالده أيضان!! مأمكف ميندس، أميف 

يقبض األمكاؿ الطائمة كؿ شير.. نكر في ببلد "برا" يدرس ماال يعمـ إال اهلل كاآلف 
 تدرس الطب.. كحدىـ أكالدم خائبكف ضائعكف لـ يطمع منيـ شيء".. 

كصمت أميرة مسرعة الىثة، العرؽ يتصبب منيا فحدجتيا األـ بنظرة فييا 
 الكثير مف الحسرة. 

أميرة!! ابنتي!! قالت كىي تقترب منيا بسيما الرجاء، ستتابعيف دراستؾ -
 ، أليس كذلؾ؟ حتى النياية

أتابع دراستي؟ أتريديف ذلؾ؟ أعادت أميرة السؤاؿ كىي في أشد حاالت -
 االستغراب. 

 أجؿ.. أريده.. -
 لكف.. كنت تريدينني أف أتزكج؟ -
 
اآلف أريدؾ أف تتخذم عدتؾ لمحياة..تكافحي الفقر فبل تعيشي بائسة مثؿ -
 أمؾ.. 
كنت أضطر لخكض  ىذا ما كنت أقكلو لؾ.. في كؿ مرة يأتيني خاطب-

 معركة معؾ.. فما الذم جرل؟ كيؼ تغيرت؟ 
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الحياة تغير يا بنتي.. ىذه المصائب المتتالية.. ثـ انؾ ذكية نشيطة كاعية، -
 ال تقميف بشيء عف أكالد عمؾ، فمماذا ال تككنيف مثميـ؟ 

الحمد هلل أنؾ اقتنعت.. قالت أميرة شبو ىاتفة كىي تسرع فرحة إلى غرفتيا -
باس العسكرم الذم كاف ممطخان ببقع الدىاف. لقد أرغمتيا المدربة عمى تخمع الم

اإلمساؾ طكاؿ ساعات التدريب بالفرشاة كعمبة الدىاف كي تدىف حجارة األرصفة. 
ىي ال تعمـ لماذا يرغمكنيا عمى دىف الحجارة ككنس الطرؽ كلمممة األكساخ مف 

مة الميينة، لكأنيـ يتعمدكف ىنا كىناؾ، بؿ ال تعمـ لماذا يعاممكنيـ تمؾ المعام
تشريبيـ الذؿ، تمريغيـ بالكحؿ. مع ذلؾ لـ تكف تستطيع الشككل كاالحتجاج، 

 فأميا ستستغؿ ذلؾ عمى الفكر. 
"لكف ما ليا اليـك أمي؟" تساءلت أميرة كىي تغسؿ يدييا ككجييا عميا تطفئ 

تككنيف مثميـ؟ شيئان مف حر آب المياب. "ال تقميف بشيء عف أكالد عمؾ، فمماذا ال 
"رددت كبلـ أميا متفكرة مستغربة، فذلؾ السؤاؿ ىك نفسو الذم كاف يحفزىا دائمان 
ألف تجد كتدرس، لكف كيؼ فكرت بو أميا أخيران؟ في المطبخ، كىما تعداف طعاـ 
الغداء، تكممت األـ البنتيا طكيبلن عف المعاناة التي تكابدىا مع كالدىا كقد ساءت 

 اؿ.. بينما يعيش عميا خير عيش: بيما الحاؿ كقؿ الم
ىك في الذركة كأبكؾ في الحضيض، قالت ليا أخيران، كالسبب العمـ.. إذف -

 العمـ ليس نكران كحسب بؿ ىك عيش رغيد أيضان.. 
كلـ تممؾ أميرة إال أف تندفع إلى أميا مقبمة متعمقة بعنقيا، فرحان كامتنانان. مذ 

عمى. لـ يكف أحب عمى قمبيا مف أف عرفت الدنيا كاف عميا مصباح مثميا األ
تذىب إلى بيتو تقضي النيار مع أسرتو. ىناؾ تشعر أنيا في الكسط الذم يمكنيا 
أف تنمك كتترعرع. العـ ذكي ىادئ، رقيؽ طيب، يخيؿ إلييا أنو يعرؼ كؿ شيء، 
حتى لتعجب في سرىا، مف أيف أتى بكؿ تمؾ المعرفة، فيما يفتقر أبكىا إلى الحد 

نيا. أميرة تحمؿ إليو كؿ ما يعترضيا في الحياة، كىك يجيب، يستمع األدنى م
إلييا، يحاكرىا كبكؿ حنك يرعى الغرسة الصغيرة التي تحتاج لمكثير مف الماء 
كالغذاء. "ماذا تريديف أف تككني؟ "سأليا كىي صغيرة ربما لـ تتجاكز العاشرة مف 

ا عمي.. فييا تفاعبلت العمر. "أستاذة مثمؾ" أجابتو "لكف الكيمياء خطرة ي
كانفجارات.." لكف فييا خمؽ.. صنع الحياة مف جديد.. ألـ تقؿ لي أنت ذلؾ؟" كرد 
عمييا العـ الفرح بابنة أخيو النبيية التي تحفظ كؿ ما يقكؿ: "صحيح.. ىي خمؽ 

 كصنع.. لكنؾ بنت.. أخشى عمييا خشكنة الكيمياء كخطكرتيا". 
ال فرؽ إال في الدأب كالمثابرة.. ألـ تقؿ  "لكنؾ دائمان تقكؿ البنت كالصبي..

لي إف مداـ ككرم ىي التي اكتشفت الذرة، سابقة زكجيا ألنيا كانت أكثر منو دأبان 
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كمثابرة؟"، "أجؿ.. قمت ذلؾ". تابع معيا الحكار كىك أشد فرحان" كاآلف أكرره أيضان، 
اتيا.. مع ذلؾ.. البنت كالصبي سكاء بسكاء ليما الحقكؽ ذاتيا كعمييما الكاجبات ذ

أكد لك أراؾ طبيبة تساعديف المرضى كتسيميف في الحفاظ عمى الحياة". منذئذ 
بات الطب ىدفيا، راحت أحبلميا كميا تتركز عمى تمؾ الصكرة" مريمة بيضاء 
كسماعة تتدلى مف األذنيف"، فنفرت األـ أكثر كثقؿ اليـ عمى األب أكثر.." مف 

إلى كثير مف الفٌت؟" كاف األب يحتج، أما األـ أيف آتي لؾ بالماؿ كالطب بحاجة 
فقد كانت تحتج، لكف لسبب آخر..." ذلؾ يعني سنيف طكيمة مف الدراسة ثـ 
العنكسة كالبكار.. فمف يتزكج ابنة خمس كعشريف؟" لكف أبناء عميا كانكا 
يشجعكنيا كأبييـ. مأمكف ال ينفؾ يزيف لياذلؾ الحمـ، يممح مف حيف إلى حيف، 

تة يشد بيا مف أزر طبيبة المستقبؿ كتطمعاتيا الطمكحة. ابنة عميا نكر يمقي بنك
التي تحبيا أكثر مف أختيا شاىة تدفع بيا حافزة محمسة: "إذا غامرت في شرؼ 

 ." .. فبل ترض بما دكف النجـك  مرـك
بؿ حتى أميف أرسؿ ليا مف فرنسا أكثر مف رسالة يؤكد فييا عمى أف تجد 

ب إلى قمبيا مف أخكتيا أنفسيـ، ليذا ال تقضي عطمة إال كتدرس.. أكالد عميا أقر 
بينيـ، كال فرصة متاحة إال كتستغميا لمذىاب إلييـ.. الفرصة المتاحة تستغميا أميرة 

 في الحاؿ. فعمى الغداء أعادت األـ طرح المسألة: 
اسمع مني.. اذىب إلى أخيؾ، سيعطيؾ ثمف البذار.. كلمتك ثنى دياب كفيد -

 االقتراح، فيما اندفعت أميرة بحماسة تشدد الضغط: كبلىما عمى 
أجؿ، أبي.. الحؿ عند عمي.. اذىب إليو كأنا أذىب معؾ.. أميرة تشعر أف -

ثمة شيئان خفيان في نفس كالدىا يجعمو ينأل عف أخيو.. أىي الغيرة؟ أىك الحسد؟ 
و، ىي ال تدرم، لكنيا تراه في عينيو، تممسو في نبرة صكتو، في بعض تمميحات

تصريحاتو، أال يقكلكف: كؿ ذم نعمة محسكد؟ عميا ذك نعمة، إذف لـ ال يشعر 
 أخكه تجاىو بالغيرة كالحسد؟ 

ربما كاف العـ نفسو يرل ذلؾ في عيني أخيو، لكنو يتجاىمو، يغض الطرؼ 
 دائمان كيسعى لمرضاة أخيو، بؿ ال يعمؿ إال ما ىك في مصمحتو... 

لى المياجريف، اشترل قطعة أرض، بنى حيف أراد مصباح أف يتزكج، مضى إ
عمييا بيتان ثـ غادر بيت العائمة دكف أف يأخذ ممعقة مف إرث أبيو. الحاككرة ذات 
الدكنمات الخمسة قدميا ألخيو "ىي حبلؿ زالؿ لؾ، ككؿ ما تحتاجو مف ماؿ.. أنا 
بخدمتؾ.. فقط أريدؾ أف تقؼ عمى رجميؾ". "كأنت؟" تدخؿ بعض الناس "حقؾ 

ف تأخذه. ارث أبيؾ يجب أال تتنازؿ عنو". "ال، حقي أخذتو عممان ينبغي أ
رث أبي ما حصمت عميو مف كظيفة كمكانة"، قاؿ ليـ ثـ حسـ األمر  كشيادات، كا 
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 فمضى إلى السجؿ العقارم يتنازؿ ألخيو عف كؿ ما تركو كالدىما. 
يا. رغـ ىذا، كاف ثمة ذلؾ الشيء الذم يقمؽ أميرة، تمؾ النظرة في عيني أبي

ترل أك يكره كالدىا أف يككف بحاجة ألخيو؟ أك يزعجو أف يجد نفسو مضطران ألف 
يسألو الرأم ؟ أك يضايقو ما يكجيو لو مف مبلحظات، ىك األكثر فيمان كعممان؟ 
أميرة ال تدرم.. كؿ ما تدريو أف أباىا كثيران ما كجد نفسو بحاجة إلى عميا، مثمما 

. إنو الخيار الكح  يد أمامو أك ظمت األرض ببل بذار. ىي حالو اليـك
صعكدان قطع األب كابنتو الطريؽ، فقاسيكف الذم يشمخ عاليان، يبدأ مف سرير 
بردل ليرتفع بأناة.. سفحو منبسط، متدرج.. حيث يزيد كتكرا يسقياف البساتيف التي 
تكسكه ثيابان خضراء زاىية، كالحكاكير التي تزكد أىؿ دمشؽ بخضركاتيـ كفكاكييـ. 

الحكاكير إلى المياجريف الطريؽ مستقيـ كالمسافة قصيرة، تقطعيا أميرة كأبكىا  مف
عمى ميؿ، تسألو كيجيب، كفي ذىنيا أف تسبر حقيقة النفكر الخفي األبدم الذم 
يسـ العبلقة بيف األخكيف، لكف الكبار يكتمكف.. يكبسكف الممح عمى جركحيـ غالبان 

ر تجاه أخيو الصغير إال بالخكؼ كالتييب؟ كيكتمكف. ماذا؟ أيقكؿ ليا إنو ال يشع
أيبكح ليا برغبتو في أف يمارس دكر الكبير المرشد، اآلمر الناىي، لكف الظركؼ 
لـ تتح لو ذلؾ فقمبت األمكر رأسان عمى عقب جاعمة الصغير كبيران كالكبير 

 صغيران؟. 
 في فيو ماء، ىك يعمـ ذلؾ كيعمـ أنو عاجز عف البكح بما في نفسو مف كؿ
مكجع. الطبيعة كىبت أخاه الذكاء، فصرفو معرفة كعممان ثـ ماالن كنجاحان.. كليس 
عميو، ىك الذم حرمتو الطبيعة مف تمؾ اليبة إال أف يغبطو.. لك لـ يكف مصباح 
أخاه لحسده، لكف، كالحاؿ كذلؾ، عميو أف يغبطو، أف يفرح لو، ضاربان عرض 

 حاسيس. الحائط بكؿ ما يعتمؿ في داخمو مف مشاعر كأ
مصباح ىك المتعمـ المستنير ذك الرأم السديد دائمان كعميو ىك سيؼ الديف 
الذم يكبره بخمسة عشر شيران أف يذىب إليو، يرجكه نصيحتو، يطمب رأيو، إذ ما 
مف مرة اختمفا في الرأم إال كتبيف أف مصباحان عمى حؽ كىك عمى باطؿ. سيفك 

قاؿ لو مصباح "ديبك غير صالح يعرؼ ذلؾ. عرفو يـك اختمفا بشأف ديبك.. 
لمدراسة، عممو مينة مف الميف" لكف أبا ديبك غض النظر ميمبلن كبلـ أخيو إلى 
أف سيؽ ديبك إلى الخدمة االلزامية دكف أف يدرس أك يكسب مينة.. مع أخيو فيد 
عادت الكرة ثانية..." الكلد شديد المراىقة بحاجة إلى ضبط كربط.. اضبطو يا 

كف أبا ديبك ال يكره كالضبط كالربط.. ىك غارؽ في ىمـك الحياة، أخي أكضاع". ل
مشاكؿ العيش فأٌنى لو أف يضبط كيربط؟ كمف جديد ضاع كلد آخر، فكيؼ ال 
يشعر مصباح بالقير مف أخيو كال يشعر سيفك بالذنب؟ كيؼ ال يشعراف بالبعاد 

 كىما عاجزاف عف االتفاؽ عمى شيء. 
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صان عمى إبقاء شعرة معاكية بينيما، إف شدىا مع ذلؾ، كاف كبل األخكيف حري
ف شدىا اآلخر أرخاىا األكؿ. مصباح يشفؽ عمى سيؼ  األكؿ أرخاىا اآلخر كا 
الديف كىك يعمـ أنو ال يعرؼ غير ذلؾ، كما مف تصرؼ إال حسب المعرفة، فيما 
ال يممؾ سيؼ الديف إال أف يعترؼ بنبؿ أخيو، سخائو ككرمو، سعة معرفتو كسداد 

 رأيو 
أىبلن.. أىبلن.. ىتؼ مصباح، كىك يرحب بأخيو آخذان إياه باألحضاف الثمان -

أميرة عمى كجنتييا، سائران بيا إلى غرفة الضيكؼ كذراعو عمى كتفيا. لقد كاف 
عمى يقيف أنيا ىي التي جاءت بأبييا، كأف ثمة حاجة ممحة أرغمتو عمى 

حاديث، قدمت الحمكيات المجيء.. األسرة كميا تحمقت حكؿ الضيفيف، تبكدلت األ
كالقيكة قبؿ أف تمضي نكر بأميرة إلى غرفتيا، ثـ يخرج مأمكف إلى عمؿ عاجؿ 

 كتنصرؼ األـ إلى المطبخ فيتاح لمصباح أف يسأؿ أخاه: 
خير.. أبا دياب، بدأ مصباح، الحريص دائمان عمى أف يبدم ألخيو كؿ -

 احتراـ، كأني أرل في فمؾ كبلمان.. 
 ديف متنيدان ثـ تعثر لكأنو خجؿ مف أف يطمب. آه!! بدأ سيؼ ال-
قؿ.. أخي أبا دياب! ما حاجتؾ؟ حثو األخ األصغر كىك يعمـ حرج أخيو -

 الكبير في أف يجد نفسو دائمان بحاجة إليو.. 
المعنة عمى الحاجة!! "المعنة عمى الفقر، ماذا أفعؿ كسكء الحظ ال يفارقني -

خيو قصتو مع طاعكف البقر، النفقات، لكأنو التكأـ الذم كلد معي؟ ثـ ركل أل
 األدكية كمصابو فكؽ كؿ ذلؾ بأغمى ما يممؾ. 

ال عميؾ، أبا دياب.. مر كنحف نمبي.. قاؿ مصباح بعد أف أبدل كؿ -
 تعاطؼ كأسؼ عمى مصابو. 

أريد.. ثمف البذار.. أجاب بقدر غير قميؿ مف عي كتمعثـ، ثـ نظر إلى -
 تابع: خمسمائة ليرة.. عيني أخيو. رأل فييما تساؤالن ف

تكـر عينؾ، أجاب األخ مبتسمان مربتان كتؼ أخيو. فقط خمسمائة ليرة.. -
 بسيطة يا رجؿ!! غدان أقبض راتبي كغدان يككف المبمغ عندؾ. 

 كػ.. كػ.. كـ.. أشكرؾ أبا مأمكف!! إنؾ تزيح ىمان كبيران عف قمبي.. -
؟ بيزة كلك يا رجؿ.. نحف أخكة.. كاألخكة لبعضيـ.. ألـ - يعممنا ىكذا المرحـك

مف رأسو أجاب أبك دياب مطمقان تنييدة حرل تحمؿ أكثر مف معنى ثـ قاؿ كىك 
 ييـ بالنيكض: 

 اآلف.. مصباح.. تسمح لي!! -
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ال كاهلل ال تذىب، رد األخ كىك يضع يده عمى كتؼ أخيو، مثبتان إياه، مف -
 زمف طكيؿ لـ نرؾ.. ىي فرصة.. نتعشى.. نسير.. 

خكاف نادران ما يمتقياف: عيد، مناسبة عائمية، مكت.. ذلؾ كحده ما كاف كاف األ
 يجمعيما. 

ال.. ال بد مف ذىابنا.. كشكران عمى كرمؾ، قاؿ األخ الكبير كىك يشير إلى -
 صحكف الحمكيات كالقيكة. 

 أميرة.. أميرة.. نادل ابنتو بصكت عاؿ كىك يقؼ.. -
تسرع مع ابنة عميا إلى حيث أميرة تبقى عندم الميمة، قالت نكر كىي -

 الكالداف. 
ال، نكر، تدخمت أميرة قبؿ أف يتسنى ألبييا اإلجابة، لدم معسكر كعمي أف -

 أككف الساعة السابعة ىناؾ. 
لماذا؟ لكي تكنسي الشكارع؟ سألت نكر ضاحكة، كقد تذكرت ما كانكا -

 يفعمكنو بيـ في مثؿ تمؾ المعسكرات. 
 اة ىازة رأسيا ىزة االحتجاج. بؿ أدىف األرصفة، ردت الفت-
كماذا في ذلؾ؟ تدخؿ العـ، دىف األرصفة، كنس الشكارع، تنظيؼ -

 الغابات.. كميا أىداؼ نبيمة تخدـ المجتمع كتفيد الكطف. 
 أبي.. ماذا تقكؿ؟ ردت نكر بنبرة امتعاض. -
أقكؿ.. ىذا كمو يجعؿ المدينة أجمؿ.. البيئة أنظؼ.. صدقكني.. نحف -

ف التمكث.. القذارة.. كؿ شيء ىنا قذر، مدننا، قرانا.. لك ذىب شعب يعاني م
كاحدكـ إلى أكركبا كرأل مدنيا سيعمـ ما أقصد.. ىناؾ الشكارع نظيفة، األرصفة 
كالمرايا، الحدائؽ كالبيكت، ال كرقة، ال نفاية، فمماذا ال نككف نظيفيف؟ لماذا ال 

 نككف ضد القذارة؟ 
فجأة، عمي عمى حؽ.. النظافة حاجة صحيح، قالت أميرة كقد تحمست -

أساسية مف حاجات المجتمع.. قبؿ أياـ أخذكنا إلى غابة صنكبر مؤلل باألكساخ 
كالحشائش اليابسة.. قشة كبريت تشعميا كميا.. ال تتصكركا كـ شعرت بالفرح حيف 
نظفناىا، فأصبحت ال تشكىيا أكساخ كال تيددىا قشة كبريت.. حينذاؾ عممت كـ 

 مؾ المعسكرات!!. ىي مفيدة ت
صحيح.. صحيح.. قالت نكر.. ىي مفيدة كال شؾ.. أىدافيا نبيمة كال -

 شؾ... لكنيـ غالبان ما يحرفكنيا عف غاياتيا كأىدافيا.. 
االنحراؼ!! تدخؿ كالدىا شبو مقاطع، ىي ذم المسألة دائمان، االنحراؼ عف -
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ثـ يأتي مف يطبؽ  األىداؼ!! يضع المفكركف النظريات كيسف المشرعكف القكانيف
 فيككف االنحراؼ كتككف الكارثة.. 

ىذا فقط ما أردت قكلو أبي.. ىناؾ انحراؼ.. تناقض بيف الغاية مف -
 المعسكر كالممارسات التي تطبؽ فيو.. 

إيو.. رد األب مقاطعان، ىك ذا سبب ببلء اإلنساف.. التناقض بيف النظرية -
. إنيا المشكمة الدائمة عبر التاريخ.. كالتطبيؽ.. االختبلؼ بيف الفكر كالممارسة.

فكؿ شيء فكر فيو اإلنساف ككضع نظريات لو إنما كاف لخير اإلنساف كفائدة 
المجتمع، لكف يأتي مف ينفذ فيقمب كؿ شيء عمى عقب.. خذكا الدكلة مثبلن.. حيف 
فكر اإلنساف بإيجاد الدكلة كانت غايتو إقامة المؤسسة التي تحمي اإلنساف، تكفر 

األمف كالسبلـ، تحافظ عمى كرامتو، حريتو، حقكقو، لكف ماذا كانت النتيجة؟ لو 
 الدكلة باتت أداة قير لئلنساف، قمع لحرياتو، نيب لحقكقو، تسمط عمى مقدراتو.. 

 خذكا مثاالن آخر: الديف.. 
ال.. ال.. مصباح.. قاطعو األخ األكبر بنبرة احتجاج تمبس لبكس المزاح، -

ف بدأت الكبلـ عف الديف أبقيتنا حتى منتصؼ الميؿ.. كأنا تػ ال تنسى اننا كاقف كف، كا 
 .. عػ.. عػ... تعباف... مصباح.. كؿ النيار كأنا أعمؿ، اسمح لي.. 

سمح لو مصباح عمى مضض، فقد كاف يسره كثيران أف يكمؿ حديثو، عؿَّ ابنة 
م بدأ يتفتح أخيو تجد بعض األجكبة عمى أسئمة كثيرة باتت تشغميا، ىي البرعـ الذ

 لمحياة فتصدمو كالعادة الحياة. 
عند الباب دس العـ كرقة مالية في يد ابنة أخيو، عادة اعتادىا مذ كانت 
 أميرة طفمة، فيشد بيا أكاصر المحبة كالكد بينيما. رأل كالدىا ذلؾ فغض النظر. 
 "في البيت ساستدينيا منيا، "قاؿ في سره كىك يضع يده في جيبو الخاكية.. 

ه..  ليتنا مكثنا أكثر قميبلن. كـ ىك شيؽ حديث عمي!! كـ أحب أف آ-
 أسمعو!! قالت أميرة فرد كالدىا بامتعاض.. 

اسمعي ما شئت.. لكف ال تدعيو يحدثؾ عف الديف.. أتسمعيف أميرة؟ أنا ال -
 أحب تفمسفو عف الديف.

 لكنو ال يتفسمؼ أبي، إنو.. -
مى عجؿ.. ككؿ متفمسؼ بؿ ىك ك.. ك.. متفمسؼ.. قاطعيا األب ع-

 زنديؽ.. ككؿ زنديؽ في النار.. 
صرامة نبرتو كحسـ أحكامو جعبل أميرة تنكتـ ككثيران ما كانت تؤثر معو 
االنكتاـ. ىك ال يغرييا بالحكار، عكس عميا ذاؾ الذم تتمنى أف تحادثو ساعات. 
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طريقة مع أبييا تجد اليامش ضيقان لمحركة، األبكاب مغمقة، آراؤه فجة، بؿ حتى 
نطقو ال تعجبيا.. "ماذا يدعكنيا، تمؾ العاىة التي يعاني منيا!؟ العي!؟ أجؿ! إنو 
العي، "تسأؿ أميرة نفسيا ثـ تجيبيا راخية العناف لقدمييا كىما ينزالف سفح قاسيكف 
المنحدر إثر األب المطرؽ إلى األرض، المسرع نزكالن كقد تحرر جسده مف ثقؿ 

 الجاذبية كعناء الطمكع.. 
لعؿ تمؾ العاىة ىي التي دفعت األخ األكبر لقطع حديث األخ األصغر، كما 
ىي عادتو دائمان، فمصباح طمؽ المساف، عذب الحديث، أما سيؼ الديف فيقؼ 
أحيانان في منتصؼ الكممة كباركدة استعصت رصاصتيا، ال تتقدـ كال تتأخر.. ىذا 

ا عميا ذات مرة، فالتبلميذ العي ىك الذم جعمو يترؾ المدرسة مبكران، كما شرح لي
كانكا يقمدكنو كمما أراد أف يتكمـ. كفي كؿ مناسبة يسخركف منو.مما جعمو ال يجرؤ 
عمى الكبلـ. ىك ال يدرم كيؼ يقؼ الحرؼ في فمو لكأنو يمتصؽ بسقؼ حمقو أك 
يعمؽ بحبؿ مف حبالو الصكتية. يفتح فمو طمبان لمحرؼ لكف الحرؼ يخذلو.. يتعثر 

رتو كشفتيو، كاقعان أرضان منقمبان بطنان لظير ثـ ال يخرج مف الشفتيف ىناؾ بيف حنج
 إال كىك منقطع األنفاس. 

عقدة حقيقية كاف ذلؾ العي.. عقدة تعتمؿ في داخمو مف كؿ طمؽ المساف، 
فصيح الكبلـ.. كمصباح أشد الناس فصاحة كطبلقة. أميرة تعرؼ ذلؾ، كتتمنى 

سيكفر عمي إزعاجات كمضايقات!!" فيي ال  لك كاف كالدىا كأخيو.. "إذف كـ كاف
تنسى أبدان كـ كاف كالدىا يكره أف تتفاصح. كـ كاف ينيرىا كمما قالت خطبة أك 
ألقت شعران!! بؿ ىك يكره أف.. تذىب إلى المدرسة، يريدىا أف تتزكج تمامان كما 
كانت أميا تريد ذلؾ!! حيف جاءىا أكؿ خاطب، ككانت ما تزاؿ في الصؼ 

كاد أف يعطيو قكالن بؿ كيقرأ فاتحتيا، لكنيا شبت كالفرس الجمكح، جارية الثامف، 
إلى بيت المياجريف حيث أطمقت نفير الحرب، زاجة آؿ عميا جميعان في المعركة 

 كحققت بذلؾ النصر.. 
عند ساحة المالكي دارا مع الرصيؼ، كتمثاؿ الرجؿ، الذم اغتيؿ في ممعب 

ان يتفكر. حدقت أميرة إليو طكيبلن كىي تدكر مع لمرياضة، يطؿ مف عؿو كاقفان مطرق
الساحة نحك الغرب." كـ في كقفتو مف عـز كتصميـ، كبر كعنفكاف!! إنيا عظمة 
الخمكد، عزة الرجكلة!!" كتمنت أميرة لك تمحؽ يكمان بركب العظماء الخالديف. بعد 

الذم لـ الساحة، كاف عمييما أف يتجيا إلى قمب الحكاكير، عبر الطريؽ الترابي 
يعرؼ اسفمتان كال أرصفة. ىك ىكذا مذ كجدت الخميقة، تراب مكحؿ في الشتاء 
كمغبر في الصيؼ، عمى كبل جانبيو شجيرات الصبار، كقد أينعت ثمارىا مصفرة، 

 شائكة تيدد كؿ مف يمد ليا يدان... 
حكاكير الخضار، بساتيف األشجار كميا تغطي األمداء الكاسعة غربي 
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ينحدر ذلؾ الشارع العريض مف األعمى إلى األسفؿ نيران صخابان، المالكي، فيما 
مياىو شبلالت مف السيارات تشكؿ حدان فاصبلن بيف ما صنعو اإلنساف كما أبدعو 
اهلل!! بيف الشرؽ حيث األبنية كالكتؿ االسمنتية، كبيف الغرب حيث الطبيعة أشجاران 

 كبساتيف. 
ف؟ تمقتو أـ ديبك عند الباب سائمة أبا ديبك تأخرت كثيران. لماذا حتى اآل-

 مستغربة. 
اسألي ابنتؾ، رد األب مشيران إلى أميرة التي قفزت سريعان إلى غرفتيا، ربما -

لكي تخفؼ ما تحممو مف أخبار تركييا ألختيا ىناؾ. اتركييا مع عميا تتحدث 
 ليؿ نيار ال تشبع.. لكف خير، ماذا ىناؾ؟ 

عقارم جاء كسأؿ عنؾ، أجابت أـ أؼ.. أبك عمرك.. صاحب المكتب ال-
 ديبك بكثير مف التبـر كالضيؽ.. 

 أبك عمرك يمر دائمان كيسأؿ دائمان، فمماذا ىذه المرة تتأففيف؟ -
ىذه المرة لـ يمر كحسب.. بؿ تربص.. انتظر ساعة.. يريد أف يراؾ... -

 بأم شكؿ يريد أف يراؾ.. 
رابية ذات السقؼ الخشبي، غدان أراه.. قاؿ الرجؿ كىك يدخؿ إلى الغرفة الت-

 ممقيان بنفسو عمى أقرب حشية. 
 لكنو قاؿ: يريدؾ اليـك ألمر عاجؿ، كفكر كصكلؾ يجب أف تذىب إليو. -
أذىب إليو!؟ ألمر عاجؿ؟ ال.. ال.. اليـك غابت الشمس، قاؿ كىك يخمع -

حذاءه كينظر إلى الغرب، حيث كانت الشمس تغطس شيئان فشيئان في خضـ 
 المغيب. 
كنو ممح.. يريدؾ أف تذىب إليو حتى كلك كاف منتصؼ الميؿ. عادت ل-

المرأة لتؤكد بنبرة صكتيا كحركات يدييا، ما حاكؿ أبك عمرك فعمو أكثر مف مرة 
قبؿ أف يغادر البيت. يا لو مف ثقيؿ الظؿ!! تابعت الزكجة مفسرة.. ساعة كىك 

كأف كرشو ال يطيؽ جالس كديبك يكاد ينفجر غيظان، ثـ قيكة، شام، زىكرات.. ل
 القعكد عاطبلن عف العمؿ.. 

 كأيف ديبك اآلف؟ سأؿ األب كىك يتمفت عبر الباب يمنة كشماال.. -
 لـ يصدؽ أف الدالؿ غادر حتى لحؽ بو.. -
 كذاؾ الدالؿ، ألـ يقؿ ماذا يريد؟  ألـ تفيمي منو شيئان؟ -
كراءه شيئان   كىؿ يفيـ أحد منو شيئان، ىذا السرم المتآمر..؟ لكف ال بد أف-

فيك متميؼ قمؽ.. متشكؽ لرؤيتؾ.. عمى استعداد ألف ينتظرؾ حتى آخر الميؿ.. 
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 بؿ لـ نتخمص منو إال بعد أف كعدناه كعدان قاطعان، بأف تذىب أنت إليو. 
أذىب إليو.. أذىب إليو، لكف دعيني أرتح قميبلن.. قاؿ بكثير مف االمتعاض -

متعبان لكف الصعكد مرة ثانية سيككف متعبان فالنزكؿ مف المياجريف إلى بيتو كاف 
 أكثر. 

لحظات تمدد أبك ديبك كىك يتساءؿ ما عساه يريد سمسار العقارات ذاؾ؟ ىك 
ابف حارتو كصاحبو لكنو لـ يكف يثؽ بو كثيران، بؿ ىك ال يثؽ بأم سمسار.. أال 

كابف يبيع أكلئؾ السماسرة أمياتيـ مف أجؿ حفنة مف الميرات؟ ألـ يحاكؿ صاحبو 
حارتو أكثر مف مرة أف يدفعو لبيع حاككرتو بأبخس األثماف!؟ ىـ أناس ال أماف 
ليـ.. يريدكف مف اآلخريف أف يبيعكا كيشتركا فقط كي يربحكا ىـ.. عممية البيع 
كالشراء كحدىا ىي التي تيميـ ليككنكا كالمنشار، ينشر في الذىاب كينشر في 

 اإلياب.. 
رأتو امرأتو فمكحت برأسيا "ربما لف يفيؽ حتى عمى أفكاره تمؾ غفا الرجؿ، 

!! دعو ينـ عشر ساعات متصبلت ال ينقمب  الصباح!! ىذا الرجؿ ال يحب كالنـك
عف جنبو.. "فكرت المرأة كىي تغادر إلى الحظيرة. لكف خبلفان لتكقعاتيا، لـ ينطمؽ 

ى أذاف العشاء حتى فتح الرجؿ عينيو، ككأنما ىك إنذار خاص مكجو إليو. تمط
قميبلن ثـ تمفت حكلو بكثير مف الحيرة.. ثمة ما ينبغي أف يفعمو لكف ما ىك يا ترل؟ 

 كاف النـك قد أنساه. 
ىو.. لـ تقؿ لي.. كيؼ كانت رحمتؾ إلى أخيؾ؟ حنطة أـ شعير؟ سألتو -

امرأتو كىي تدخؿ الغرفة بكثير مف االنزعاج كالضيؽ، فقد أنستيا زيارة السمسار 
 الزيارة األخرل. 

- .  حنطة عمى شعير.. قاؿ متثائبان كشيء ما يغريو بأف يعاكد النـك
 لـ أفيـ.. كيؼ؟ أعطاؾ أـ لـ يعطؾ؟ -
 كعدني بأف يعطيني غدا. -
إذف حنطة، ردت كىي تتنفس الصعداء.. ثـ تابعت بنبرة االطمئناف: -

 مصباح إذا كعد كفى. 
 
ائع.. ىاتي لنا أرجك ذلؾ.. قاؿ ككأنما يعني العكس.. لكف.. اآلف.. أنا ج-

 العشاء.. 
ال.. ال.. ردت بمزيج مف األمر كالرجاء، اذىب أكالن إلى الرجؿ.. اعرؼ ما -

. حدؽ إلييا قميبلن  يريده منؾ عمى األقؿ.. حينذاؾ، تذكر ما كاف قد أنساه النـك
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فرآىا أكثر إصراران مف أف تقبؿ مناقشة. مد يده إلى حذائو، لبسو ثـ سكل سركالو 
 صو كمضى دكف أف ينبس ببنت شفة. األسكد كقمي

في المكتب كاف شككة الداىكؾ بانتظاره.. صمعتو تممع عرقان، كرشو يفيض 
عمى ذراعي الكرسي مف اليميف كالشماؿ كعيناه تممعاف دىاء كمكرا. رآه فيب مؿء 

 طكلو، آخذان إياه باألحضاف: 
 نية.. أيف أنت يا رجؿ؟ بادره الئمان مقرعان. كدت أعكد إليؾ مرة ثا-
خير أبا عمرك، قؿ لي ماذا ىناؾ؟ سألو القادـ الجديد كقد راكده إحساس -

 بأف ىناؾ أمران خارقان لمعادة. 
اجمس.. اجمس أكالن، قاؿ شككة الداىكؾ الذم كاف قد أضكاه االنتظار، -

كحيف جمس الرجؿ عمى الديكاف الجمدم األسكد جمس إلى جانبو، كتفو إلى كتفو 
صداقة حميمة لـ تعرؼ الحميمية مثيبلن ليا. أنت تعمـ، تابع كذراعو بذراعو.. 

السمسار الداىية الذم ال يعرؼ لسانو العي كال دماغو الكسؿ. أنت رفيقي كابف 
 حارتي كمصمحتؾ مصمحتي. 

ط. ط. بعان أعػ عرؼ.. بدأ أبك ديبك الذم داىمو العي مباشرة فتكقؼ عند -
 الطاء كالعيف كمتييما، لكف ماذا ىناؾ؟ 

صفقة.. صفقة العمر أبا دياب، رد السمسار معظمان صاحبو، فمـ يقؿ لو أبا -
 ديبك.. كما ىي عادتو.. 

 ال. ال تقؿ لي أف ىػ.. ىناؾ كاحدان يريد أف يشترم حاككرتي؟ -
رد محتجان نافران كىك يتذكر المرات العديدة التي حاكؿ فييا ذلؾ السمسار أف 

 قو الكحيد. يقنعو بالتخمي عف ممكيتو، مكرد رز 
 لكف ىذه المرة صفقة لـ تكف تحمـ بيا.. -
ىو.. كـ يدفع بيا؟ عشرة آالؼ؟ سأؿ بمزيج مف النفكر كاالستيزاء كأنما -

ينتقـ بذلؾ مف عركض السمسار السابقة، حيف كاف ثمف الدكنـ الكاحد اليزيد عف 
 ألفي ليرة.. 

زان، ضاحكان، بؿ أكثر.. أكثر بكثير، رد السمسار بما يشبو اليمس، غام-
 ككأف السر الذم يحممو أعظـ مف أف يفشى.. 

أكثر بكثير!؟ كـ..؟ قؿ. عاد الرجؿ يسأؿ كقد بات عمى ثقة مف أف -
 العرض مغرو كثيران.. 

مائة ألؼ، رد السمسار كىك يتمفت حكلو تمفت الماكر الذم يحاذر أف -
 تسمعو حتى الجدراف.
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 لمتعب كقد أثير فضكلو فجأة.. يعني الدكنـ بعشريف ألفان؟ سأؿ الفبلح ا-
ال.. ال.. أبا دياب، رد السمسار ككمو أمؿ في أف يبير الرجؿ تمامان. بعدئذ -

رفع سبابتو بإشارة الكاحد، ثـ تابع بنبرة التككيد: الدكنـ بمائة ألؼ.. المائة ألؼ 
مـ لمدكنـ الكاحد.. منبيتا، فتح الرجؿ فمو كعينيو. فالرقـ أكبر بػ كثير مما كاف يح

 بو. 
أجؿ.. ىي صفقة العمر يا صاحبي. خمسمائة ألؼ ليرة لمحاككرة.. كالرجؿ -

 جاىز اآلف لتكقيع العقد كالدفع.. فماذا قمت؟ 
مػ.. مػ.. ماذا قمت؟ أفمح أبك ديبك أخيران في النطؽ رغـ العي الذم أكقفو -

 عند الميـ، ذاؾ الحرؼ الذم يكرىو كثيران. 
ف.. سأتصؿ بو في الحاؿ.. كدكف أف ينتظر أجؿ.. ماذا قمت؟ مكافؽ؟ حس-

جكابان مف صاحبو، أسرع السمسار الحاذؽ إلى الياتؼ، دؽ رقمان ثـ ىمس جممة 
كحيدة "تفضمكا سيدم، نحف جاىزكف". ثـ أغمؽ الياتؼ كعاد إلى ابف حارتو مادان 

 يده مينئان: 
 مبركؾ أبا دياب.. ألؼ مبركؾ!-

ي االتصاؿ كالتينئة، كؿ ذلؾ دؽ لكف فرحة السمسار، إلحاحو، سرعتو ف
جرس انذار ما في رأس الرجؿ العيي الذم كانت الحياة، الفقر، الحاجة قد عممتو 

 الحذر كالتركم... انكمش الرجؿ عمى نفسو كقد لمعت في رأسو فكرة. 
لكف قؿ لي أبا عمرك.. ىؿ سيشترييا.. أرضان زراعية أـ عقارية؟ نطؽ -

 الفكرة في رأسو..  أخيران كىك ال يدرم كيؼ لمعت
كأسقط في يد السمسار.. سؤاؿ لـ يتكقعو قط.." إذف في رأس ىذا الرجؿ 

 دماغ يعمؿ.. ال تبف فقط، فماذا أقكؿ لو؟" 
لحظات ظؿ محتاران مترددان ال يدرم أيكذب عمى صاحبو أـ يصدقو؟ تمؾ 
المحظات استغميا أبك ديبك في مراقبة صاحبو ككانت كافية ألف تجعمو يدرؾ 

 لحقيقة. ا
إذف، صدر القرار بتنظيـ المنطقة العقارم، تابع الرجؿ سؤالو ىك الذم كاف يعمـ -

 أف ذلؾ كاف قيد البحث كأنو كحده ما يجعؿ لتمؾ الحاككرة مثؿ ذلؾ الثمف.. 
أجؿ.. اليـك صدر.. رد السمسار أخيران كقد تذكر المثؿ القائؿ: "إف كاف -

ؾ.. الشارم متعيد بناء كبير، سيحكؿ الكذب ينجي فالصدؽ أنجى.." كال أخفي
 حاككرتؾ إلى كتمة مف األبنية.. 

إذف، ما الذم تقكلو أبا عمرك؟ كيؼ تحكي بمائة كخمسمائة ألؼ؟ سأؿ -
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 الرجؿ كصدره يجيش فرحان.. 
فالقرار الذم كاف ينتظره بفارغ الصبر قد صدر.. كاألمؿ كبير بأف يجعميا 

 صفقة العمر حقان. 
لؾ مميكنا.. رد السمسار مائبلن عميو شبو ىامس، شبو  سأقنعو بأف يدفع-

 غامز، ليثبت البف حارتو أف عكاطفو معو كأنو ال يريد إال مصمحتو. 
ىذه القفزة جعمت قمب الرجؿ يقفز.. "إذف، ىناؾ مجاؿ كاسع لممداكرة 
كالمناكرة، "قاؿ في سره كقد استيقظت في داخمو ركح التاجر الدمشقي التي لـ 

قبؿ. تمؾ الركح ىي التي قادتو في متاىة المساكمة الطكيمة ذات  تستيقظ مف
المسالؾ الكعرة المعقدة، فقد بدا لو أف المتعيد قاركف آخر يممؾ كنكز الذىب 
كالفضة كميا كأنو كالسمسار يريداف انتزاع األرض منو بأبخس ثمف كأسرع كقت، 

تبع تكتيكان فريدان مف مما زاده حرصان عمى أرضو كتمسكان بيا. ذلؾ الحرص جعمو ي
 نكعو. لـ يطمب أبك دياب سعران ألرضو كلـ يحدد ثمنان، بؿ ترؾ لممتعيد ذلؾ. 

 قؿ، كـ تدفع؟ ككمما دفع مبمغان قاؿ أبك ديبك: -
ال.. قميؿ.. األرض غالية يا رجؿ.. ىي عمى كتؼ شارع المالكي.. كىي -

 تساكم أكثر مف ذلؾ، أخيران قاؿ المتعيد كقد نفد صبره: 
 المتر بألؼ ليرة، كال ليرة زيادة.. -
يعني الدكنـ بمميكف ليرة، كثب شككة الداىكؾ بحماسة ال نظير ليا ثـ انكب -

عميو يكاد كجيو يبلمس كجيو.. بع يا رجؿ.. ىذه فرصة ال تعكد مرة ثانية.. سعر 
 خيالي ال يحمـ بو أحد.. 

حتى االذنيف  فجأة أحس أبك ديبك بشيء يدفعو لمكقكؼ.. البسمة تشؽ فمو
 كيده تمتد إلى يد المتعيد كلسانو ينطؽ: 

 قد بعت.. مبركؾ عميؾ.. -
بعد ذاؾ كتبت أكراؽ ككقع عقد كتبكدلت عناقات كقببلت. كحيف عاد أبك 
ديبك إلى البيت كاف يحمؿ بيده حقيبة أنيقة سكداء مف ذلؾ النكع الذم يدعكنو 

 سمسك نايت جعمت امرأتو تشيؽ: 
 شيرة إلى الحقيبة األنيقة السكداء. ما ىذه؟ ىتفت م-
حظينا بميمة القدر طمعت لنا ليمة القدر، انفجر الرجؿ فجأة كىك يصيح -

 حاضنان الحقيبة بيف ذراعيو ضامان إياىا إلى صدره.. دائران حكؿ نفسو كالدكالب.. 
 ما الذم تقكلو يا رجؿ؟ أية ليمة قدر ىذه؟ -
 مسة مبلييف. خمسة مبلييف.. أـ ديبك.. صار لدينا خ-
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 كيؼ؟ مف أيف؟ سألتو فاغرة الفـ، ىك يدكر كىي تحاكؿ اإلمساؾ بو.. -
الحاككرة!! بعت الحاككرة!! بخمسة مبلييف!! خمسة مبلييف!! ىتؼ أخيران -

كىك يفتح الحقيبة كاشفان عف رـز مف أكراؽ مالية راح يقذؼ بيا فتتناثر ىنا كىناؾ 
، البساط، الكراسي، األرض.. فيما المرأة متطايرة إلى السقؼ، ساقطة عمى السرير

 تتممس طرؼ السرير متداعية مسحكرة.. كعبارة كاحدة عمى شفتييا: 
 أجؿ.. ليمة القدر!! ىذه ليمة القدر!! -
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حيف أفاقت أميرة كاف يتممكيا شعكر حاد بأنيا تأخرت عف معسكرىا.. 

ثياب الخاكية المكف التي غسمت كجييا عمى عجؿ ثـ أسرعت ترتدم ثيابيا: تمؾ ال
تكحد بيف الذككر كاإلناث لتصنع الجنس الكاحد" أليس ىك عصر الجنس الكاحد؟ 
ناث كالذككر؟ "تساءلت كىي تبحث عف لقمة سريعة تأكميا قبؿ  ذككر كاإلناث كا 
أف تغادر، لكف لشد ما لفت نظرىا ىدكء البيت كسكينتو. ال بد إذف أف أباىا كأميا 

 مبكريف. غادرا إلى الحقؿ 
لكف، كادت أميرة تيتؼ مؿء فميا كىي تفتح الباب لتراىما يغطاف في نـك 
عميؽ. بحمقت بعينيف جاحظتيف في الغرفة، كىي ال تكاد تصدؽ عينييا.. الشمس 
قامتاف أك ثبلث فكؽ األفؽ كأبكاىا ما يزاالف في السرير. كيؼ ذلؾ؟ لعميما 

لكف صكت الشخير الذم عبل مريضاف قالت لنفسيا كىي تيـ بدخكؿ الغرفة، 
بترجيع كترجيع طبؿ مف أبييا ليرد عميو ترجيع طبؿ مف أميا، جعميا تتراجع.." 
ىذا الشخير يدؿ عمى السبات العميؽ، كالسبات العميؽ يعني العافية، كعمى عجؿ 
أغمقت الباب محاذرة إصدار أم صكت. أخكاىا في غرفتيما نائماف أيضان لـ 

؟" تساءلت  يكقظيما أحد.. شاىة ىي األخرل تنعـ بنـك عميؽ.. "ما لمبيت اليـك
 كىي تنطمؽ عمى الطريؽ الترابي، مسرعة الخطا، خشية أف تتأخر. 

ذلؾ السؤاؿ ارتد مسرعان، كصؿ إلى األـ ففتحت أجفانيا. النعاس الشديد ما 
يزاؿ مييمنان. تيـ بإطباقيا مف جديد لكف الضياء الباىر يجعميا تجفؿ. "الشمس.. 

 حى!! يا إليي!! كيؼ سرقؾ النـك يا حفيظة؟ الدجاجات!! العنزات؟ "الض
ككادت تتابع تمتمتيا لكال أف كقعت عيناىا عمى زكجيا المستغرؽ إلى جانبيا في 

 .  النـك
سيفك!! سيفك!! أنت نائـ حتى اآلف؟ صاحت بو كىي تيزه ذات اليميف كذات 

 الشماؿ. 
 فتح سيفك عينيو فيب مجفبلن لمتك: 

 !! الدنيا نيار كأنا لـ أصٌؿ الفجر!! كيؼ؟ لماذا لـ تكقظيني؟ عجيب-
 أنا نفسي لـ أستيقظ!! ردت كىي تنزؿ عف السرير مسرعة. -
كاألكالد؟! لـ يكقظيـ أحد؟ أؼ!! المعنة عمى إبميس الرجيـ!! جعمني أغرؽ -

في نكمي فأنسى صبلتي.. ىيا.. ىيا.. اذىبي أيقظي األكالد!! يجب أف نشتغؿ.. 
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يده إلى جانب المخدة يأخذ طاقيتو كككفيتو، لتتكقؼ في المحظة نفسيا كىك  كمد
 يرل عيني زكجتو تحممقاف جاحظتيف متسمرتيف عمى ما تحت الفراش. 

 تشتغؿ؟ سألتو كقد عادت إلييا ذاكرتيا. ما تشتغؿ كلديؾ خمسة مبلييف؟ -
 لسرير. ثـ أشارت بكمتا يدييا إلى الفراش الذم بدا مرتفعان قميبلن عف ا

صحيح!؟ الصفقة!! الماؿ!! المبلييف!! صاح فرحان ككأنو اكتشؼ كنزه لمتك، -
ثـ أسرع إلى األرض، قمب الفراش فبدت رـز النقكد فراشان آخر عمى السرير. 
ككأنما يراىا لممرة األكلى،راح يمسؾ بيا، يضميا إلى صدره كدسة تمك األخرل، 

 رىا كييتؼ بفرح غامر: يتشمميا، ثـ يعيدىا إلى السرير، يأخذ غي
 حفيظة.. ىذا الماؿ كمو لنا.. قبرنا الفقر حفيظة.. صرنا أغنياء حفيظة! -

كلـ تستطع حفيظة أف تمنع نفسيا مف تممس رـز الماؿ، مف ضميا إلى 
صدرىا، ككأنيا تضـ ابنة غالية. ثـ تتشمميا كما كاف يتشمميا زكجيا. صحيح أف 

أنفيا لكف زكجيا يستنشؽ رائحتيا ككأنيا عطر  ليا رائحة كاخزة تجعميا تبعدىا عف
الياسميف. عطر الياسميف ذاؾ جعمو ينتشي، فبدأ يرقص فرحان دائران حكؿ السرير، 
آخذان الرـز بكمتا يديو ضامان إياىا إلى صدره، كزكجتو ترقبو، مؿء عينييا التعجب 

اذا يميك؟ كمؿء نفسيا الحيرة.." ىا ىك سيفك يتحكؿ إلى طفؿ صغير يميك".. كبم
برـز الماؿ!! الماؿ أكداس عمى صدره يضميا إليو ضـ العاشقيف كصكتو في كؿ 

 مكاف في البيت.. خشيت المرأة أف يفيؽ األكالد فيركا أباىـ عمى تمؾ الحالة. 
سيفك.. أسرعت إليو راجية.. سيفيؽ األكالد عمى صكتؾ.. حسبؾ.. -

أف يتحمى بيا أماـ أبنائو، فتابعت حسبؾ.. ىدأ الرجؿ كقد تذكر الرزانة التي ينبغي 
محذرة بسبابتيا. كال تنسى منذ ىذه المحظة: درىـ ماؿ بحاجة إلى قنطار عقؿ!! فبل 

 تدع الماؿ يضيع لؾ عقمؾ.. 
قالت ذلؾ كىي تنكب عمى السرير، تجمع رـز الماؿ المرصكفة ىناؾ ثـ 

. كانا قد أمضيا تعيدىا إلى الحقيبة التي جاء بيا زكجيا أمس مؤلل حتى الحافتيف
الميؿ كمو كىما يتممساف الماؿ، يقمباف الرـز غير مصدقيف ما يرياف، ككاف الزكج 
، يصؿ إلى نصؼ الشكط أك أكثر بكثير  ال يفتأ مف حيف إلى حيف يعكد لعد الرـز
ثـ ينكفئ مقمعان عما بدأ. كاف األمر كمو كأنو حمـ مف األحبلـ.. حكاية مف 

ا بطبلىا.. لفظ الرجؿ عبارة "افتح يا سمسـ" فانفتح باب حكايات ألؼ ليمة كليمة ىم
كنز ال يستطيعاف عد ذىبو كفضتو. الذىكؿ في أعينيما، في أسماعيما، في 
أيدييما. حفيظة تذكر كؿ لحظة مف لحظات األمس.. األكالد نائمكف كىي تنتظر 

يناىا عمى أحر مف الجمر. لماذا تأخر؟ ما الذم يريده ذلؾ الدالؿ؟ كلـ تستطع ع
الرقاد حتى جاء رجميا: بحقيبتو، بفرحو، بذىكلو.. أجؿ.. لكال الذىكؿ لكاف عقؿ 
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سيؼ الديف قد طار.. ىي رأت بعينيا ذلؾ. تمؾ األمكاؿ كميا بيف يديو، ىك الذم 
 كاف يحمـ بالعشرة كالمائة!! سبحانؾ يا رب!! تغير كال تتغير!!

ألفكار كاألسئمة يريداف أف حتى صياح الديكة ظبل يقمباف األمكاؿ كيقمباف ا
يصيحا فرحان كال يستطيعاف خشية أف يستيقظ األكالد.. مع صياح الديكة فقط 
أغفيا.. كيؼ؟ ال تذكر أـ ديبك، لكف سير الميؿ جعميا تناـ ناسية عادتيا التي لـ 

 تخرقيا يكمان كاحدان، ناسية مع عادتيا عنزاتيا، دجاجاتيا، أكالدىا.. فماذا تفعؿ؟ 
قالت كىي ما تزاؿ ترصؼ الرـز في الحقيبة؟ ماذا تفعؿ اآلف بيذا  صحيح؟-

الماؿ؟ أيف تخبئو؟ كانا في الميؿ قد اتفقا عمى أف يخبئاه تحت الفراش، لكف كقد 
طمع النيار كانتشر الضياء، بدا ليما فجأة أف الفراش مخبأ غير مأمكف.. في الميؿ 

عف األكالد، لكف، كقد أفاقا كنظرا إلى أيضان، كانا قد اتفقا عمى أف يخفيا األمر كمو 
تمؾ الرـز كميا، بدا ليما أف ذلؾ االتفاؽ غير معقكؿ. فالدنانير تأبى إال أف تظير 
برؤكسيا.. بيذا الشكؿ أك ذاؾ ترفض االختباء.. ىي بطبيعتيا تحب الظيكر، كىا 
  ىي أماميما.. أكداس ترفض االختفاء.. "لك ظير أم كلد اآلف لرأل كؿ شيء"..

قالت المرأة في سرىا كىي ما تزاؿ تنتظر الجكاب مف الزكج الذم منعتو 
الحيرة كالذىكؿ مف أف يخرج بجكاب. صكت باب يفتح، ككقع خطا يقترب جعبل 

 الرجؿ يسرع إلى لـ الرـز مع زكجتو حاثا إياىا: 
 أسرعي.. أسرعي.. يجب أف نخفي النقكد: -

طبللة شاىة، كىي ما تزا ؿ في ثياب نكميا، أثبتا بما ال لكف فتح الباب كا 
يقبؿ الشؾ أف المحاكلة عبث، فقد تسمرت الفتاة في مكانيا في الحاؿ، عيناىا نبقتا 

 إلى الخارج كشفتاىا انفتحتا عمى مصراعييما. 
ما ىذا؟ أمي.. أبي.. أفمحت أخيران  في النطؽ ، فخرج سؤاليا أشبو بصرخة -

الغرفة التي بدت عمى كشؾ االنفجار  أفاؽ عمييادياب، فيد، ثـ اجتمع الكؿ في
 ذىكالن كحيرة ثـ غبطة كفرحان كاألب يركم ألكالده القصة. 

ذلؾ النيار كاف استثنائيان في كؿ شيء. شمس آب لـ تبد بطيئة حارقة تجمد 
بسياطيا الظيكر كعادتيا، بؿ راحت تتسمؽ السماء بخطا سريعة لطيفة، دافعة 

رؼ األـ سببان لظيكرىا، كفي آب نادران ما عبر األغصاف نسيمات عميمة لـ تع
يتحرؾ النسيـ. المعازؽ رقدت ساكنة عمى األرض كقد جفتيا األيدم الخشنة عمى 
غير تكقع كببل انذار. أكراؽ األشجار بدأت ترسؿ حفيفان ممكسقان كأنغاـ نام شجي، 
 ككؿ مف في البيت بدا خفيفان ظريفان يكاد يطير في اليكاء.. ىؿ يجعؿ الفرح
اإلنساف يفقد كزنو؟ أيجعمو يتحرر مف قانكف الجاذبية؟ شاىة، دياب، فيد، بؿ حتى 

 األـ الثخينة البدينة بدت عمى كشؾ التحرر مف قانكف الجاذبية. 
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؟ سأليا ديبك الذم يعتبر الطعاـ ألذ أطايب الدنيا. -  أمي ماذا ستغديننا اليـك
 مجدرة.. -
 معان، كبكؿ االزدراء.  ماذا؟ مجدرة؟ قاطعيا األكالد الثبلثة-
 اذبحي ليـ فركجان .. اقترح األب الذم لـ يكف قد فكر باألمر البتة. -
 فركج؟ صاح فيد محتجان: -

، مأدبة فاخرة، ىتؼ كىك يشتعؿ حماسة لفكرة  بؿ قؿ.. فراريج.. لحـك
 المأدبة. 
؟ صاح األب بمزيج مف االستيجاف كالتعجب. ككأنما نسي - فراريج.. لحـك
 الخمسة  مبليينو
 بؿ كبة، أكزة، أفخر المأككالت أيضان، قاؿ ديبك كشاىة بصكت كاحد.. -
كدكف أف تمدم يدؾ لطعاـ أك تتعبي في طبخ أك نفخ.. تابعت شاىة -

مخاطبة أميا.. نريد طعامان جاىزان يمده الندؿ عمى الطاكلة كيخدمنا الخدـ.. كنحف 
 سادة نأكؿ فقط.. نأمر كاآلخركف يمبكف.. 

ىتؼ ديبك بحماسة أشد مخاطبان أباه.. لماذا ال نذىب إلى  صحيح؟-
 مطعـ؟.. نتغدل ىناؾ.. كالسادة األغنياء، كحكلنا الندؿ يخدمكننا؟ 

مطاعـ!؟ ال.. ال تجنكا.. رد األب الذم لـ يخطر ببالو يكمان أف يذىب إلى -
مطعـ، كلـ يكف عمى استعداد ألف يفكر بذلؾ. لكف األـ أعجبت بالفكرة: أف 

رتاح.. ىي مذ تزكجت لـ تعرؼ الراحة.. كؿ يـك عمييا أف تطبخ كتنفخ.. فاألفكاه ت
الجائعة ال ترحـ، كالكؿ يريد أف يأكؿ كىي كحدىا مف ينبغي عميو أف يقدـ 
الطعاـ.. لكف اليـك يمكنيا أف ترتاح.. صحيح!! ثمة مطاعـ!! ميمتيا أف تقدـ 

 الطعاـ جاىزان فمـ ال يأكمكف ىناؾ؟ 
اد، أربعة ضد كاحد، لكف األب بعشرة كىك غير مستعد نفسيان، غير النقاش ح

مستعد جسديان، بؿ كميـ مثمو فكيؼ يذىبكف ىكذا دكف استعداد كعمى ذلؾ النحك 
المفاجئ؟ الكسط ىك الحؿ المعقكؿ لمخبلفات. كىكذا، ذىب ديبك كفيد إلى أفخـ 

شؽ النفس، ثـ مطعـ حامميف معيما بضع مئات مف الميرات تخمى عنيا األب ب
عادا بكؿ ما يشتيياف مف لحـ مشكم، فراريج، أكزة، كبة.. تحت شجرة الجكز مد 
غطاء مف نايمكف امتؤل بعد لحظات بأطيب المأككالت تمؾ، حتى أف أميرة لـ تممؾ 
إال أف تشيؽ كىي ترل مائدتيـ الفاخرة، ثـ تفتح فميا كباب مغارة كىـ يرككف ليا 

 السبب. 
ديبك أشره مف عشرة ذئاب. فيد تحكؿ إلى فيد كاسر لـ عمى المائدة غدا 
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يصطد فريسة منذ أياـ.. شاىة غدت نمرة مفترسة، أما األب فحدث كال حرج.. 
جكع قديـ كاف قد حكلو ىك اآلخر إلى أنياب كمخالب ييشـ الفركج ىشمان كيمتيـ 

 األكزة بمقمة كاحدة. 
رة كالبصؿ!! صاحت ايو يا أياـ الجكع!! يـك لـ يكف ىناؾ سكل المجد-

 شاىة كىي تستعد اللتياـ فخذ دجاجة...
تبان ألياـ المجدرة كالبصؿ!! ىتؼ دياب كىك يبطش بآخر أكزة، ثـ بدت -

المائدة، كقد انفضكا عنيا، أشبو بفريسة أتت عمييا ضباع، مف قاؿ إف اإلنساف 
 يختمؼ كثيران عف الكحش؟ 

أخيو متمددان متخمان، ثـ  مثؿ ذلؾ السؤاؿ خطر بباؿ مصباح كىك ينظر إلى
 إلى المأدبة التي أصبحت خرابان يبابا. 

حماتؾ ال تحبؾ!! ىتؼ بو األخ المتخـ إلى درجة لـ يستطع معيا إال أف -
يظؿ متمددان. لك جئت قبؿ قميؿ فقط لكنت شاركتنا.. تكقؼ مشيران إلى بقايا المائدة 

صباح يقمب نظره بيف أخيو المعفرة كعظاميا المعثرة. لحظة مف الزمف، ظؿ فييا م
كبيف البقايا. بعدئذ استأنؼ: مائدة فاخرة فييا مف كؿ ما لذ كطاب، أليس كذلؾ؟ 

 لكف ال عميؾ إف شئت أرسمت مف يأتي لؾ بمثميا مف المطعـ. 
 أكه!! ىتؼ مصباح كقد اتسعت عيناه جحكظان!! باألمس طمبت مني نقكدان -

تأتي بالطعاـ مف المطعـ؟ ما األمر؟  ثمف البذار الذم ال تستطيع شراءه كاليـك
 ماذا حدث؟ 

أكه!! حدث الكثير!! رد األخ متضاحكان شائبلن برأسو، اجمس!! اجمس!! تابع -
 كىك يشير إلى حشية االسفنج. 

الكثير؟! أم كثير!! احؾ سيفك! تكمـ.. قاؿ كىك يجمس، ال يكاد يصدؽ ما -
 يرل كما يسمع. 

صدقني مصباح!! لقد أكمت حتى لـ يبؽ  سأتكمـ.. فقط دعني آخذ نفسان..-
في صدرم مكاف لنفس. قاؿ كىك يمسد بطنو الذم بدا ككأنو اندفع شبران إلى 
األماـ. كاف الجمع قد انفض، كؿ إلى شأنو، ككانت أميرة نفسيا عمى كشؾ أف 
تستمقي عمى سريرىا حيف سمعت صكت عميا ينادم عند الباب. أسرعت، 

، ثـ قادتو إلى أبييا الذم لـ يكف قد استطاع الحراؾ بعد.. استقبمتو بالقبؿ كالترحاب
 حية بمعت فريسة كبيرة الحجـ فأقعدتيا عف الحركة. 

 أميرة، أبكؾ مقطكع األنفاس ال يستطيع الكبلـ.. تكممي أنت.. ماذا حدث؟ -
ليمة القدر!! تدخؿ األب حائبلن بيف أميرة كبيف الكبلـ.. باألمس طمعت لنا -

  ليمة القدر!!
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 لكف نحف في شير محـر كلسنا في شير رمضاف حتى تطمع ليمة القدر.. -
، في صفر، الميـ تحقؽ الحمـ مصباح!! نمت كؿ ما أتمناه. -  في محـر
نزلت لؾ قفة ذىب مف السماء أـ انفتحت لؾ مغارة عبلء الديف في -

 األرض؟ 
 بؿ قؿ أكثر، أكثر.. -
يخرج مبمغان مف الماؿ كاف قد يعني لـ تعد بحاجة لثمف البذار؟ قاؿ كىك -

 طكاه بعناية في جيبو.. 
 أم ثمف بذار؟ بؿ أم بذار؟ رد متضاحكان، مشيران بقرؼ إلى ماؿ أخيو. -
 ماذا يا رجؿ؟ تكمـ.. أىمكتني!! قاؿ كىك يعيد الماؿ إلى جيبو.. -
، بؿ ال فبلحة كال زراعة.. قد بعت األرض!! -  ال بذار بعد اليـك
 بثمنيا دجاجان كشكاء؟ بعت األرض لتأكؿ -
 بؿ بعتيا ألقبر الفقر!! -
تقبر الفقر شيريف ثبلثة ثـ تجد نفسؾ ببل ماؿ كال أرض.. مائة مرة قمت -

لؾ: األرض رصيدؾ الكحيد.. ال تتخٌؿ عف األرض.. ال تتخؿ عف رصيدؾ 
 الكحيد. قاؿ مصباح بنبرة العتاب كالمـك إضافة إلى مسحة كاضحة مف الحزف. 

 ىذه المرة الرصيد كبير.. ال تنفقو بشيكر كال سنيف..  ال مصباح،-
 كـ!؟ عشركف ألفان.؟ خمسكف ألفان!؟ -
 بؿ خمسة مبلييف!! -
 خمسة مبلييف!؟ بدأ بشيء مف دىشة ثـ استدرؾ لمتك،-

 معنى ذلؾ أنيا أصبحت أرضان عقارية.. نظمت لمبناء!؟ 
ع ثـ قدمو ألخيو بالطبع. أرض عقارية.. كأخرج مف جيبو الداخمية صؾ البي-

 ككأنو كساـ انتصاره. 
 أراؾ كقعت العقد كانتيى كؿ شيء. قاؿ بعد أف قرأ الكرقة عمى عجؿ .-
 أجؿ.. انتيى كؿ شيء. -
 إذف تعجمت؟ لـ لـ تأخذ رأيي قبؿ أف تبيع؟! -
 في ليمة القدر ال يستشير أحد أحدان -
رة لممتر الكاحد؟ لكنؾ.. بعتيا بثمف بخس!! رد كىك يعيد لو العقد.. ألؼ لي-

ىذه الحكاكير.. سكؼ تككف أرقى األحياء في دمشؽ.. يتكقعكف أف يصؿ المتر 
 الكاحد ىنا إلى العشرة كالخمسة عشرة ألفان.. 
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ال ييمني!! أنا بعت الدكنـ بمميكف.. كىك مبمغ أكبر بكثير مما كنت أحمـ -
 أك تحمـ بو أنت نفسؾ!! 

 حسف.. أنت مسركر إذف!؟ -
، ال حاجة، ال جكع، ال ديف.. اآلف  بؿ قؿ أطير- فرحان.. ال فقر بعد اليـك

 أممؾ الماؿ كبالماؿ أدخؿ الجنة!! 
 بعضيـ يدخمكف بو جينـ.. فاحذر أبا دياب.. -
 ال.. ال.. بالماؿ نصنع السعادة.. كالسعادة ىي الجنة.. -
أحيانان، رد مصباح بعد لحظة تفكير، لكف في أحياف أخرل يككف الماؿ -
 إبميس ال يقكدؾ إال إلى جينـ.. مطية 
 ككيؼ يقكدني الماؿ إلى جينـ؟ رد األخ الكبير بشيء مف عصبية؟ -
 ىك ذا السؤاؿ الذم ال يرد عميو إال الزمف. -
ال، مصباح، ىذه المرة أنت مخطئ، رد سيؼ الديف كىك يضحؾ مقيقيان.. -

ة، كقد صار في مخطئ كثيران، الماؿ ىك كؿ شيء في ىذه الدنيا.. مفتاح كؿ سعاد
 قبضة يدم ذلؾ المفتاح. 

 إذف، لـ تعد بحاجة إلى مساعدتي؟ قاؿ مصباح كىك ينيض. -
بحاجتؾ؟ أجاب مقيقيان مف جديد، مف اليـك فصاعدان أنت الذم ستككف -

 بحاجتي. 
لـ يجب مصباح لمتك، بؿ تفرس في أخيو: تمؾ القيقية، نبرة الصكت، كممة 

ة، كميا كانت قد دقت جرس انذار: ثمة تغير مخطئ التي يخاطبو بيا ألكؿ مر 
 خطير، لكنو اكتفى بيزة رأس ثـ: 

 عف إذنؾ... -
 كمضى قبؿ أف يستطيع سيؼ الديف اكماؿ قيقيتو. 

عمي، ال تذىب، أرجكؾ، قالت أميرة كىي تيـ بالمحاؽ بعميا، لكف يد أبييا -
 امتدت تمنعيا كصكتو ارتفع يزجرىا: 

مف غركره.. كلـ تستطع أميرة أف تفعؿ شيئان  دعيو، ربما يحطـ ىذا شيئان -
 سكل أف ترقب عميا كىك يغادر، في فميا مرارة العمقـ كفي حمقيا غصة القير.. 

  غصة أخرل أحست بيا األـ كىي تسمع شككة الداىكؾ يعاتب زكجيا:
ماذا؟ النيار بطكلو لـ تفعؿ شيئان؟ ال.. ال.. عميؾ أف تتحرؾ.. غدان يجب -

ءات البيع القانكنية كخبلؿ ثبلثة أياـ يجب أف تخمكا.. "ثبلثة أياـ فقط أف ننيي إجرا
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"تساءلت األـ في سرىا ككؿ ما في فميا غصة كعمقـ "معقكؿ؟ نخمي بيذه 
السرعة؟ نتخمى عف كؿ شيء في ثبلثة أياـ؟" ككانت األـ ما تزاؿ تتساءؿ حيف 

الحاؿ دكل النفير خرج شككة، السمسار البارع الذم يخرج الحية مف ككرىا. في 
 طالبان لـ الشمؿ.. 

اآلليات ستأتي بعد غد، بدأ األب الذم بدا مشبعان بكبلـ السمسار الحاذؽ، -
 سميعان مطيعان ألكامره، كعمينا أف نرحؿ خبلؿ يكميف.. 

 نرحؿ غدان، كما الذم يمنعنا؟ رد ديبك كىك يكاد يطير فرحان.. -
 ـ بكثير مف المرارة كاألسى. كيؼ؟ كأثاثنا؟ رزقنا؟ أغراضنا؟ عقبت األ-
بسيطة، بدأ فيد كىك في قمة سركره، ىناؾ طريقة سريعة لمتخمص مف كؿ -
 شيء، 
 ما ىي؟ سألت شاىة فتابع: -
نمقي بيذا األثاث العتيؽ في القمامة، العنزات، السخاؿ، الدجاج نكزعيا -

 كميا عمى الجيراف، فنثبت ليـ أننا صرنا فعبلن فكؽ الريح. 
 ه منفخة!!لكف ىذ-
 ىذا تبذير!!-
 ىذا جنكف!!-

راحت التعميقات تترل مف أفراد األسرة، الذيف يعممكف مف قبؿ مدل غركر 
 فيد كحبو لمتبجح .

ماذا نفعؿ إذف؟ عاد يسأؿ خائبان، ثـ جرل نقاش،و أخذ كرد، قر بعده قرار -
األسرة عمى بيع األثاث في سكؽ العتيؽ كالدكاجف في سكؽ الدجاج، كالمعزل 

 كالعجمة في بازار حرستا.. 
 لكف بيذه السرعة نتخمى عف ماضينا؟ ننسمخ؟ -

بدأت األـ متمعثمة بعد أف بحثت طكيبلن عف الكممة، لكف فيدان لـ يدعيا 
 تتابع. 
ننسمخ.. أجؿ.. قاطعيا عمى عجؿ، تمؾ ىي الكممة.. ننسمخ عف ذلؾ -

الكسخ لتمبس الجديد  الماضي كمو.. نفعؿ كما تفعؿ األفعى.. ترمي الجمد القديـ
 الزاىي.. 

لكف األـ تشعر أنيا ليست أفعى تسمخ جمدىا بسيكلة كتمقي بو أرضان.. ىي 
بشر.. جذكرىا في األرض مثمما أغصانيا في السماء.. ىي ماض مثمما ىي 
حاضر كمستقبؿ.. سيؤلميا كثيران أف تقتمع مف جذكرىا كما يؤلـ الشجرة الغضة 
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، الميمة الخضراء كيذبؿ أكراقيا، ل كف ماذا تفعؿ كال مجاؿ لمتردد؟ العقد أبـر
 محددة. كليس عمييـ سكل التنفيذ. 

صامتة راحت تسمع كاآلخركف يخططكف لمغد، يناقشكف اإلجراءات كيكزعكف 
األدكار. بسرعة بدأ التنفيذ في الصباح، كعمىعجؿ انطمؽ كؿ إلى عممو، كضع 

ت كسخاليا بشاحنة صغيرة مضت الدجاج في األقفاص كاألـ تراقب، شحنت العنزا
بيا بسرعة كاألـ تنظر، لكف حيف جاء دكر العجمة لـ تستطع إال أف تقترب منيا، 

 تتممس جمدىا، تمسد جبينيا ثـ تذرؼ دمعة فقد تذكرت أميا العطراء. 
آه!! ما أقسى قمكبكـ أييا الرجاؿ!! قالت لزكجيا كقد انتيى مف تحميؿ -

 العجمة كربطيا بالحباؿ. 
 ذا؟ تريدينني أف أبكي كالنساء؟ ما-
النساء خير منكـ.. ىف أعظـ كفاء كأخمص كدان.. قالت كىي ما تزاؿ تذرؼ -
 الدمع. 
 ليس كقتؾ يا حرمة.. ىيا.. اذىبي.. ساعدم األكالد. لدينا عمؿ كثير.. -

أجؿ .ىي تعمـ أف لدييـ عمبلن كثيران، لكف ىؿ باستطاعتيا أف تعمؿ شيئان؟ 
ف تشعر أنيما قد تتفككاف في أية لحظة.. ذراعاىا ضعيفتاف تحس ركبتاىا كاىنتا

أنيا أعجز عف تحريكيما في رـز غرض مف أغراضيا. قمبيا يبدك متثاقبلن متباطئان 
 ككأنما تمنعو الحسرة مف الخفقاف. 

 مالؾ أماه؟ سألتيا أميرة كقد عادت لتكىا مف المعسكر. -
 أعرؼ ما يجرم حكلي.. أميرة ال أدرم.. أشعر ككأنني مصابة بدكار.. ال-

نفسيا أحست بنكع مف الدكار كذلؾ الذم كانت تشعر بو حيف تركب الدكاخة أياـ 
األعياد كيحرككنيا بسرعة كبيرة. السرعة.. أجؿ.. في الفيزياء درسكا قكانيف السرعة 
كالتسارع كتأثيرىما عمى اإلنساف. ىي تعمـ أف كؿ زيادة في السرعة تعني تجاكزان 

 ط الذم بني عميو تكازف اإلنساف كبالتالي اختبلالن لذلؾ التكازف. لمنم
تكازف البيت اختؿ كقد بدأ كؿ شيء يجرم بسرعة، حـز األمتعة، النقؿ، 
البيع، الشراء، فالدالؿ حريص عمى استبلـ البيت في المكعد المحدد، كالمتعيد دائـ 

ليات التي تيدـ التجيـ، دائـ الحممقة حريص أف يشرؼ بنفسو عمى كصكؿ اآل
كتدمر بطرفة عيف. األـ نفسيا باتت حريصة أف تغادر بأسرع ما تستطيع إذ ما اف 
رأت تمؾ اآلليات العمبلقة تقترب ىادرة حتى أصابيا ما يشبو اليمع.. ال.. لف 
تقطعكا شيئان قبؿ أف نغادر!! قالت ثـ تحكؿ ذلؾ اليمع إلى ككابيس مخيفة آخر 

ة الحجـ تفتح فكاكيا كتيجـ عمييا تريد تمزيقيا بأنيابيا ليمة كىي ترل كحكشان ىائم
 الحادة. 
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مع ذلؾ لـ تستطع أـ ديبك أف تغادر إال بشؽ النفس. قمبيا يتفتت كىي تقمب 
النظر في الغرؼ الخاكية.. مف غرفة إلى غرفة راحت تتممس الجدراف.. تتمسح 

البيت، فرحيا،  بالنكافذ.. تقبؿ األبكاب.. عمران طكيؿ كانت قد قضت في ذلؾ
ترحيا، سعادتيا، شقاؤىا، كميا كانت قد عاشتيا في ذلؾ البيت، دخمتو كىي ابنة 
ثبلثة عشر.. كىا ىي ذم اآلف في األربعينات فكيؼ ال تأسى عميو؟ الدمكع نفسيا 

 تأبى إال أف تسيؿ كفاء لعشرة عمر.. 
ممكحان  ماذا؟ أتبكيف بيت الفقر كالحرماف؟ سأليا ديبك كىك يضحؾ ساخران -

برأسو.. لك كنت مكانؾ لخرجت كأنا أرقص كأزغرد.. لكنيا لـ تخرج إال كىي 
تذرؼ الدمكع، ثـ ذرفت دمكعان أكثر حيف مرت بأشجار الجكز كالمشمش التي 
كانت تنظر إلى اآلالت العمبلقة كىي ترتجؼ خكفان لكأنيا تعرؼ المصير الذم 

كىي تكدع مسقط الرأس كالحاككرة  ينتظرىا. كحدىا أميرة كانت تشارؾ أميا أساىا،
 الجميمة التي طالما سرحت فييا كلعبت طفمة كصبية. 

بما خؼ كغبل فقط رحمت العائمة، ففي الشقة الجديدة كؿ ما تشتيي أـ ديبك: 
، كاثنتاف لممعيشة كالضيكؼ.. المطبخ كاسع حتى  خمس غرؼ كاسعة: ثبلث لمنـك

األكتكماتيؾ، الثبلجة، الجبلية.. أكاني  ليطارد فيو الخياؿ، يحكم البراد، الغسالة
"التيفاؿ" التي ال تمصؽ أبدان، الطناجر البخارية، الكؤكس البمكرية، صحكف 
القيشاني.. فماذا تريد أـ ديبك أكثر مف ذلؾ؟ في غرفة المعيشة راديك ستريك، 
مسجمة، تمفزيكف ممكف، فيديك.. كؿ شيء عمى أحسف طراز، لكأف صاحب الشقة 

شيء عنيـ، جيز كؿ شيء كما يرغب أصحاب األحبلـ. الجدراف فكر بكؿ 
، زاىية األلكاف، بؿ حتى السقكؼ مزخرفة بالجص،  صقيمة الكرؽ، جميمة الرسـك

 مذىبة الحكاشي، تنظر إلييا شاىة فتنبير، ينظر ديبك كفيد فينبيراف.. 
 تة. ليتيا ممكنا يا أبي!! ىتفت شاىة كىي تكاد ترقص فرحان، خسارة أنيا مؤق-
ىذا ىك الشرط: يقدـ لنا شقة ريثما تقـك شقتنا في حاككرتنا القديمة. شقة -

 كاسعة، مساحتيا ثبلثمائة متر ستككف لنا ىناؾ، فمماذا نيتـ بيذه؟ 
لكنيا رائعة.. ليتؾ تشترييا لنا يا أبي!! قاؿ فيد ىذه المرة كىك يطمع في -

 أف تظؿ لو إذا عاد أىمو إلى غربي المالكي.. 
األب لـ يرد.. أمكر كثيرة كانت تشغؿ ذىنو كىـ يرتبكف حاجاتيـ ىنا لكف 
 كىناؾ.. 
انظرم، ىتفت شاىة بأختيا كىي تكاد تطير فرحان بغرفتيا الجديدة. ما -

!! تابعت ىتافيا كىي تتممس الجدراف، الستائر..  أجمؿ ىذا الكرؽ!! ىذه الرسـك
تقذؼ بنفسيا عميو فيرفعيا  كىذا السرير!! انظرم كـ ىك مريح، قالت أخيران كىي
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عاليان كقد تقمصت نكابضو ثـ انبسطت. أميرة نفسيا ال تممؾ إال أف تعجب بالفرش، 
 الستائر، كرؽ الجدراف، لكف أكثر ما أعجبيا شرفتيا الكاسعة. 

يا ليا مف شرفة رائعة!! ىتفت كىي تخرج إلى الشرفة التي تطؿ عمى ساحة -
 المالكي. 
رائع!! ردت شاىة كىي تنقمب عمى السرير الكثير  بؿ قكلي: كؿ شيء ىنا-

يمنة كيسرة، فرحة سعيدة.. إنيا ضربة حظ.. ليمة قدر حقان فتحت لنا أبكاب 
 الجنة.. 

كلمتك، شردت أميرة شاعرة بشيء مف انقباض. ىي تستعيد بذىنيا ما قالو 
بميس ال يقك  دؾ إال عميا ألبييا "في كثير مف األحياف يككف الماؿ مطية إبميس، كا 

 إلى جينـ.. " 
لكـ صدـ حيف سمع ببيع األرض!؟ فمماذا؟ ألـ يعجبو الثمف؟ أىي المفاجأة؟ 
أكاف يرغب بأف يستشيره أخكه؟ ربما لتمؾ األسباب كميا. لكف كـ تكد أف يبقى 
عميا إلى جانب أبييا.. ىي تشعر أنيـ يدخمكف مرحمة خطيرة.. ينتقمكف مف عالـ 

لتكيؼ مع ىذا العالـ، أـ يتصدعكف كينشرخكف، بمكرة إلى عالـ، فيؿ يستطيعكف ا
باردة كضعت في ماء حار؟ لك يظؿ إلى جانب أبييا، يقدـ لو الرأم كالمشكرة.. 

 لكف كيؼ؟ كقررت أميرة أف تككف صمة الكصؿ. 
الشقة الجديدة جعمت الميمة أسيؿ. بيت عميا، مدرستيا، بؿ كؿ شيء بات 

 أقرب كأسيؿ. 
، لكف ذلؾ مستحيؿ.. الدراسة  باستطاعتيا أف تذىب إلى عميا كؿ يـك

 تستيمؾ جؿ كقتيا فبل تجد إال القميؿ مف الفراغ. 
لماذا تتعبيف نفسؾ بالدرس كقد أصبحنا أغنياء؟ شاىة تسخر منيا، فترد -

أميرة بنبرة الحكماء: ال يغني الماؿ عف العمـ. كبلىما ثركة، كحبذا لك تجتمع 
 الثركتاف. 
 بيد كاحدة؟ لماذا؟ بطيخة كاحدة تكفي.تريديف بطيختيف -

لكف أميرة كانت قد كضعت نصب عينييا ىدفان فيؿ يحرفيا عنو الماؿ؟ أميرة 
ال تشعر بالحاجة ألف تغير شيئان: في المدرسة تمبس بذلة الخاكي، خارج المدرسة 
تدرس. فساتينيا القديمة عزيزة عمييا، ال تفرط بكاحد منيا.. صحيح أنيا اشترت 

مبلبس جديدة لكنيا أبقت القديمة.. بؿ لشد ما يسعدىا أف تخرج بفستاف مف بضعة 
، ككاف الشتاء قد حؿ بقرسو  تمؾ الفساتيف فتبدك ككأف شيئان لـ يحدث.. ذات يـك

 كرياحو، ذىبت إلى بيت عميا بمعطؼ جديد لفت نظرىـ في الحاؿ: 
كىي تتممس إم ىكذا!! أرينا النعـ الجديدة، أميرة!! قالت امرأة عميا، -
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 المعطؼ البني األنيؽ .
أميرة تتعمد أف تأتينا بثيابيا القديمة كيبل تشعرنا بغناىا الجديد، عمقت ابنة -

 عميا نكر، كىي تتفحص المعطؼ معجبة بياقة الفرك الكبيرة في أعبله. 
بؿ ىي كفية مخمصة، أنا أعرفيا، ال تتخمى عف قديميا مف أجؿ جديدىا.. -

 ضاحؾ.. عمؽ مأمكف كىك فرح 
فييـ!! كؿ عمرؾ فييـ.. أنا أعرفؾ أيضان، ردت أميرة مبتسمة سعيدة، كىي -

تغرس نفسيا كسط مف تحب. لـ يكف عميا في المنزؿ، لكف كؿ مف في بيتو يحؿ 
محمو.. عبلقتيا بيـ راسخة كقد ترسخت أكثر بعد التغير الجديد. كؿ مناسبة 

ييـ أيضان في شقتيـ الجديدة، كقد تنتيزىا لممجيء إلييـ، ابنة عميا نكر تأتي إل
سرىا انتقاليـ السريع ذاؾ. في الماضي، كانت نكر تشفؽ عمى أميرة مف الفقر، 
ككانت ال تدع فرصة تستطيع مد يد المساعدة فييا البنة عميا إال كتفعؿ ذلؾ. 
ركابط كثيرة تجمع بينيما، كلـ يكف مأمكف بأقؿ منيا ركابط. ىي نفسيا تشعر 

 د منو.. بقربيا الشدي
ىك رحب الصدر، ذكي، عطكؼ.. نسخة أخرل عف أبيو كلـ يكف يسعد أميرة 

 كأف تمتقي بو. 
اسمعي.. أميرة.. تدخمت امرأة العـ مف جديد، القرآف الكريـ يقكؿ "كأما -

بنعمة ربؾ فحدث".. ليذا اسمعي مني.. البسي.. انفقي.. استمتعي، فالماؿ لـ 
 مؽ إال لبلستمتاع.. يخمؽ إال لبلنفاؽ، كالحياة لـ تخ

أماه!! ما ىذا الذم تقكليف؟ اعترض مأمكف عابسان قميبلن، البنت ما تزاؿ -
 طالبة، أم في مرحمة الجد كالبناء.. كليس الميك كاالستمتاع.. 

أنا فقط أشفؽ عمييا.. ألـ تر أختيا شاىة كيؼ تمبس؟ كـ تضع في يدىا -
 مف حمي كأساكر؟ 

ء آخر، تدخمت نكر ىذه المرة، شاىة ال.. أمي.. ىي شيء كشاىة شي-
تعيش فراغان قاتبلن.. ىميا الكحيد أف تجد العريس.. أما ىي فكقتيا مميء، كلدييا 

 الؼ ىـ كىـ.. 
صحيح.. امرأة عمي.. قالت أميرة بنبرة التككيد: أنا أرغب بالعمـ.. كمف -

 ترغب بالعمـ ال ترغب بالمبلبس كالذىب.. 
 ك كاف لدل عمؾ نظر فقط!! إيو!! عقبت األـ متنيدة، ل-
أماه!!  ما ىذا الكبلـ؟ احتج مأمكف مف جديد كىك يرل ابنة عمو تتحكؿ -

 إلى كتمة مف انتباه.. 
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ما.. ماذا تقصديف امرأة عمي؟. سألت الفتاة ذات المعطؼ البني الجديد -
 كقد فاجأتيا الميجة الغريبة المرأة عميا. 

عمؾ عف كؿ ما تركو المرحـك أقصد أياـ زماف، حيف تكفي جدؾ تنازؿ -
ألبيؾ: بيت، أثاث، أرض.. بحجة أنو يريد أف يكفر لو حياة كريمة.. لكف ىا ىك 
ذا أبكؾ يبيع األرض بالمبلييف، أال يفترض أف يككف قد ذكر أخاه بشيء؟ أال 

 ينبغي أف يتذكر أف ألخيو الحؽ في تمؾ األرض مثمو؟ 
يرة تنكمش. ثـ تفكر بالسؤاؿ المرة ذلؾ السؤاؿ كالحرقة التي طرح بيا جعبل أم

تمك المرة.. صحيح، عمي كأبي كريثا األرض بالسكاسية فكيؼ يستفيد منيا كاحد 
 دكف اآلخر؟ 

لكف عمؾ تنازؿ ألبيؾ فيؿ تراجع اآلف؟ ىؿ ندـ عمى تنازلو؟ سألت شاىة -
 بدكرىا كقد بمغيا السؤاؿ الذم حممتو أميرة باردانساخنان إلى الشقة الجديدة. 

ىك لـ يقؿ شيئان.. بؿ لـ أره البتة.. لكنو سؤاؿ جدير بالبحث، لماذا لـ يفكر -
 فيو أبي؟ لماذا لـ يفكر فيو أحد منا؟ 

كعمى مدل أياـ، ظؿ ذلؾ السؤاؿ شغؿ البيت الشاغؿ.. أميرة كاألـ مقتنعتاف 
أنو يستحسف باألب أف يككف لديو نظر فعبلن كأف يقدـ ألخيو جزءان كلك يسيران مف 

 لؾ المبمغ عرفانان كامتنانان.. أما اآلخركف فقد أبدكا كؿ امتعاض: ذ
 كيؼ يثيركف مشكمة كيذه؟ قاؿ ديبك .-
 األرض ممكنا.. ال يشاركنا فييا أحد، أكد فيد.. -
ىذه الثرثارة!! كاف تعميؽ األب، أبي صرؼ اآلالؼ عمى تعميمو حتى صار -

جت أنا صفر اليديف.. ال عمـ كال أستاذ كيمياء كفيزياء ثـ مكظفان معتبران.. كخر 
شيادات.. ىك قدر ذلؾ كتنازؿ لي عف األرض فيؿ تستكثرىا امرأتو عمي اآلف؟ 

 تريده أف يمحس بصاقو؟ 
تمؾ اليجمة المباشرة قطعت الطريؽ عمى أميرة في طرح المسألة مف جديد، 
لكنيا ظمت تشغميا.. أتراىا ىي السبب في صدمة عمي األكلى؟ ىؿ ندـ عمى 

مو القديـ؟ أيريد فعبلن أف يأخذ حصتو مف ثمف األرض؟" كلـ يكف ليينأ ليا عيش كر 
قبؿ أف تعرؼ األجكبة.. نكر أكدت أف أباىا لـ يفكر في األمر قط، كاف كبلـ أميا 
مف عندىا فقط.. مع ذلؾ أرادت أف تعرؼ الحقيقة مف المنبع ذاتو. فالعبلقة بيف 

ان. مرتيف أكثبلثان كاف العـ قد زارىـ في شقتيـ أبييا كعميا كانت تشيد فتكران متزايد
 الجديدة، كعمى فترات متباعدة. 

عمي، مالؾ ال تزكرنا ىذه األياـ؟ سألتو ذات مرة كقد التقيا في الشارع -
 مصادفة. 
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أميرة!! قاؿ كىك يحضف كتفيا بذراعو، سائران بيا إلى الرصيؼ اآلخر، أنت -
 ـ، إف لـ يكف مف أجؿ أبيؾ فمف أجمؾ أنت.. تعمميف أنني ال أستطيع إال أف أزكرك

 أنت زعبلف مف أبي، أليس كذلؾ؟ -
 زعبلف!؟ لماذا؟ -
ربما قٌصر في حقؾ.. امرأة عمي قالت.. كاف عميو أف يككف صاحب نظر -

 كيعطيؾ بعض حقؾ.. 
ال.. ال. امرأة عمؾ عمى خطأ.. األرض ألبيؾ، حقو كمستحقو.. ال يشاركو -

 فييا أحد.. 
 أنت غير نادـ..!؟ ال تشعر أنؾ غبنت؟..  يعني..-
- ، نادـ! غبنت؟ ما ىذا الذم تقكليف؟ لقد تنازلت لو بمحض إرادتي ذات يـك

كليس عمؾ مف يندـ عمى ما فعؿ!! ليس عمؾ مف يشعر بالغبف إف استفاد أبكؾ 
 مف أرضو. 

 إذف، لـ عبلقتكما ىكذا؟ فاترة.. بغيضة ؟-
أخي كأنا أحب أخي كال أتنازؿ عف أخكتو أك  أميرة.. ال تسألي كثيران.. أبكؾ-

أبيعيا بماؿ األرض.. فقط أنا خائؼ، أميرة.. أخي يدخؿ عالـ الماؿ.. كىك عالـ 
خطر كمو منزلقات كىاكيات كما الذم يضمف لي أال ينزلؽ أخي أك ييكم؟ أ.. 

 آ...؟ مف يضمف ذلؾ؟ 
 مانة، عمي؟ ىك رجؿ كبير.. سنو، خبرتو، تجاربو،، أال يمكف أف تككف ض-
يقكلكف: الحب بحاجة إلى األدب، القرابة بحاجة إلى المكدة، المعرفة بحاجة -

إلى التجرد، أما الماؿ فبحاجة إلى العقؿ كالماؿ كثيران ما يذىب بالعقؿ، فمف 
 يضمف العكس أميرة؟ 

 ليذا السبب يجب أف تبقى قريبان منو..صدقني..بعدؾ عنو يزيد الطيف بمة..-
لكف كيؼ إف كاف ىك نفسو يريد تركي؟ إف كاف ىك نفسو يرغب بالتأكيد.. -

 باالبتعاد عني؟ 
 لكف لماذا؟ أرجكؾ.. قؿ لي.. أريد أف أفيـ.. -
سأقكؿ لؾ. رد العـ كىك يزفر حرقة كلكعة، مذ نشأنا كاف كالدؾ يشعر أنو -

أقؿ مني بكثير.. أنا األنجح كىك األفشؿ، أنا األغنى كىك األفقر.. مما ترؾ في 
نفسو شعكران بالدكنية.. أنا فكؽ كىك تحت ككاف ذلؾ يحز في نفسو.. يترؾ شيئان 

 مف حقد كنت أشعر فيو مف حيف إلى آخر.. 
اآلف.. صار لديو الماؿ، بات يشعر أنو لـ يعد بحاجة إلي، بؿ ىك قادر 
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عمى االستغناء عني.. فمماذا ال يستغني؟ يمكف أف يفتح صفحة جديدة ينقمب فييا 
يصبح فكؽ كمصباح تحت.. إذف لماذا ال يفعميا؟ الفرصة سانحة ألف الكضع ف

 يعيد تسكية األمر: ىك األخ األكبر كأنا األصغر فمماذا ال يستغؿ ىذه الفرصة..؟ 
 أيعقؿ أف يفكر ىكذا؟ -
بؿ ىك كحده الذم يعقؿ.. ألـ تريو كيؼ بات يعاممني مف عؿو كمما التقينا؟ -

سخر مف آرائي كنصائحي؟ أبكؾ، أميرة.. تغير ألـ تسمعيو كيؼ يكممني؟ كيؼ ي
 كثيران.. 

أميرة تعمـ ذلؾ.. التغير يرتسـ كاضحان عمى أبييا: لباسو لـ يعد ذلؾ القميص 
المقمـ العتيؽ كالسركاؿ األسكد الفضفاض، بؿ شيئان فشيئان بات يذىب إلى السكؽ، 

ة، ربطات عنؽ، يشترم بذالت مف الجكخ االنكميزم، قمصانان حريرية، ساعات ذىبي
ىك الفبلح الذم لـ يفكر يكمان بباريس أك ركما، جاء بربطات عنؽ مف باريس 
كركما.. حتى أحذيتو اشتراىا مف الجمد اإليطالي.. أميرة تتعجب، مف يزرع في 
رأسو أف يبذخ ىذا البذخ؟ الحذاء بألؼ ليرة، ىك الذم لـ ينفؽ عمى األحذية ألؼ 

ل أحسف الحبلقيف، يسرحو بتأف كرعاية، بؿ يضع ليرة طكاؿ عمره. شعره يقصو لد
 الكريـ كالمثبت.. فأم تغير يحدثو الماؿ؟ 

أنا معؾ.. أبي تغير.. قالت الفتاة كىي تصعد زفرة، ليس مف جيتؾ فقط.. -
 بؿ في كؿ شيء.

 ىو.. أنت نفسؾ تقكليف ذلؾ، فما عسام أقكؿ؟ -
 

ا الذم تثؽ بو أجؿ.. ىي تقكؿ ذلؾ.. ككيؼ تخفي عف عميا شيئان؟ عمي
أكثر مف أم كائف في الكجكد، تحبو أكثر مف كؿ مف في الكجكد.. ليس أبكىا 
كحده مف تغير بؿ البيت كمو.. أميا باتت تكره أف تطبخ. ىي تجمس طكاؿ النيار، 
ذا أرادكا أف يأكمكا، فالمطاعـ أقرب كطعاميا أطيب. حسب  كسكال ال تحرؾ ساكنان كا 

ؿ بمطعـ الساحة كالفارس لتأتي بعد ذلؾ المشاكم شاىة أف ترفع السماعة كتتص
كالكبة، الشرحات كالفيميو.. ككأنيـ لـ يككنكا في يـك مف األياـ يعيشكف عمى 

 الشكربة كالمجٌدرة.. 
، فأمسؾ - عمي.. ىذا التغير ىك الذم يخيفني.. تابعت تفكيرىا بصكت عاؿو

 العـ بالخيط.. 
األكبر ىي التي تخيؼ أكثر.. معؾ حؽ.. التغير يخيؼ.. كسرعة التغير -

تصكرم نمران أرقط تنقمينو مف الغابة االستكائية مباشرة إلى ثمكج القطب، دبا أبيض 
 تنقمينو مف صقيع القطب إلى ليب الربع الخالي، ماذا يحدث لو؟ 
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ىذا ما أخشاه يا عـ.. كىذا ما يدفعني لمتكسؿ إليؾ أف ال تدع أبي كشأنو.. -
 جانبو.. أرجكؾ يا عماه!!  أحطو برعايتؾ.. ظؿ إلى

ال حاجة ألف ترجيني.. أميرة.. أنت تعمميف كـ أحب أباؾ.. كـ ضحيت -
مف أجمو ككـ أريد لو الخير.. لكف ماذا أفعؿ إف بات يكره قربي؟ يرفض حتى 

 سماع رأيي،.. تصكرم لك استشارني قبؿ أف يبيع.. كـ كاف سيربح يا ترل؟ 
 .. كـ؟ سألتو كقد فتحت عينييا دىشة-
 خمسة، بؿ ربما عشرة مبلييف أخرل. -
عماه، ماذا تقكؿ؟ ىتفت دكف أف تعير انتباىان لمارة أك مسترقي سمع، -

 فالمفاجأة شديدة الكقع. 
ما تسمعيف. لقد استغمكا بساطتو، استغمكا عدـ معرفتو.. عرضكا عميو ذلؾ -

نظيـ قد صدر المبمغ كىـ يعممكف أنو سيجف فرحان كيكقع في الحاؿ. كاف قرار الت
لتكه، ككاف أصحاب األرض ال يعرفكف قيمة أرضيـ بعد، باعكا المتر بألؼ ليرة 

، كبعد تسعة أشير فقط أتعمميف كـ صار سعر المتر الكاحد؟   أما اليـك
 ال.. -
ألفيف كثبلثة آالؼ.. أم كؿ دكنـ اآلف بدكنميف كثبلثة مما باعو يكمذاؾ -

 فيؿ تدركيف مقدار ما خسر؟ 
 جؿ.. أدرؾ قالت كىي تيز رأسيا أسى كحسرة.. أجؿ.. أ-
كمف ربحيا؟ السماسرة كالمتعيدكف.. كما ىك شأنيـ دائمان.. ليـ كؿ شيء -

كلآلخريف الفتات.. أرأيت لماذا صدمت يـك أخبرني بالبيع؟ كلماذا أنا خائؼ عميو 
؟   اليـك
ذراعو  اآلف أزداد تشبثان بؾ.. فبل تبتعد عنا.. ظؿ معنا.. كلـ تترؾ أميرة-

حتى كصبل إلى البيت. ثـ لـ تسمح لو أميا بالذىاب حتى تغدل.. صحيح أنيا لـ 
تكف قد طبخت، لكف شاىة كانت قد طمبت الطعاـ، كلـ يجد العـ بدان مف البقاء.. 
لكف دكف أف يرل أخاه، فاألب لـ يعد ذلؾ اليـك إلى البيت.. كاف شككة الداىكؾ 

ا يدعكه.. فالفبلح الذم كانت آفاقو محددة ببضع قد دعاه إلى الغداء ككاف كثيران م
 مئات مف األمتار باتت اآلف كاسعة، بؿ مع شككة الداىكؾ باتت ببل حدكد. 

شككة... عبلقاتو كاسعة، صبلتو كثيرة بالتجار، باألغنياء، بكؿ مف يمكف أف 
يفيد.ىك، مذ كاف تمميذان في المدرسة، شاطر.. بؿ يذكر سيؼ الديف جيدان أنيـ 

انكا يمقبكنو بالشاطر حسف، كلـ يكف الشاطر حسف يخيب أمميـ.. فقد كاف ك
يقرص ىذا، يمدغ ذاؾ، يسرؽ قمـ ىذا، حقيبة ذاؾ ككاف بإمكانو أف يخفييا بطرفة 
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عيف كال يكشفيا أحد. ىك مثؿ سيؼ الديف لـ يكمؿ تعميمو.. كصؿ إلى السابع ثـ 
ير سمسار.. في السمسرة ىجر الدراسة. اشتغؿ صبي متجر، ثـ صبي محاـ، فأج

 كجد ذاتو، فبدأ يصعد إلى أف بات صاحب مكتب كبير في أرقى أحياء دمشؽ. 
بسيارتو األمريكية يمضي مع صاحبو الجديد إلى الغكطة، الزبداني، بمكداف، 
يرتاداف المقاىي، المطاعـ.. الماؿ كثير كشككة الداىكؾ ينفؽ، بؿ سيؼ الديف 

األياـ األكلى كاف يكتفي بأف يككف ضيفان.. تمد النايفة نفسو بات ينفؽ.. في 
الطاكالت أمامو، يأكؿ، يشرب، بؿ يشيد الرقص كالراقصات كال يدفع شيئان. يده لـ 
تكف قد اعتادت الدفع. كالسنكف الطكيمة التي عاشيا خاكم الكفاض عكدت يده أال 

ثيرة في جيبو.. تمتد، كالعادة طبع ثاف. لكف شيئان فشيئان بدأت يده تعتاد.. نقكد ك
يشعر بيا في المحفظة المنتفخة." عيب أبا دياب!! معؾ نقكد، فمماذا ال تدفع؟ 
"كاف يخاطب نفسو مف حيف إلى آخر، كمف حيف إلى آخر يجد مف الشجاعة 

 كالحماسة ما يجعمو يدفع. 
في البداية حاكؿ أف يقتر، لكف شيئان فشيئان بدا لو أف مف الغبف أف يحاكؿ 

يمتنع عف إعطاء أكالده ما يحتاجكف.. الثياب، الحمي، فكاتير الياتؼ،  التقتير، أف
الكيرباء.. كميا عكدتو أف يدفع.. كذات يـك كجد نفسو يدفع مائة ألؼ ثمف سيارة.. 
كلماذا ال يشترم سيارة؟ ىؿ شككة الداىكؾ خير منو؟ األكالد فرحكا كثيران، بؿ كاد 

 بالسيارات. ديبك أف يطمؽ الرصاص فرحان، ىك المغـر 
 اشتر لي كاحدة أبي!! اقترح عميو بعد حيف، كقد كجد أنو تعكد بسط اليد. -
 ال، يكفينا سيارة كاحدة اآلف!! -
كلماذا ال تككف لكؿ منا سيارتو يتفسح بيا كيتنزه؟ تشجع فيد فأدلى بدلكه، -

كىك يعمـ أف السيارة أقرب الطرؽ إلى قمكب الفتيات. يكفي أف يذىب إلى أقرب 
درسة لمبنات، يحـك ىناؾ بعض الكقت، يذىب بسيارتو كيجيء ثـ يمقي بصنارتو م

 فيصطاد الفتاة التي يشاء. 
ال، ال، أنا أريد السيارة لمعمؿ.. تدخؿ ديبك شبو عابس، كقد بدا لو أف -

 اقتراح أخيو سيفكت عميو الفرصة. 
 لمعمؿ؟ سأؿ األب بكثير مف التعجب، أم عمؿ؟ -
غؿ عمييا كأكسب الماؿ.. تابع بدافع مف حمـ كاف كثيران سيارة عمكمية، أشت-

 ما يراكده أياـ زماف. 
أنت أييا الكسكؿ، يا مف يناـ حتى الظييرة، تشتغؿ سائؽ سيارة عمكمية؟ -

تدخمت األـ ساخرة مف ابنيا الذم بات كال ىـ لو سكل أف يأكؿ، يتسكع في 
 الطرقات، يتفرج عمى التمفزيكف كيناـ. 
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 حب السيارات كأريد كاحدة أشتغؿ عمييا. أجؿ، أنا أ-
تشتغؿ!؟ قاطعو األب كىك ينيض، ىازان رأسو ساخران، ثـ خرج ككؿ ظنو أنو -

قد أعطى الجكاب. لكف البطالة التي كانت تعيشيا األسرة جعمت األـ تفكر كثيران 
 باألمر.. كذات ليمة اقترحت عمى األب: 

الة مخيفة، ليس بالنسبة إليو فقط لك تجد عمبلن لديبك.. أم عمؿ.. ىذه البط-
 بؿ بالنسبة إليكـ جميعان.. 

الناس تعمؿ لكي تكسب الماؿ، كنحف لدينا الماؿ فمماذا نعمؿ؟ رد الزكج -
الذم استطاع خبلؿ تمؾ الفترة أف يمؤل فكيو بأسناف جميمة بدالن مف أسنانو التي 

ينصب ظيره سقطت مف قبؿ، أف يصبغ شعره األشيب ليعكد كشعر الشباب، أف 
مف جديد ككأنو لـ ينحف مف قبؿ، بؿ بات بارعان حتى في ستر عاىتو، ذلؾ العي 
الذم كاف كثيران ما يحرجو، إذ صار يقؼ عند كؿ حرؼ يمكف أف يستعصي عميو 

 أك يتميؿ، يدكر كيمؼ حتى ال يظير عيو. 
لكف الفراغ مفسدة يا رجؿ فكيؼ إذا كاف معو الماؿ كالشباب؟ لك تشغميـ -

م شيء، أليس خيران مف السير حتى مطمع الفجر كالنـك حتى الظير؟ تساءلت بأ
 كىي تعنيو أكثر مما تعني كلديو. 

 ليشتغمكا ما يشاؤكف.. أنا ال أشغؿ أحدان. -
لكنؾ أب.. كاألب رب لمبيت كمسؤكؿ عمف فيو.. قالت ذلؾ كىي تتذكر -

البيت بالطبؿ ضاربان"،  البيت الذم كاف سمفيا مصباح يردده دائمان!! "إذا كاف رب
ف كانت ال تعرؼ تكممتو إال أٌنيا تعرؼ معناه جيدان.   كىي كا 

ال تنقي كالضفدع عمى رأسي.. اذىبي إلييـ.. نقي كما تشائيف، لكف أنا.. -
دعيني كشأني.. أريد أف أعيش.. بالطكؿ كالعرض أريد أف أعيش.. سعيدان.. 

 مسركران ال يعكر صفكم شيء. 
س مف نبع ينضب، تابعت نقاشيا غير كجمة مف العبكس لكف، كؿ ما لي-

 الذم بدأ يرتسـ عمى جبينو، كأمكالؾ ىذه ليست مف نبع. 
ال.. ال تخافي.. أمكالي في بنؾ كفكائدىا تكفيني. فمماذا أتعب نفسي في -

 كسب الماؿ؟ حسبي إنفاقو. 
منطؽ عجيب جعؿ الزكجة تفغر فاىا لحظة دكف أف تدرم ما تقكؿ. كانت 

مـ أف الرجؿ بدأ رحمة التغير بخطا كاسعة لكنيا لـ تكف تظف أنو قطع ذلؾ تع
الشكط. ىك يخرج كؿ صباح ليعكد كقت الغداء حينان كعمى العشاء أحيانان كمع 
الفجر أكثر األحياف. أيف يذىب؟ ماذا يفعؿ؟ أكثر مف مرة سألتو، لكنو أكثر مف 

ع عقارات، يتكسط، مرة صدىا: في مكتب شككة، مع شككة. لكف شككت يبي
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 يسمسر، أما ىك فماذا يفعؿ؟ 
اسمع.. أبا دياب.. أنت قاعد عف العمؿ. لديؾ ماؿ فمماذا ال تستثمره في -

 البيع كالشراء؟ سألو صديقو الدالؿ ككأنما يرد عمى تساؤالت زكجتو. 
أنا أستثمر؟ أشتغؿ في البيع كالشراء؟ كما أدراني بذلؾ أبا عمرك؟ أعاد -

إلى مرمى السمسار، لكف ىذا سرعاف ما صدىا كأبرع حارس  الصديؽ الكرة
 مرمى. 
 ال تدرم.. صحيح.. لكف يمكنؾ أف تتعمـ.. كأنا معؾ.. نعمؿ شريكيف.. -
ال.. إف كنت معي نعمؿ شريكيف، األمر مختمؼ، لكف كيؼ؟ رد أبك دياب -

 ببعض التعثر كالعي فقد بدا لو االقتراح داعية مف دكاعي العي.. 
الحكاكير حارتؾ.. اىمؾ كأصحابؾ.. تعرفيـ كاحدان كاحدان، فمماذا ال  اسمع..-

تسعى؟ تشترم دكنمان ىنا، دكنما ىناؾ.. أعني نشترم معان.. فالبناء يمتد نحك 
؟   الغرب كاألرض ترتفع أسعارىا يكمان بعد يـك

أجؿ!! قاؿ أبك دياب متنيدان، ىك الذم أدرؾ مدل الخسارة التي لحقت بو -
 اككرتو في ذلؾ الكقت المبكر.. المتر اآلف بثبلثة آالؼ. حيف باع ح

أرأيت؟ لكف إف ابتعدنا نحك الغرب قميبلن أخذنا بسعر أرخص، لقطنا لقطات -
 أربح. ىو.. ماذا قمت؟ 

 
فكرة..قمت.. ىي فكرة.. لكف دعني مرتاحان اآلف.. عمى األقؿ إلى أف أستمـ -
 البيت. 
 األقؿ.  البيت.. لف تستممو قبؿ شيريف عمى-
 كماذا في ذلؾ؟ ننتظر شيريف. -

لكف عينو لـ تعرؼ الرقاد تمؾ الميمة إال بعد أف قاـ بجكلة عمى األرض، تمؾ 
التي كانت ذات يـك حاككرتو ثـ بدأت ترتفع فييا كتؿ مف االسمنت سيككف لو في 

 أكالىا بيت كاسع شاسع يحمـ بأف يسكنو قريبان. 
ديدة فتحت ليا آفاقان جديدة. شرفتيا تطؿ شاىة ال تحمـ بذلؾ.. فالشقة الج

 عمى أبنية مقابمة كمف شباكيا ترل شبانان يثيركف االىتماـ. 
مسكينة، ماذا سيحؿ بؾ حيف نرحؿ إلى بيتنا الجديد؟ سألت أميرة ضاحكة -

 كىي تشير مف الشباؾ إلى شاب بات يظير كثيران في النافذة المقابمة. 
دت متعثرة كقد فاجأتيا أختيا بدخكليا لػ .. لػ.. لف يحؿ بي شيء.. ر -

 الغرفة.. 
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أعمى ىاماف يا فرعكف؟ لكنو صدقيني شاىة، أنت في غاية الذكؽ، الشاب -
 جميؿ كيستحؽ أف يحب.. 

 صحيح.. أميرة؟! قالت بميفة كاضحة كقد شجعيا كبلـ األخت.. -
صحيح بالتأكيد.. كصحيح أيضان.. أف تبحثي عف رجؿ تحبينو كتتزكجينو -

 ؿ أف يفكتؾ القطار.. قب
القطار.. القطار.. راحت تردد بنبرة ارتعاش.. صحيح.. أميرة.. أنا لـ أعد -

 صغيرة ككؿ ما أخشاه ىك أف أبكر.. 
تبكريف؟! ربما كاف ذلؾ أياـ الفقر.. لكف اآلف أنت غنية.. كىؿ رأيت غنية -

 تبكر؟ لكحي لمرجاؿ بالماؿ يجركا كراءؾ جريان. 
ادت تكرر كالببغاء كىي تكاد ال تصدؽ.. لكنني صحيح.. أميرة؟! ع-

 خائفة.. ال أدرم ما أفعؿ. . 
 تحركي.. دبرم رأسؾ.. خاصة إف كاف ذلؾ الفتى يعجبؾ.. -
يعجبني؟! تساءلت شاىة ىازة رأسيا، ثـ مضت إلى الشباؾ تغرس عينييا -

 في عيني جار لـ تكف تعرؼ عنو إال أنو شاب ممتمئ الجسـ، كسيـ الكجو، أنيؽ
المبلبس، يبتسـ كيمكح ليا مف حيف إلى حيف لكف دكف أف تجرؤ عمى رد ابتسامتو 

 أك تمكيحة يده.. كثيران.. أميرة.. يعجبني كثيران.. 
حسنان قكلي انو يعجبؾ.. ردت بيف الممازحة كالجادة فيي ترل ما تعانيو -

ضر.. مف أختيا، ترل خكفيا كحيرتيا فمماذا ال تشجعيا قميبلن؟ أعطيو الضكء األخ
 يدرم؟ فقد ال يمضي الشير إال كىك خطيبؾ.. 

 بيدؾ حؽ.. أجؿ.. الضكء األخضر.. سأعطيو الضكء األخضر.. -
كىكذا، بدأت شاىة إطبلؽ األشعة الخضراء.. كبدا الشاب الكسيـ ذك الجسـ 
الممتمئ كالمبلبس األنيقة يتمقى، ثـ يرسؿ. نظرة فابتسامة، فسبلـ فكبلـ فمكعد 

اتفاؽ عمى أف يأتي بأمو كأختو.. لكف، ما اف ىمت األـ كاألخت فمقاء.. ثـ 
بالمجئ لتحديد مكعد الخطبة حتى بدا أف عمييـ جميعان أف ينتظركا، فقد كانت 

 العائمة منيمكة بالرحيؿ إلى البيت الجديد. 
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"طالما لمحياة كجياف، يمكف أف تككف الكممة جناحان لمصمت كالنار دثاران لمبرد" 

قرأ أميرة في كتاب بيف يدييا فتنتصب إشارات استفياـ كتعجب بيف عينييا." كيؼ ت
تككف النار دثاران لمبرد كالكممة جناحان لمصمت؟ "ثـ شيئان فشيئان تتبلشى إشارات 
االستفياـ كالتعجب كىي ترل بأـ عينيا أف لمحياة كجييف فعبلن: سعادة كشقاء، 

مثمما لمطبيعة نيار كليؿ، صيؼ كشتاء، ربيع  جماالن كقبحان، كالدة كمكتا، تمامان 
 كخريؼ، فيشكؿ الشيء كنقيضو كحدة متكاممة. 

الفكرة تثيرىا كثيران فتتابع متسائمة: أال يمكف لرجؿ يمبس لبكس الصداقة كالكد 
أف يككف أعدل األعداء؟ أال يمكف لضارة أف تككف نافعة؟ شيء تكرىو يعكد عميؾ 

بالضير؟ ثـ بدا ألميرة، كىي تتابع سمسمة  بالخير كشيء تحبو يعكد عميؾ
تداعياتيا، أف الحياة جممة مف المفارقات العجيبة كأعجب ما فييا أف عمى اإلنساف 
أف يقبميا كما ىي، بؿ أف يتكيؼ معيا أكضاع في متاىة أشبو بمتاىة ثكرندايؾ، 

لذم يدخميا الجرذ فبل يستطيع الخركج. إحدل تمؾ المفارقات أف البيت الجديد ا
ظنت أميرة أنو سيككف الجنة حيف ينتقمكف إليو لـ يكف كذلؾ. كاف كؿ شيء يكحي 
بأف عكدتيـ إلى الحكاكير ستككف أحمد، كما يقاؿ، لكف ىا ىي ذم تتبدل أسكأ.. 

 كيؼ؟ أميرة ال تجد جكابان عمى اإلطبلؽ. 
كاف البيت كاسعان مطبلن عمى كؿ ما دكنو مف سفح قاسيكف المنحدر حتى 

األمكييف. ككاف قد غدا ألميرة غرفة خاصة بيا.. لـ تعد بحاجة ألف تناـ ساحة 
مع شاىة في سرير كاحد كما كانت الحاؿ أياـ الحكاكير القديمة كال في غرفة 
كاحدة كما كانت الحاؿ في شقة المالكي، بؿ بات ليا سريرىا العريض الكثير 

لكف ما ليا السعادة ككأنيا  كغرفتيا الجديدة الجميمة، تسرح فييا كتمرح كما تشاء،
ينبكغ غاض؟ بؿ ىي مذ رأت ما حؿ  بحاككرتيـ الجميمة تمؾ، أحست أف شيئان في 
قمبيا تفتت. لـ تكف تفارؽ خياليا أشجار الحكر الباسقة كىي تشرئب بأعناقيا عاليان 
فكؽ النير رشيقة ىيفاء كحكريات الجنة. لـ تكف تنظر مف شرفتيا المطمة عمى 

ال كتتذكر المرج األخضر الذم كثيران ما كانت تفترشو تحت شجرة الجكز نير تكرا إ
العتيقة الضخمة كمظمة إليية الفيء كاألنساـ. تنظر أميرة مف الشرفة فتتذكر كؿ 
صغيرة ككبيرة. ىنا لعبت االستغماية مع رفيقاتيا، ىناؾ جرت مع أختيا تختفياف 

ر تشكياف الذرة.. لكف ذلؾ بيف رؤكس الممفكؼ، ىنالؾ جمست مع ابنة عميا نك 
كمو ذىب، كانت خمسة مباف كبيرة قد قامت: كؿ مبنى عدة مداخؿ ككؿ مدخؿ 
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عدة شقؽ يتراكب بعضيا فكؽ بعض عشر طبقات.. فأية متاىة استطاعت 
التكنكلكجيا أف تصنع مف تمؾ الحاككرة الجميمة البسيطة ذات البيت المبني بالمبف 

 بغرفو العتيقة كسقفو الخشبي؟ 
أدمغة كثيرة كزنكد كثيرة عممت كال شؾ.. معماريكف، نجاركف، حدادكف، كميـ 
شارؾ بشكؿ أك بآخر في صنع المتاىة، في مسح كؿ ما لو عبلقة بالماضي حتى 
تحكلت األرض كميا إلى ميداف مف االسمنت انقسـ مباني لمناس كمرائب 

 كقر الشتاء.  لمسيارات، فالسيارات كأصحابيا، بحاجة لمأكل يقييا حر الصيؼ
"لك ترككا أشجار الدراؽ الثبلث فقط، "كانت أميرة تردد لنفسيا كمما نظرت 
إلى الطرؼ الشمالي مف الحاككرة حيث كانت أشجار الدراؽ تنتصب". حيف يأتي 
الربيع سأفتقد أزىارىا الجميمة". ذلؾ أف أميرة كانت تحب أكثر ما تحب أزىار 

 ية األلكاف كمما جاء نيساف.. الدراؽ كىي تكسك أشجارىا بحمة زاى
أميرة تحب األزىار كميا، أزىار األجاص البيضاء المطرزة بأنكاع الدانتيؿ 
كأثكاب العرائس، أزىار الجمنار، كىي تنبثؽ مف حمؿ الرماف الخضراء، لكحة فناف 
يعشؽ األحمر كاألخضر، بؿ تحب حتى أزىار الزيزفكف ذات األصفر كاألبيض 

كميا بعبؽ رائع.. ذلؾ كمو كانت تفتقده أميرة كمما خرجت أك التي تمؤل األجكاء 
دخمت المبنى الجديد الذم لـ تكف األشغاؿ فيو قد انتيت.. فالطكابؽ العالية فيو ما 
تزاؿ قيد االنجاز.. السبللـ كميا حجارة كاسمنت.. األرض المحيطة بالمبنى كميا 

ال بد ليـ مف االنتقاؿ، قضباف حديد، أكياس اسمنت، أكساخ، أتربة.. لكف كاف 
 فشقتيـ في المالكي باإليجار كالبيت الذم كعدىـ بو المتعيد اليماـ قد أنجز. 

كاف العالـ القديـ قد زاؿ ليحؿ محمو عالـ جديد بكؿ ما فيو مف شكاش 
كاضطراب، غمكض كقتامة، ككاف ذلؾ ما جعؿ أميرة تقمؽ منذ المحظة األكلى 

ؽ راكدىا الخكؼ مف المستقبؿ، ذلؾ الغامض التي كطئت فييا البيت. مع القم
المجيكؿ الذم ينتظرىا، كمع الخكؼ بدت ليا السعادة ينبكعان يغيض كبدا ليا 
البيت الكاسع الرائع خاليان مكحشان، كركض ىجرتو عناد لو ليغدك مقبرة لمكحشة 

 كالصمت. 
ت ما ال، الحقيقة، لـ يكف ىنالؾ صمت، فالكرش العاممة كاآلالت اليادرة كان

تزاؿ تصدر ضجيجيا العالي ليؿ نيار. الركافع كالسيارات الغادية اآلتية كانت كميا 
تفتت الصمت، تحيمو حطامان ككاف ذلؾ يزيد مف شعكر أميرة بالخكؼ، بالقمؽ، بؿ 
كالكحشة.. أليست الحياة كميا مفارقات!؟ ىي ذم كاحدة أخرل.. الضجيج دثار 

خمت األـ البيت عاشت مفارقة أخرل تمامان الصمت، كالزحاـ رداء الكحشة. حيف د
كابنتيا.. بادئ ذم بدء بيرتيا الغرؼ الكاسعة، التنظيـ الجميؿ، المطبخ الحديث، 
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سيراميكو اإليطالي.. بيرىا كؿ شيء.. لكف شيئان فشيئان بدأت تنتابيا مشاعر القمؽ 
كالخكؼ شجرة مقتمعة الجذكر غرست في غير تربتيا، فكيؼ تمد جذكرىا مف 
جديد؟ في بيتيا القديـ كاف كؿ شيء بسيطان مريحان حفظتو عف ظير قمب، لكف ما 
تراىا تفعؿ في بيتيا ىذا ككؿ ما فيو جديد بؿ أكثره معقد تخشى االقتراب منو كال 
تعرؼ شيئان عنو؟ الجرس أككرديكف ما اف تكبس زره حتى يبدأ العزؼ كال يتكقؼ 

، الثبلجة، الجبلية، المكيؼ في غرفة حتى تنتيي أسطكانتو. الغسالة أكتكماتيؾ
النـك ذاؾ الذم ال يفتأ يئز كيئز، محيبلن الصيؼ إلى شتاء كالشتاء إلى صيؼ. 
ىذه اآلالت مخيفة.. مذ رأتيا في شقة المالكي نفرت منيا كابتعدت عنيا.. شاىة، 
أميرة أغنتاىا عنيا، لكف، كقد انتقمت إلى بيتيا الجديد، كيؼ تنفر منيا؟ ىي 

 ت لخدمتيا، جيء بيا مف أجؿ راحتيا، فكيؼ تبتعد عنيا؟ صنع
أـ ديبك تقرفص بجانب الغسالة األتكماتيؾ، ىنييات طكيمة ترقب كيؼ تدكر 
مف اليميف إلى الشماؿ ثـ مف الشماؿ إلى اليميف، كيؼ تشرؽ الماء، تأخذ 
ة المسحكؽ، تدكر برىة ثـ تتكقؼ برىة ككرة ثانية تدكر ثـ تتكقؼ، كعمى حيف غر 

تبدأ عدكان سريعان يخيؿ معو ألـ ديبك أنيا ستطير مف مكانيا. "فقط. اممئييا مبلبس 
ثـ اكبسي زران "قالت ليا أميرة كىي تعمميا العمؿ بيا، ككادت تفغر فاىا عجبان "بؿ 
يمكنؾ أف تنامي أك تذىبي زيارة كحيف تعكديف ستجديف المبلبس قد غسمت 

 كنشفت..." كيؼ؟" 
 إلى درجة بات بإمكاف اآللة أف تستغني عف اإلنساف "ازدادت"لقد تقدـ العمـ 

الخشية في قمب األـ.. الثبلجة نفسيا مصدر خكؼ.. احفظي فييا الفكؿ، البازالء، 
الممكخية.. كؿ شيء يمكنؾ أف تحفظيو ىنا شيران.. شيريف.. ستة أشير.. ثـ 

ال أف تتساءؿ: تخرجيو كتطبخيو ككأنو قطاؼ األمس." ىكذا قالكا ليا فمـ تممؾ إ
"معقكؿ؟ ألف يسكد الفكؿ كييترئ؟ ألف تيبس البازالء كتجؼ؟ كالممكخية الف تخيس 
كتعطف؟" ككاف ديبك أكثر مف ضحؾ كقيقيو. "أـ ديبك ضد التطكر.. القديـ يشدىا 
إليو إلى درجة تخشى معو الجديد." أما فيد فقد كجدىا مناسبة لكي يمقي عمى أمو 

الماضي، التمسؾ بالحاضر كالتطمع إلى المستقبؿ محاضرة عف ضركرة نسياف 
فقط.." لكف كيؼ؟ سألتو األـ "أيستطيع المرء أف ينسى الماضي كىك نفسو مف 
صنع ذلؾ الماضي؟" .. نحف أكالد اليـك "أكد عمييا" ما فات مات كالماضي فات، 

ريية." أم صار ميتان مدفكنان في قبره كيحسف بنا أال ننبشو كيبل تصدمنا ركائحو الك
أجؿ، فيد عمى حؽ" ثنت شاىة عمى كبلـ أخييا.. "خير ما نفعؿ أال نتكمـ عف 
ذلؾ الماضي.. نفتح صفحة جديدة نحف فييا األغنياء، المكسركف، كال خكؼ فييا 
مف الفقر كالحرماف". "لكف، مف ليس لو قديـ ليس لو جديد يا ابنتي" ردت األـ 

كىك يقطع جذكرىا الكاحد تمك اآلخر.. حزينة متألمة، تألـ شجرة تشعر بالمعكؿ 
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"ىذا كبلـ قديـ أكؿ الدىر عميو كشرب. "تنطع فيد ىذه المرة لمتقطيع مف جديد 
بمعكلو ذم الحد المسنكف." عمينا أف نمغي عبلقاتنا القديمة كميا، أـ تراؾ ستظميف 
صديقة ألـ قاعكد كأـ برك"؟ "حتى صديقاتي تريدكنني أف أنساىف؟" "أجؿ.. بعد 

ليـك ال دجاج كال ماعز، ال بقر كال حميب، فما الذم يربطؾ بمثؿ ىؤالء النسكة؟ ا
ما الذم يأخذؾ إلى كفرسكسة ككيكاف؟ ال.. ال.. يجب أف تقيمي عبلقات 

 كصداقات تتناسب مع عالمنا الجديد.."
ذلؾ الحديث أخافيا أكثر مما أخافتيا الغسالة كالجبلية، الثبلجة كالفديك. في 

نت تشعر بشيء مف فرحو فالثركة الجديدة يمكف أف تكفر ليا الراحة، فبل أعماقيا كا
تشقى بالغسيؿ كالجمي.. برعاية البقرة كالماعز.. بشغؿ الداخؿ كالخارج، لكف أف 
تحرميا مف ماضييا كصاحباتيا أمر يقتؿ كؿ فرح. أميرة اعترضت عمى ذلؾ كمو 

ء الماضي كمو في المزبمة إال أف أخكتيا تمادكا أكثر، مصريف عمى ضركرة القا
"كما قاؿ فيد ساخران مقيقيان" كعمى ضركرة تخفيؼ العبلقة حتى مع بيت عمي 
مصباح" معقكؿ؟" ردت أميرة ىذه المرة بقدر كبير مف الحنؽ" بيت عمي نخفؼ 
العبلقة معيـ؟" "بؿ نقطعيا"، أكد ديبك ثـ تابع الشرح بمغة الرصيف الذم يعرؼ 

ا نعمة.." مف اليـك فصاعدان، ستككف الفكارؽ بيننا عظمة مقداره كقد أصبح ذ
كبيرة.. نحف األثرياء كىـ الفقراء فمماذا نحافظ عمى عبلقتنا بيـ؟" لـ ترد أميرة عمى 
كبلـ أخييا، بؿ رمتو بنظرة شزراء كخرجت. لكف ذلؾ المساء، كحيف انفردت 

ف شيئان في الدنيا بأميا، ىمست ليا بأف ال ترد عمى أكالدىا الحمقى الذيف ال يفيمك 
 فبل خير فيمف يتنكر ألىمو كماضيو، كال خير فيمف يسمخ جمده. 

مع ذلؾ لـ ترتح األـ.. كبلـ أكالدىا زاد مف خكفيا كبمباليا.. ىـ يريدكف أف 
تقيـ عبلقات جديدة.. غدان ينبغي عمييا أف تتعرؼ عمى زكجة التاجر الكبير، 

كلئؾ الذم سيسكنكف البناية كقد بدأ الصناعي الخطير، زكجة الطبيب كالميندس أ
بعضيـ باالنتقاؿ إلى مسكنو الجديد.. لكف كيؼ؟ ما الذم يربطيا بامرأة التاجر أك 
الصناعي؟ الطبيب أك الميندس؟ عـٌ تحدثيـ؟ بأية لغة تخاطبيـ؟ ىي أمية ال تقرأ 
كال تكتب كىف سيكٌف متعممات مثقفات كال شؾ.. لباسيا طكيؿ كاسع محتشـ 

ف قصير ضيؽ كفؽ أحدث األزياء فكيؼ ينسجمف؟ ككيؼ تقيـ معيف كلباسي
 الصداقات؟. 

تمؾ األسئمة راحت تشغؿ باليا كقد دخمت العالـ الجديد مف أكسع أبكابو.. مع 
انشغاؿ الباؿ بدأ التكجس كالخكؼ يعششاف في الزكايا المعتمة مف نفسيا.. 

يشيا كقد ظيرت ليا ليمة مشكشيف ذىنيا، معكريف صفك السعادة التي ينبغي أف تع
القدر.. كؿ ما كانت تحمـ بو راح يتحقؽ. حتى ابنتيا شاىة، تمؾ التي كانت قد 
يئست مف إيجاد عريس ليا جاءىا العريس: شاب كفمقة القمر طكيؿ، أبيض، 
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أخضر العينيف مسترسؿ الشعر، عريض المنكبيف، ابف أرقى العائبلت الدمشقية، 
 ؟ يرتمي عند قدمييا، فأم عجب!

كالحقيقة، حيف حدثتيا أميرة بذلؾ أكؿ مرة، تبسمت بمرارة." معقكؿ؟ شاب 
بمثؿ تمؾ المكاصفات، سميؿ مثؿ تمؾ العائمة يتقدـ لخطبة شاىة؟ أنا ال أصدؽ" 
لكف ليالي القدر تأتي دائمان بما ال يصدؽ إذ لـ تكد العائمة تستقر في بيتيا الجديد 

عقد فييا النساء اتفاقات الزكاج عادة كال يبقى حتى قامت أمو كأختو بالزيارة التي ت
عمى الرجاؿ إال أف يبصمكا. أمر كاحد نغص عمى أـ ديبك تمؾ الزيارة. "شاىة!! 
أليست متكبرة كثيران ىذه المرأة؟" سألت ابنتيا ما اف غادرت المرأة الخمسينية 

د رأت األـ كال الطكيمة الرشيقة الرافمة بأفخر المبلبس منزليـ، لكف االبنة لـ تكف ق
األخت، متكبرتيف كانتا أـ غير متكبرتيف. كؿ ما رأتو ىك ذاؾ الشاب األبيض 
الطكيؿ ذك العينيف الخضراكيف كالمنكبيف العريضيف الذم كاف يرصدىا مف نافذتو 
حيف كانت في شقة المالكي ثـ بات يحـك عمى طريؽ الحكاكير حيف انتقمت إلى 

نسبة إلى أم فتاة فكيؼ ال يككف كذلؾ بالنسبة إلى بيتيا الجديد. ىك حمـ جميؿ بال
شاىة كقد قطعت كؿ أمؿ بالزكاج؟.. عشر سنكات كانت قد مرت عمييا مذ بمغت 
مبمغ النساء دكف أف يطرؽ بابيا أحد. حتى مأمكف ابف عميا لـ يكف قد نظر إلييا 

الكؿ  مرة كاحدة نظرة تبعث األمؿ. كاف قصر قامتيا كميميا إلى السمنة قد جعبل
يمقبكنيا منذ الصغر "بالدعبكلة" ككاف اصفرار كجييا، صغر عينييا، كبر فميا، 
ضخامة أنفيا، كؿ ذلؾ يجعؿ الدعبكلة تخشى التقرب إلى أحد. أليست الدمامة 
أرىب حراس المرأة كأشدىـ إخافة لمرجاؿ؟ ذلؾ الحارس جعميا تسير عمى طريؽ 

لكف ما أف ظيرت ليمة القدر كانفتحت  العنكسة شكطان زرع اليأس عميقان في نفسيا،
أبكاب السماء تمطرىـ ذىبان كفضة، حتى ظير سمير بطكلو كعرضو، حسبو كنسبو 
يغازليا مف الشباؾ ثـ يطمب المقاء بيا، يبكح ليا بحبو كيعبر عف غرامو، ثـ يبعث 
في طمب يدىا أمو كأختو. الكد كدىا أف يكافؽ أىميا عمى أف يككف عرسيا االثنيف 

الخميس فمف يعمـ؟ قد تفيؽ غدان فتجد أنو مجرد حمـ ال عبلقة لو بالكاقع. لكف  ال
الزكاج ليس شكربة تطبخ بؿ ىك مسألة معقدة ال بد لحميا مف تمعف كتفكير، 
ضرب كطرح، جمع كتقسيـ. أبك ديبك مميكؼ مثؿ ابنتو لمخبلص مف ابنتو لكنو، 

مثؿ ذلؾ الشاب، سميؿ تمؾ  كبقية أفراد العائمة، مستغرب، متعجب. "كيؼ يطمب
العائمة، شاىة لمزكاج؟" أختو قالت في زيارتيا التمييدية إنو الحب.. فأخكىا سمير 
الذم لـ يكف يعجبو العجب كال الصياـ في رجب، أعجب منذ النظرة األكلى 
بشاىة، بؿ كقع صريع الحب كمف يستطيع الكقكؼ في كجو الحب خاصة إذا ما 

  ف ذلؾ النكع الذم يجتاح القمكب اجتياح األعاصير؟بمغ مرتبة اليكل كصار م
رغـ فصاحة األخت، ظؿ أبك ديبك في حالة استغراب، كلكي يخرج منيا 
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كيؤدم كاجبو األبكم، صمـ عمى أف يسأؿ عف الخاطب، أصمو كفصمو، ككاف 
صديقو الداىكؾ خير عكف. الداىكؾ ابف الحي، يعرؼ كؿ شاردة ككاردة فيو. 

عميو "أجاب الرجؿ عف ابف حيو الشاب." سمعتو كالعطر، أصمو "الشاب، ال غبار 
تعرفو، فصمو ممتاز، كؿ شيء حكلو مشجع.. فقط ىك مدلؿ بعض الشيء كحيد 
أبكيو.." "مدلؿ، ال ييـ!! مسألة شخصية ال تقدـ كال تؤخر "كاف رد األب المتميؼ 

ء."" لكف لمخبلص مف ابنتو" نقطة ثانية أيضان" كضعو المادم مزعزع بعض الشي
المعركؼ أنيـ سبللة اقطاع.. أراضو كعقارات.. أرصدة كأمبلؾ." صحيح.. كؿ 
ىذا كاف صحيحان، فقد كاف ألبيو قرل في الجكالف.. بساتيف في الغكطة، أراض 
بيف الشيخ محي الديف كركف الديف.. عقارات في الجبة.." إم كأيف ذىب ىذا 

"ذىب بو القمار.. تمؾ اآلفة التي  كمو؟" سأؿ األب كقد جحظت عيناه استغرابان..
كاف األب مبتمى بيا.. مف أجميا يذىب إلى كازينكىات لبناف.. ايطاليا.. فرنسا.. 

 يمعب كيخسر.. حتى لـ يبؽ لديو شيء..". 
كأحس األب بنكع مف الصدمة جعمتو ينكمش، يتخكؼ، بؿ يفكر جديان برفض 

أأعكد إليو؟.. "قاؿ المرأتو كابنتو، االبف الذم ال يممؾ شيئان..."أنا ىارب مف الفقر 
لكف االبنة ال تسمع.." سمير يطمب يدم كأرفضو؟ ىذا جنكف بؿ إف حدث 
سأصاب بالجنكف." تصرح دكف خكؼ أك مكاربة، فعقميا الذم كانت الضربات 
المفاجئة تترل عميو لـ يكف يتحمؿ ضربة أخرل.. ىي عائمة ىابطة كضعيا 

كف داخبلن عمى طمع. لكف حجج الدنيا كميا المادم في الحضيض كأخشى أف يك
 ال تجدم نفعان.. فالفتاة صماء بكماء متشبثة حتى المكت بفارس األحبلـ.

ساند الفتاة أميا كأخكتيا، فكافؽ األب أخيران، بؿ كعد أف يقيـ ليا عرسان يميؽ 
بابنة السمطاف، فيـ، بعد كؿ شيء، سيناسبكف عائمة كبيرة شييرة. لكف سكء الحظ 

ف بالمرصاد كالعادة ككاف ىذه المرة عمى شكؿ رخاـ إيطالي. كانت كا
االستعدادات لمزفاؼ قد اتخذت كالعرس قد حدد حيف دخمت أـ ديبك الحماـ كفي 
نيتيا أف تستمتع بدؼء الماء كعطر الصابكف. مؤلت الحكض بالماء الساخف ثـ 

رغكة  غطست فيو.. جرميا الكبير جعؿ الماء يفيض مف أعمى، كمع الماء
الصابكف التي تشكمت طبقات طبقات.. ثـ ما اف خرجت مف الحكض حتى تحكلت 
تمؾ الرغكة إلى مزلقة سقطت فييا المرأة الناعمة بدؼء الماء اليانئة بعطر 
الصابكف. مع السقكط انطمقت صرخة بدا، فيما بعد، أف ال عبلقة ليا بالنعيـ 

لى المستشفى.. ثـ تبيف أنيا لف كاليناءة، اسرعت العائمة تنقؿ األـ المتكجعة إ
 تستطيع تحريؾ ساقيا قبؿ ستيف يكمان فكيؼ تحضر عرسان إذف؟ 

كىكذا، ألغي حفؿ الزفاؼ، لكف لـ يمغ الزفاؼ نفسو، فقد اكتفى العركساف 
 المتميفاف بحفؿ بسيط في المنزؿ مضيا بعده لقضاء شير العسؿ في بيركت. 
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لي بات أكثر خمكان كالمكحش صار غياب شاىة زاد الطيف بمة، فالبيت الخا
أكثر كحشة: األب يذىب منذ الصباح كال يعكد إال آخر الميؿ، دياب يخرج كيدخؿ، 
لكف دكف أف يشعر أحد بدخكلو كخركجو. فيد يغيب اليـك كاليكميف معان.. كال 
يعرؼ أحد أيف يغيب. كأميرة تمضي إلى مدرستيا.. ىناؾ تجد الصحبة كالتسمية، 

ادت إلى البيت راكدىا ذلؾ اإلحساس بالكحدة كالكحشة كما كاف يراكد لكف إذا ما ع
 أميا كىي في سريرىا ال تستطيع الحراؾ.. 

مف يخدمني؟ مف يخدـ البيت؟ قالت لمزكج كقد اضطرت أختيا أف تعكد -
 إلى بيتيا بعد أياـ. 

أميرة.. رد الزكج الذم لـ يكف خركجو الدائـ يسمح لو بالتفكير بيا أك -
 يا.. ببيت

 أنا!؟ كيؼ؟ كمدرستي؟ صاحت الفتاة متعجبة.. -
 مدرستؾ؟ رد بشيء مف استيزاء.. اتركييا.. كاقعدم في البيت.. -
 أقعد في البيت بعد أف تعبت ككصمت إلى الشيادة الثانكية؟ -
الشيادة الثانكية؟! كىؿ شيادتؾ ىذه ستخرج لؾ الزير مف البير؟ اسمعي -

.. اخدمي أمؾ.. كغدان يأتيؾ عريس أحسف مف مني أميرة، استريحي في بيتؾ
 عريس أختؾ، فمماذا التعب كالمرارة؟ 

 كأنت فقير درستني، فيؿ تحرمني مف ذلؾ كقد صرت غنيان؟ -
درستؾ؟ ال ال، أنا طكؿ عمرم ال أحب الدرس كال الدراسة.. رد مشيحان -

درس..  بكجيو جانبان.. بنت كدراسة؟ بصراحة ىذا ال يدخؿ في رأسي. الشاب إف
يعني.. فييا كما فييا.. لكف البنت تدرس؟ لماذا؟ ىي بالمحصمة ستتزكج ثـ تحبؿ 

 كتمد.. ىذه كظيفتيا الرئيسية في الحياة. أليس كذلؾ أـ ديبك؟ 
أـ ديبك حائرة.. ىي تكره أف تجرح إحساس ابنتيا كما تكره أف تخالؼ زكجيا. 

ا، يخدميا، ينظؼ البيت، يطبخ، تريد البنتيا أف تتعمـ كما تريد مف يظؿ إلى جانبي
 ينفخ.. كليس ىناؾ غير أميرة فماذا تقكؿ؟ 

صحيح.. البنت خمقت لمزكاج كاالنجاب.. لكف أميرة حراـ تترؾ المدرسة.. -
 ردت األـ أخيران بكثير مف التردد كالتمعثـ.. 

حراـ!؟ عقب األب كىك ينيض فقد تأخر عف مكعد خركجو! إذف ظمي -
 عمف يخدمؾ أك يخدـ بيتؾ؟  كحدؾ.. كال تسأليني

كلماذا ال تأتي ليا بخادمة؟ تدخمت أميرة بيجـك مفاجئ باغت كبلن مف -
 األب كاألـ. 
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 خادمة؟ ردد باستغراب أكقؼ عينيو في محجرييما. -
أجؿ يقكلكف ىناؾ خادمات فمبينيات، سيريمنكيات.. كالكاحدة بخمسيف دكالران -

 في الشير.. 
ريديف أف أدفع خمسيف دكالر مف أجؿ خادمة؟ ال.. خمسيف دكالران؟ ماذا؟ ت-

ال.. ىذا بطر.. بطر.. راح يردد كىك يتكجو نحك الباب ممكحان برأسو استنكاران.. 
عند الباب تكقؼ لحظة ممتفتان إلى الكراء ثـ استأنؼ بنبرة فييا قدر أكبر مف 

!.. اتركي المدرسة، أنا لـ أعد بحاجة إلى شياداتؾ كعممؾ.. بؿ  بحاجة إلى الحـز
 أف تخدمي أمؾ. 

ىو.. أعجبؾ ىذا؟ ىاجمت البنت أميا حاؿ خركج أبييا مف عتبة الباب، -
 مف أجؿ خدمتؾ أخرج مف المدرسة!؟ 

ال.. ال.. لـ أعد أريد مف يخدمني.. لـ أعد بحاجة ألحد.. لكف أميرة ظمت -
في حاؿ مف القمؽ كالخكؼ دفعيا ألف تبحث عف الراحة كالطمأنينة.. كأيف 

 تجدىما.. إف لـ تجدىما عند العـ مصباح؟ 
الساعة الكاحدة انتيى دكاميا المدرسي، الكاحدة كالنصؼ كانت تدخؿ مكتب 
عميا، كىي تدعك ربيا أف تجد لديو لحظة فراغ. فيك كأميف إلدارة الجامعة، نادران 

اجعيف ما يجد تمؾ المحظة. ىي تعمـ ذلؾ، إذ كثيران ما تأتي لتجد المكتب مميئان بالمر 
الغاديف اآلتيف، ىذا يريد كثيقة، ذاؾ يريد شيادة، تمؾ تكاجييا مشكمة، كالكؿ يريد 
مف أبي مأمكف الحؿ، لكأنيـ جميعان يعممكف جبٌمة أبي مأمكف فيؤمنكنو كما يـؤ 

 القطا الغدير. 
 فتحت أميرة الباب فكادت تشيؽ: 

يستقبؿ ابنة أنت كحدؾ!؟ ىتفت كىي تسرع إليو فرحة. ىب العـ مف كرسيو -
 أخيو. 
أميرة!! كـ أنا مشتاؽ إليؾ!؟ أخذىا باألحضاف، ثـ بدأت األسئمة عف -

الصحة كاألىؿ، لكف دكف أف يستطيعا اإلكماؿ، فقد بدأ دفؽ الناس لمتك لكانما 
كانت ىي الفاتحة. فرادل كجماعات صاركا يدخمكف إلى العـ، يستفسركف منو، 

كأميرة ترقبو صامتة متفكرة: "جميؿ أف تجد يقدمكف لو أكراقان، يطمبكف مشكرتو 
 الناس بحاجة إليؾ.. لكف األجمؿ أف تجد نفسؾ قادران عمى قضاء حاجتيـ!!" 

بصبر شديد كحمـ كبير كاف عميا يعامؿ الناس.. ىي تحسده عمى ذلؾ 
الصبر، تغبطو عمى ذلؾ الحمـ.. فالمكظفكف غالبان ما يككنكف نزقيف، غبلظ 

 القمكب. 
ت أحدىـ يفؾ حزامو كييكم ضربان عمى حشد تجمع أماـ بابو.. ذات مرة رأ
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صابا عمى رؤكسيـ أفظع الشتائـ كأقذع السباب.. يكمذاؾ أحست بالقير كالغضب، 
"تبان" لو!! يضرب المكاطنيف!؟ يسب الناس كيشتميـ؟" قالت لعميا كىي تنقؿ لو 

"لماذا؟ سألت  الصكرة" لؤلسؼ!! ذلؾ يحدث كثيران.. بؿ يحدث ما ىك أسكأ منو!!
عميا فأجاب بمزيج مف التعجب كاأللـ "ألننا متخمفكف.. جيمة.. ال المكاطف منا 
يعرؼ حقو فيدافع عنو كال المكظؼ يعرؼ كاجبو فيؤديو بؿ ربما يظف الكثير مف 
المكظفيف، أنيـ مندكبك سمطة ال عبلقة ليا بالشعب، تمامان كما ىي الحاؿ أياـ 

لناس كتعذيبيـ، فيمارسكف عمييـ عقد التكبر كالتجبر االستعمار، ميمتيـ اذالؿ ا
كميا".. كانت أميرة ماتزاؿ تفكر مستعيدة كممات عميا تمؾ حيف دخمت ابنة عميا 
 نكر.. تبادلتا القبؿ ثـ انتحتا جانبان فيما كاف األب ينيي آخر معامبلت مراجعيو.. 

ة عميا كىما أية مصادفة سعيدة!؟ أية بيجة أف أجدؾ ىنا؟ قالت نكر البن-
تنتظراف أميف السر الذم كاف عميو أف يمممـ أكراقو كيحشر بعضيا في حقيبتو عمو 

 يتابع انجازىا في البيت. 
أنا السعيدة المبتيجة بؾ!! ردت أميرة كىي تنظر بإعجاب إلى طالبة الطب -

المجدة النشطة التي كانت دائمان مثميا األعمى كالقدكة التي تريد أف تحذك حذكىا. 
الحقيقة لـ أتكقع رؤيتؾ.. كنت أريد أف أرل عمي بضع دقائؽ أسألو شيئان.. 

 كأعكد.. لكف كما تعمميف.. ىك مشغكؿ.. لـ أستطع أف أكممو.. 
تكممينو في البيت.. فمـ العجمة؟ قالت كىي تمسؾ بيدىا سائرة بتميؿ عبر -

 الركاؽ الطكيؿ ذم السقؼ العالي ككأنو ركاؽ أحد المعابد القديمة. 
 أمي، كما تعمميف، ال تستطيع الحركة كال أحد لدييا في البيت.. -
مسكينة!! مف أيف جاءتيا ىذه البمكل؟ سألت طالبة الطب التي كانت صكر -

الكسكر كالعظاـ كالجماجـ تمؤل رأسيا قبؿ قميؿ في مشرحة الكمية، لكف أميرة لـ 
 الجامعة. تجب فقد كصؿ العـ مسرعان دافعان بيما إلى المحاؽ بسيارة 

كىكذا، لـ تجد أميرة نفسيا إال كىي في بيت عميا، حيث كؿ شيء يسير 
كفؽ نظاـ دقيؽ ال يخالفو أحد، أيان كانت األشغاؿ. أفراد العائمة كميـ يجتمعكف 
عمى الغداء، يجمس األب عمى رأس الطاكلة، األـ عمى يمينو، مأمكف إلى شمالو 

مكاف مأمكف. كينتقؿ مأمكف إلى  كنكر إلى جانب مأمكف. تحضر أميرة فتأخذ
يميف أمو. جك مف التفاىـ كالحب تشعر بو أميرة يغمؼ تمؾ العائمة، ركابط حقيقية 
مف اإليثار كالمحبة تربط بيف أكلئؾ األفراد. عمى الغداء يناقشكف مشكبلت البيت، 
يتبادلكف األخبار، يركم كؿ منيـ ما سمع مف قصص كنكادر. طعاميـ صنؼ 

امرأة العـ بإتقاف.. الفكاكو، الشام.. كؿ في حينو، مذ كانت أميرة كاحد تطبخو 
طفمة صغيرة تزكر بيت عميا، كاف ذلؾ النظاـ قائمان كىك ما يزاؿ قائمان كال تممؾ 
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أميرة إال أف تتحسر عمى بيت أىميا الذم ال يعرؼ إال الفكضى كالكحشة.. الخالي 
 عف ىميا الكبير الجديد.  مف كؿ تفاىـ كحب. بعد الغداء فقط تحدثت أميرة
 رد الفعؿ األكؿ كاف الضحؾ كاالستيزاء. 

أيعقؿ ىذا؟ اآلف كأنت عمى كشؾ نيؿ الشيادة يخرجؾ مف المدرسة؟ ىتؼ -
 العـ.. كلماذا؟ فقط لكي تخدمي أمؾ؟ 

لكف أميرة رجت عميا أف ال يستييف باألمر.. فكالدىا الذم كاف قد تغير كثيران 
تجارة، قد يصر عمى مكقفو، كقد يخرجيا مف المدرسة فعبلن، مذ دخؿ عالـ الماؿ كال

 ىك الذم ال يقيـ أم كزف لمعمـ. 
ال تخافي.. أنت خمقت لمعمـ كالدراسة كلسكؼ تكمميف ما خمقت لو.. إنيما -

 ضمانتؾ الكحيدة لممستقبؿ فبل تفرطي بيذه الضمانة!! 
عدة زفرة ممؤىا ىك يقكؿ "لـ أعد بحاجة لعممؾ كشياداتؾ، قالت الفتاة مص-

 الحسرة.. 
ال.. اطمئني. نحف معؾ.. كمنا معؾ، قاؿ، كىك يشير إلى بقية أفراد -

 العائمة.. 
صحيح.. إف كاف يحتج بأمؾ.. أنا أذىب إلييا كؿ يـك أظؿ إلى جانبيا.. -

أخدميا. قالت امرأة العـ بمبادرة أدىشت أميرة.. فالسمفة التي لـ تكف قادرة عمى 
 يا مستعدة اآلف لمتضحية بكؿ شيء كيبل يتحطـ مستقبؿ الفتاة.. التفاىـ مع سمفت

شكرتيا أميرة كثيران عمى تمؾ المبادرة ثـ مضت تشكك بكثير مف الحرقة 
حالتيـ، كقد غدا البيت مسكنان لمكحشة كالصمت.. شاىة ذىبت، األـ مكسكرة 

ف ال الساؽ ال تستطيع الحراؾ.. أبكىا كأخكاىا كؿ في كاد، متعطمكف متبطمك 
 يعرفكف مايفعمكف. 

ىك ذا الماؿ أميرة، استمـ العـ زماـ الحديث، إنو كإبميس لـ يدخؿ عائمة إال -
فرقيا، كال قمبان إال جرده مف العاطفة كال رأسان إال مؤله جشعان، ألـ يقؿ االنجيؿ: ال 

 يدخؿ غني جنتي حتى يدخؿ الجمؿ خـر اإلبرة؟ 
إال كأتمنى لك عدنا كما كنا أياـ  صدقت.. عمي..فأنا ال أنظر إلى بيتنا-

الحاككرة.. عمى األقؿ.. كاف الفقر يجمعنا حينذاؾ.. كاف يجعؿ كاحدنا يعطؼ 
عمى اآلخر، أما اليـك فكؿ منا يفكر في نفسو فقط.. يبتعد عف اآلخر حتى 

 ألخشى أف يأتي يـك ال نعرؼ بعضنا بعضان.. 
رد ىذه المرة مأمكف الذم ال، ىذا ينبغي أال يحدث.. كىذه ىي مسؤكليتؾ.. -

 كاف يحب اإلصغاء أكثر مما يحب الكبلـ.. 
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حممقت أميرة ككأنيا فكجئت بتدخمو.. ثـ راحت تتأممو بفرح.. ىك دائمان 
يفاجئيا، ذلؾ الميندس المدني الذم يحسف إقامة الجسكر كشؽ الطرؽ، تخطيط 

تعمـ مف أيف يأتي  المنشآت كتصميـ المشاريع كما ال يحسنيا أحد.. بكدىا دائمان لك
 فجأة بأفكاره العجيبة، ىك الذم غالبان ما يؤثر الصمت كدائمان يكره التنظير..

 مسؤكليتي؟ كيؼ؟ ماذا تقكؿ مأمكف؟ -
دائمان الكعي ىك المسؤكؿ، كاألكثر كعيان ىك األكثر مسؤكلية كفيمؾ كفاية!! -

 ختـ كبلمو شبو ضاحؾ فثنت نكر ضاحكة. 
استطاعتؾ أف تمكمي الجاىؿ إذا لـ يعرؼ طريؽ مأمكف عمى حؽ.. فميس ب-

 الصكاب كال أف تعتبي عمى مف ينقصو الكعي إف أخطأ. 
صحيح، رد األب كقد تحمس فجأة، لكف شريطة أف يككف الكاعي في مكقع -

 المسؤكلية.. ال العكس كما ىي حالتنا.. 
 ماذا تقصد أبي؟ سألت نكر غامزة ككأنما شعرت بما يعتمج في صدره.. -
أقصد أف يككف الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ال كما نجد عمى أرض -

الكاقع: المسؤكلية بيد األمي الجاىؿ، الماؿ بتصرؼ المص الجشع، كالقرار بيد 
 السمسار المخادع. 

ال، أبي.. ال تعمـ.. أرجكؾ، عاد مأمكف لمحديث.. نحف إزاء حالة خاصة -
الكاعية في بيت عمي إذف ىي المسؤكلية فمنعالجيا بمنطقيا الخاص.. أميرة ىي 

عف تصحيح كؿ خطأ، الكقكؼ في كجو كؿ انحراؼ. كعمييا أف تثبت جدارتيا في 
 تحمؿ تمؾ المسؤكلية. 

كلـ تستطع أميرة إال أف تشرد "إيو مأمكف، يابف العـ الرائع!! "حديث مأمكف 
ـ.. لكنيا تعمـ أنو ما يسحرىا دائمان.. أألنو نادر؟ أألنو في مكانو دائمان؟ ىي ال تعم

مف شيء يشنؼ أذنييا كحديثو. أميرة تحبو بقدر ما تحب عميا، تشعر بقربيا منو 
حتى لتكد أال تنفصؿ عنو!! لكنو كبير.. عشر سنكات كنيؼ بينيما، بؿ ىك يشعر 
أنو أكبر منيا بكثير.. "كنت أحممؾ عمى ذراعي كأنت صغيرة".. كاف يقكؿ ليا 

ت طفمة بؿ كـ ىززت لؾ سريرؾ!!" حتى الثالثة أك الرابعة دائمان "كـ العبتؾ كأن
عشرة ظؿ مأمكف يعامميا معاممة الطفمة الصغيرة، يأتي ليا بالمعب، يركض كراءىا 
في الحاككرة، يبلعبيا مبلعبة األطفاؿ، ككانت ال تنفؾ تنشد إليو أكثر كتتعمؽ بو 

كممة تشريف. فأكثر أكثر. مرة جديدة عادت إليو مف شركدىا كقد طرقت مسامعيا 
 ما كاف يغريو بالحديث ذكرياتو عف حرب تشريف تمؾ التي كاد أف يقتؿ فييا. 

في حرب تشريف تعرضنا لمكقؼ خطر، كاف مأمكف يقكؿ، فصيؿ اليندسة -
الذم كنت أعمؿ فيو حكصر مف العدك الذم بات في مكاجيتنا، كطائرات 
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ؿ؟ قائد الفصيؿ كاف يرتعد خكفان، اليميككبتر انزلت مفارز خاصة خمفنا.. فماذا نفع
ضباط الصؼ اختمفكا في الرأم، نسمـ أنفسنا؟ نقاتؿ؟ نحاكؿ اليرب افراديان؟ نحاكؿ 
اليرب جماعيان؟ كؿ برأم.. في تمؾ المحظة شعرت بالمسؤكلية فاقترحت: نصمد 
كنطمب النجدة؟ أجيزة البلسمكي ما تزاؿ تعمؿ؟ كبإمكاننا االتصاؿ بقكاتنا الخمفية 

بإمكاننا أف ندليا عمى مكقع االنزاؿ الجديد كتحديد إحداثياتو ليـ، فمماذا ال  بؿ
نفعؿ ذلؾ؟ اتصمت ككصمتنا النجدة، ثـ تبيف أنو كاف اقتراحان ناجحان فقد تـ القضاء 

 عمى قكة االنزاؿ. 
ىذا ليس ألنؾ كاع يقظ، تدخمت األـ كىي تحيط كتفو بذراعيا، مائمة بفميا -

بؿ ألنؾ شجاع.. بطؿ.. قالت ذلؾ ثـ تكجيت بناظرييا إلى  عمى خده، الثمة..
 أميرة، كمؿء عينييا الفخار كالكبرياء، مردفة.. ابني بطؿ.. 

أجؿ.. مأمكف بطؿ..كأنا فخكرة بو ردت أميرة كىي تتذكر كيؼ كاف يأتييـ -
مف الجبية بكجو معفر، شعر أشعث، ثياب لـ تغسؿ كلـ تبدؿ منذ زمف. كاف 

بيف أحضانو ىاتفان "صغيرتي، أميرتي الجميمة، برنسيستي، "ككانت  يأخذىا دائمان 
ىي تجد بيف أحضانو األماف كالدؼء كما ال تجدىما مع ديبك كفيد." آه!! لك 
تكقؼ الزماف كلـ نكبر!" راحت تحدث نفسيا، كىي تعكد إلى الكراء أميرة صغيرة 

 مدلمة. 
ف جديد مربتان كتفيا، كأميرة شجاعة أيضان.. بؿ بطمة.. قاطعيا مأمكف م-

 كعمييا أف تصمد، أف تدافع عف حقيا في العمـ. 
 أجؿ، ثنى العـ ىازان رأسو، يجب أف تتابعي دراستؾ أف تحققي حممؾ. -
 ليذا جئت إليكـ.. أنا بحاجة إلى الدعـ.. -
كنحف ندعمؾ.. ىيا أـ مأمكف.. ىيا نذىب معيا، قاؿ العـ كىك ينيض -

 متحمسان حاثان زكجتو. 
ذىب.. كلـ ال نذىب؟ ردت الزكجة كىي ال تقؿ حماسة عف زكجيا، فما ن-

 اقترحتو قبؿ قميؿ لـ يكف مجرد كبلـ. 
"مركب الضرائر يمشي كمركب السبلئؼ ال يمشي." ىكذا يقكؿ المثؿ الذم 
لـ يأت مف فراغ. لكف لماذا يا ترل؟ كيؼ تتفؽ الضرائر كتتعاكف كتختمؼ 

الضرائر قبطانان كاحدان فيسير، كفي اآلخر  السبلئؼ كتتنازع؟ أألف في مركب
قباطنة شتى فيقؼ؟ أـ ديبك كأـ مأمكف سمفتاف ككؿ سبلئؼ األرض، لكف حسف 
الحظ كحده جعؿ كبلن منيما تدرؾ أف عمييا أف تبقي شعرة معاكية مع األخرل، 

 فمف يدرم؟ الذىب يحتاج إلى النخالة كاألخ ال يستغني عف أخيو. 
جيء سمفيا كسمفتيا.. بؿ نسيت حتى قمقيا كخكفيا عمى سرت األـ كثيران لم
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أميرة كقد غابت عنيا أكثر مف ثبلث ساعات. كجو مصباح المشرؽ، قببلت أـ 
مأمكف الحارة، احتضاف أميرة ليا، كؿ ذلؾ أنساىا حتى أف تعاتبيا أك تمكميا. 

مت كلمتك شغمتيا أـ مأمكف باألسئمة.. كىي تنتقؿ مف كاحد إلى آخر إلى أف كص
 إلى شاىة: 

 ىؿ تكممكـ مف بيركت؟ -
 بالطبع.. كؿ يـك تتكمـ.. كىي سعيدة.. تكاد تطير فرحان.. -
ككيؼ ال تطير كىي في شير العسؿ؟ تساءلت السمفة لكف الزكج كاف -

 حريصان عمى الدخكؿ مباشرة في المسألة. 
 كأخي؟ أيف ىك؟ -
 أخكؾ في مكتبو.. يشترم كيبيع. -
 ر عقارات ىك اآلخر؟ معقكؿ؟ ىؿ صار سمسا-
 ماذا؟ ألـ تخبركـ أميرة؟ سألت كىي تنظر إلى ابنتيا. -
إم أبي.. صحيح.. شارؾ شككت في المكتب كصار يعمؿ معو.. يشترم -

 كيبيع.. كنادران ما يأتي قبؿ آخر الميؿ.. 
حسنان فعؿ أبك دياب.. قالت السمفة كىي ترل في األمر تطكران ىامان.. خير -

 عمؿ.  مف أف يقعد ببل
 كلماذا يريد إخراجيا مف المدرسة؟ سأؿ األـ كىك يشير إلى االبنة. -
الحؽ عمي.. صدقكني.. ىك لـ يفكر بذلؾ.. بدأت األـ ثـ شرحت ليـ -

 بالتفصيؿ كيؼ جرت القصة. 
 إذف أنت التي جنيت عمييا؟ سألت السمفة بمزيج مف العتاب كالضحؾ. -
ؿ.. سأدبر رأسي.. بمساعدة كأنا سأخمصيا، قالت بنبرة الكعد.. أج-

 أخكاتي.. جاراتي.. بأم شكؿ سأدبر رأسي.. كتبقى أميرة في المدرسة.. ىذا كعد.. 
 تقصديف أف ال حاجة لتدخمي.. سأؿ السمؼ مف جديد. -
ال.. ال.. ردت أـ ديبك كىي تعمـ مدل تحسس أخيو منو.. كمف يعمـ..؟ -

 بتدخمو قد يزيد األمر سكءان.. 
ئف قمبي، قاؿ مصباح كىك يعمـ أف المرأة أخيو بعض حسف، اآلف يطم-

الدالة عمى أخيو كربما بعض السطكة، أميرة نفسيا أحست بالطمأنينة كالراحة. كعد 
أميا يعني شيئان.. ككبلميا ليس جزافان.. فيي التي شبكتيا كىي كحدىا القادرة عمى 

 تخميصيا. 
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دىا أف تحمؿ ضيافات فكاكو، كاتك.. شام.. قيكة.. أميرة حاتـ الطائي بك 
الدنيا كميا لعميا كامرأتو.. ىما المذاف تحبيما أكثر ما تحب في العالـ، فكيؼ كقد 

 ىبا لنجدتيا؟ 
ال، ىذا كثير أميرة.. احتج عميا أخيران، كىي تقدـ ليـ الشكككال مع -

 البكظة.. 
 ليس عميؾ كثير يا عـ.. ردت أميرة كىي تنحني عميو مطكقة إياه بذراعييا. -

كاف التمفزيكف الجديد الممكف يعمؿ، ككاف يشد أيما شد ناظرم امرأة العـ التي 
 لـ تكف قد جاءت بمثمو بعد.. أبيض كأسكد ما زاؿ عندىا ككاف في قمبيا حرقة. 

 مصباح!! انظر!! اسمع!! -
 فجأة ىتؼ بصكت ممؤه التعجب كاالستغراب. 

ى الخارج، كأنيما تطمع مصباح إلى حيث أشارت امرأتو فاندفعت عيناه إل
 تريداف مغادرة محجرييما: 

 ماذا؟ السادات في إسرائيؿ؟ ىتؼ أخيران مؿء صكتو.. -
تسمرت األعيف عمى التمفزيكف كانشدت اآلذاف فيما كاف السادات ييبط عمى 
سمـ الطائرة في مطار بف غكريكف، بشعره األجعد كبشرتو الداكنة كنظارتيو 

 ناحيـ بيغف، اسحؽ شامير، غكلدا مائير.. السكداكيف.. ثـ مد يده يصافح م
أصحيح ىذا؟ أأصدؽ عيني أبا مأمكف؟ غمغمت الزكجة كىي تطرؼ -

بأجفانيا كأف ما تراه مجرد كىـ.. صكر مف خياؿ ال عبلقة ليا بالكاقع. لكف أبا 
مأمكف لـ يكف قادران عمى إجابتيا.. كانت الدىشة قد كصمت بو حد الذىكؿ ككاف 

د الكممة المناسبة.. المفاجأة صاعقة كالصاعقة تدع كؿ ما عاجزان عف أف يج
تصيبو حطامان.. مصباح يتابع الصكر، السادات يقؼ كقفة االستعداد تحية لمعمـ 
األزرؽ كاألبيض ذم النجمة السداسية، بؿ يرفع يده بالتحية لنجمة داككد كأنما 

مكاجع  نسي كؿ ما تحممو لو مف حقد كعداء. نسي كؿ ما سببتو ألمتو مف
 كككارث،  نسي آالـ الحركب، كؿ شيء.. كؿ شيء.. 

لكف.. كيؼ تراه ينسى؟ باألمس فقط كانت حرب تشريف.. بؿ ىك نفسو الذم 
قادىا.. عبكر القناة.. خط بارليؼ.. حصكف شاركف.. ثـ العكدة: ثغرة الدفرسكار.. 

تو حصار السكيس.. مجاعة الجيش الثالث.. أذىب ذلؾ كمو ىباء؟! ماتت ذاكر 
مكت الفجاءة؟ مصباح يتساءؿ كىك يتابع صكرة الرجؿ الذم كاف عمى مدل 
خمس كعشريف سنة في سدة الحكـ.. أحد رجاالت ثكرة يكليك.. ثـ ضابطان بارزان 
في قيادتيا، فكزيران مسؤكالن، ثـ نائبان لمرئيس فرئيسا لمجميكرية.. ىزيمة حزيراف 

يمقي بذلؾ الماضي كمو؟ كيؼ نفسيا كاف يتحمؿ جزءان مف مسؤكليتيا فكيؼ 
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 يتخمص مف تمؾ المسؤكلية؟ 
تبان لؾ أبا رغاؿ!! إنؾ لتقكد األحباش إلى قمب الكعبة!! كجد الرجؿ نفسو -

يتمتـ أخيران، كىك يستعيد في ذاكرتو اسـ ذلؾ الخائف العتيؽ عتؽ الدىر الذم ما 
 .  يزاؿ قبره يرجـ بالحجارة حتى اليـك

 يزكر السادات إسرائيؿ؟  قؿ لي كيؼ يحدث ذلؾ. كيؼ-
كمف يممؾ التفسير يا عـ؟ كحدىا الصييكنية كالمخابرات األمريكية تممؾ -
 ذلؾ. 
 لكف ىكذا فجأة!؟ دكف مقدمات!؟ -
ال، ليس فجأة دكف مقدمات، غمغـ العـ كىك يصعِّد زفرة.. مستعيدان في -

ـ عرب ذىنو فتات األنباء التي كانت تتسرب بيف الحيف كالحيف عف لقاء حكا
 بالصياينة.. اتصاالت سرية بيف مسؤكليف عرب كمسؤكليف إسرائمييف.. 

 كيؼ إذف؟ قؿ لي عماه!! -
أميرة، رد العـ أخيران كىك يتنيد مف جديد، معظـ الساسة يؤمنكف بمبدأ -

 الظاىر كالباطف.. 
 ظاىر كباطف، ماذا تعني؟ -
لباطف غير الذم أعني أنيـ يضمركف شيئان كيظيركنشيئان آخر، يفعمكف في ا-

 يفعمكنو في الظاىر.. يقكلكف شيئان كيفعمكف شيئان آخر.. 
أال كبيرى عند اهلل مقتان أف تقكلكا ماال تفعمكف!! تدخمت أـ مأمكف، معممة -

 الديف التي تحفظ الكثير مف اآليات القرآنية.. 
لكف ما معنى ىذا؟ سألت ىذه المرة أـ دياب، التي ظمت طكاؿ الفترة -

 رقب التمفزيكف، صكرة حقيقية لمحيرة كالتعجب. صامتة ت
 معناه الصمح مع إسرائيؿ.. رد السمؼ الذم ال يقؿ عنيا حيرة كتعجبان. -
لكف أيف الءاتو الثبلث: الصمح،  ال اعترؼ، ال مفاكضات مباشرة..؟ -

 سألت ىذه المرة أميرة. 
ـ قد بمغنا أرذؿ ألـ أقؿ لؾ يا بنتي..؟ يقكلكف شيئان كيفعمكف شيئان آخر. المي-

 العمر!! الميـ قد بمغنا أرذؿ العمر!! 
كفجأة نيض، كأنو لـ يعد يحتمؿ المشيد، ثـ مضى حزينان كسيران ال يمكم 

 عمى شيء. 
آخر الميؿ جاء أخكه أبك دياب. كانت ضحكتو تشؽ فمو حتى األذنيف ككانت 
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ت أميرة كىي السعادة كالفرح يصنعاف لو جناحيف يكاد يحمؽ بيما في الجك.. تعجب
تراه عمى تمؾ الحاؿ فمـ تممؾ إال أف تسألو، كقد عادت إلى ذىنيا صكرة العـ 

 الكسير الحزيف الذم خرج يجر قدميو جران. 
 أبي.. ألـ تسمع بزيارة السادات إلى إسرائيؿ؟ -
سرائيؿ إلى الجحيـ.. أنا مسركر فرح.. -  كما شأني أنا بيما؟ ليذىب ىك كا 
 ح؟ تدخمت األـ كفي نبرتيا أشد االستغراب.. كلماذا أنت مسركر فر -
!! صفقة سأربح منيا المبلييف.. ثـ شرع - صفقة!! أكبر صفقة عقدتيا اليـك

 يدكر عمى نفسو ضاحكان مقيقيان إلى أف سقط عمى األريكة مقطكع األنفاس.. 
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الطبيعة تعمؿ، األرض تدكر، األجراـ تسير. كؿ بنظاـ محدد.. نظاـ كجد 

كلذاتو. ليس مف خارج كال ناظـ، بؿ مف داخؿ ككفؽ قكانيف، ككؿ بيدؼ  بذاتو
 محدد..

 ىدؼ نابع مف طبيعة األشياء الحاكمة كعبلقات األشياء الناظمة...
عبلقات األشياء الناظمة في عالـ رأس الماؿ تقكؿ "مف معو يعطي كيزاد 

بلقات كمف ليس معو يؤخذ منو. "إذف باستطاعة أبي دياب أف يستفيد مف ع
األشياء الناظمة كقكانينيا... بتكجيو عرابو الجديد شككة الداىكؾ الذم يعرؼ، 
بالحاسة السادسة كحكاس رأس الماؿ الخفية كالظاىرة كميا، كيؼ يجعؿ األمكاؿ 

 تتكاثر تكاثر خبليا السرطاف.
إنو التكاثر االنشطارم: الخمية تصبح اثنتيف كاالثنتاف أربعان كاألربع ثماني 

 شرة...فست ع
كىكذا تسير المتكالية اليندسية إلى أف تصبح أرقامان خيالية. أليس ىذا ما 
طمبو مخترع الشطرنج؟ "حبة قمح كاحدة في مربع الشطرنج األكؿ تتزايد كفؽ 

 متكالية ىندسية، مكافأة بسيطة طمبيا مف ممؾ اليند.
ـ ذلؾ الممؾ ضحؾ في البداية مف مخترع الشطرنج البسيط الساذج الذم ل

يطمب ذىبان كال فضة بؿ قمحان.. ثـ اكتشؼ في النياية أنو ىك البسيط الساذج، 
 فغبلؿ ببلده كميا مف القمح ال تكفي مكافأة لذلؾ المخترع.

أبك عمرك طرح الفكرة في البداية "شريكيف في المكتب، أنت تدبر البائع مف 
رة أعجبتو لكنو أصحابؾ، فبلحي الحكاكير كأنا أدبر الشارم مف المتعيديف" الفك

تريث ىك بحاجة لمتفكير فراح شريكو يحثو. "اسمع أبا دياب، الغنى يجر الغنى 
كما يجر الفقر الفقر، فاستفد مف ىذه الفرصة قبؿ أف  تضيع أـ تريد العكدة إلى 

 الفقر".
"ال.. ال.. ال أريد أف أعكد إلى الفقر، ال أريد أف أعكد إلى الحرماف".. "إذف.. 

ؾ... باالستثمار كحده يكثر الماؿ.. بؿ أقكؿ لؾ: إف أحسنت استثمار استثمر أمكال
 مبليينؾ ىذه لـ تبؽ مميكنيران كحسب بؿ أصبحت مميارديران". 

حينذاؾ لـ يكف أبك ديبك الذم بات الكؿ يناديو بمقب التبجيؿ " أبي دياب" 
ماغو لـ يعمـ معنى كممة ممياردير... "ألؼ مميكف" شرحيا لو عرابو الجديد، لكف د
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يكف عمى استعداد الستيعاب مثؿ ذلؾ المبمغ.. مبليينو الخمسة نفسيا لـ يكف قد 
استكعبيا دماغو بعد، فكيؼ باأللؼ مميكف؟ لكف شككة قاؿ لو "إذا ىبت رياحؾ 
فاغتنميا.. كىا ىي رياحؾ قد ىبت.. معؾ مبلييف كأنا معي الخبرة كالمعرفة 

 نحقؽ المعجزات." كالعبلقات... يضع أحدنا يده بيد اآلخر
لكف أبا دياب فبلح قاسى طكيبلن الجكع كالفقر، عانى الحاجة كالحرماف، كال 
يريد البتة أف يعكد إلييا فكيؼ يمقي بنفسو ىكذا بيف يدم شككة؟ بحذر راح يدرس 
العرض، حذر الفبلح الذم غدرت بو الطبيعة مرات كمرات كقضت عمى مكاسمو 

"المصرؼ مضمكف.. تضع أمكالؾ فيو فتجدىا كما  مرات كمرات. كانكا قد قالكا لو
ىي.. بؿ تزيد أف أخذت فكائدىا، " فكضع أمكالو في المصرؼ، في البداية رفض 
أف يأخذ الفائدة، اإلسبلـ حـر الربا، كفائدة المصارؼ ربا.. إذف كيؼ يحمؿ ما حـر 

طريقتو العيية اهلل كيأخذ الفائدة؟ "ال.. ال.. اهلل يغنيني عف ىذه الفائدة" قاليا ب
يكمذاؾ لشككة الداىكؾ. لكف لـ تمض أشير ثبلثة حتى عاد شككة الذم يريد أف 
يزرع في رأس صديقو فكرة االستثمار فبيَّف لو بحساب بسيط أنو أخطأ خطأ فادحان 

( 14كأنو خسر خبلؿ تمؾ األشير مبالغ طائمة. "في لبناف مصارؼ تدفع فائدة )
ؾ الخمسة ىناؾ ألخذت عمييا ثبلثة أرباع المميكف بالمائة. يعني لك كضعت مبليين

كؿ سنة، فمماذا تضحي بثبلثة أرباع المميكف؟ إف كاف مف أجؿ الحبلؿ كالحراـ.. 
صدقني.. ىذا حبلؿ زالؿ ال حراـ فيو كال ما يحزنكف... لسبب كحيد: المصرؼ 

ف كاف يعطيؾ فائدتيا.. فما ىي إال ج زء يشغؿ ىذه األمكاؿ، أم يستثمرىا.. كا 
 بسيط مف أرباحو"..

"صحيح!؟ ىك يربح مف أمكالي؟" كبدا ألبي دياب أنو عمى خطأ فعبلن كأف 
شككة عمى صكاب.. "فمف يربح مف أمكالؾ يجب أف تشاركو أرباحو" كمضى في 
اليـك التالي مع شككة الداىكؾ إلى بيركت يضع أمكالو في أعمى مصارفيا فائدة. 

سب متكالية حسابية بسيطة، كشككة يريدىا أف لكف األمكاؿ في المصارؼ تتزايد ح
تتزايد حسب متكالية ىندسية، كمتكالية الشطرنج... ثـ إذا ظمت في مصارؼ 
بيركت ماذا سيستفيد ىك كمكتبو العقارم؟ كعاد إلعماؿ حجتو كشحذ لسانو بغية 
إقناع أبي دياب في استثمار أمكالو بطريقة أخرل... " نشترم عقارات كنبيع.. 

كامميف في السراء كالضراء" لكف أبا دياب كاف مسركران بحسابو في  شريكيف
المصرؼ... فقد اكتشؼ، بحسبتو البسيطة نفسيا، أنو دكف إف يحرؾ ساكنان كدكف 
أف يتعب كيشقى، يمكنو أف يعيش مف فائدة أمكالو عيش الممكؾ". خمسمائة ألؼ، 

 ستمائة ألؼ كؿ عاـ.. ماذا أفعؿ بيا؟"
دياب كقد سألتو أف يعمؿ شيئان بدالن مف قعكده عاطبلن باطبلن قاؿ ذات مرة ألـ 

"انفقي ما يحمك لؾ... اصرفي ما تشائيف... فائدة أمكالي تكفي كتزيد.." كالحقيقة لـ 
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تكف أـ دياب بحاجة لمكثير، ىي الفبلحة التي عاشت طكيبلن عمى مبدأ االكتفاء 
لـ تكف تعرؼ مكضة أزياء  الذاتي، كحاككرتيا عماد اكتفائيا الذاتي، ىي التي

كالحبلؽ شعر كال سيران في كازينك. لكف أـ دياب كانت مشغكلة الباؿ عمى زكجيا 
تكره أف تراه فارغ األشغاؿ... الطبيعة عممتيا أف الخطر كالفراغ فيك سرعاف ما 
يبحث عما يسده.. ناقشت أبا دياب في ذاؾ أكثر مف مرة.. لكنو كؿ مرة كاف 

ىـ يتعبكف أنفسيـ... يكدحكف كيكدحكف، يشيقكف كال يضحؾ "الفقراء كحد
يمحقكف.. لكف األغنياء مثمنا، ما حاجتيـ لمعمؿ؟ أمكاليـ ىي التي تعمؿ... لتعكد 
عمييـ باألرباح". في تمؾ المرحمة شدد شككة ضغطو عمى أبي دياب. في المكتب، 

أف يستثمرا  في المطعـ، في السيارة، شككة يمح عميو أف يشتريا أراضي الحكاكير،
األمكاؿ معان لتتكاثر معان، كاإللحاح مطية الظافريف.. لكف أبا دياب لـ يسمـ بظفر 
صاحبو السمسار العتيؽ الماكر إال بعد أف أخذ ضمانة." في عالـ الماؿ ال ضماف 
كال أماف.. كحدىا الكثائؽ ىي الضماف كاألماف.." كأصبحا بمكجب كثيقة نظامية 

 يكيف في رأس الماؿ كفي األرباح.. النصؼ بالنصؼ..شريكيف في المكتب.. شر 
بعدئذ، بدأت المتكالية اليندسية بالعمؿ.. محضر ىنا، محضر ىناؾ، ثبلثة 
محاضر ىنالؾ.. بيع كشراء.. إلى أف جاءت الصفقة كدخؿ أبك دياب بيتو فرحان 

.. صفقة سأربح منيا المبلييف".  كىك ييتؼ "أكبر صفقة عقدتيا اليـك
كاف شككة قد ىمس في أذنو أف قراران بتنظيـ البساتيف المحاذية قبؿ فترة، 

لنير يزيد سيصدر قريبان..." أال تعرؼ أحدان مف أصحاب تمؾ البساتيف ىناؾ؟". 
سألو بيمس أشد ككأنو يخشى أف يسمعو أحد." كيؼ؟ لي أكثر مف صاحب"، 

ي إلى صاحبو "اذىب إلييـ إذف، نشترم حكاكيرىـ". كذىب أبك دياب في اليـك التال
األقرب "أبي قاعكد" كقد تعمد أف يمبس أبسط ثيابو كأرخصيا، عؿَّ أبا قاعكد يشعر 

 معو بالطمأنينة...
كحدث ما تكقع السمسار الجديد... لقيو صاحبو بالترحاب، بؿ ىش كبش.. 
عرض عميو أف يشترم منو حاككرتو، فقد كره القعكد ببل عمؿ... حف لمعمؿ في 

ما استجاب الرجؿ كقد كجد العرض مغريان لـ يحمـ بو مف قبؿ.  الزراعة... كسرعاف
لكف قبؿ أف يتـ أبك دياب الصفقة، كاف يريد االطمئناف.. "إف لـ يصدر قرار 
التنظيـ خرب بيتنا"، "قمت لؾ القرار جاىز ندفع الساعة السادسة يكقع في السادسة 

يطمئف قمبي." رد  كالربع... أال تصدقني؟" احتج شككة الداىكؾ. "بؿ أريد أف
الشريؾ الذم بات يدارم عيو كثيران فبل ينطؽ الكممة إال بعد أف يتأكد مف قدرتو 

 عمى إخراج حركفيا دكف تمكؤ.
كلكي يطمئف قمبو، ذىب مع شريكو إلى أمانة العاصمة حيث عرفو ىناؾ 
عمى رئيس الدائرة التنظيمية نفسو.... كيؿ خمسيني كخط الشيب فكديو كشاربيو 
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فأ شبابو لكف لـ يشب حبو لمماؿ كلـ ينطفئ جشعو لمرشكة. "متى يصدر كانط
القرار؟ " سألو شككة غامزان، مشيران إلى كرقة قرب يده اليمنى لـ يستطع أبك دياب 
أف يعرؼ فحكاىا. "متى شئتـ" أجابو الكيؿ رئيس الدائرة التنظيمية التي تتكلى 

يـ األحياء الجديدة إلى مباف، تحكيؿ األراضي الزراعية إلى أراض عقارية كتنظ
 شكارع، مرافؽ كحدائؽ..

عمى طاكلة الغداء في كازينك طكيؿ عريض، فاخر باذخ، يربض عمى 
مشارؼ الربكة، عرؼ أبك دياب ما الذم كاف يقصده الكيؿ الخمسيني مف تمؾ 
الميـ، عبلمة جمع الذككر في جكابو ذاؾ.. فقد تحدث الرجؿ الضيؼ عف ضركرة 

دفع.. بغية اإلسراع بإصدار القرار.. ككؿ تأخير يحمؿ الخطر في اإلسراع بال
انكشاؼ األمر... كما تبيف ألبي دياب أف شككة لف يككف الدافع الكحيد، فيناؾ 
أكثر مف عشرة سماسرة كمقاكليف متكافميف متضامنيف سيقتسمكف منطقة التنظيـ 

الداىكؾ احتجاج الجديدة. "لكنو مبمغ كبير؟ خمسة عشر مميكنان؟ "احتج شككة 
الممازح لمكيؿ الضيؼ..  "احمدكا ربكـ.. لـ نطمب ثبلثيف.. المنطقة كاسعة 

 كاألرباح ستككف كبيرة لمغاية.."
ال تكف طماعان كثيران.. تابع شككة احتجاجو الممازح.. لكف سرعاف ما -

 قاطعو الكيؿ رئيس الدائرة.
عمى مني.. كمف كىؿ تحسبني كحدم؟ال.. ال.. أنت تعمـ.. ىناؾ مف ىك أ-

ذا رضينا نحف بحصة الثعمب كالذئب، ما الذم يرضي  ىك أعمى كأعمى.. كا 
األعمى؟ سأؿ مرفقان سؤالو بضحكة كغمزة لـ يكف مف الصعب عمى أبي دياب أف 

 يفيـ مغزاىا.
طكاؿ الغداء دامت المساكمة، فالصفقة كبيرة كزلة كاحدة قد تؤدم إلى خسارة 

كؾ يتقف فف المساكمة اتقانان أذىؿ شريكو الجديد. المبلييف... لكف شككة الداى
كذلؾ، بدا الكيؿ ككأنو ال يقؿ براعة عف خصمو.. كبلىما عمى حمبة صراع 
سقاطو اإلسقاطة القاضية... أخيران أفمح  يداكر كيناكر، يريد اإلمساؾ باآلخر كا 
ر السمسار الداىية في إيقاع الخصـ أرضان، إذ قبؿ بتخفيض الرقـ إلى اثني عش

مميكنان... كلكـ كانت فرحتو شديدة في المكتب كىك يدفع المبمغ لمكيؿ، فقد كفر 
 لنفسو ثبلثة مبلييف.

"عجيب" قاؿ الشريؾ الجديد كىك اليستطيع إخفاء دىشتو: "رئيس دائرة يساـك 
عمنان كدكف استحياء أك خجؿ؟" "كميـ كذلؾ"، رد شككة تساؤلو "مامنيـ إال مف 

.. كلسكؼ أجعمؾ ترل بعينؾ". كلكي يريو شككة بعينو.. بات يأخذه  يرتشي كيساـك
معو إلى ىذه الدائرة أك تمؾ شريكان يريد أف يطمع عمى أسرار المينة. بأـ عينو رأل 
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أبك دياب الكاقع المر: كاف بعضيـ يريد الرشكة نقدان، بعضيـ يريدىا حسابان في 
.. ثيابان كأثاثان. لكف مصرؼ خارج البمد.. بعضيـ الثالث يرضى بيا: ذىبان كحميان 

المفاجأة التي أذىمت أبا دياب أف أحدىـ طمب امرأة... ثـ كانت المفاجأة أشد حيف 
 لبى شككة الطمب كدكف أف يرمش لو جفف.

"سكسك، أنا بحاجة إليؾ... فٌرغي نفسؾ الميمة"، خاطب عبر الياتؼ امرأة 
خبيث ماكر!!" قاؿ في  كاف أبك دياب يسمع باسميا ألكؿ مرة. "داىية ىذا الشككة،

سره كىك يتأمؿ شريكو الذم كاف يتفؽ مع المرأة عمى تفاصيؿ السيرة كالميمة 
كاألجر. "إذف ال مانع لديو أف يككف قكادان!!" كحيف أطمع شريكو عمى مادار في 
رأسو أثناء المكالمة الياتفية، قيقو شككة ضاحكان: "الغاية تبرر الكسيمة يا 

ركعة، إف كانت تكصمؾ إلى غايتؾ"، قاؿ بنبرة المعمـ صاحبي.. ككؿ كسيمة مش
الذم يريد لتمميذه أف يتعمـ بسرعة كببل مناقشة. في الكاقع، لـ يكف التمميذ يناقش 
كثيران، ىك في كؿ صفقة يحضر المساكمة مف البداية إلى النياية، يصيخ السمع 

ديية، كخير ألبي جيدان.. المعمـ بارع في المؼ كالدكراف، ذلؽ المساف، حاضر الب
دياب أف يراقب ما يجرم، يصغي لما يدكر دكف أف يتدخؿ، ذلؾ أف العي غالبان ما 
يقؼ لو بالمرصاد ليربكو أحيانان كيحرجو أكثر األحياف... ىك مقتنع "التدريب ثـ 
العمؿ.. التعمـ ثـ الممارسة." ىكذا قاؿ لنفسو منذ البداية كظؿ عمى قناعتو يشارؾ 

اتو الحمراء التي بات شككة الداىكؾ حريصان أف يأخذه إلييا، صامتان، حتى سير 
 كاف أبك دياب يشارؾ فييا صامتان.

أرض أبي قاعكد بيعت بكامميا، ثـ اشتريت أرض أخرل كبيعت.. سيؼ 
الديف النايفة يعرؼ صاحب األرض.. بيذا األسمكب أك ذاؾ يميد الطريؽ ثـ يأتي 

ع األرض مف جديد لمتعيديف يريدكف أف شككة الداىكؾ فيعقد الصفقة. بعدئذ تبا
يزرعكا كتؿ اإلسمنت في صدر قاسيكف المنحدر مف المياجريف إلى شارع بيركت. 
مع البيع كالشراء، بدا ألبي دياب أف المتكالية اليندسية تجرم سريعان كحبة القمح ال 
تقؼ عند المربع الثاني أك الثالث مف الشطرنج بؿ تنتقؿ سريعان إلى السادس، 

 الثامف، كالعاشر...
لكف ما تراه يحدث حيف تصبح في المربع الرابع كالستيف؟ سأؿ ذات مرة -

 صاحبو شككة فقيقو: 
 مف يحسب يغمب.. اسمع مني ال تحسب أبدان".-
كيؼ ال أحسب؟ ال. ال. الحذر ضركرم يا رجؿ.. فاألمكاؿ التي تأتي اليـك -

 ة مف حذر الفبلح القديـ.تذىب غدان.. قاؿ أبك دياب كىك يتمسؾ بآخر ثمال
األمكاؿ تأتي بغزارة أكبر مف أف يذىب بيا شيء.. حسبؾ أف تظؿ تبيع -
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كتشترم.. كمع البيع كالشراء الربح طبعان، فمماذا الخكؼ؟ كلماذا الحساب كمو؟ 
 عش حياتؾ.. استمتع بأمكالؾ يا رجؿ.

األمكاؿ بعد تمؾ النصيحة صار أبك دياب يستمتع باإلنفاؽ كالبذخ، فقد بدت 
أكثر مف أف يذىب بيا شيء، كما قاؿ صاحبو، كىكذا، بدأ حذره القديـ يتبلشى، 
خكفو مف المستقبؿ يذكب شيئان فشيئان حتى بدا ككأنو قطع رحمة التغير حتى 
النياية. فأـ دياب التي رفض كضع خادمة ليا، كىي مكسكرة الساؽ ال تستطيع 

أف تطمب منو، يدخؿ بفتاة قصيرة الحراؾ، جاء يـك رأت فيو أبا دياب، كدكف 
القامة سمكقية الجسـ، صفراء الكجو، مائمة العينيف، بارزة الكجنتيف ليقدميا ليا عمى 
أنيا الخادمة الجديدة، اسميا ريتا كمكطنيا تايبلند... كعمى الرغـ مف أف ريتا لـ 

إال أنو تكف تفيـ كممة عربية كاحدة كلـ تكف أـ دياب تفيـ كممة تايبلندية كاحدة، 
 كاف عمييما أف تتفاىما... بماذا؟ ككيؼ؟ لـ يكف أحد يدرم.

التغير تناكؿ جكانب سمككو األخرل: خركفان كامبلن بات يرسؿ إلى البيت، 
الفكاكو بالصناديؽ، األرز، السكر، البطاطا.. كميا باألكياس، كلماذا يعذب نفسو 

محاـ... كميـ بخدمتؾ.. بالكيمك كالكيمكيف؟ ىكذا أفضؿ.... الخضرم، البقاؿ، ال
فقط ادفع ليـ.. كأبك دياب يدفع.. يده لـ تعد مغمكلة إلى عنقو كما كانت في 
البداية بؿ ىي مبسكطة كؿ البسط.. كلـ ال تنبسط إذا كانت يد القدر قد انبسطت 

 لو عمى يد شككة الداىكؾ لتدفؽ عميو الماؿ دفقان؟
لعميا خير مف اليد السفمى، إذف في المطاعـ لـ يعد شككة يدفع، كلماذا؟ اليد ا

ليدفع أبك دياب... شارباه صارا ينفتبلف أكثر... كجيو لـ يعد مكمدان ناحبلن... بؿ 
راح يستدير كيتسع.. بشرتو نفسيا راحت تبيض... تجاعيده تمَّسح... لكأف ىناؾ 
يدان تغسؿ البشرة بمبيض سرم، تمسح التجاعيد بمسحة خفية... بؿ حتى عكده 

دأ يمتمئ.. عظامو بدأت تثخف... ككرشو يبرز قميبلن قميبلن، حتى خيؿ إليو الناحؿ ب
ذات مرة، كىك ينظر إلى نفسو في المرآة، أنو بات أكثر طكالن كعرضان، أحمى ىيئة 
كأضخـ قامة... لكف ما دفعو إلى الضحؾ جياران سؤاؿ الراقصة الغجرية ذات ليمة 

 كقد جمست إلى طاكلتو في المقيى.
ؾ شككة في السف؟ عشر سنكات؟ ثـ دىشت كؿ االندىاش حيف كـ يكبر -

 أجابيا شككة:
 بؿ ىك يكبرني بعاميف، بعدئذ لكزه شككة حانقان:-
 أرأيت؟ بت تبدك أكثر مني شبابان كأصغر سنان!!-

 "إنو الماؿ، يجعؿ القبيح جميبلن كالصغير كبيران، البغيض حبيبان، كالبعيد قريبان".
استغراب، ترل كيؼ يفعؿ الماؿ ذلؾ؟ ىك ينظر  راح أبك دياب يفكر ككمو
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إلى المرآة كال يصدؽ.." أحقان تغيرت كؿ ىذا التغير؟ "لكف نظرات أـ دياب، 
مبلحظات أكالده، كبلـ النساء المكاتي بات يتردد عمييف ىنا كىناؾ.. كؿ ذلؾ بات 

اتو يؤكد أف أبا دياب الغني غير أبي دياب الفقير.. شكمو، لباسو، نظراتو، حرك
 كميا تغيرت.. لقد كلد سيؼ ديف جديد.

لكف، ما إف ظيرت نتائج الثانكية حتى عاد أبا دياب القديـ بسركالو كككفيتو، 
 ذاؾ الفبلح الذم ال تتجاكز دائرة تفكيره دائرة حاككرتو.

 أميرة نجحت لكف ليس بالمعدؿ الذم يخكليا أف تدرس الطب، حمميا القديـ،
 ة بمرارة الخيبة.فجاءت حبلكة النجاح ممزكج

العميؾ، أبكؾ يرسمؾ إلى الخارج، تدخمت األـ كقد آلميا أف ترل ابنتيا -
حزينة ساعة ينبغي أف تفرح. ىك غني كباستطاعتو أف يرسمؾ حيث تشائيف 

 لتدرسي ما تشائيف..
حقان، أماه!! تساءلت الفتاة باندىاش ككأف الفكرة لـ تخطر ليا بباؿ، آه!! لك -

 ه فأحقؽ حممي!!يفعؿ ذلؾ يا أما
لـ تكف أميرة تتخيؿ نفسيا إال طبيبة.... كانت تحمـ بذلؾ كتعمؿ مف أجمو... 
نتائجيا ظمت عمى الدكاـ تبشر بالخير... فقط، خبلؿ الصؼ الحادم عشر، كمع 
التغيرات التي جاء بيا ليمة القدر، بدأ نكع مف التراجع... في الثاني عشر عادت 

ف طاقة، لكف كاف ثمة ما يشغميا دائمان، يميييا عف أميرة تبذؿ أقصى ما لدييا م
 الدرس، كجاءت النتيجة أدنى مما كانت ترجك.

اطمئني... أنا سأكممو. ختمت أميا الحديث كىي تشدىا إلييا بحناف األـ -
التي ترل نفسيا في ابنتيا: نجاحان أك فشبلن، فرحان أك ترحان.. لكف لشد ما شعرت 

 كج بعصبية كحنؽ:بالخيبة حيف رد عمييا الز 
 ماذا؟ تريدينيا أف تضيع؟ تمقينيا بيدؾ إلى الذئاب؟-
 أضيع؟ ذئاب؟ ردت الفتاة مف التعجب، أنا ذاىبة أدرس الطب...-
ببل طب، ببل صيدلة، قاطع الرجؿ ابنتو، في أكركبا الفمتاف، اإلباحية، كأنا -

 ال أرسؿ ابنتي إلى حيث الفمتاف كاإلباحية.
باستغراب كنكع مف عدـ الفيـ سألت البنت أباىا. ما أبي ماالذم تقكلو؟ -
 قصدؾ؟
قصدم كاضح... أكركبا، انزعييا مف فكرؾ... فكرم فقط: البنت لمبيت كال -

 حاجة ألف تخرج ىنا، ىناؾ، تعرض نفسيا لممشاكؿ كتقع في الكرطات كالمآزؽ.
 تريد أف تحبسني في البيت؟ بنبرة احتجاج حادة سألت البنت...-
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 تكفرم عمي المشاكؿ.. أريد أف-
 لكنؾ تعمـ: حممي أف أدرس الطب..-
في أكركبا؟ ككحدؾ؟ قاطعيا األب محتدان، ال.. عمي الطبلؽ بالثبلثة -

 التدكسينيا..
 ماذا أفعؿ إذف؟-
ما تفعمو كؿ بنت، بدأ بعصبية كاضحة لكف سرعاف ما كبح نفسو متنحنحان -

بنتي، عكرة ينبغي أف نسترىا، ال أف  متظاىران بالحكمة، ثـ تابع: المرأة حرمة... يا
 نكشفيا لخمؽ اهلل جميعان، نبعثيا إلى أكركبا كحيدة!؟

لكنؾ أنت نفسؾ كنت تشجعني.. ادرسي.. تعممي.. سأرسمؾ إلى -
 الجامعة..
الجامعة.. الجامعة.. قاطعيا األب مف جديد.. ذلؾ كاف أياـ زماف، أياـ -

تتركي.. قمت لؾ ال حاجة بعد اليـك الفقر كالحاجة... لكف بعد ذلؾ أردتؾ أف 
لمدرس، لكنؾ ناكرت كداكرت.. قمت أتركؾ حتى تأخذم الثانكية، أما اآلف كقد 

 أخذتيا، ما حاجتؾ لمدرس كالجامعة؟
 ماحاجتي؟ كيؼ.. أبي؟-
أميرة، رد األب بثقة مف يممؾ كؿ األكراؽ الرابحة في يده، أنت كنت -

كظيفة مصدر رزؽ، أما اآلف كقد تدرسيف لمحصكؿ عمى كظيفة حيف كانت ال
صارت لدينا مصادر رزؽ كفيرة.. صار لدينا ماؿ كثير، فمماذا الدراسة؟ كلماذا 

 الشيادة؟
صحيح، لماذا تتعبيف نفسؾ: دراسة ككجع قمب إف كاف ىناؾ مف يريد -

راحتؾ كيكفر لؾ ما تحتاجيف مف ماؿ؟ تدخؿ األخ ديبك الذم كاف مايزاؿ صامتان 
 ة.حتى تمؾ المحظ

 بؿ أكثر مما تحتاج؟ تابع األب فرحان بمساندة ابنو لو.-
 لكنني أريد أف أكمؿ دراستي، حتى كلك ىنا.. -
كماذا ستدرسيف ىنا؟ تجارة؟ حقكؽ؟ آداب؟ حسف.. كـ سيككف راتبؾ بعد -

التخرج؟ ثبلثة آالؼ!؟ أربعة آالؼ؟ خذم خمسة.. خذم عشرة آالؼ كاقعدم في 
ا بنتي.. اهلل يرضى عميؾ.. السترة خير ماتسعى إليو البيت.. تزكجي كانسترم.. ي

 الفتاة....
كبدا ألميرة أنيا غير قادرة عمى اإلجابة فبلذت بالصمت.. كاف كالدىا قد 
تغير: خمع السركاؿ كالككفية، لبس البذلة كربطة العنؽ، خرج مف الحاككرة، اتسعت 
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ف ماذا غير ذلؾ؟ ىاىي عبلقاتو... بات يذىبإلى المطاعـ كاألماكف الراقية... لك
ذم تراه... الظاىر تغير لكف الباطف ظؿ كما كاف كاألنكى أنو صار قادران أف 

 يتشبثبباطنو ذاؾ كأف يدافع عنو: فقد صار لديو الماؿ..
صحيح... السترة خير ما تسعى إليو الفتاة، تدخمت األـ كىي ترل تمجمج -

أبكؾ كأخكؾ عمى حؽ.. الماؿ ابنتيا كحيرتيا، فاركة يدييا غامزة بطرؼ عينيا، 
 كفير ماعميؾ إال أف تنفقي.. فمماذا التعب كالنكد؟

يسمـ فمؾ.. ىذا ما أريدؾ أف تقنعييا بو.. قاؿ األب ثـ مضى مسرعان -
ككأنما فاتو مكعد، لكف ما إف غادر يمحؽ بو ابنو، كانفردت االبنة بأميا حتى 

 صاحت شبو مكلكلة:
 تريدينني أف أتعمـ!؟ حتى أنت يا أماه!! حتى أنت ال-
 ال... أميرة... أنا حممي أف أراؾ طبيبة..-
 كيؼ تقفيف معيـ إذف؟ كيؼ تساندينيـ؟ احتجت الفتاة غاضبة.-
أنا أردت إيقاؼ النقاش فبل يغضب أبكؾ كال يحتد.. ثـ يقسـ يمينان ال -

 تستطيعيف تجاكزه بعد ذلؾ..
 ة.يعني أنت معي؟ قالت أميرة كقد ىدأت ثائرتيا فجأ-
 بالتأكيد..لكف خشيت أف تشتد العاصفة أكثر فحنيت رأسي ليا إلى أف تمر.-
فكرة!؟ ىتفت أميرة بعد اطراقة مف تفكير، أنت عمى حؽ.. االنحناء -

 لمعاصفة.. ثـ االلتفاؼ حكليا... ىي ذم فكرة عبقرية.
كلكي تنفذ الفكرة العبقرية، كاف البد ليا مف أف تمجأ إلى ذكم الخبرة 

 المشكرة.كأصحاب 
عمي مصباح، قؿ لي ماذا أفعؿ؟ أكاد أجف، ثـ ركت لو القصة مف ألفيا -

 إلى يائيا..
ال... التجني، رد العـ عمى ميؿ ككأنو لـ يفاجأ. أبكؾ يرسمؾ إلى أكربا؟ -

إذف أنت ال تعرفينو... رجؿ يحمؿ ركاسب الماضي كميا كيرسمؾ إلى أكربا؟ 
 كحيدة؟ تتعمـ؟ ال. ال. مستحيؿ..

 ي أريد الطب، أريد العمـ...لكن-
طب.. عمـ.. قاطعيا عميا.. ذلؾ كمو ال يدخؿ في حسباف أبيؾ.. ىك يكره -

 العمـ.. اسأليني.. مذ كاف صغيران كاف يكرىو... فكيؼ تريديف أف يحبو اآلف؟
 لكف أنا أحبو.. أريد أف أتعمـ...-
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 ؾ اإلرادة؟ىنا بيت القصيد.. رد صائحان فرحان، ما الذم تريدينو؟ كىؿ لدي-
 عمي.. أنا أعرؼ ماأريد.. كلدم كؿ اإلرادة.-
 حسف.. إذف.. ال تخشي شيئان..-
 كيؼ، كىك يقؼ في كجيي؟-
أميرة..ىي ذم الحياة..صراع بيف الجيؿ كالعمـ، الظبلـ كالنكر،الشر -

كالخير..كأجمؿ ما فييا أف تخكضي ىذا الصراع..لذة الحياة ىي في الصراع 
رارة كقسكة، فإذا انتصر كاف نصره متعة المتع كلذة نفسو، يخكضو المرء بم

 المذائذ..
صراره فتككف العاقبة مرارة اليزيمة - لكنني أخشى الفشؿ.. أخشى عناده كا 

 كعمقـ الفشؿ.
ليس كؿ ما نريده، يأتينا عمى طبؽ مف فضة.. بؿ كثيران ما ينبغي أف -

نصؿ إلى الكرد، يمسعنا  نقاسي المرارات قبؿ أف نبمغ غايتنا.. يخزنا الشكؾ قبؿ أف
 النحؿ قبؿ أف نصؿ إلى الشيد...

عمي، أنا مستعدة ألف أضحي.. أفعؿ أم شيء كي أتابع دراستي.. فقط... -
 قؿ لي ماذا أفعؿ؟ ساعدني!!

المسألة بسيطة.. يذىب إليو عمؾ، يضغط عميو كيقنعو، تدخمت امرأة العـ -
استكعب مكقؼ الرجؿ الذم كاف التي بدت مستخفة باألمر كمو، فعقميا لـ يكف قد 

حتى األمس بسيطان، ليف العريكة، ىيف اإلرضاء، اليني يطمب مف أخيو المشكرة 
 كالمساعدة..

ال.. ال.. أخشى أف تتعقد األمكر أكثر. قالت أميرة، كىي تتذكر اآلراء -
الجديدة التي بات كالدىا يصرح بيا، كالمكاقؼ الجديدة التي بات يأخذىا تجاه عميا 

نا األخ الكبير، كمكانتي ال أتنازؿ عنيا"، "كاجب الصغير أف يطيع الكبير" "أ
 "ذىبت أياـ مصباح كجاءت أيامي" الخ.

بيدؾ حؽ.. عقب العـ كقد استعرض ىك اآلخر مكاقؼ أخيو، كأنا أخشى -
 ذلؾ أيضان...

 معقكؿ؟ عادت الزكجة تسأؿ كىي ماتزاؿ مستغربة.-
 يقكلكف اليـك "معؾ قرش تساكم في زمف الماؿ، كؿ شيء معقكؿ. أال-

 قرشان، معؾ مميكف تساكم مميكنان؟ "قاؿ العـ كىك يطمؽ تنييدة....
 لكف ىذا غير صحيح... احتجت أميرة بكثير مف االنفعاؿ..-
بالطبع.. ىذا غير صحيح، تابع العـ بنبرتو نفسيا.. عبر التاريخ كانت -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 71 - 

مؾ مف عقؿ كعمـ، ال بما يممؾ قيمة المرء بجكىره ال بمظيره، قدره يقاس بما يم
مف ذىب كفضة.. كالدليؿ عمى ذلؾ، أف التاريخ لـ يذكر سكل العمماء كالحكماء، 
األدباء كالشعراء. أما األغنياء، أصحاب األمبلؾ كاألطياف، الجكارم كالقياف فقد 

 ذىبكا مع أمبلكيـ كأطيانيـ، جكارييـ كقيانيـ دكف أف يذكرىـ أحد.
ر اآلف.. عادت الزكجة لمتدخؿ مف جديد، المفاىيـ لؤلسؼ، القيـ تتغي-

 تنقمب.. لتسكد قيـ المادة كتطغى مفاىيـ التممؾ.
ىذا ما جرنا إليو الغرب.. رد مصباح كىك يصعد زفرة.. رأس الماؿ -

كاالستيبلؾ، حتى غدت قيمة المرء بما يممؾ مف رأسماؿ كما يستيمؾ مف 
 حاجات.
ت الزكجة بما يشبو االستسبلـ كالتنبؤ.. إذف، نحف نسير إلى الياكية.. قال-

 لما نصؿ بعد لكننا نسير .
أنا أعمـ ذلؾ.. أرل بأـ عيني كيؼ يرتفع الكاطئ كينخفض العالي، يسكد -

 الجاىؿ كيذؿ العالـ.. كىك نفسو مايخيفني...
 كىك أمر مخيؼ... ثنت الزكجة.-
أف كفتو بدأت أبك دياب يرل ما يجرم.. تابع الزكج ككأنو لـ يقاطع، يعمـ -

قناعو؟. بنبرة أقكل كجو السؤاؿ  ترجح ككفتي تخؼ.. فكيؼ يمكنني الضغط عميو كا 
 األخير إلى زكجتو لكف دكف أف تترؾ ليا أميرة فسحة لجكاب.

 ماذا أفعؿ إذف؟ أأخضع؟ أأخنع؟-
ال.. ال.. قاؿ العـ كىك يمكح بسبابتو عبلمة النيي الشديد. الخنكع لممستبد -

مايزيده استبدادان كظممان.. أما الكقكؼ في كجيو، مجابيتو، فيي  الظالـ ىك كحده
 كحدىا ما يمكف أف يردعو...

 أنا معؾ.. لكف كيؼ؟ سألت أميرة بكؿ الميفة كالفضكؿ.-
معاف.. ليس - ىك ذا ما ينبغي أف نفكر فيو.. ليس عمى عجؿ... بؿ بتركو كا 

 برد فعؿ بؿ بفعؿ المتأني المفكر...
ؾ ياعماه!! كـ أنا معجبة بؾ!! ىتفت الفتاة كىي تطكؽ يا إليي!! كـ أحب-

 عميا بذراعييا الثمة.
 كأنا كذلؾ!! لكف أكثر ما أريده منؾ أف التسممي قيادؾ لمجيؿ -

 كاألمية ميما كاف الثمف.
ككيؼ تسمـ قيادىا لؤلمية كالجيؿ؟ ىي تفضؿ المكت عمى ذلؾ. عميا، مذ 

عارفو، بفيمو كأخبلقو، مثميا األعمى، عرفت الدنيا، مثميا األعمى، ىك بعممو كم
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 فكيؼ... تقبؿ مثبلن آخر؟
ذلؾ المساء مكثت أميرة في بيت عميا، فقد كانت بحاجة لرؤية نكر، كنكر 

 في الجامعة.
السنة الرابعة صعبة، مكادىا كثيرة كدكاميا طكيؿ، شرحت ليا ابنة العـ -

حديث بيف البنت كالبنت. في كىما تدخبلف الغرفة معان، ربما لتتسنى ليما حميمية ال
المشرحة، المختبرات، قاعات الدرس.. كانت نكر قد ظمت النيار بطكلو إلى أف 
ىدىا التعب، مع ذلؾ ىي سعيدة.. سعيدة بكدىا، سعيدة بدراستيا "مذ كنت صغيرة 
كأنا أحمـ بالمريمة البيضاء ألبسيا كأعالج األطفاؿ".. كانت تقكؿ ألميرة قبؿ أف 

عدادية، "األطفاؿ في ببلدنا يمكتكف، بسبب الجيؿ، الفقر، انعداـ تدخؿ ىذه اإل
 الرعاية، يمكتكف، كعمينا أف نبذؿ كؿ ما في كسعنا لمنع ذلؾ".

كلـ تكف أميرة تممؾ إال أف تعجب بابنة عميا، بؿ كتغبطيا، لكف في ذلؾ 
رجـ المساء فقط أحست بشيء مف الحسد.. "لماذا تتحقؽ رغباتيا كأنا ال؟" لماذا تت

 أحبلميا إلى حقيقة كاقعة كأحبلمي تنكسر؟.
"لماذا ليس لي كالدىا، يفيمني كيتفاىـ معي؟ يتعاطؼ كيحاكر؟" كانت تفكر 

 حيف فاجأتيا ابنة عميا بالسؤاؿ:
 ىو، بـ أنت شاردة؟ فيـ تفكريف؟-

شرحت أميرة البنة عميا المأزؽ الذم ىي فيو ثـ ختمت شرحيا متسائمة كىي 
 فان:أكثر قمقان كتخك 

 كاآلف، مارأيؾ؟-
 رأيي، كما قاؿ أبكؾ: انزعي فكرة أركربا مف رأسؾ..-
 معقكؿ!؟ أنت ابنة عمي نكر تقكليف ذلؾ؟-
أميرة، أجابتيا ابنة عميا كىي تحيطيا بذراعيا، المثؿ يقكؿ: إف أردت أف -

 تطاع فاطمب المستطاع...
ي فقير؟ أال ىو.. ىػ.. ىا.. ىتفت أميرة فرحة، ىا أنت ذم قمتيا.. ىؿ أب-

 يستطيع أف يرسمني إلى أكركبا؟ ينفؽ عمي ىناؾ؟
أميرة.. المسألة ليست مسألة غنى كفقر.. إنفاؽ كماؿ؟ ال.. ال.. المسألة -

ىنا.. كأشارت بسبابتيا إلى صدغيا، مسألة عقمية كتفكير.. نفسية ككعي.. 
فكؽ  كالذىاب إلى أكركبا.. بصراحة، فكؽ مايستطيع عقمو تحممو... أجؿ، ىذا

 المستطاع.
 ماذا أفعؿ إذف؟ أستسمـ كأقعد في البيت بانتظار العريس؟-
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 بؿ تدرسيف في الجامعة.. ىنا..-
 كماذا أدرس؟ تجارة؟ سكرتارية؟-
 بؿ شيء قريب مف حممؾ.. اختصاص يخدمؾ!!-
 أم اختصاص؟ سألت أميرة ككأنما غاب عف ذىنيا كؿ شيء.-
سة عينييا في عيني ابنة اسمعي، أجابت نكر بكثير مف التركيز غار -

 عميا... أنت، كعمؾ مصباح، تحبيف الكيمياء، أتذكريف كـ كنت تردديف ذلؾ؟
 أجؿ.. أذكر... ردت أميرة كقد لمعت عيناىا ببريؽ فرح..-
 إذف، لـ ال تدرسيف الكيمياء، كعبلمتؾ فييا تامة؟-
 أجؿ.. لماذا؟ تساءلت أميرة شاردة مف جديد مستعيدة إلى ذىنيا ماكاف-

يقكلو عميا مصباح عف الكيمياء: " ىذا العمـ الرائع الذم كضع أسسو العرب، 
أكجده كعمـ قائـ بذاتو العرب، كانكا يكمذاؾ يسمكنو السيمياء، ككانكا يحممكف أف 
يستطيعكا بو أف يحكلكا الحديد إلى ذىب، الحجر إلى جكىر.. فأية أحبلـ؟ خالد 

اجمو يجرم التجارب كيقـك باالختبارات.. بف يزيد قضى حياتو كىك بيف أنابيقو كحك 
.. اآلف  ثـ جاء بعده عمماء كعمماء أضافكا كطكركا حتى غدت الكيمياء أىـ العمـك
كؿ شيء كيمياء.. مبادئيا تحكـ حياتنا.. معادالتيا تغير مف معيشتنا كتبدؿ.. 
صحيح أنيا لـ تستطع أف تحكؿ الحديد إلى ذىب كالحجر إلى جكىر، لكف 

ضان أنيا استطاعت أف تصنع ما ىك أىـ مف الذىب.. أف تقدـ ماىك الصحيح أي
أجدل بكثير كأخطر بكثير. لقد استطاعت الكيمياء أف تصنع الحضارة، بؿ 
الحضارة ىي الكيمياء "ىكذا كاف عميا يختـ حديثو، عميا يعشؽ الكيمياء، ذلؾ 

رسة جنبان إلى العشؽ تسرب إلييا منو حتى باتت الكيمياء مادتيا المفضمة في المد
؟" .. ألـ تكف تحمـ بالطب..؟ كما الطب سكل تمؾ العمـك  جنب مع الفيزياء كالعمـك

إم أميرة، مارأيؾ باقتراحي؟ تكممي.. أـ أف القطة أكمت لسانؾ!؟ قالت نكر -
مداعبة ضاحكة كىي تشد ابنة عميا إلييا، آممة أف تدفعيا لمتنفيس عف كؿ مافي 

.  صدرىا مف ىمـك
ـ تشعر بقدرتيا عمى التنفيس حتى أطؿ مأمكف. فيك بقامتو لكف أميرة ل

الفارعة كىامتو المرتفعة، بكجيو النضر، كثغره الباسـ كاف يحمؿ ليا دائمان األمؿ 
 كيشيع في نفسيا البشر كالتفاؤؿ،

العميؾ، قاؿ كقد سمع منيا القصة، عقارب الساعة ال ترجع إلى الكراء -
 كالتاريخ ال يعكد القيقرل!!

 ف عقارب الساعة قد تتكقؼ.. فماذا يحدث لي؟لك-
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 لف تتكقؼ، بؿ ستسجميف كيمياء كتدرسيف.. فقط -
Take It Easy, Take It Easy. 

كتنفست الصعداء.. ىي تعمـ أنو اليقكؿ تمؾ العبارة إال كىك مطمئف ككاثؽ 
مما يقكؿ "بالراحة.. بالراحة" كاف يقكؿ ليا كىي صغيرة ثـ ما إف كبرت كبدأت 

ؼ اإلنكميزية حتى صار يقكليا باإلنكميزية. مأمكف دماغ نشيط، عقؿ فييـ، تعر 
كىك كاثؽ دائمان مف نفسو. يخيؿ إلييا أنو لك كاجو الحيتاف، العمالقة، لظؿ كاثقان مف 

 نفسو.. كاثقان مف انتصاره.
بالحقيقة ىك لـ يعرؼ الفشؿ.. في دراستو كاف المتفكؽ دائمان.. الرياضيات 

ة، كمف الرياضيات اليندسة خصكصان. حممو في ىذه الدنيا أف ينشئ مادتو المفضم
كيبني، يعمر كيشيد. جسر طكيؿ عريض يعمؿ فيو اآلف.. قبؿ أياـ حدثيـ طكيبلن 
عنو، عبر الحارات القديمة سيقاـ ذلؾ الجسر.. بيكت عتيقة ستيدـ، طريؽ عريض 

جاز.. شرياف سيشؽ، غائصان في أعماؽ دمشؽ.. ليصؿ شارع بغداد بشارع الح
لى اليسار آيب، كفي الكسط جسر لمذىاب  سير رئيسي، إلى اليميف ذاىب كا 
كاإلياب أيضان تمر تحتو طرؽ أخرل كممرات، كمأمكف يعمؿ ليؿ نيار، كرشات 

 كثيرة تعمؿ ليؿ نيار.. البناء صعب بقدر ما الخراب سيؿ. 
 مف غرفة الطعاـ ارتفع صكت األـ يدعكىـ إلى العشاء.

!! أسرع مأمكف إلى مصدر الصكت ىاتفان، انقذتنا مف مخالب الحمد هلل-
 الجكع يا أـ!!

لكف قبؿ أف تبدأ العائمة الطعاـ، جاء مف الخارج صكت رصاص: طمقة، 
اثنتاف، ثبلث ثـ انطمقت صرخة ألـ حادة كساد صمت. ىب الجميع مف كراسييـ 

 اريان.مذعكريف ككميـ دىشة كذىكؿ.. فيما اندفع مأمكف إلى الخارج ج
ال.. ال.. ال تخرج  مأمكف، صاحت بو األـ خائفة، ترصد أذناىا أصكات -

ىميمة رجالية، كتحاكؿ عيناىا اختراؽ الجدراف.. لكف مأمكف كاف قد خرج، بؿ 
لحؽ بو األب دكف أف يجرم، فيما راحت ابنتا العـ تسيراف بخطا حذرة نحك الباب: 

دفعيما كالخكؼ يرجعيما... ثـ لـ رجؿ إلى الكراء كرجؿ إلى األماـ، الفضكؿ ي
 تستطع األـ نفسيا إال أف تمحؽ بيما لترل ماحدث.

حيف كصؿ مأمكف إلى الرصيؼ كاف رجؿ ممثـ قد كصؿ إلى دراجة نارية 
تربض في الجانب المقابؿ. امتطاىا فأطمؽ عادميا فرقعة شبت بعدىا كفرس 

 ـ بالطيراف...جمكح. بعدئذ راحت تنيب األرض نيبان، طائرة عمى مدرج تي
التفت مأمكف إلى اليميف، إلى الشماؿ. ىناؾ عند مدخؿ البناء الثاني كاف 
رجؿ ممقى أرضان كقد بدأ الناس يتراكضكف إليو. أسرع مأمكف فرأل الرجؿ الممدد 
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عمى ضكء مصباح الشارع: جارىـ الضابط الكبير، ببزتو الرسمية كنياشينو كقد 
 صار جثة مضرجة بالدماء.

 مسكيف!!-
 يا حراـ!!-
-!!  فعميا ذلؾ المجـر
 لماذا قتمو؟-

راحت التعميقات تترل مف رجؿ ىنا، امرأة ىناؾ، كىـ يتجمعكف حكؿ الجثة 
اليامدة إلى أف طغت عمييا جميعان كلكالت كصرخات كانت تنحدر مع درج المبنى 

 الذم استمقت الجثة عند أسفمو:
 أبي!!-
 حبيبي!!-
 زكجي!!-

يـ بثياب المنزؿ كانكا يركضكف باتجاه الجثة، كقد أـ، بنتاف، كلداف، ككم
اكتشفكا أف الرجؿ رجميـ. كصمت المرأة فألقت بنفسيا عمى الرأس، تمسكو مف كبل 

 جانبيو، البنتاف ألقتا بنفسييما عمى الكتفيف كالكلداف عمى الجنبيف..
الحيرة، الخكؼ، الذىكؿ، اإلشفاؽ، مزيج عجيب مف األحاسيس كاف يسيطر 

حشد الذم اجتمع، كانت الزكجة تنتؼ شعرىا كتكلكؿ، األكالد يبككف عمى ال
كيصرخكف، أكبر البنتيف تشؽ ثكبيا كتزعؽ زعيقان تنفطر لو القمكب، ككاف ذلؾ 
سيستمر بؿ ربما لـ يكف باستطاعة أحد أف يكقفو لك لـ تأت سيارة مطمقة بكقان 

 مخيفان كىي تنيب األرض نيبان...
، شقكا الحشد عمى عجؿ، حممكا الجثة عمى نزؿ بضعة رجاؿ عمى عجؿ

عجؿ رغـ تشبث المرأة كأكالدىا بيا كرغـ كلكالتيـ كصراخيـ، كضعكىا داخؿ 
 السيارة كمضكا ال يمككف عمى شيء...

 كشكشات جانبية، ىمسات خائفة راحت تنداح اثر السيارة..
كؿ خمؽ "المسكيف.. كاف ينزؿ مف سيارتو عائدان مف عممو إلى بيتو كأكالده، ك

اهلل، لكف رجبلن ممثمان كاف يترصده، في المدخؿ.. خمؼ عمكد... بيده مسدس كفي 
قمبو حقد. رصده كىك يغادر السيارة ثـ رصده كىك يقترب.. خطكة خطكة.. فيما 
كانت السيارة نفسيا تبتعد، اقترب، تحرؾ نحكه، كحيف صارا كجيان لكجو، فتح عميو 

ذا الجانب مف الصدر، طمقة في ذلؾ الجانب، النار، طمقة في الرأس، طمقة في ى
 ثـ أسرع يعيد مسدسو إلى مكانو كيركب دراجتو ىاربان".
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بحزف شديد كرؤكس منكسة عاد الجميع إلى البيت... كانت الكلكالت ماتزاؿ 
تدكم في آذانيـ، لكف لـ يكف بمستطاعيـ أف يفعمكا شيئان، فالشرطة، كرجاؿ األمف، 

انكا قد جاؤكا ليفرقكا الحشد كيبعدكا الناس، بالسباب أحيانان الحراس، الخفراء كميـ ك
كبالسياط أحيانان أخرل ككأنيـ ىـ القتمة اآلثمكف. في الداخؿ ساد الصمت برىة مف 
الزمف، صمت الذىكؿ ربما، كصمت الخكؼ كالتكجس ربما... فقط كانت الدمكع 

بامرأتو عبلقة تنساب مف عيني األـ التي كانت تعرؼ الرجؿ جيدان كتربطيا 
 كشيجة:
كيمي عمييا!! ماذا سيحؿ بيا؟ قالت أخيران كىي تمسح دمكعيا منكسة -
 الرأس.
بمى قكلي الكيؿ عميو... ىك الذم مات!! عمؽ الزكج كقد أزعجتو كثيران -

 حركة الشرطة، كالحراس...
مف يمت يسترح.. أما العثرة فعمى مف بقي!! تابعت األـ مف جديد كىي ال -

 ف تتصكر كيؼ يمكف المرأة أف تفقد زكجيا، ىكذا فجأة، كببل مقدمات.تستطيع أ
؟ لماذا فعؿ فعمتو؟ سأؿ مأمكف كىك مايزاؿ في - لكف مف ىك ذلؾ المجـر

، ربما كاف باستطاعتو أف  حالة شديدة مف االضطراب كالضيؽ.. لقد رأل المجـر
جعمو يتميؿ، يمسؾ بو لك كثب كثبتي كنغارك، لكف تباطؤه كربما خكفو ىك الذم 

 يتمفت دكف أف يندفع فيقبض عميو أك يميز دراجتو ككجيو عمى األقؿ...
ربما ىك جندم خدـ لديو فحقد عميو كأراد االنتقاـ منو، ردت نكر كىي غير -

 كاثقة مف ردىا.
 ربما ىي قصة ثأر ريفي. تابعت أميرة مدلية بدلكىا ىي األخرل.-
 األب بعد أف أطمؽ زفرة طكيمة... ال .. ال.. المسألة أخطر مف ذلؾ.. بدأ-
 أخطر، كيؼ؟ سألت األـ كقد اشتعمت فضكالن كحب استطبلع..-
 ىك اغتياؿ سياسي.. في الغالب..-
لكف الرجؿ عسكرم كال عبلقة لو بالسياسة.. قاطعتو الزكجة.. ىك ضابط -

 مشيكر... عسكرم بارع...
س األكؿ مف نكعو، لذلؾ ىك اغتياؿ سياسي... قاطعيا الزكج بدكره، كىك لي-

 بؿ خامس اغتياؿ في الببلد...
 خامس اغتياؿ!؟ تساءلت أميرة باندىاش، ىي التي لـ تسمع بذلؾ مف قبؿ.-
أجؿ.. منذ سنة كنيؼ بدأت حركة االغتياالت.. في ىذه المدينة أك تمؾ.. -

 اغتياالت متباعدة لكنيا مخططة، كالرأس الذم يخطط كاحد...
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 أكلئؾ المنفذكف؟ تساءلت نكر. مف ىك ذلؾ الرأس؟ مف ىـ-
ال أحد يعرؼ ىكيتيـ تمامان، لكف يقاؿ إنيـ متطرفكف.. يستيدفكف الضابط -

 كالطبيب، الميندس كالكاتب...
لكف ما ذنب ىؤالء!؟ صاحت أميرة متعجبة، كىي تنظر إلى مأمكف، -

 الميندس الذم يمكف أف يككف ىدفان ليـ...
اط، أمير األطباء، أحسف الميندسيف، ىذا ماال يعرفو سكاىـ.. خيرة الضب-

 أنبغ الكتاب.. لكأنيا عممية انتقاء لؤلفضؿ، تصفية لؤلدمغة كالعقكؿ.
أمرىـ عجيب!! عمقت األـ ىذه المرة كىي تنتقؿ بناظرييا بيف زكجيا -
 كابنيا...
 ىي فتنة إذف؟ سأؿ مأمكف كقد لمعت في ذىنو فكرة...-
 حرب أىمية...ىذا مانخشاه.. فتنة يقصد بيا إشعاؿ -
 مثؿ لبناف؟ سألت نكر عمى حيف غرة...-
 بالضبط.. لكأنيـ يريدكف أف ينقمكا عدكل الحرب األىمية مف ىناؾ إلينا...-
المعنة عمييـ.. أيان كانكا.. كميما كانكا!! ىتفت األـ بقمب لدعتو النار التي -

 اشتعمت قبؿ قميؿ.
ا العشاء عمى الطاكلة فالفتنة كصاحبيا في النار.. لكف، فجأة لفت نظرى

 فأكممت مشيرة إلى المائدة، مصباح، مأمكف، أيتيا البنات، ىيا إلى الطعاـ.
لكف مف لو رغبة في طعاـ أك شراب؟.. كاف الحديث قد قضى عمى كؿ 
شيية لدييـ، قمَّـ كؿ مالمجكع مف مخالب كأنياب.. ليتركيـ كليس مف شاغؿ 

كالمستقبؿ. لكف في الصباح عاد الشغؿ يشغميـ سكل: االغتياؿ كالفتنة، المخاكؼ 
الشاغؿ ألميرة مستقبميا ىي كمخاكفيا، كحيف رجعت إلى البيت كانت خطة ماقد 

 كضعت..
إم.. أميرة.. ماذا ستفعميف؟ سألت شاىة، التي كانت تزكر أميا، بكثير مف -
 الميفة.
.. أبي ال أدرم.. أجابتيا أميرة بيزة مف كتفييا كرأسيا، كقمب لكفييا كشفتييا-

 يقكؿ، جامعة كدراسة يعني كجع رأس كتعب قمب.
ال... ال.. حذار أميرة يجب أف تدرسي!! يجب أف تكممي تعميمؾ.. أصرت -

 شاىة بحماسة شديدة، غير أف أميرة تابعت كبلميا ككأف األمر ال يعنييا:
 لماذا؟-
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أميرة، أنت تسأليف؟ ال.. ال.. يجب أف تتعممي كي تستقمي.. كي يصبح لؾ -
كيانؾ.. كال تستطيع كاحدتنا أف تككف كذلؾ إال إذا كانت قادرة عمى إعالة نفسيا، 

 مستقمة اقتصاديان...
كأبي، ماذا أقكؿ لو؟ ىك مصر عمى رأيو يقكؿ انو مستعد إلعطائي كؿ ما -

ف أحدان لف يحتاج إلى عممي أك مالي.  أريد مف ماؿ.. كا 
ككني مثمي.. بقرة حمكبان ال.. ال.. اسمعي مني.. ادرسي كاستقمي... الت-

يأتي إلييا الرجاؿ فإذا لـ يجدكا فييا حميبان ذبحكىا مف أجؿ لحميا... اسمعي مف 
 أختؾ. اتعظي منيا، ىي رأس الذئب المقطكع.

شاىة مذ عادت مف شير العسؿ تشكك كتتذمر!! "أنا بائسة، أنا ضحية، أنا 
عسؿ كزفت؟ بعضيـ  رأس ذئب مقطكع". أال يقكلكف الزكاج برميؿ مف طبقتيف:

يمتقي بالعسؿ أكالن لكف بعضيـ اآلخر يطمس في الزفت عمى الفكر، بعضيـ حسف 
الحظ فتككف طبقة العسؿ سميكة كطبقة الزفت رقيقة. اآلخر بالعكس.. طبقة 
العسؿ سطحية فقط رقيقة لمغاية ال يباشر األكؿ منيا حتى تتكشؼ طبقة الزفت 

إف عادت إلى دمشؽ.. كدخمت البيت  تحتيا.. ىكذا كاف حظ شاىة.. إذ ما
االرستقراطي العريؽ.. حتى اكتشفت الزيؼ الفظيع الذم يقـك عميو بنياف العائمة 
كمو: مف الخارج رخاـ كمف الداخؿ سخاـ. األـ أرممة منذ سنكات طكيمة، في أكاخر 
خمسينياتيا، أكؿ الدىر عمييا كشرب كاألخت عانس في أكاخر ثبلثينياتيا ببل 

 ال ماؿ، كالزكاج بحاجة إلى جماؿ كماؿ.جماؿ ك 
كمتاىما التعرؼ إال القشكر كال ييميا إال المظاىر. أـ سمير تفيؽ كؿ 
صباح، ىميا أف تستحـ كتتبرج: ساعتيف تظؿ في حكض االستحماـ: رغكة 
الصابكف المعطر تمؤل الحماـ كمو فقاعات، كصكت المكسيقى، كقد رفعت 

كضجيجان، فإذا ماانتيت مف الحماـ دخمت  المسجمة، يمؤل المكاف كمو صخبان 
مخدعيا. أماـ مرآة الزينة تقضي ساعتيف أخرييف: تحمِّر شفتييا، تصبغ كجنتييا، 
تتكحؿ، تتزيف، حتى تغدك لكحة ألكاف. بعدئذ يأتي دكر الحبلؽ ليسيـ بقسطو في 

ف، رسـ تمؾ المكحة، فمديو التسكم المرأة شعرىا كحسب، بؿ األظافر، أصابع اليدي
أصابع الرجميف، حيث المانيكير كالباديكير كما إلى ذلؾ مف أسماء لـ تكف شاىة 
قد سمعت بيا قط.. األـ سيدة مف سيدات المجتمع المخممي كحيث يككف المخمؿ 
عمى المرأة أف تككف أحسف قطيفة... الخادمة مف المظاىر... إذف عمى المرأة 

تكنس كتغسؿ، كاكتشفت شاىة االرستقراطية أف تحتفظ بخادمة تطيك كتنظؼ، 
أنيـ جاؤكا بيا خادمة. أنامؿ أـ سمير رقيقة ناعمة، ينبغي أال تمس الكيماكيات 
ال اخشكشنت كغمظت، لكف الحاؿ ال تسمح، فمذ ذىبت أراضييـ في  كالمنظفات، كا 
الجكالف كالغكطة كمات األب كمدان كلمدان، تردت الحاؿ كذىبت الخادمة، باعكا 
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مف أراضو كعقارات... لينفقكا!! كاف كؿ ماييـ تمؾ المرأة أف   مابقي في حكزتيـ
تحافظ عمى ذلؾ المظير البراؽ حتى ال يكتشؼ أحد حقيقتيـ. سمير مدلؿ حتى 
اإلفساد، مغركر حتى جنكف العظمة، كىك قبؿ ىذا كذاؾ دمية في مسرح عرائس 

يمبي، ىك خيطيا بيد أمو.. ىي تحركو ىنا، تحركو ىناؾ تأمره يطيع، تشير لو 
يعمـ أنو جمؿ يعيش عمى سنامو لكف ماذا يفعؿ؟ الظركؼ حاربتو.. القمار، 
السياسة، االشتراكية.. أجؿ، لكال االشتراكية لظمت لدم األراضي الكاسعة كالمكارد 
الكثيرة التي تكفر لي عيش البذخ كالترؼ.. آه منيا تمؾ  االشتراكية!! إنيا أس 

نفسو كأماـ اآلخريف، كىك عمى قناعة تامة أف الببلء".. كاف كثيران مايردد ل
االشتراكية ىي التي قضت عمى البقية الباقية مف رصيده كاعتباره. ىك يكره 
العمؿ.. ككيؼ يعمؿ سمير بؾ األدىـ؟ بؿ لك شاء ما تراه يعمؿ؟ ليس في يده 
ؿ عممان، فالمدرسة كانت بالنسبة إليو حمبة يعرض عمييا  صنعة، لـ يحصِّ

نفخ أكداجو كأبطاؿ كماؿ األجساـ. لـ يكف يدرس لكنو كاف ينجح، لـ عضبلتو، كي
يكف يعرؼ شيئان لكنو كاف ينتقؿ إلى الصؼ األعمى.. في الحياة مفارقات عجيبة، 
كلـ تكف تمؾ ىي المفارقة الكحيدة في حياة سمير.. أياـ زماف كاف لدييـ في القرية 

القرية، يركب الفرس، يتنكب الجكالنية فرس شعبلء، ككاف سمير يذىب إلى تمؾ 
الباركدة، يتجند بالرصاص، ثـ يذىب إلى الصيد. الصيد كاف ىكايتو الكحيدة.. كلك 
كاف الصيد عمبلن لكاف باستطاعتو أف يمارسو اآلف.. لكف الصيد ىكاية. ىك ناقـ 
عمى العالـ الذم اليعرؼ قيمة ابف األدىـ، حاقد عمى البشر الذيف اخترعكا نظامان 

راكية، يأخذ مف الغني لكي يعطي الفقير، يرفع مف تحت ليصبحكا فكؽ، كاالشت
 كيحاكؿ أف يجعؿ مف أكلئؾ الرعاة الحفاة العراة، بشران أسكياء.

كانت عائمة سمير قد كصمت إلى قاع المنحدر حيف انتقؿ سيؼ الديف النايفة 
ة منيا إلى شقة المالكي، كسرعاف ماانتشرت في الحي أقكاؿ كأقكاؿ خمصت العائم

كميا إلى أف الرجؿ غني، باع أراضي بالمبلييف، كال يدرم كيؼ ينفقيا، ىك الفبلح 
البسيط الذم كاف حتى األمس ال يعرؼ غير الفبلحة كالزراعة... مؤتمر صغير 
عقدتو األـ كاألخت كاالبف تداكلكا فيو األمر: الجيراف الجدد، لدييـ فتاة في سف 

ـ كاألخت تفتح النافذة أك الباب.. تخرج إلى الشرفة الزكاج.. أكثر مف مرة رأتيا األ
أك تمر في الشارع، تمسح، تنظؼ، تكنس، إذف.. ىي فارغة األشغاؿ، تنتظر 
الزكج الذم يخرجيا إلى بيت الزكجية فمماذا ال يككف سميران؟ صحيح، ىي ال تممؾ 
ذرة مف جماؿ، قصيرة بدينة بعض الشيء، كجييا جيـ السيماء بعض الشيء، 

شرتيا قاتمة مكمدة بعض الشيء، لكف الصحيح أيضان، أنيا يمكف أف تككف قارب ب
النجاة، كسفينتيـ تشرؼ عمى الغرؽ... " ستأتي لنا بالماؿ "قالت األـ بحماسة 
شديدة.... " أبكىا سيدفع لكي يخمص مف بمكل كيذه "ثنت أختيا: كقد يمكت فترث 
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" بأمكاليا منو المبلييف "أجؿ... ىي المنقذة، سمير! " ت ابعت األـ بنبرة الحـز كالجـز
تؤمف لؾ العيش الكريـ، معيا لف تحتاج أنت إلى عمؿ أك تعب كلف نحتاج نحف 
إلى خادمة". كانتيى المؤتمر باتفاؽ كقع عميو األطراؼ الثبلثة، أعقبتو خطكات 
عممية سريعة إلتماـ الزكاج، ذلؾ الذم طارت لو شاىة فرحان، كلـ تحط إال في 

ت حيث العسؿ المذيذ، لكف ما إف عادت إلى دمشؽ، حتى كجدت طبقة الزفت بيرك 
في انتظارىا، كما إف مدت يدىا إلى البرميؿ حتى خرجت سكداء ممطخة... األـ 
تنظر إلييا مف عؿو ككأف بكنا شاسعان يفصؿ بينيما: ثريا كثرل.. شاىة التمانع أف 

ة لمدكس في الذىاب تككف ثرل، لكف أف تصبح ثرل لمكطء كؿ لحظة، ممسح
 كاإلياب، فأمر بدا فكؽ طاقتيا بكثير.

في البداية لـ تأخذ شاىة كلـ تعط.. ىي فرحة بزكاجيا، سعيدة برجميا، كىي 
عمى استعداد لمعمؿ.. في بيت أبييا كانت تعمؿ، ليس في البيت كحسب بؿ في 

مر الحقؿ أيضان، إذف لـ ال تعمؿ ىنا؟ لكف ما إف مضى أكؿ شير حتى بدا األ
.. ىي في بيت أىميا كائف بشرم لو حقكؽ كعميو كاجبات،  يصعب يكمان بعد يـك
لكنيا في بيتيا الجديد كائف عميو كاجبات كليس لو حقكؽ، لو أذف تسمع كليس لو 

 فـ يتكمـ..
ثـ، لشد ما صدمت حيف تكشؼ ليا أف البيت االرستقراطي الذم طمعت 

رىا قامة كعضبلت مجرد جكزة فارغة.. باالنتساب إليو مجرد طبلء، الزكج الذم بي
قشرة خارجية، أما داخمو فينغؿ فيو الدكد.. شيئان فشيئان، بدأت األيدم تمتد إلى 
ماجاءت بو مف ماؿ، ثياب، حمي.. أليست غنية؟ إذف عمييا أف تدفع، أليسكا في 

 ضائقة؟ إذف عمييا أف تفرج تمؾ الضائقة.
تكؼ عف الدفع.. ألـ تفز بأجمؿ الحماة ال تكؼ عف الطمب كعمييا ىي أف ال

شاب في البمد؟ إذف.. لتدفع الثمف.. لكف حتى الشاب الذم كانت تدفع ثمنو راح 
يتغير.. لـ يعد يقعد في البيت.. بؿ راح يتعمؿ بيذا العذر أك ذاؾ.. يغيب أكثر 
كأكثر.. ثـ ما إف دخمت شيرىا السادس حتى بات ال يطيؽ النظر إلى كجييا.. 

أف الحمؿ زادىا بشاعة: جسميا كمو استدار كالبرميؿ، عنقيا غمظ ىي ال تنكر 
كعنؽ بقرة ىكلندية، بشرتيا صارت أكثر قتامة كقد غطتيا طبقة مف الكمؼ 
األسكد، تضاريس كجييا ازدادت انخفاضان كصعكدان حتى باتت األـ تصرخ عمنان: 

 ال تريني كجيؾ في الصباح.. أنا أتشاءـ مف القبح..
تستطيع الرد.. فالحقيقة كاضحة كعيف الشمس، كىي ال  كلـ تكف شاىة

 تستطيع أف تضع عينيا في عيف الشمس.
كضعت شاىة بنتان فازداد الطيف بمة، لـ تكف البنت تشبو أباىا األبيض 
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األشقر، كال أمو الساحرة الفاتنة بؿ تشبو أميا: فمان كأنفان، عيكنان كبشرة.. كبازدياد 
قاء كبؤسان: األـ أشد تسمطان، األخت أكثر قكة، الزكج الطيف بمة ازدادت حياتيا ش

أكثر نفكران، كالكؿ يبغي المزيد مف الماؿ "... لـ يبؽ معي شيء" تقكؿ ليـ فيردكف 
بازدراء... "اذىبي إلى أىمؾ ائتي بالماؿ" ككانت تأتي إلى أىميا: ترجك، تتسكؿ.. 

 ير بالزكاج؟فكيؼ ال تنصح أختيا بأف تتابع تعميميا كتبتعد عف التفك
أميرة تعمـ سبب تمؾ النصيحة، فكثيران ماجاءت أختيا إلييا شاكية باكية، بؿ 
كثيران مافكرت بأف تظؿ لدييـ فبل تعكد.. لكف األـ المشبعة خنكعان المترعة خضكعان 
تقؼ ليا بالمرصاد. "لك طحنكا الممح عمى ظيرؾ ال تتركي زكجؾ.. "الطبلؽ 

ار تمطخ جبينؾ".. "اصبرم.. الصبر يابنتي كصمة عار.. ال تجعمي كصمة الع
 مفتاح الفرج".

لكف صبر شاىة لـ يفتح ليا باب الفرج بؿ جاء بمزيد مف الضيؽ، مزيد مف 
 الحصار، مزيد مف االحتقار فكيؼ ال تمح عمى أختيا:

 تابعي دراستؾ.. ككني سيدة نفسؾ..-
 كيؼ، كأبي يرفض؟ أخكام يعارضاف؟-
لحؿ.. كلكؿ حؿ مشكمة.. ازدادت األخت يجب أف تجدم الطريقة.. ا-

 إصراران، مع ذلؾ اإلصرار لـ تممؾ أميرة إال أف تعترؼ بما اتفقت عميو مع العـ.
تسجميف طبان أكصيدلة؟ عظيـ، لكف كيؼ؟ ىتفت شاىة فرحة، فردت أميرة -

 بالفرح نفسو لكف بما يقارب اليمس.
اص في القبكؿ أنا طالبة شبيبة قمت بدكرات كأنشطة كلمشبيبة حيز خ-

 الجامعي عمي يعرفو كيستطيع مساعدتي فيو:
 إذف.. ال تترددم.. سجمي.. كدكف أف تناقشي أحدان فيككف أمران كاقعان...-
ىذا رأيي أيضان..، ثنت األـ، ثـ التفتت إلى أميرة بحركة خاصة، كال مف سمع -

الجامعية، بدت كال مف درم، ككؿ ما تحتاجينو عندم. كىكذا، حيف ظيرت قكائـ القبكؿ 
 الشبيبة ذات فائدة. صحيح أنيا لـ تستطع بمكغ الطب.. لكف ماليا الصيدلة؟

خفية كدكف أف ينتبو إلييا أب أك أخ قدمت أميرة أكراقيا، ثـ بدأت الدكاـ، بؿ 
 كيؼ يتنبيكف "ككؿ في فمؾ يسبحكف".

ف األب رجؿ أعماؿ كبير... أشغالو كثيرة، كقتو مميء، كليس لديو فراغ لشؤك 
 صغيرة كيذه.

دياب غارؽ في عالمو الخاص، كماعالمو؟ السيارات.. مذ كاف صغيران، كاف 
يحمـ أف يجمس كراء مقكد، يمتطي سيارة ثـ يطير بيف األرض كالسماء. كما أكثر 
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ما حدث أخكتو عف حممو ذاؾ، حيف كانكا يعممكف في الحاككرة يزرعكف الباذنجاف 
أك يحكشكف الممكخية، كلعؿ أكثر ما أسعده،  أكيقمعكف الجزر، يقطفكف البقدكنس،

حيف جاءتيـ ليمة القدر كانفتحت ليـ أبكاب السماء، أنو سيحقؽ حممو ذاؾ.. لكف 
أباه لـ يكف بذلؾ الرجؿ الذم يسارع لتحقيؽ األحبلـ.. "السيارة تبذير كىدر أمكاؿ" 

جد الحجة رد عميو في البداية ثـ.. "ىي خطر كشر"، راح يردد بعد ذاؾ. أخيران ك 
 "أنا أعمـ كـ أنت مجنكف بالسيارات كال أريد أف أخسرؾ".

"أشترم سيارة صغيرة كأعمؿ عمييا باألجرة.. تاكسي أنقؿ بيا الناس كأكسب 
" عرض عميو، فكجد أبك ديبك الحجة المضادة في الحاؿ "كىؿ نحف  المئات كؿ يـك

كأبيع..  تعاؿ اعمؿ بحاجة إلى مئاتؾ ىذه؟ أنا اآلف رجؿ أعماؿ.. أشترم عقارات 
معي". لكف ديبك ال يحب العقارات كال العمؿ فييا، فمضى يسعى في مناكبيا عمو 

 يجد سبيبلن إلى الحبيبة التي يعبد. أخيران كجد السبيؿ في مكتب سيارات،
كاف المكتب قريبان مف بيتو، قديـ العيد قميبلن.. صاحبو في الثبلثينات، لديو 

يعمـ كؿ شيء عف السيارات.. مكاصفات كؿ منيا، لساف ذرب كخبرة كاسعة... 
أسعارىا، معامميا، لكنو ال يممؾ ماالن لشرائيا فيكتفي بالتكسط.. ىذا يريد أف يبيع 
سيارتو، ذاؾ يريد أف يشترم فيكفؽ بينيما. كلو حقو. مرة بعد مرة زاره دياب.. 

رل جمس في مكتبو، حضر صفقات بيع كشراء، كشيئان فشيئان بدأت تتكثؽ ع
الصداقة بينيما إلى أف اقترح عميو الرجؿ "مارأيؾ أف تشاركني؟" "كيؼ،؟" سأؿ 
دياب صديقو الجديد كىك اليكاد يصدؽ.. "اسمع، بدالن مف أف  آخذ سمسرة البيع 
كالشراء فقط، يمكف إذا ما تكفر لنا الماؿ، أف نشترم السيارة، نصمح مافييا مف 

ف الربح الضعؼ أك ثبلثة كربما أربعة أعطاؿ، نحسف مف كضعيا ثـ نبيعيا كيكك 
أضعاؼ" فكر دياب بالعرض مداريان فرحو قميبلن ثـ عقب "فكرة جميمة، ماذا يتكجب 
عمي أنا؟ ماذا تريد مني؟ "  "الماؿ طبعان" رد الرجؿ عمى الفكر.. "كالدؾ غني.. 

تى يمكنو أف يمكلنا برأسماؿ معقكؿ، نشترم بو سيارة... سيارتيف كنبدأ العمؿ، كم
دار الدكالب، صدقني، لف يتكقؼ" ".. صحيح.. أجؿ... نشترم سيارات 
مضركبة.. سيارات عاطمة.. نصمحيا كنبيعيا.. أجؿ لكف كيؼ نقتسـ الربح؟ " 
تابع دياب الحديث ككأنو يكمـ نفسو.. " دياب.. أنت صديقي كلف نختمؼ.. لكف 

لكف دياب لـ يكف يعرؼ  مبدئيان أقكؿ.. الماؿ مقابؿ المحؿ.. كالربح فيفتي فيفتي"
االنكميزية كال األلمانية ففتح فمو مستغربان.. "أقصد النصؼ بالنصؼ" أجاب 
صاحبو عمى فمو المفتكح، كىك يضحؾ ثـ تابع "اسمع.. عميؾ أف تتعمـ شيئان مف 
األجنبي.. فرنسي.. انكميزم.. نحف في عالـ السيارات بحاجة إلى شيء مف 

و إذا ماخمطت لغتؾ العربية ببضع كممات أجنبية... الفرانككأرب.. الزبكف تدكِّخ
يحسبؾ أنؾ أكثر فيمان كشطارة"، كىز دياب رأسو بالمكافقة ليس عمى اقتراحو 
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اآلخر كحسب بؿ عمى اقتراحو األكؿ أيضان.." كـ تقدر رأس الماؿ الذم تحتاجو؟" 
 سأؿ صاحبو مف جديد كىك يفكر بالباب الذم سيدخؿ منو إلى أبيو عمو يحصؿ
عمى المبمغ. "كمما كبر رأس الماؿ كبر الربح.." أجابو صديقو بحماسة أكبر، "ىذا 
مبدأ أساسي مف مبادئ االقتصاد... لكف يمكننا أف نبدأ بثبلثمائة.. أربعمائة 
ألؼ.." أردؼ كىك يريد أف تككف ضربة العمر. فجأة، بدا األمر لدياب ىينان لينان.. 

فسأؿ صاحبو غارقان قميبلن في التفاصيؿ.  لكف كاف البد لو مف معرفة المزيد
"سأشرح لؾ"، أجاب صاحبو راميان بثقمو كذالقة لسانو كميا.. "سيارة البيجك اآلف 
بخمسيف ألفان... األكبؿ بأربعيف... الفيات كذلؾ.. إذف بمثؿ ىذا المبمغ يمكننا أف 

بعض  نشترم ست سيارات أكسبعان".. "صحيح" ثنى دياب عمى كبلـ صاحبو شاردان 
الشيء. "عمى ىذا األساس نعمؿ... كمما كقعت لنا سيارة اشتريناىا كحيف يأتي 
الشارم المناسب نبيعيا، دكف أف نضطر لمتكقؼ... الميـ: استمرار الحركة.. 
استمرار البيع كالشراء.. فذلؾ ببساطة يعني استمرار الربح".. كممة الربح ىي 

ندكقو، كقد أقنعو أف االتجار المفتاح السحرم الذم جعؿ أبا دياب يفتح ص
بالسيارات مشركع استثمارم اليقؿ ربحان عف االتجار بالعقارات. كىكذا، انطمؽ 

 دياب في عالـ عشقو، يشترم كيبيع، يتاجر كيربح، ألـ يدفع لو أبكه؟
أبك دياب يدفع حيف يعمـ أف الدفع سيعكد عميو بالربح... لكنو يدفع أحيانان 

كد عميو بربح. فيد جعمو يفعؿ ذلؾ، كدكف تمكؤ أك تردد، كىك عمى يقيف أنو لف يع
فقط كي ينقذه مف كرطة. كاف الفمؾ الذم يسبح فيو فيد مختمفان، ال عقارات كال 
سيارات.. بؿ ىك فمؾ المرأة... المرأة تسحره، شعرىا يطيح بو، نظراتيا تفتنو، 

و حبو بسمة مف ثغرىا تصيبو بالدكار.. مذ كاف في المدرسة عرؼ في نفس
لمفتيات.. إذ غالبان ما كقفت مدرسة اإلناث حائبلن بينو كبيف إكماؿ طريقو إلى 
المدرسة. كاف حسبو أف يقؼ قرب المدخؿ، يرل تمميذة داخمة أك تمميذة خارجة، 
حسبو أف يرصد الشبابيؾ، يظير منيا كجو أك يمكح شعر... لكف ما إف بدأ الزغب 

لذم بيف فخذيو يتحرؾ، حتى باتت نظرة مف يظير عمى شفتو العميا كذلؾ الشيء ا
أنثى تسمره في مكانو، أممو في أف يممح فتاة ينسيو مدرستو كدركسو، بيتو 

 كحاككرتو، ككاف ذلؾ سبب طرده مف المدرسة قبؿ أف يأخذ اإلعدادية.
ىك ذكي، سريع البديية، حاذؽ المساف، في سيماه شيء مف كسامة تجذب 

ف يكقع في شباكو أكثر مف فتاة، لكف إلى حيف، فمكي الفتيات. بذلؾ كمو استطاع أ
تمشي عجمة الحب البد مف الزيت.. كفيد ليس لديو زيت.. حاككرتو بالكاد تسد 

 رمقو.. ليذا، كاف يصاب باإلحباط تمك اإلحباط.
لكف مذ جاءتيـ ليمة القدر تمؾ، تغيرت حاؿ فيد... صار يجد الزيت، صار 

قيـ عبلقات إلى درجة طمبت بعضيف الزكاج باستطاعتو أف يدخؿ مغامرات كي
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منو. لكف الفتى اليريد الزكاج.. الزكاج ثبات كاستقرار كىك يكره الثبات 
كاالستقرار.. نحمة تريد التنقؿ مف زىرة إلى زىرة.. فراشة تطير مف مصباح إلى 

 مصباح، تحمؽ كتحمؽ...
اطئ في إحدل التحميقات كصمت الفراشة إلى الساحؿ... ىناؾ، عمى ش

البحر كاف فندؽ أزرؽ الكجو أبيض القمب يفرش جناحيو عمى مرفأ قديـ، قدـ 
الفينيقييف، أصيؿ أصالة الكنعانييف. حجارة المرفأ نفسيا تحمؿ نقكشان تحكي عف 
انطبلؽ السفف الفينيقية باتجاه الغرب... حيث قرطاجة، ثـ باتجاه ممالؾ أخرل 

أشبيمية... لكف فيدان لـ يكف يعرؼ عمى الشاطئ الغربي األبعد حيث األندلس ك 
شيئان عف ذلؾ كمو كلـ يكف معنيان بأف يعرؼ... كؿ ما يعنيو أف يسافر، أف يسكح، 

 أف يسبح في البحر... كالبحر مغناطيس المرأة كجاذب األجناس الفاتنة.
ذلؾ اليـك مف أياـ تشريف كاف دافئان مشعان كأنو يـك مف أياـ الصيؼ، ككاف قد 

شاطئ الرممي ذم األمكاج الساكنة... ىناؾ سبح حتى تعب،استمتع ذىب إلى ال
برؤية األجساد العارية، كالسابحات الفاتنات حتى أتخـ ثـ أكل إلى فندقو... متأخران 
أكل.. فالكازينك القريب كاف سخي المائدة، سخي األنغاـ، سخي البرامج. أكؿ 

منيا كغير المطرب،  ىناؾ، شرب، تفرج عمى الراقصات، سمع األغاني، المطرب
ثـ مضى إلى فراشو، منتشيان سكران، مشبعان طعامان فمـ يبلمس الفراش حتى استغرؽ 

 في سبات عميؽ.
في لحظة ما مف ذلؾ الميؿ، أحس فيد بشيء يتحرؾ قربو، بدؼء يسرم في 
أكصالو... "ماذلؾ الشيء؟ ماذلؾ الدؼء؟ "سأؿ نفسو سؤاؿ النائـ ثـ مد يده 

جانبو.. ثمة جسد.. جسد طرم، طرم.. دافئ دافئ.. كما لـ  يتممس الفراش إلى
يحمـ بطراكة كدؼء مف قبؿ.. "أنا أحمـ"  قاؿ لنفسو كىك يتممس الفراش مف جديد.. 
لكف سرعاف ما سرت ارتعاشة في يدده.. كىي تقع عمى لحـ غض بض.. فتح 
عينيو عمى ميؿ كىك ال يصدؽ مايممس كيشـ.. رائحة عطر ما كانت تغزك 

شكمو، مثمما كاف الدؼء يغزك جسده... كمف جديد تممس.. " إنو جسد بشرم.. خي
ىذه ىي الكتؼ.. ىذا ىك الخصر.. بؿ ىك جسد أنثى.. يا إليي!! نيداىا 
حمامتاف تيدالف، حممتاىا حبتا فريز، مؤخرتيا شراع قارب، كلـ يشعر فيد إال كىك 

ثى مكتكمة تنطمؽ مف يمقي بنفسو فكؽ ذلؾ الجسد الطرم الدافئ، ثـ صرخة أن
تحتو.. كيؼ تعرل؟ كيؼ عرل تمؾ األنثى؟ كيؼ كلج فييا طاعنان طعنة الفارس 
الصميدع؟ ىك اليدرم، كؿ مايدريو أف األنثى تحتو صرخت صرخة األلـ 
المكتكمة، ثـ حاكلت التممص كاالبتعاد لكف أنى ليا ذلؾ كيداه تمسكاف بيا، جسده 

مزمة... بعد ذلؾ ال يدرم فيد كـ ناـ غارقان في يطبؽ عمييا حتى لكأنيا بيف فكي م
بحر مف النشكة كالمتعة، لكف شيئان ما أيضان جعمو يستيقظ فاتحان عينيو مف جديد.. 
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ىذه المرة كانت أشعة الصباح قد تسممت عبر شؽ في ستائر النافذة. نظر إلى 
 جانبو فبير ناظراه: "أىي الشمس إلى جانبي؟ أليس ىذا الجسد الغض البض
قطعة مف الشمس؟ " قاؿ في نفسو كىك ينيض عمى مرفقيو يتأمؿ الجسد األبيض 
. "أىي حكرية خرجت إلي مف البحر؟ مبلؾ ىبط مف  الشيي المستغرؽ في النـك
السماء؟ يا إليي أية ىبة سماكية بعثت لي؟ " كمف جديد راح يتأمميا طارفان مف 

تاة بيذا الجماؿ!! فتاة بيذه جديد بأجفانو... "ال.. ال.. الشؾ أنني في حمـ.. ف
الركعة!! " كلكي يقطع الشؾ باليقيف، يفصؿ بيف الحقيقة كالحمـ.. راح يمثـ كتفييا، 

 يتممس نيدييا، بطنيا ثـ لـ يستطع منع نفسو مف أف يمج فييا مف جديد...
ابتسامة طائرة كالفراشة ارتسمت عمى ثغر الفتاة كىي تعطي نفسيا لو ىذه 

دكف تممص، دكف تشنج.. بؿ في لحظة مف الزمف أحس بيا  المرة، دكف صرخة،
ترتعش ثـ ينتفض كؿ مافي جسدىا شاىقة شيقة النشكة. إذ ذاؾ كاف الرجؿ ييمد 
منقمبان بنفسو إلى جانبيا كىك اليشؾ البتة بأنيا حكرية مف حكريات البحر رأت 

مف  نفسيا بحاجة إلى الرجؿ، فخرجت إليو. بمحض إرادتيا جاءت تقضي كطرىا
 الرجؿ.

فتحت الفتاة عينييا، كىي تمد يدىا إليو تتممسو متأكىة آىة المتعة 
 كاالسترخاء.. لكف سرعاف ما فغرت فاىا، كاتسعت حدقتا عينييا.

مف أنت؟ جاء ق صكتيا األنثكم المفعـ نشكة كاسترخاء، ىمسا في البدء، -
 ثـ صراخا فيما بعد.

 قؿ لي مف أنت؟
ئت إلى فراشو تبغيف الحب، رد فيد بكثير مف التمعثـ أ... أنا... الرجؿ الذم ج-

 ككأنو ال يدرم مايقكؿ لحكرية بحر تسأؿ في الكقت الذم كاف عمييا أف تجيب.
أسرعت الفتاة تتممس مابيف فخدييا، تنظر إلى الفراش تحتيا، ثـ تصرخ كقد 

 أفزعتيا بقع الدـ الحمراء، 
ي؟ أيػ....ف كيؼ جئت إلى فراشي؟ أنت لست عريسي أيف عريس-

 عػ....ريػ......سػ......ػي؟
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سبعة أياـ بسبع لياؿ، ظؿ العريس الذم لـ يكف عريسان طريح الفراش: ضماد 
عمى عينو اليسرل يحجبيا عف الرؤية كثبلث لصقات أك أربع مكزعة بيف جبينو 
كذقنو كقد تحكؿ كجيو إلى خارطة الشتباكات دامية بيف قكتيف ضاربتيف مف قكل 

لحرب كالدمار.. يداه، رجبله، جسده كمو تحكؿ إلى ميداف يحمؿ آثار المعركة ا
 الدامية.

فعمى صرخات العركس أفاؽ العريس كفي الحاؿ اكتشؼ غيابيا. بقفزتيف أك 
ثبلث تبع مصدر الصكت، فتح الباب، فكجد العركس حكاء تحاكؿ كضع كرقة 

 يا.التكت، ىامة بالفرار كىي ترل أف ذلؾ اآلدـ ليس آدم
لحظة مف الزمف كقؼ الثبلثة فاغرم األفكاه، جاحظي األعيف ككأنما أسقط 

 في أيدييـ، ال يدركف مايقكلكف، ال يدركف ما يفعمكف...
بعد ذاؾ طار كؿ ما اختزنو العريس ليمة دخمتو مف شراب ككحكؿ، ثـ ما إف 
فتح فيد عينيو كأغمضيما حتى كجد غريمو قد تحكؿ إلى ثكر ىائج ينطح، 

ب، يرفس كال يفرؽ بيف ذكر كأنثى. حاكؿ فيد أف يمنع عف نفسو الرفس يضر 
كالضرب، لكنو لـ يستطع، فالثكر ذك قكة خارقة لعمو ىك نفسو ذاؾ الذم ىاجـ 

 تمكز، حبيب عشتار، فأكدل بو إلى باطف األرض.
اختطفت عركسي!؟ اغتصبتيا؟ قسمان، عظمان، ألذبحنؾ!! كاف يصيح كىك -

 كيركؿ كأنما تممكتو نكبة مف جنكف.يضرب كيرفس، ينطح 
أرجكؾ!!! اسمعني!! افيمني!! كاف رد فيد الكحيد كقد تكـك عمى نفسو في -

الزاكية يحاكؿ اتقاء الضربات كحسب، فالثكر اليائج كاف قد بث في أكصالو رعبان 
فكؾ مفاصمو كأقعده أرضان. العركس نفسيا كانت تتمقى الضربات كىي تحاكؿ 

اآلخر دكف أف تجرؤ عمى الصراخ لكأنيا كانت مدركة لخطئيا  إبعاد عريسيا عف
 راضية أف تعاقب عميو.

كرسي الخيزراف تكسر عمى رأس فيد، الجركح تفتحت في أنحاء كجيو، قكائـ 
الكرسي نفسيا راحت تتكسر عمى جسده، كلـ يعد باستطاعتو التحمؿ فانطمؽ 

 صكتو يستنجد كيستغيث.
كيداكم، يقطب كيضمد بعد أف رفض فيد اثر النجدة جاء الطبيب يمسح 

الذىاب إلى المستشفى. لكف طكاؿ أياـ سبعة لـ يستطع الحراؾ مف فراشو لكأف 
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 مدحمة مرت عمى جسده.
رغـ المسكنات كاألدكية، كاف األلـ يمسؾ بو إمساكة الغكؿ اليائؿ يرصو فبل 

جمده يدعو يناـ.  كاف يشعر ككأف في جكفو سكاكيف. ىؿ اخترؽ قرنا الثكر 
كدخبل أحشاءه فتمزؽ منيا ماتمزؽ كانجرح ماانجرح؟ دقائؽ مف المذة مقابؿ أياـ 
مف األلـ.. أىذا ىك ثمف المذة؟ "أم قدر!؟ أم حظ!؟" كاف اليفتأ يمقي بالبلئمة 
عمى القدر كالحظ كىك يفكر بالكرطة التي كجد نفسو فييا. فقد تبيف لفيد أف الفتاة 

رية بحر كال مبلؾ سماء، بؿ ىي عركس جاءت التي كجدىا في فراشو ليست حك 
تقضي شير عسميا في الفندؽ أزرؽ الكجو، أبيض القمب، كلكي يحتفي عريسيا 
بيا أقصى احتفاء، أقاـ ليا مأدبة عامرة بكؿ مالذ كطاب مف طعاـ كشراب.. كأس 
منو ككأس منيا ثـ كأس منيا ككأس منو حتى دار برأسييما الشراب كاستغرقا في 

 يؽ قبؿ أف يتسنى ليما حتى تأدية الشعائر المقدسة لميمة الدخمة...سبات عم
حاجة بشرية ما دفعت العركس إلى االستيقاظ في الميؿ، خرجت خارج الغرفة 
كىي شبو نائمة، ثـ عادت كىي شبو نائمة، لكف بدالن مف أف تدخؿ غرفتيا، دخمت 

 غرفة فيد ثـ انسمت إلى جانبو ككؿ ظنيا أنو ىك العريس.
ف العريس ال يصدؽ. ىك مصر عمى اتيامو بأنو اختطؼ عركسو، بأنو لك

استخدـ الحيمة كالخديعة الغتصابيا، فيما العركس تبكي كتنكح عمى بكارتيا التي 
 فضيا رجؿ غير رجميا، عمى الفضيحة التي سببتيا لنفسيا. 

العريس نفسو في حاؿ مف اليياج كالغضب لـ يتكقفا قط: "أدفع مافكقي 
لكي آخذ الفتاة التي أحببت فيأخذىا غيرم؟ أشرب ألفرح كأستمتع فينقمب  كماتحتي

فرحي حزنان كاستمتاعي ألمان؟ أم قدر!! أم حظ!! "كاف اليفتأ يصرخ كيصيح ىك 
اآلخر، يشكك كيتذمر، فالمشكمة عكيصة كالقضية أعقد مف أف تحؿ. كيؼ يقرب 

غيره؟ في الكقت  فتاة ضاجعيا سكاه؟ كيؼ يبقي عمى عركسو كقد صارت عركس
ـى يتخمى عنيا كىك يحبيا؟ كيؼ يرمي بيا كىي كؿ أحبلمو؟ مف ضفاؼ  نفسو ًل
 الخابكر جاء بيا ليقضيا شير عسميما عمى شاطئ البحر فماذا فعؿ بيما البحر؟

ليس البحر مف فعؿ ذلؾ بؿ الشراب... ردت عميو كىك يشكك مكشكان أف -
نا ال يتحمؿ الشراب.. لكنؾ ألححت.. ينكح.. قمت لؾ لسنا معتاديف الشراب.. كبل

 اشربي.. اشربي.. كرحت أنت تشرب كتشرب حتى أضعنا أنفسنا...
ىك يشعر بالذنب.. صحيح الفكرة كانت فكرتو.. لكف مف كاف يتصكر تمؾ 
النياية؟ مف كاف يعمـ أنيا ستفيؽ في الميؿ لقضاء حاجة فتخطئ في العكدة إلى 

 غرفتيا؟
أنت شبكتنا فخمصينا... قاؿ محتدان كىك يبحث عف كالحؿ؟ قكلي ما الحؿ؟ -
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 حؿ.. 
أنا لـ أشبؾ أحدان كال أستطيع أف أخمص أحدان.. ردت العركس باكية كقد -

باتت عمى يقيف أنيا أسكأ عرائس األرض حظان.. فمذ أفاقت ذلؾ الصباح عمى 
ـ عريس غير عريسيا كفي فراش غير فراشيا كالحيرة كالحسرة تنيشاف قمبيا، األل

كالندـ يفتتاف ركحيا.. عريسيا  اليستطيع االقتراب منيا كالرجؿ الذم صار رجميا 
طريح الفراش ميشـ محطـ.. سبعة أياـ بسبع لياؿ كىي كحيدة في غرفتيا.. 
تأكؿ.. تشرب، تناـ كحيدة، كمع مف تناـ يا ترل؟ عريسيا الشرعي أـ عريسيا 

رت زكجتو كلـ تكف كذلؾ؟ الفعمي؟ مف كانت زكجتو كلـ تصر كذلؾ، أـ مف صا
 مفارقة!! ككاف البد مف االحتكاـ لمف يحؿ المفارقات.

 استمع قاضي الشرع لمقصة ثـ أفتى:
ما قاـ عمى باطؿ فيك باطؿ، كاالستمرار في الخطأ خطأ أشد كأفدح.. ليذا -

 ينبغي إصبلح الخطأ حيثما كقع...
 الذم العريس أؿس يحدث؟ لـ شيئان  كأف ،ماذا تعني؟ أعيدىا زكجتي؟ ىكذا-

 غيظو.. يكظـ أف يستطيع كال الغيظ صدره يمؤل
 كذلؾ.. ىي كالقانكف بالشرع قرانؾ... عمييا عقدت امرأتؾ ىذه يابني!!-
 ىي تحتممو ما بقدر كزره أنت تحتمؿ خطأ ىك بؿ عمد.. عف تفعمو لـ كمافعمتو
 نفسيا...
 قاتؿ.. خطأ فادح.. خطأ لكنو-
 كقانكنان... شرعان  مكثقان  افقر  عقد يمغي ال ىك ذلؾ، مع-
 حامبلن؟ خرجت إف ماذا كالكلد؟-
 أسبلفنا... ماسنو ىذا لمفراش.. الكلد-
 أتحمؿ أف أستطيع ال صمبي!؟ غير مف كلد ذلؾ.. تحمؿ أستطيع ال ال..-
 فيو. الشؾ مجرد

 باليقيف. الشؾ اقطع-
 جديد. مف المغتاظ العريس سأؿ كيؼ؟-
 ذلؾ.. ظير حامبلن  كانت فإف تقاربيا.. ال يـك مائة تبقى-
 المرأة. أعجبتو كقد مقاطعان  فيد تدخؿ القاضي؟ سيدم يـك مائة ننتظر كلماذا-
 الساعة... عمييا قراني أعقد عنيا ليتخؿَّ 

 نفسو منع يستطيع كال أسنانو عمى يصرؼ كىك العريس رد خسيس!! كقح!!-
 بالكاد. إال عميو اليجـك مف
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 استعداد عمى لكنني أخطأت أنني أعمـ أنا الخطأ.. إصبلح أريد أنا بؿ-
 أعطيو يريد الذم كالتعكيض أتزكجيا القاضي سيدم فميطمقيا الخطأ.. إلصبلح

 فنخرج تعكيض.. مف مايشاء لو أقدـ أف كبإمكاني كثيرة أمكالي غني، رجؿ أنا لو...
 ضرار.. كال ضرر ال

 معقكلة رةالفك لو بدت كقد العريس القاضي سأؿ يابني؟ قمت ماذا ىو!!-
 أيضان..
 أك الطريقة بيذه التكمـ مف القاضي ياسيدم امنعو قمت المعنة..!! عميو قمت-
 رأسو... ىشمت
 نخرج حبلن  أقدـ أنا حريز، حرز في أنو الكاثؽ بنبرة فيد رد رأسي؟ تيشـ كلماذا-

 اترؾ لمعركس.. األمر دع القاضي.. سيدم يقبمو لـ فإف الكرطة... ىذه مف كمنا بو
 الخيار.. حرية ليا

 ماذا عركسو، تعد لـ التي عركسو إلى ناظران  كالمذىكؿ ردد الخيار!!؟ حرية-
 امرأتي ىي صاح، ثـ سره في تساءؿ الرجؿ؟ ذلؾ اختارت إف ماذا عني؟ تخمت إف
 عنيا... أتخمى كلف

 أياـ. كعشرة أشير ثبلثة تنتظر إذف-
 ياسيدم... أنتظر-
ف ىك، جياكيتزك  أنت تطمقيا حامبلن  خرجت فإف-  عادت كذلؾ تكف لـ كا 
 كال فيو استئناؼ ال مبـر الشرعي القاضي حكـ ليرة... ألؼ مائة لؾ كدفع زكجتؾ
 أشير ثبلثة بعد ثانية جمسة في يمتقكا أف عمى الثبلثة األطراؼ قبمو كقد تمييز،
 حقان، غني كالده ليرة؟ ألؼ بالمائة يأتي كيؼ فيد؟ يفعؿ ماعساه لكف أياـ... كعشرة

 بالعشرة لكف أحيانان  يدفع ىك ربح؟ أك مردكد دكنما ىكذا المبمغ، ىذا مثؿ أيدفع كفل
 أف لفيد يخيؿ بؿ جكىره.. إلى يدخؿ لـ آنيان  عرضان  اليزاؿ غناه لكأف ألفان.. كالعشريف

 أنو بعد يصدؽ لما "أتراه نقير.. شركل يممؾ ال فقيران  مايزاؿ ككأنو أحيانان  يتصرؼ أباه
 منشغؿ الباؿ ميمـك دمشؽ إلى طريقو في كىك يتساءؿ فيد فكا كبير؟" غني

 الخاطر.
 جعمتيا درجة إلى طاؿ قد كاف فغيابو الخاطر، منشغمة أيضان  الباؿ ميمكمة أمو
 كيؼ؟ يكمان؟ عشريف لكف ىناؾ.. مسافران  ىنا، راحبلن  يغيب.. كاف أنو صحيح تقمؽ..
 شيء كؿ ترل حنكنان  أما و،قبمت احتضنتو، شيء... كؿ فنسيت عائدان  رأتو كأيف؟

 تفحصت ماإف ثـ كالحناف... فيو أمكمة ال زمف في فمكلو مطاردان  حنانيا، يحاصر
 مفران  يجد لـ لكنو ناكر حاصرتو، راكغ... سألتو، كجركح، ندب بقايا رأت حتى كجيو
 عمى فيحصؿ أبيو إلى جسران  أمو مف يصنع ألف يخطط كىك أخيران  االعتراؼ مف
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 مايريد.
 إالـى  لكف الصباح، ذلؾ الحقيقة عرؼ حيف نفسو ىك بيت مثمما أمو بيتت
 بالحقيقة؟ األب تكاجو لـ إف الخبلص كيؼ كرطة؟ في كابنيا االنبيات

 مف كثيرة بعمميات قاما قد كابنيا األـ كانت حتى يـك المائة تنتو لـ كىكذا،
 أرغى كماج، باأل ىاج الحقيقة. لو يكشفا أف قبؿ كالتفاؼ دكراف كمناكرة، تمييد
 المبمغ. كدفع الكاقع لؤلمر رضخ النياية في لكنو كأزبد

 كتعكيضان  الخابكرية لمعركس "شرفية" المبمغ دفع قد دياب أبك كاف إف لكف
 الفيمبينية؟ الخادمة ميرنا، "شرفية" يدفع تراه فمف المفجكع لعريسيا

 الذم لعظـفا البيت، بخدمات القياـ عمى قادرة غير باتت قد دياب أـ كانت
 تظمع دياب أـ غدت حتى انكمش لكأنو كاف كما يعد لـ لكنو الزمف مع جبر كسر،
 استدارت كزنيا، ازداد نفسو الكقت في غش. عمى قائمتيا جبرت كشاة تمشي حيف

 بطنيا إف بؿ األرض، إلى تصؿ أف قامت، إف لتكشؾ، حتى كتضخمت عجيزتيا
 ال قاعدة ىي بنفسيا؟ تفعؿ ماذا ة...ثبلث تكائـ فيو أف لك كما كينتفخ يتسع راح

 تتحرؾ..
 منذ كثير.. كالطعاـ الطعاـ.. تحب إنيا ثـ القعكد عمى أجبراىا الكسؿ ثـ الكسر

 قميؿ الغالب في ككاف عزيزان  كاف األياـ، تمؾ لكنو، الطعاـ، تحب كانت صغرىا
 فمماذا تنكعان  كأكثرىا المأككالت أطايب فينالؾ اليـك أما النفس.. إلى مقيتان  األصناؼ

 لذة األكؿ ستأكؿ... إذف مارزقناكـ"، طيبات مف "كمكا سبحانو يقؿ ألـ تأكؿ؟ ال
 أخرل؟ متعة ىنالؾ يكف لـ إف فكيؼ المتع كمتعة المذائذ

 دائمان، غائب فالزكج يمتع. ما كؿ مف أقفرت الحياة أف أحيانان  تشعر دياب أـ
ف  كذلؾ فيو.. مكاف ال قمبو فيو، اغفر  ال كقتو آخر، مكاف في دائمان  عقمو حضر كا 

 أنيس. ال ك أنس ال البيت.. في كحيدة ىي لتظؿ يتفرقكا.. حتى يفيقكا إف ما األكالد
 أيضان، األنس أجؿ مف بؿ فحسب، الخدمة أجؿ مف ضركرية الخادمة تعد لـ كىكذا،

 كالكحدة. بالكحشة دياب أـ تشعر فبل
 التفاىـ لغة فكانت العربية التعرفاف اككمتاىم التايبلندية أعقبت سيرلنكية خادمة
 ذكاء تممعاف مختمفة...عيناىا الفيمبينية الفتاة ىذه لكف الكممات. مف كالقميؿ اإلشارات

 كضاءة بشرتيا في ميتة. سمكة كعيني الجامدتيف العينيف ذات السيرلنكية تمؾ عكس
 كانت لبف مف لحسة المسكدة. القاتمة التايبلندية تمؾ بشرة بعيد أك قريب مف تشبو ال

 أكثر قامتيا يجعؿ كاف الجسد في امتبلء كبعض القمب.. مف قريبة سيماىا تجعؿ
 فتعممت قبؿ، مف الخدمة مارست خبيرة، ىي ثـ لبلنتباه... لفتان  أكثر ككفميا جاذبية
 معيا التفاىـ دياب أـ عمى السيؿ مف بدا درجة إلى ىناؾ مف كعبارة ىنا مف جممة
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 اإلشارات. كصنع األيدم يؾلتحر  تضطر أف دكف
 تنتقؿ التفتأ كالنشاط، الحيكية ممؤىا فميرنا دياب، أـ أحبتيا األكلى األياـ منذ

 ماتشاء تنفخ. تطبخ، تكنس، تمسح، طمب.. بعد طمبان  ممبية غرفة، إلى غرفة مف
 كذكاء. فيـ كبكؿ الخادمة تفعمو السيدة

 لـ إذ  جيدان.. ذلؾ ترل بديا أـ اآلخريف، مف التقرب في أيضان  بارعة ميرنا
 ذكاؤىا، حيكيتيا، البيت. في أساسيان  عضكان  أصبحت حتى أشير عمييا تمض
 ابنيا أف دياب ألـ بدا فشيئان  شيئان  ثـ العائمة... كد لكسب تكظفيا كانت كميا براعتيا
 أيضان.. الميؿ في بؿ كحسب النيار في ليس البراعة تمؾ عف يستغني يعد لـ الصغير

 غرفتيا، يدخؿ المطبخ، إلى يذىب ميرنا، عف يبحث حتى البيت يدخؿ إف ما إذ
 رقيؽ.. قميص سكل عميو كليس الغرفة تمؾ مف ينسؿ دياب أـ رأتو ليمة كذات

 ستقتمؾ غرفتو، إلى بو لحقت كقد ىامسة، لو قالت نفسؾ، دناءة ستقتمؾ-
 أبدان!!! منيا يشبع ال الذم الرجؿ أييا المرأة..
 شيئان.. ترم لـ أنؾ تظاىرم !أرجكؾ! أماه!!!-
 تكرطنا أف تريد العركس، تمؾ مع الكرطة تمؾ تكفؾ ألـ لؾ!! تبان  أتظاىر!؟-

!؟ مشاكؿ؟ ينقصنا ثانية؟ مرة فمبينية خادمة مع  ىذه كشأنيا.. الفتاة دع ىمـك
 كبضع ساعة طكاؿ تخجؿ!؟ أال تستحيي!؟ أال فقرىا.. ضعفيا.. تستغؿ المسكينة
 بيا.. اإلمساؾ يمكف ال الجمد زلقة سمكة كيزكغ، يركغ كىك ...تقرعو ظمت الساعة
 يتكسؿ: راح أخيران 

 أقسـ حتى يناـ تدعو لـ لكنيا أرجكؾ.. أنـ.. دعيني نعساف.. تعباف أنا أماه..-
 ذلؾ بعد الفتى كبدا جديد. مف الفمبينية الخادمة يقارب لف أنو المغمظة، باأليماف ليا،

 بأيمانو. متمسكان  قسمو عمى حريصان 
، فذات كذلؾ.. يكف لـ دياب لكف ...  في ميرنا كانت النيار، عز كفي يـك
 في صار قد التكاسؿ كاف بعد.. غرفتيا مف تحركت قد األـ تكف كلـ تنظفو.. الحماـ
 تنظؼ، الخادمة خرجت؟ إف تفعؿ كماعساىا سريرىا، في تظؿ ساعات دميا..
 راحتيا؟ عف السيدة تبحث ال فمماذا تطيك.. تككم، تغسؿ،

 ىميمات جاءتيا ثـ الحماـ.. في يتكقؼ المسح بصكت دياب أـ أحست فجأة
 كاف الحماـ،.. إلى سارت كرفؽ كببطء فراشيا، مف نيضت متثاقمة كغمغمات..

 شادان  ذراعيو بيف ميرنا يحتضف دياب رأت تمؾ المكاربة الفتحة كمف مكاريان، الباب
 غضب صيحة خصرىا، إلى تنكرتيا ترفع ليسرلا يده راحت فيما شفتييا، مقببلن  إياىا

 لـ درجة إلى مسرعان  خارجان  دياب بعدىا لينسؿ شيء كؿ فأكقفت دياب أـ أطمقتيا
 أف دياب أـ اكتشفت حيف كقعت الكبرل الطامة لكف تكبيخو. أك لكمو معيا تستطع
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 دياب... كأخيو فيد مف دائرة أكسع كنشاطيا الفمبينية الخادمة تمؾ براعة
 نيضت شديد.. بعطش أحست كعادتيا، القيمكلة فترة تناـ ككانت أصيؿ، ذات

 حيف كصكتان.. حركة سمعت إليو تصؿ أف قبؿ لكف المنيؿ.. تبتغي فراشيا مف
 أبك ىناؾ، أك ىنا كالعادة األكالد الجامعة، في أميرة ميرنا.. غير أحد يكف لـ نامت
 الحركة تمؾ يصدر مف "إذف اـ..األي ىذه مايعكد كنادران  الغداء، إلى يعد لـ دياب

؟ " تساءلت أـ دياب كىي تتقدـ بحذر.. الصكت آتو مف غرفة ميرنا.. كالصكت
أصاخت السمع جيدان فعرفتو.. إنو ذلؾ الشخير كالنخير الذم يصدرىما أبك دياب 
في كضع معيف.. أـ دياب تعرفيما جيدان.. لكف أيعقؿ ذلؾ؟ بحذر شديد اقتربت 

رنا... ىناؾ رأتيما معان آدـ كحكاء متعانقيف متشابكيف، ك ىك الزكجة مف غرفة مي
يشخر كينخر... "يا إليي!! ماذا أفعؿ؟ " تساءلت كقد تسمرت حيرة كعجبان لحظة 
مف الزمف ثـ تراجعت.. تكاد تتعثر بشحميا كلحميا، إلى أف ألقت بنفسيا عمى 

 الفراش كقد نسيت العطش كالماء.
غرفة ميرنا، كضعت في يدىا رزمة مف  ذلؾ المساء، مضت الزكجة إلى

نقكد، ىامسة في أذنيا بأنيا لـ تعد بحاجة إلييا كأف عمييا أف تبحث عف بيت آخر 
تخدمو. لـ تحتج ميرنا كلـ تعترض، لكف ما إف بدأت ترـز حاجاتيا حتى رآىا 
دياب.. دياب تحدث مع فيد.. فيد كدياب استفسرا عف السر، ثـ بدا االستغرب 

ف عمى كجيييما معان إلى حد جعميما كتمة كاحدة متراصة في كجو األـ كاالستيجا
 التي أعطت األمر... ثـ بدأ اليجـك المعاكس.

كيؼ تطرديف خادمة مثؿ ميرنا؟ احتج دياب منتفخ األكداج، مف أيف سنأتي -
 لؾ بكاحدة مثميا، ذكاء كنشاطان كبراعة؟

عميو األـ كىي تغرس  كلؾ عيف تتكمـ؟ أكصمت بؾ الكقاحة ىذا الحد؟ ردت-
 عينييا في عينيو عمو يستحيي عمى نفسو...

أية كقاحة؟ أم عيف؟ عـ تتكمميف يا أماه.. ميرنا خادمة ممتازة كلف نجد -
 بديبلن ليا...

بالطبع، لف تجد بديبلن ليا.. لكف كيؼ يمكنني أف أتحمؿ مايجرم.. الحراـ -
 في بيتي.. الزنى في عقر دارم..

اطعيا فيد ىذه المرة، ماىذا الكبلـ؟ زنى، حراـ، ال.. ال.. أماه!! أماه!! ق-
 القرآف الكريـ قاؿ..

اخرس، صاحت بو األـ المؤمنة التقية مقاطعة إياه، ال تجمب ذكر القرآف -
 عمى لسانؾ...

لكنو قاؿ "كادفعكا ليف أجكرىف" كنحف ندفع ليا أجرىا، إذف ىي حبلؿ -
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 لنا...
يا، تعممكف أنيا عزالء بغير سبلح بؿ ىك حراـ كأنتـ تستغمكف ضعف-

 فترغمكنيا عمى فعؿ اإلثـ كالخطيئة.
بؿ ىي تفعؿ ذلؾ بمحض إرادتيا.. رد دياب ىذه المرة، نحف ال نرغميا -

 أبدان.
مع ذلؾ، ىذا ال يجكز، قاطعتو مف جديد.. في ىذا البيت ال أسمح باإلثـ -

 كالخطيئة. 
األمر غير ذلؾ!! بؿ ىك بمنتيى اثـ!! خطيئة!! عاد فيد لممناقشة.. أماه!! -

 البساطة.. أنا ببل زكج.. كىي ببل زكج..
لكف سرعاف ماشردت.. عقميا ذىب إلى األب، شيء ما كاد يصيح بو 
"كأبكؾ أىك ببل زكج؟ " لكنيا تكقفت آخر لحظة.. فالدافع الذم جعميا تنسحب 

فتفضح، متظاىرة بعدـ رؤية شيء، مؤثرة أف تدعيا في القمب تجرح كال تخرج 
منعيا مف أف تصارح ابنيا بالحقيقة. الفضيحة صعبة كفضح األب أصعب 
الفضائح... "ماذا سيقكؿ عنو دياب إف عرؼ؟ كيؼ سينظر إليو فيد إف سمع؟ 
.." ىي ال  ال.. ال.. ينبغي أف يبقى في عيكف أكالده األب المبجؿ كالرجؿ المحتـر

لؾ الغسيؿ صمتت بانتظار تطيؽ أف تنشر غسيمو الكسخ، كلكي ال تضطر لنشر ذ
 أف تحاسب الخاطئ األكبر.

.. فراشيا قتاد كعيناىا جمر، تطبؽ أجفانيا  طكاؿ ذلؾ الميؿ لـ تستطع النـك
فبل تحتمؿ سكل لحظات.. النار في الحدؽ فتنفتح األجفاف مف جديد كيتقمب 
الجسد الممتمئ شحمان كلحمان عمى فراش الشكؾ.. مرافعات كخطب كانت تجكؿ في 

نيا رغـ أنيا لـ تدرس القانكف كلـ تعرؼ القراءة كالكتابة. بخار يتراكـ في ذى
جمجمتيا كالبد لو مف أف يتحكؿ إلى سحاب ثـ مطر تريده أف ينصب عمى رأس 
أبي دياب.. صحيح لـ ترد أف تسيء إليو أماـ ميرنا أك تفضحو أماـ األكالد... 

اجيو بالحقيقة عمو يرتدع فبل لكف بينيا كبينو ال تستطيع أف تسكت... يجب أف تك 
يعكد إلى فعمتو أبدان. متأخران كعادتو جاء، ال مباليان بدا لكف ما إف بدأت لكميا حتى 

 انفجر صائحان كقد عاكده العي:
اسسػ. سمعي.. أنا أفعؿ ماأشاء.. ألـ يقؿ سبحانو "كانكحكا ما طاب لكـ مف -

 النساء مثنى كثبلث كرباع؟"
الزكجة الميددة التي انتظرت طكيبلن تمؾ المحظة  لكف بالحبلؿ.. قاطعتو-

 كالتي كاف ليا ذات يـك دالة كسطكة.
كىي حبلؿ.. ألـ يقؿ سبحانو "كما ممكت أيمانكـ" كىي ممؾ أيماننا، -
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 نطعميا، نسقييا، نؤكييا كندفع ليا ماالن..
 لكف ىذا حراـ.. حراـ تمارسو كحبللؾ في الغرفة الثانية..-
أطيب ذلؾ الحراـ كأبشع ىذا الحبلؿ!! قاؿ بما يشبو حبللي!! آه!! ما -

 اليمس ككأنو يكمـ نفسو.
 ماذا تقكؿ؟ ردت كىي تفتح عينييا عمى سعتيما غير مصدقة ماتسمع...-
أقكؿ.. أتحسبيف نفسؾ ماتزاليف امرأة.؟ انظرم إلى شحكمؾ كلحكمؾ -

كيؼ احتممتؾ طيات.. طيات.. ال.. ال.. لـ يعد باإلمكاف احتمالؾ.. بؿ ال أدرم 
.  حتى اليـك

 سيفك!؟ صاحت األـ خائفة كقد طار كؿ مافي رأسيا مف حجج كمرافعات..-
.. منذ الميمة - اسمعي حفيظة.. عاد مشيران بسبابتو إشارة األمر الصاـر

 فصاعدان.. كؿ منا يناـ في غرفة.
 سيؼ الديف!! شيقت بمزيج مف االستيجاف كالتكسؿ.-
يف.. قسمان، لف تجمعنا بعد ىذه الميمة غرفة نـك ال سيؼ الديف كال محيي الد-

كاحدة.. كأحست أـ دياب بما يشبو طعنة خنجر في صدرىا كىك يصفؽ الباب 
خارجان.. "يا إليي!! ماذا فعمت؟ ماذا أفعؿ؟ " راحت تتساءؿ كىي تمقي بنفسيا 
عمى سريرىا عاصرة رأسيا بيف راحتييا. لـ يعد الفراش قتادان كال الحدؽ جمران 
فحسب بؿ بات القمب نفسو ناران تشتعؿ. "قد خسرت زكجؾ!! كمف أجؿ مف؟ 
خادمة فمبينية!! حفيظة!! أم خطأ ارتكبت؟ لماذا لـ تغضي النظر؟ لماذا لـ 
تتجاىمي األمر كمو؟ ىك سيد البيت كىك القيـ الحاكـ، اآلمر الناىي، فكيؼ 

 تحاسبينو؟ كيؼ تعرضينو لمميانة؟"
نيض أمة خاضعة، رافعة الراية البيضاء، ترل كفي الصباح تجد نفسيا ت

ميرنا قد فكت رزميا كأعادت ثيابيا إلى خزائنيا كمضت تعمؿ في مطبخيا 
 كعادتيا فبل تنبس ببنت شفة.

العالـ يتغير.. بسرعة كبيرة يتحرؾ كعمى نحك ال تستطيع أـ دياب متابعتو.. 
شيء ينحدر، يتردل، ىي ترل بعينيا كؿ شيء يتغير كال تدرم لماذا أك كيؼ؟ كؿ 

دكف أف تستطيع إيقافو أك االحتجاج عميو. الباطؿ يفرد جناحيو كيطير عاليان، 
فارشان ظمو ممتدان ىنا كىناؾ كىي ترل كتسمع.. صندكؽ عجائب غرائب تصير 

 الدنيا كىي التممؾ إال أف تتفرج.
في كؿ رغمان عنيا تتفرج: فيد ابنيا البسيط المسكيف يغدك األلعباف البيمكاف، 

يـك لو مغامرة، عشرات النساء يتصمف بو، يردف ضرب المكاعيد معو... ديبك ذلؾ 
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البميد األجكؼ يصبح تاجر سيارات، بؿ بات يحدث أباه عف مغتربيف كمشكىي 
 حرب يستكرد سيارات باسميـ كيبيعيا ثـ يربح مئات اآلالؼ...

ة بعد أف ىك عصر السمسرة، زمف المقاكالت كالكساطات، قالت ليا أمير -
أبدت األـ استغرابيا مف صندكؽ العجائب ذاؾ، كؿ شيء يخضع لمنطؽ 
الصفقات كالمساكمات، الربح كالخسارة، فبل تستغربي إف كاف أخي أك أبي يجمعاف 

 الماؿ أكداسان أكداسان....
لكف كيؼ؟ مف أيف تعمما؟ احتجت األـ التي كانت تعرؼ زكجيا ككلدىا -
 جيدان.

لعصر.. دخبل عالـ السمسرة.. كالبد أنيما يممكاف ىما مف رجاؿ ىذا ا-
 صفات السماسرة الناجحيف فيو.

 صفات السماسرة؟ كماىي ىذه الصفات؟-
عقمية العصابة.. نزعة النيب كالسمب.. قطؼ ثمار مايتعب في إنتاجو -

اآلخركف، إطعاـ التسعة ألكؿ العشرة، اآلخركف كميـ أعداؤؾ، كحبلؿ سرقتيـ 
 كاستغبلليـ...

عقكؿ!؟ أىذه صفات السماسرة؟ أىكذا صار أبكؾ كأخكؾ؟ قالت األـ كىي م-
 تزفر زفرة الحسرة كالحرقة.. 

أجؿ، ىكذا، ككؿ شيء معقكؿ يا أماه!! فيد، دياب، أبي، كميـ يرددكف: -
في عصر السماسرة إما أف تككف سمساران أكال تككف!؟ أال تريف كيؼ بدأ الناس 

كف جمكدان جديدة، فمماذا ال يككنكف مثميـ؟ ىذا يتغيركف!؟ يسمخكف جمكدىـ كيكتس
 مايرددكنو دائمان؟ أكال تسمعينيـ؟

 بمى.. أسمعيـ، قالت كىي تزفر مف جديد.-
عمي مصباح قاؿ لي أمس: شيئان فشيئان تسيطر عمى الناس نزعة -

االستيبلؾ... كمانزعة االستيبلؾ؟ تشييء اإلنساف، تحكيمو إلى مجرد سمعة تباع 
 تيا بما تساكم مف ماؿ.... أتفيمينني يا أمي؟كتشرل، قيم

تشيػ...يئ.. ردت األـ متمعثمة متسائمة، سمعة، استيبلؾ؟ ماىذا الذم -
 تقكلينو، أميرة؟

 لست أنا مف يقكلو. إنو عمي مصباح..-
 عمؾ مصباح نجـ عاؿ يا بنتي.. ال يبمغو فيمي..-
يشكك لؤلسؼ، ذلؾ النجـ العالي بات ينزؿ.. تصكرم.. عمي صار -

 كيتذمر!؟
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 يشكك؟ مف أم شيء؟-
مف أف التغير نحك األسكأ كاألسكأ، مف أف الفساد يستشرم.. القيـ تنعكس، -

المفاىيـ تنقمب فيصبح الشريؼ العفيؼ حماران كالنياب المحتاؿ شاطران، مف تمؾ 
الشعارات المطركحة: "اسرؽ، انيب، لحؽ حالؾ، " "عسكرية دبر رأسؾ"، "كف 

 كف"..منافقان أكال تك
لكف أميرة اضطرت إليقاؼ استرساليا كىي ترل األـ فاغرة الفـ لكأنيا أماـ 

 صندكؽ دنيا يعرض عمييا عجائب غرائب.
أميرة نفسيا تشعر ككأنيا أماـ صندكؽ دنيا يعرض عمييا عجائب غرائب، 
لكنيا آلت عمى نفسيا أف ال تبدم استغرابان.. أف تتعمـ بسرعة كتتكيؼ بسرعة. مذ 

جامعة، آلت عمى نفسيا أال تظؿ تمؾ الفتاة الغرة التي ال تعرؼ سكل دخمت ال
المدرسة كالبيت، الطاعة كالدرس. األـ تشعر أنيا كبرت.. خبلؿ سنة كاحدة كبرت 

 سنيف، فكيؼ حدث ذلؾ؟
منذ اليـك األكؿ في الجامعة أحست أميرة ككأنيا تخرج مف تحت الماء، بات 

أف تنعـ بالنكر، الدؼء، رحابة األمداء... لـ باستطاعتيا أف تتنفس مؿء رئتييا، 
يعد ىناؾ تمؾ البذلة الخاكية بإشاراتيا الحمراء كالصفراء، كقبعتيا المقيتة... ىي 
تمبس ماتشاء، حرة كالنسيـ، أبكاب الجامعة مفتكحة تدخميا متى شاءت تخرج منيا 

حددة كتفتح متى شاءت، ليست كتمؾ األبكاب في ثانكيتيا السابقة تغمؽ في ساعة م
في ساعة محددة، عمييا حراس كالجبلكذة يسمقكنؾ بسياط نظراتيـ كيشككنؾ 

 بشكاظ أسئمتيـ... حتى الجدراف كاطئة ال تكحي لؾ باألقفاص كالسجكف...
الجامعة عالـ مختمؼ، الطالب يختار، بمؿء حريتو يختار، يحضر 

رية؟ أميرة تمتيـ المحاضرات، يغيب، ذاؾ شأنو، كتمؾ حريتو، فأية متعة ىذه الح
الحرية التيامان.. تشعر أنيا فراشة تطير.. في سماء مشرقة صافية، دكف حدكد كال 
قيكد... زميبلت.. زمبلء.. ككؿ منيـ عالـ جديد يمكنيا أف تستكشفو... أف تفتح 
مغاليؽ أبكابو كتدخؿ فتعرؼ مالـ تكف تعرفو مف قبؿ.. في المدرسة الثانكية، لـ 

. ىنا فتياف أيضان ىذا أسمر، ذاؾ أشقر، بؿ ثمة الزنجي القادـ يكف سكل الفتيات..
 مف غابات أفريقيا... كىي تحادثيـ كيحادثكنيا... إحدل زميبلتيا استنكرت ذلؾ:

 مالؾ كماليـ؟ نحف شيء كالشباف شيء آخر، دعييـ كشأنيـ..-
 لكف أميرة ردت مبتسمة:

اذا تفرقيف؟ ثـ لـ تكمؿ نحف زمبلء.. كالزمالة ال تفرؽ بيف شاب كفتاة، فمم-
النقاش فقد كانت تعمـ أنو ال فائدة مف مناطحة الصخرة، كالصخرة ىي ذلؾ 
الحجاب الذم تضعو الفتاة عمى كجييا فيشكه حتى رؤيتيا... عميا مصباح كاف 
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قد نبييا "حذار مف المتزمتات المتعصبات فيف محدكدات اآلفاؽ شائيات 
ا مصباح كتطبقو "ككني طبيعية، منطقية، التفكير".. أميرة تسمع مايقكلو عمي

 عقبلنية،.. ال تتحكـ بؾ عقدة نفسية كال تفكير مشكه"..
"كما التفكير المشكه؟ " سألتو أميرة حينذاؾ كىي ترغب في مزيد مف المعرفة. 
"إنو تفكير الرجؿ الشرقي المغرؽ في شرقيتو، تفكير الحريـ المغرؽ في حريميتو... 

 ذريو... ".كبلىما مشكه خاطئ فاح
أكثر ما يسعد أميرة أف تزكر عميا في المكتب فتقتنص معو لحظات الفراغ 
القميمة لتسألو كيجيب، يحدثيا كتسمع.. لكف ما أكثر ما كانت تمتقي بو في ممرات 
الجامعة كطرقيا، فتمسؾ بذراعو كتسير معو، يتحادثاف كيتحاكراف. ىك منبع ثر 

. تسمعو أميرة كال تشبع... لكأنو يعزؼ ليا أنغامان لؤلفكار الجميمة كاآلراء الباىرة..
 ساحرة..

في كثير مف األحياف تشعر أنو يحؿ محؿ أبييا "ككؿ فتاة بأبييا معجبة" إذف 
لـ ال تككف معجبة بو؟ في السراء، في الضراء، في كؿ ظرؼ كحاؿ يمكنيا أف 

؟ ألـ يكف رأيو تمجأ إليو، ألـ تفعؿ ذلؾ حيف بدا أف أباىا يعارض دخكليا الجامعة
سديدان، حيف قاؿ ليا: "اتبعي معو سياسة األمر الكاقع، افرضي عميو األمر فرضان 
يقبؿ كيرضى.. ىك أخي كأنا أعرفو". كذلؾ ما حصؿ.. جاءت إلى الجامعة حاممة 
أكراقيا دكف أف تقكؿ ألبييا أك أخكييا.. ثـ حصؿ العـ مصباح بطريقتو الخاصة 

 يرة طالبة في كمية الصيدلة...عمى االستثناء، فأصبحت أم
بعد شيريف أك أكثر عرؼ األب أف ابنتو تذىب إلى الجامعة كتدرس 
الصيدلة، لكنو كاف فرحان بصفقة رابحة أنجزىا، مشغكالن بصفقات كاعدة بالربح 

 سيعقدىا، فمكل عنقو كمضى حتى دكف أف يعمؽ.
كصميا بسيارتو إلى عميا معيا، فمماذا تخاؼ؟ كؿ يـك تراه.. تزكره في مكتبو، ي

 البيت كال يضف عمييا بنصيحة أك رأم... ذات يـك كجدتو مكتئبان حزينان.
 ىو.. مالؾ عماه؟-
قبؿ قميؿ عدت مف تشييع الدكتكر، رئيسنا كأستاذ القانكف األعتؽ في -
 جامعتنا.
 رئيس الجامعة مات؟-
جارنا.. بؿ اغتيؿ اغتياالن.. قتمو أكلئؾ المتطرفكف الذيف قتمكا العميد، -

 أتذكريف؟
 لكف، لماذا؟-
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ىكذا السؤاؿ.. لماذا يستيدفكف األدمغة في ىذا البمد؟ لماذا ال يقتمكف إال -
نخبة المجتمع عممان كثقافة، فكران كفيمان؟ قاؿ بانفعاؿ كحزف شديديف، ثـ تكقؼ 
لحظة قبؿ أف يستأنؼ، يخيؿ إلي أف يدان خفية كراء ىذا كمو.. مؤامرة خطيرة 

 اننا كمجتمعنا.. تقضي عمى رجاؿ العمـ فيخمك الساح لمجيؿ...تستيدؼ إنس
 كىؿ ينقصنا جيؿ ياعماه؟-
ىذا ما يحزنني.. نحف بالكاد نحبك عمى طريؽ العمـ.. الجيؿ يعشش في -

ذا مانبغ أحد بيننا أك استطاع أف يشؽ طريقو  كؿ مكاف مف أرضنا منذ قركف، كا 
أف نحميو بميجنا، أف ندافع عنو بكؿ في مياديف العمـ كالمعرفة، كاف مف كاجبنا 

 غاؿ كرخيص، ال أف نقتمو كنغتالو... ىذه مؤامرة خطيرة... ىذه جناية عظمى...
كحزنت أميرة حزف عميا عمى رجؿ العمـ الذم اغتيؿ، مع ذلؾ حاكلت أف 

 تخفؼ عنو.. أال يحاكؿ ىك أف يخفؼ عنيا؟
 ذات مرة رآىا تبكي، سأليا فعرؼ السبب.

ظاـ، كأىـ ماعمى اإلنساف أف يتعممو في الحياة ىك احتراـ في الحياة ن-
 النظاـ، قاؿ ليا مربتان كتفيا كىما يعبراف حديقة الجامعة إلى مكتبو...

 لكنيا بضع دقائؽ.. أيطردني مف أجؿ بضع دقائؽ؟ -
 مع ذلؾ ىك تأخر عف الدرس كالتأخر يعني اإلخبلؿ بالنظاـ.-

ة نفسو كىي تحمؿ باقة كرد.. شاردة في مرة أخرل كجدىا تعبر ممر الحديق
 حالمة.
 أميرة!؟ فاجأىا كىك يمسؾ بيا مف ذراعيا مشيران إلى الباقة، ماىذا؟-

ترددت أميرة قميبلن قبؿ أف تجيب.. تريد استعادة نفسيا مف شركدىا كفي 
الكقت نفسو تتساءؿ أتكذب عميو أـ تصدؽ لكنيا قررت لمتك: "بؿ أصارحو 

 بالحقيقة".
 شاب، قالت لو بقدر غير قميؿ مف الحياء اصطبغت لو كجنتاىا.ىدية مف -
شاب.. قدـ.. لؾ.. باقة كرد؟ قاؿ بيف المازح كالجاد كىك يخطؼ منيا باقة -

الكرد ثـ يخرج مف بيف أغصانيا بطاقة في غبلؼ.. فتح الغبلؼ فإذا بكرقة كتب 
 عمييا:

 سيرل إلى معبكدتي الزاىرة
 ياباقة الزىر

 عاطرةعاطرة تيدل إلى 
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 عطران إلى عطر
 ال المكت أخشاه كال اآلخرة

 كساعة الحشر
 فساعة مع ظبيتي الساحرة

 تغني عف العمر
 اهلل!! اهلل!! ماىذا؟ الفتى عاشؽ؟ ىتؼ كقد انتيى مف قراءة البطاقة.

لـ ترد أميرة، بؿ كيؼ ترد كقد تحكلت كجنتاىا إلى بركتي دـ. كاف الفتى قد 
ككاف قد حاكؿ محادثتيا أكثر مف مرة، لكنيا كانت  تقرب منيا عدة مرات مف قبؿ،

في كؿ مرة تزكر عنو أك ترد باقتضاب... ىي تريد أف تككف طبيعية، كىي مع 
زمبلئيا جميعان ىكذا، يتحادثكف.. يتبادلكف اآلراء في ىذه المادة أك ذاؾ الدرس 
. فحسب. لـ يكف أحد منيـ قد حاكؿ مغازلتيا، فكميـ يعرؼ حده كيقؼ عنده..

كحده ىذا الطالب كاف ينظر إلييا نظرة خاصة بؿ تشعر بو أحيانان يبلحقيا، في 
الندكة، في الطريؽ، في الحديقة... تمؾ الظييرة، كىي تخرج مف الدرس، متعبة، 
شاردة، فاجأىا باقترابو... ثـ فاجأىا بباقة الكرد يقدميا ليا كىك يغمغـ... كممات 

قاؿ "أرجكؾ"... اقبمي مني ىذه الباقة" لعمو قاؿ  سريعة لـ تفيـ منيا شيئان... لعمو
 "لـ أجد سكل ىذه الباقة ىدية أقدميا لؾ".

 إم... لـ تقكلي لي.. مف الفتى؟ زميمؾ؟-
 ال.. ال.. بؿ الحقيقة أنا ال أعرفو.. لعمو مف كمية اآلداب.. لعمو شاعر...-
كىك يمسؾ  بيدؾ حؽ.. األطباء كالصيادلة ال يتقنكف صنعة الكبلـ، ثـ تبسـ-

بيا مف ذراعيا اليسرل إلى مكتبو حيث كاف عمييا أف تقدـ تقريران كامبلن كشرحان 
مفصبلن، فالعـ مصباح مازاؿ يحمؿ في أعماقو بقايا الرجؿ الشرقي الذم تعنيو 

 كثيران ابنة أخ ىي بمثابة ابنتو.
 ال.. ال.. ال تخؼ.. ابنة أخيؾ في حرز حريز، قالت أخيران كقد أدركت أنو-

 يسأؿ لمتحقؽ.
 
 ىكذا أريدؾ.. دائمان في حرز حريز!!-
 لكف ماذا أفعؿ بمثؿ ىذا الشاب؟-
 أشيحي بنظرؾ عنو.. ال تعيريو اىتمامان..-
 لعمو صادؽ العاطفة.. يشعر فعبلن بالحب..-
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ليس اآلف كقت الحب يابنتي.. اآلف كقت الجد.. أنت في أخطر مراحؿ -
ؾ لبنة لبنة، كحب كيذا ليك كعبث.. فكيؼ الحياة، تشقيف طريقؾ، تبنيف مستقبم
 يجتمع الجد كالميك؟ البناء كالعبث؟

ككاف عمى أميرة منذ ذلؾ اليـك أف ترفع جدرانان في كجو كؿ اله كعابث. 
مكادىا كثيرة كعمييا أف تدرس.. الفحص حشرىا في زاكية قاتمة، تريد أف تعبره 

يا فرصة لمغازلة أك ليك... بؿ بنجاح.. ىي تسير الميؿ كتناـ النيار، فبل تتاح ل
كال حتى فرصة لمشاركة أميا ىمكميا كمشاكميا.. إنو التغير العجيب الذم يطاؿ 

 كؿ شيء، سنة لمحياة كنامكسان لمطبيعة...
أختيا شاىة خضعت لنامكس الطبيعة ذاؾ، األـ ترل كـ تغيرت أيضان 

تاة خفيفة العقؿ التي فتغمغـ متنيدة "سبحاف مغير األحكاؿ!!" لـ تعد شاىة تمؾ الف
تطيرىا نسمة ىكاء، تقكؿ مايخطر بباليا دكف حسباف أك تفكير، كلـ تعد تمؾ الفتاة 
التي تطمؽ قيقياتيا عاليان لسبب كدكنما سبب، حتى نظراتيا إلى الناس لـ تعد 
نظرة الغٌرة البسيطة، بؿ باتت مؤلل بالريبة كالشؾ مشبعة بالحذر كالتكجس.. حبيا 

رثرة لـ يعد كما كاف.. باتت شاىة تأتي إلى أميا مثقمة بطيئة الخطا... لمكبلـ كالث
حيف كانت حامبلن كانت األـ تعزك بطئيا إلى حمميا لكنيا كضعت جنينيا ككاف 
بنتان أيضان، مع ذلؾ ظمت تمشي بتمؾ الخطا البطيئة المتثاقمة كلـ تعد قيقياتيا 

كفي عينييا رماد جمر انطفأ قبؿ تمؤل البيت، بؿ ىي دائمان ساىمة، مطرقة، تفكر 
 األكاف.
مالؾ شاىة؟ سألتيا أميا ذات أمسية صيفية كىما تجمساف عمى الشرفة.. -

 أنت ال تعجبينني!!! دائمان مطرقة، دائمان ميمكمة: مابؾ يابنتي؟
مابي؟ ردت كىي تطمؽ زفرة حرل، بؿ ماالذم ليس بي؟ أنا بائسة يا أماه!! -

 أنا شقية!! 
 ة؟ كيؼ؟ فضفضي لي.. احكي لي..بائسة!؟ شقي-

 لكف ماذا تحكي شاىة كاليمـك كثيرة كثيرة؟
كانت البنت الثانية قد جاءت ضغثان عمى إٌبالة فمـ تعد حماتيا كابنة حماتيا 
تخاطبانيا إال "بكجو النحس" ك "أـ البنات" ككأنما ارتكبت ذنبان عظيمان حيف جاءت 

د كرثت الكثير عف أبييا كأـ أبييا كلـ يكف بابنتيف.. كرغـ أف البنت الثانية كانت ق
آلؿ النايفة شعرة كاحدة فييا إال أف ذاؾ لـ يغفر ليا... فشاىة ال تمد إال البنات 
كىي ستحـر الجدة مف كارث السـ العائمة الكبيرة ذات الحسب كالنسب مما جعميا 

 أشد كرىان كمعاممتيا أشد ازدراء.
"مسكينة الجالست نسكاف كال حشت "رضينا بالبيف كالبيف مارضي بنا"، 
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ذا أرادت شاىة الذىاب إلى  مصراف" كانت تنياؿ عمييا تعميقات الحماة الساخرة كا 
أىميا ىزت حماتيا رأسيا متبرمة متأففة "جينا عمى سارة لقيناىا دكارة" لكف إف 
تنسى شاىة فإنيا ال تنسى تعميقات حماتيا المئيمة حيف كانت حامبلن، إذ ما إف 

ببطنيا المنتفخ ك كزنيا الثقيؿ حتى تشيح بكجييا بارمة شفتييا.. "مثؿ الكز  تراىا
تمشي كتيتز" كلـ تكف شاىة تستطيع الرد.. ذات مرة  فكرت في الدفاع عف نفسيا 
كالكقكؼ في كجو تمؾ الطاغية المتعجرفة التي تدعى حماة، فردت عمييا الصاع 

عمى رأسيا "أمي، ترديف عمييا؟  صاعيف، لكف  ما إف جاء االبف حتى قمب الدنيا
أمي ترفعيف صكتؾ في كجييا؟ " كىات يا ضرب كرفس أدمى ليا فميا كرضرض 
عظاميا إلى درجة باتت تعمـ معنى تمؾ الحكمة "إف كاف الكبلـ مف فضة 

 فالسككت مف ذىب"..
ساكتة تسمع التعميقات، صامتة تتمقى التكبيخ، كدكنما تردد أك اعتراض تمبي 

أكامر الحماة كثيرة لكأنما ىي ليا بالمرصاد: الحماة تستحـ كؿ صباح، األكامر ك 
كفي الصيؼ كؿ عصر أيضان، كعمى شاىة أف تحضر ليا الحماـ، تمؤل ليا 
الحكض، تأتي ليا بالمنشفة كالثياب لتدخؿ أـ سمير أميرة يحيط بيا الخدـ كالحشـ. 

ؿ" ذاؾ تتحكؿ شاىة إلى الحماة تستقبؿ صديقاتيا كؿ أربعاء.. كفي يـك "االستقبا
"إنساف" آلي" "اذىب" "تعاؿ" "خذ" "ىات" "ىنا" "ىناؾ" كيفعؿ اإلنساف اآللي كؿ 
شيء دكف تردد كدكف أف ينطؽ بحرؼ... أليست شاىة ابنة الفبلح الذم كاف في 
الحاككرة؟ ألـ تكف ىي نفسيا تعزؽ، تعشب، تشتغؿ طكاؿ النيار في التراب كتحت 

ا تحتج كىي تعمؿ اآلف في الظؿ.. عمبلن أخؼ ثقبلن كأقؿ كىج الشمس؟ إذف لماذ
 اجيادان؟.

حجج الحماة مفحمة، فشاىة ال تنسى العمؿ في الحاككرة، التنسى مممس 
التراب الخشف ككسخ الزراعة كطينيا... لكف العمؿ في البيت صعب كخدمة 
ـ خمسة أنفس عممية شاقة.. البيت الكاسع بحاجة كؿ يـك إلى المسح، فالرخا

ال بطمت  األبيض المخطط باألسكد كحمار الكحش ال يرضى بالمسح كؿ يكميف كا 
ال لعمعت األلسف كعبل  لمعتو كذىبت رىجتو، األفكاه تريد ثبلث كجبات كؿ يـك كا 
الصراخ كالصياح.. ثـ ىناؾ الكي، الغسيؿ، الجمي... كالطفمتاف... الطفمتاف 

كي أميا كتأتي بخادمة كحدىما بحاجة إلى خادمة... كفكرت شاىة أف تحا
 فمبينية...
ال.. ال.. صاحت أميا محتجة منتفضة كأنما لسعتيا عقرب، كؿ شيء إال -

 الخادمة، 
 لماذا يا أماه؟ -
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العاقؿ مف اتعظ بغيره يابنتي" ردت األـ كىي تتنيد ممقية نظرة عمى المطبخ -
كال تتعبي ككأنما تحاذر أف تسمعيا خادمتيا. أنا أمؾ أقكؿ لؾ..  اتعبي جسمؾ 

ال قد تخسريف زكجؾ كما خسرت أنا  نفسؾ، ابعدم عف الخادمات يا بنتي... كا 
 أباؾ.

كأقمعت شاىة عف الفكرة، فقد كانت تعمـ قصة الخادمة الفمبينية، ككانت تعمـ 
ماجر ذلؾ عمى أميا كقد أقسـ أبكىا أال يناـ معيا في غرفة كاحدة... لكف زكجيا، 

ناـ معيا أحيانان. "ابنتاؾ تبكياف في الميؿ"، "صياحيما سمير بيؾ األدىـ نفسو، ال ي
يزعجني"، "في الصباح تفيقاف باكران" إلى آخر تمؾ الحجج التي كاف سمير يطمع 
بيا ليناـ في الغرفة األخرل، كتظؿ ىي طكاؿ الميؿ تتقمب يمنة كيسرة، ال تدرم ما 

شكك أك تتذمر.. تفعؿ.. ىي تشتغؿ في البيت، تخدـ أمو، أختو، ابنتيو، كال ت
 لماذا؟ أليس مف أجؿ ذلؾ الجزاء الذم يقدمو ليا آخر الميؿ؟

زكجيا في عز رجكلتو، الشباب مؿء ردفيو، الحيكية في كؿ خمية مف خبلياه، 
، ال جزاء كال  فمماذا يضف عمييا بغبلؿ الشباب كالحيكية؟. لماذا يخرجيا كؿ يـك

يا، تنعـ بدفئو، تستمتع برائحتو، تينأ شككران؟ أليس مف حقيا كامرأة، أف تناـ مع زكج
بدفؽ رجكلتو؟ حتى تمؾ النعمة حرميا إياىا سمير... ال، ىك لـ يحرميا منيا تمامان، 
بؿ باتت سبلحان لديو يحاربيا بو، كسيمة لغاية ىي الماؿ. تدفع لو يناـ معيا، تعتذر 

يردعو رادع  بيذه الحجة أك تمؾ يذىب إلى الغرفة األخرل بيذه الحجة أك تمؾ كال
عف أف يقكؿ ألمو كبصكت يحرص كؿ الحرص أف تسمعو شاىة "ال أريد أف 
أتصبح بذلؾ الكجو المكرب" أك "أكؼ... ما أتعس مف يتزكج امرأة قبيحة دميمة 
ليفيؽ عمى قبحيا كدمامتيا كؿ صباح". كلـ تكف شاىة تممؾ إال أف تدفع... تأخذ 

، ثـ تدفع.. ككاف ذلؾ كمو يثقميا باليمـك مف أبييا، تشحذ مف أخييا، تتمكؿ مف أميا
فبل تفتأ تطرؽ كتفكر... "مف أيف آتي لو بالماؿ ىذه المرة؟ " "كيؼ سأحصؿ عمى 
المبمغ الذم يطمبو؟ كيزداد الحزف في كجييا كالغـ في صدرىا، كال تستطيع أف تبكح 

لشرفة، حتى بالشككل... في تمؾ األمسية الصيفية، أصرت األـ، كىما جالستاف في ا
فاضطرت االبنة لمبكح بكؿ ما في قمبيا، إلفشاء حتى ذلؾ السر الزكجي الذم كانت 

 تعتبره خاصان اليفشى.
صحيح!! عش رجبان ترل عجبان!! ىتفت األـ كىي تضرب كفان بكؼ، الرجؿ -

ال يناـ مع امرأتو إال إذا دفعت لو ماالن؟ ذلؾ كنت أسمعو عف بعض أكلئؾ النساء 
 لى ىذه الحيمة، لكف أف تككف اآلية معككسة.. أمر عجيب...المكاتي يمجأف إ

إنو ابتزاز، صاحت أختيا أميرة حيف سمعت الخبر... ىذا يدعكنو ابتزازان -
 كىك منتيى الدناءة كالخسة...
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شاىة تعمـ أنو دناءة كخسة، لكف ما تراىا تفعؿ؟ تعمـ أنو ابتزاز لكف ال 
أحيانان تتمنى أف تصبح ببل زكج..  يسعيا إال أف ترضى بو طالما ىي زكجتو...

مثمما صارت صديقتيا سمكل، لكف كيؼ؟ زكج سمكل قتمو المتطرفكف غيمة لكف 
مف يقتؿ سمير بيؾ األدىـ؟ ال... ال... ىي ال تريد لو المكت، لكف تريد لنفسيا 
الحرية... سمكل باتت حرة. مذ قتؿ زكجيا، ذلؾ الضابط المتٌشدد القاسي الذم 

فاسيا، كجدت نفسيا حرة.. صحيح أنيا بكت عميو، مزقت ثيابيا، كاف يكتـ أن
لبست السكاد، لكف الصحيح أيضان أنيا غدت ممكة نفسيا، ال آمر عمييا كال ناىي، 
فانطمقت تعيش حريتيا عمى أكمؿ كجو.. ىما صديقتاف مذ تعرفت إلييا شاىة في 

تقياف ىنا، تمتقياف بيت عميا، أصبحتا صديقتيف، تذىب شاىة إلييا، تستقبميا، تم
ىناؾ، فبل تممؾ إال أف تحسدىا عمى خبلصيا مف قيكد الزكج كأصفاده، ثقمو 

 كأعبائو، تصرح بذلؾ ألميا ذات يـك فتصدىا الئمة:
ال تقكلي ىذا يا بنتي... أنت بألؼ نعمة فبل تكفرم بنعمتؾ، اصبرم كال -
 تبطرم..
طر.. بؿ أقكؿ لؾ لـ أعد أماه!! ماذا تقكليف؟ أنا ال أكفر بالنعمة كال أب-

 أحتمؿ.. لـ أعد أطيؽ الصبر..
ال... البد لؾ مف الصبر.. ىكذا نحف النساء يا بنتي!! عمرنا كمو صبر -

كاحتماؿ.. نحتمؿ قسكة العيش كي نحصؿ عمى لقمة العيش، نصبر عمى 
 الرجاؿ.. كي ال يضيع منا الرجاؿ..

 ذم ضاع..كتنيدت األـ تنيدة كميا حرقة كحسرة عمى رجميا ال
كانت أـ دياب ترل بأـ عينيا كيؼ تزداد الشقة اتساعان كؿ يـك بينيا كبيف 
الرجؿ الذم كاف قبؿ حيف مف الزمف فقط في عبِّ المحـ منيا كخاتمان في اصبعيا. 

 لقد تغير أبك دياب!! لكف كيؼ ال يتغير كقد دخؿ عالـ الماؿ مف أكسع أبكابو؟
العالـ، كحسب المتكالية اليندسية، التي  كاف الرجؿ يشؽ طريقو قدمان في ذلؾ

شرحيا لو أحدىـ كلـ يفيميا، كانت أمكالو تتكاثر.. ىي لـ تعد في بيت الشطرنج 
الثامف أك العاشر بؿ باتت في الثامف عشر كالتاسع عشر.. منطقة الحكاكير كميا 
 كانت قد باتت ميدانان لحصانو.. يسرح كيمرح فيو خاصة بعد أف انضـ إلييما في

 المكتب شريؾ ثالث.
ثالثيـ ذاؾ، كأبك دياب ال يذكر اآلية القرآنية التي تتحدث عف ثالثيـ، كمبيـ، 
لـ يكف فبلحان كال طفيميان دخيبلن عمى عالـ األعماؿ كالماؿ.. إنو مدير عاـ.. مكتبو 
فخـ باذخ فيو مف األرائؾ، كالفرش مايساكم مئات اآلالؼ.. القمـ الذم يكقع بو 

ذىب، منافض السجائر عمى طاكلتو مف ذىب، سكرتيرات،  األكراؽ مف
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سكرتيركف، مكظفات، مكظفكف، كالكؿ في خدمتو.. بؿ ثمة مرافقكف.. ثبلثة يقفكف 
عمى أىبة االستعداد، يفتحكف لو باب المكتب، يبعدكف عنو المتطفميف 
، كالمتطفبلت، يرافقكنو إلى السيارة المرسيدس السكداء، يفتحكف لو الباب أيضان 

يطمئنكف عمى سبلمتو كيندفعكف اثره في سيارة فاخرة أخرل تنيب األرض نيبان، 
 فبل ييتـ سائقاىما بشرطي مركر كال يبالياف بإشارة حمراء أك صفراء. 

تمؾ القكة، العظمة، الييبة... كميا تعجب أبا دياب،... بؿ مذ أخذه شككة 
ة، أم اعتداد، أم الداىكؾ إلى مكتب أبي سامي كىك مندىش مذىكؿ.. أية ثق

كبرياء، أبك سامي ىذا!؟ عمى الياتؼ يرد ساخران، عمى المكظفيف بيف يديو يمقي 
أكامره ناخران، يسير بخيبلء.. يداه متباعدتاف عف جانبيو ككأف دمامؿ كبيرة 
تفصميما عف إبطييما... الكؿ يخشاه كىك اليخشى أحدان.. رجؿ قكم.. الناس كميـ 

 مصدر قكتو فيتحاشكنو. يسمعكف أكامره فيطيعكنيا. يعرفكف ذلؾ.. بؿ يعرفكف
"أنا أشارؾ بنفكذم فقط" قاؿ المدير العاـ منذ البداية، كبكؿ كضكح. كىكذا 

النايفة  -منذ البداية، لـ يكف أبك سامي يدفع ماالن بؿ يسخر نفكذه لمكتب الداىكؾ
حتيـ العقارم، فيستخرج ليـ قرارات يتعذر استخراجيا، يمغي أكامر مف مصم

إلغاؤىا، يكشؼ ليـ المستكر، يستر ليـ المكشكؼ، يطمعيـ عمى الغيب، يغيب ليـ 
الطالع، كلو الثمث، أىك كثير؟ الثمث مقابؿ كؿ ذلؾ النفكذ؟. "سنصبح أكبر 
المتعيديف في البمد" قاؿ شككة الداىكؾ لشريكو كىما يخرجاف أكؿ مرة مف مكتب 

الماؿ" احتج أبك دياب حينذاؾ كىك  شريكيما الثالث "لكف عميو أف يساىـ ببعض
لما يستكعب أبعاد المعبة بعد.. "ال.. ال تغمط سيفك.. نفكذه ىك الماؿ، بؿ قكتو 
أكبر رأسماؿ.. حسبنا منو أف يؤمف لنا الحديد كاالسمنت بأسعار الدكلة كليس 
بأسعار السكؽ السكداء.. "ككاف شككة عمى حؽ.. سيؼ الديف النايفة يعترؼ أف 

بعد نظران كأكثر فيمان، فالمقاسـ الجديدة التي بناىا الشركاء الثبلثة لـ تكمفيـ شريكو أ
نصؼ التكمفة.. يكفي أف يتصؿ أبك سامي بصديقو المدير العاـ قائبلن "أعط 
صاحبنا، شككة، مائة طف مف الحديد "حتى يعطيو، أك ينخر بالمدير اآلخر" كقع 

االسمنت "حتى يأتي سيؼ الديف  لصاحبنا سيؼ الديف النايفة عمى ألؼ كيس مف
باألكياس األلؼ. شيء رائع أف تككف قكيان كاسع النفكذ يخشاؾ الناس كيحسبكف لؾ 
ألؼ حساب.. سيؼ الديف بات يدخؿ المؤسسات، المديريات، الدكائر، كاثؽ 
 ،" الخطا، منتصب القامة، مرفكع اليامة.. ليس كأياـ زماف.. ىك اآلف "مدعـك

 ى حائط مف صكاف..ظيره قكم، يستند إل
مف المقاسـ الجديدة بدت األرباح تتضاعؼ كالماؿ يصب صبان ككأف صنبكر 
ماء فتح إلى أقصى مدل.. "دعنا نفتح رصيدان لنا في المصرؼ.." أشار عميو 
الداىكؾ.. " لكف... لنا رصيد في المصرؼ!؟ " احتج أبك دياب عمى اقتراح بدا لو 
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ر في مصرؼ أجنبي.." كبدا ألبي دياب أنو ىك سخيفان غبيان "أقصد رصيدان بالدكال
السخيؼ الغبي، فقد تبيف لو أف الشريؾ الثالث، المدير العاـ المبجؿ، ال يضع 
قرشان كاحدان مف أمكالو الطائمة في مصارؼ ببلده.. "كماببلدم ىذه؟" كاف أبك 

أمكالؾ سامي يتساءؿ قالبان شفتيو باستيزاء، "ليس فييا أماف.. كمف الغباء أف تضع 
 في ببلد ليس فييا أماف".

فكرة لـ يستكعبيا أبك دياب في البداية، لكنو بعد قميؿ استكعبيا.. "الحذر 
كاجب" ىكذا يرل شككة الداىكؾ "كالحيطة ضركرة أساسية، فمف يدرم، قد يحصؿ 
شيء كالمنطقة كميا عمى كؼ عفريت؟. ألـ يحصؿ ذلؾ في بيركت؟ ألـ تغد لبناف 

كالقتاؿ، األخ فييا ينيش أخاه كالجار جاره؟ دمشؽ عمى مرمى  كميا ساحة لمعراؾ
ذا حصؿ ذلؾ الشيء كجد المرء أمكالو في الخارج سميمة  حجر فقط مف بيركت كا 
لـ تمس. كىكذا مضى الشريكاف إلى سكيسرا يحكالف الميرات إلى دكالرات 

 اف.كيضعانيا في مصرؼ عالي المبنى، بممكرم الكاجية، مكفكر السبلمة كاألم
أبك سامي كاسع النفكذ ليس لدل أصحاب الحؿ كالربط، األمر كالنيي 
فحسب، بؿ ىك كذلؾ في كؿ مكاف.. ذات ليمة عقدكا صفقة أدخمت إلى جيكبيـ 
المبلييف، دعاىـ أبك سامي لبلحتفاؿ بالمناسبة، فظف أبك دياب أنو سيأخذىـ إلى 

مدير العاـ، امرأتو كأىمو.. بيتو، بؿ سر كؿ السركر أنو سيتعرؼ أخيران إلى بيت ال
لكف سرعاف ما اكتشؼ خطأه... السيارة المرسيدس تشؽ بيـ طريقان غير طريؽ 
بيتو ثـ تقؼ أماـ مبنى غير مبناه، كلشد مادىش حيف كجد نفسو كسط حمقة مف 

 الغجر..
األب يمعب عمى العكد، األـ تدؽ الطبمة، األخ يعزؼ عمى المزمار، األخت 

ة مطربة رخيمة الصكت ساحرة الغناء. أماميـ عمى الطاكلة ما ترقص كفكزة البدكي
تشتيي األنفس.. مشركبات مف كؿ صنؼ كلكف، مأككالت صنعت في أرقى 
المطاعـ.. مف جاء بيا؟ أبك دياب ال يدرم؟ كيؼ رتبت الحفمة؟ ىك أيضان 
اليدرم... في البدء ظف أف الفكرة مرتجمة كالدعكة بنت الساعة... لكف الخراؼ 

محشكة التي جاءت في منتصؼ السيرة أكدت لو أف الشيء مرتجؿ كال ىك ابف ال
 الساعة:

 إن سرينا يمهم إيمت نصمهم
 اعزاز وعززوا بقمبي نصمهم

 جبل لوشال عن قمبي نص الهم
 اهتز ومال وتزحزح وداب

غنت فكزة فانتشى أبك سامي، ىاتفان مؿء صكتو، ضاربان بيده الطاكلة، مخرجان 
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لماؿ  مف جيبو.. أـ خمسمائة، ستان، عشران، عشريف أـ خمسمائة، بيده األخرل ا
نثرىا أبك سامي عمى رأس فكزة فتساقط بعضيا عمى األرض كعمؽ بعضيا اآلخر 

 بشعرىا األسكد كقد انسدؿ عمى كتفييا...
 خسارة يا ربيع العمر وليت..... وما عاد ينفع معك المو والميت

 قمبي وقمب ولفي األحبابياريتك قبل ماوليت وليت..... عمى 
كانتثرت عشرات أـ الخمسمائة مف جديد عمى صدر فكزة كرأسيا، يدييا 

 كرجمييا.
ىنيية مف الزمف، أغمض أبك دياب عينيو، ربما نشكة مف الطعاـ كالشراب، 
ربما تعبا مف الغناء كاأللحاف، كربما ىربا مف الدخاف الذم كانت الغرفة تنؤ بو 

ف حيف فتحيما لـ ير فكزة كال سميرة.. كاف األب مايزاؿ حتى درجة االختناؽ، لك
يدؽ عمى العكد، لكف ليس دؽ رقص، ككاف األخ مايزاؿ يعزؼ عمى المزمار لكف 

 ليس عزؼ غناء، بؿ عزؼ آه تخرج مف صدر مجركح أضناه الكجع كالقير.
أبك سامي ، شككة الداىكؾ، كبلىما كانا غائبيف أيضان.. أيف ذىبكا جميعان 

طرفة عيف؟ راح أبك دياب يتساءؿ سران، خجبلن مف أف يسأؿ عمنان، لكف األـ، كفي 
 التي كانت قد تكقفت عف دؽ الطبمة، أمسكتو مف يده ثـ نيضت بو ىامسة 

 تعاؿ... ال تخجؿ.. صاحباؾ لـ يخجبل.-
القبك كاسع األرجاء خافت األضكاء، كثير الدىاليز كالممرات لكأنو متاىة 

ه كالشؾ في بعض تمؾ الدىاليز.. أما أـ فكزة فقد قادتو إلى ثكرندايؾ... صاحبا
دىميزىا الخاص.. حيث كاف فراش عاؿ كثير مضمخ بالمسؾ كالعنبر قد مد عمى 
األرض، فالغجر شأنيـ شأف البدك الرحؿ ال يحبكف األسرة. عمى الفراش، المرأة 

ء مف حنؽ، "لماذا األربعينية تمتيمو التيامان، لكف أبا دياب يتشنج، كفي داخمو شي
أعطى ىذه الكيمة كيستمتع اآلخراف بالصبيتيف؟" كاف يتساءؿ كىك يحس بجبلفة 

 لحـ المرأة كغبلظة شحميا .
مف أـ دياب إلى أـ دياب أخرل، قاؿ لشككة الداىكؾ كقد عادا إلى مكتبيما -

 في الصباح.
: في كمف قاؿ لؾ أف تتبالد كتجمد!؟ رد عميو شككة ضاحكان ثـ لكزه مردفان -

 الحركة بركة يا رجؿ.
 لكنني جديد عمى ىذه األجكاء.. ليس لي فييا خبرة..-
 اآلف، صار لديؾ خبرة. -
 الظاىر، أبك سامي خبير كبير؟-
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 ىػ.. ىػ.. ػو ضحؾ الداىكؾ، أبك سامي ممؾ الغجر.. ممؾ الميك كالطرب..-
 قؿ لي شككة.. كيؼ كانت صاحبتؾ؟-
 سميرة؟ عسؿ ال ألذ كال أشيى..-
 كيؼ إذف فكزة؟ سألو سيؼ الديف.-
قشطة تذكب في الفـ، رد شككة كىك يتممظ.. في عمر الكركد غضة -

بضة.. أخي.. تريد الحقيقة.؟ المرأة ىي الصبية فقط، صغيرة السف فقط.. أما إف 
 كبرت فاشطب عمييا..

صحيح، كأنا البائس بميت بتمؾ الكيمة جمفة المحـ، غميظة الشحـ.. آه!! كـ -
 تاؽ لصبية صغيرة، قمر أربعة عشر!!أنا مش
كماذا يمنعؾ؟ لديؾ مف الماؿ ما يجعمؾ تأخذ كؿ ليمة صبية صغيرة، قمر -

 أربعة عشر..
 شيريار يعني؟-
 كلـ ال؟ الماؿ يجعمؾ خيران مف ألؼ شيريار!-
صحيح.. لكف القتؿ صعب عمي.. فيكؼ أككف شيريار آخر يتزكج المرأة -

 في الميؿ ليقتميا في النيار؟
 تزكج شيرزاد أخرل تمييؾ بحكاياتيا عف قتميا.. رد شككة مقيقيان.-
 فكرة كاهلل!! غمغـ أبك دياب بعد إطراقة مف تفكير.. صحيح.. لـ ال أتزكج؟-
تفعؿ عيف الصكاب.. عقب الداىكؾ كفي نيتو أف يزلقو أكثر فأكثر فيمتمؾ -

 ناصيتو أكثر فأكثر..
 الميمة إذف..-
 ىك يتظاىر بالمفاجأة كاالستغراب..ماذا؟ تساءؿ الداىكؾ ك -
 أجؿ.. الميمة.. تذىب معي فنخطبيا..-
 مف؟-
غادة، ابنة الصؼ العاشر، رد أبك دياب مشيران إلى بناية مجاكرة، ككأنما -

 لمعت الفكرة في رأسو لمعانان.
؟ تساءؿ الداىكؾ - جارتنا، تمؾ الصبية الغندكرة التي تمر بمكتبنا كؿ يـك

االستعراب، كحيف ىز أبك دياب رأسو ىزة اإليجاب، كاف قد بمزيج مف الدىشة ك 
 استكعب األمر فتابع ضاحكان: مرحى!! امض قيس!! امض قيس!!

، كاف الشيخ المأذكف يعقد قراف أبي دياب، الكيؿ  كىكذا، عشية ذلؾ اليـك
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المميكنير عمى غادة التمميذة الغندكرة التي ال يزيد عمرىا عف أربعة عشر عامان 
كره المدارس كالدرس إلى درجة كانت عمى استعداد ألف ترمي بنفسيا إلى كالتي ت

الشيطاف شريطة أف يخمصيا مف ذلؾ العبء الثقيؿ، فقد تعممت في مدرسة الحريـ 
التي تعممت فييا أميا كخالتيا، عمتيا كجدتيا "أف زكجان مف عكد خير مف قعكد" ك 

 كأفضؿ شيء تفعمو الفتاة". "أف اصطياد زكج أخطر ميمة تقع عمى كاىؿ الفتاة،
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الجديد يطرد القديـ، فتطرد السف الدائمة السف المبنية، كالكبش الفتي الكبش 
، كالشعرة البيضاء الشعرة السكداء إلى آخر السمسمة التي تجعؿ األمر سنة ال  اليـر

 يممؾ ليا أحد تغييران، فكيؼ يممؾ ذلؾ أبك دياب؟
سرتو الجديدة أسرتو القديمة، يحؿ بيتو الجديد ىك يخضع لمسنة نفسيا فتطرد أ

محؿ بيتو القديـ فبل يذىب إليو إال ماندر. زكجتو الجديدة مغناطيس شديد الجاذبية 
ال يستطيع الفكاؾ منو، زىرة تفتحت لتكىا ككميا رحيؽ فبل تممؾ النحمة إال أف 

لكف حيف تغرؽ بيف تكيجاتيا. ىك اليدرم كيؼ لمعت الفكرة في رأسو أكؿ مرة، 
 قمبيا بعد ذلؾ كاد ال يصدؽ "أيعقؿ ىذا؟ غادة تقبؿ بي زكجان؟" 

كانت الفتاة مغناجان تضج أنكثة، كعمى الرغـ مف أنيا كانت تمبس الخاكي 
كتتكجو كؿ صباح إلى المدرسة، إال أنيا كانت تعرؼ جيدان كيؼ تعرض نفسيا 

كخارجان إليو، إال كتكتسحو صبحان كعشية، فبل تمر بو، كاقفان أماـ مكتبو أك داخبلن 
مكجة عطر، تأسر ناظريو بمشيتيا المتراقصة، بثيابيا اليفيافة الشفافة التي تنشمر 
حتى منتصؼ الفخذيف، فيتممظ في إثرىا كىي تتراقص ميرة ييز عطفييا دؼء 
نيساف: القد أىيؼ، الخصر ضامر، العنؽ أتمع، الشعر أشقر، العيناف مرجتاف 

يؼ التدفع بأبي دياب إلى التممظ؟ بؿ كيؼ ال يفكر بيا كىي كالشفتاف كرزتاف فك
ال تعدـ فرصة لمتقرب منو؟ لفتة، ابتسامة، صباح خير، بؿ طمبت منو ذات مرة 
نقكدان... ككاد ذات مرة أف ييصرىا بيف ذارعيو دكف أف تقاـك أك تعترض، فكيؼ 

 ال يخطر ببالو أف يجعميا زكجتو؟
. بات يخشى بائعات اليكل كالغجريات، فمـ ال لقد مؿ الخادمات ك "الفنانات"

يبحث عف برعـ جديد لما يتفتح بعد يمنحو المتعة كالمذة... كيكفر لو الدؼء 
 كاألماف؟

منذ زمف طكيؿ، كاف الرجؿ قد خرج مف مخدع امرأتو كلـ يعد، كمنذ زمف 
أطكؿ، كاف يكرس لياليو لمكاس كالطاس، الحفبلت كالسيرات، ليختميا في سرير 

ذه المرأة أك تمؾ، لكنو مؿ... أك باألحرل بات يخاؼ.. مرتيف أك ثبلثان أصابو ى
السيبلف "تبان ليف.. فنانات كبائعات ىكل!! ترل كاحدتيف فتحسب أنيا كشعاع 
الشمس نقاء كنظافة.. تضاجعيا فتصاب بالسيبلف!؟" مرض قذر ىذا المرض.. 

لمان ال يسمحاف ألجفانؾ سائؿ قيحي يخرج منؾ فيمكث ثيابؾ كيسبب لؾ حرقة كأ
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بالرقاد. الطبيب حذره "تكرار اإلصابة سيصيبؾ بالزىرم المزمف، أك..." "أك ما.. 
ما.. ذا... يا.. طبيب؟" سألو أبك دياب بخكؼ أعاد إلى لسانو كشفتيو عيو القديـ. 
"اإليدز" "الػ...ما..ماذا؟" عاد بعي أكثر يسأؿ كقد زاد مف رعبو سيما الطبيب 

"إنو مرض نقص المناعة.. اكتشفو األطباء مف جديد.. منشأه أفريقيا..  المتشنجة.
ربما مف القردة أصبلن ثـ انتقؿ إلى اإلنساف. "ككيؼ انتقؿ؟" سأؿ المريض الغبي" 
"بالعدكل طبعان كعف طريؽ الجنس.. لكف تذكر اإلصابة بو تعني المكت المحتـ.. 

 فالطب ال يعرؼ عبلجان لو." 
لعمـ المجرد، فمـ يممؾ أبك دياب إال أف ييتؼ مذعكران شرح الطبيب بمغة ا

"ياستر اهلل!! شيء مرعب ىذا المرض!!" كتمنى في سره أف تككف لو زكجة ال 
 يمسيا سكاه كيبل يصاب بسيبلف أك إيدز...

مكجة العطر التي كانت تكتسحو في الغدك كالركاح ربما جعمتو دكف أف يدرم 
يعمـ شيئان عف أىميا، عنيا ىي نفسيا، كما يعممو يفكر بالفتاة الغضة البٌضة، ىك 

يكفي ألف يشجعو: أب مف الساحؿ كأـ مف دمشؽ جمعتيما األياـ البيضاء حيف 
كاف األب آمران ناىيان، ثـ حط الزماف بو كأفمت مف يده زماـ األمر كالنيي، كلـ يبؽ 

عمى الفتات لؤلـ التي اعتادت البحبكحة كالرفاه إال أف تعيش مع بناتيا الثبلث 
 كعمى مابقي لمماضي الذىبي مف ذكريات.

البقاؿ، المحاـ، الخضرم، كميـ يؤكدكف أف أبا غادة يمر في حاالت عسر 
أكثر مف حاالت اليسر كرغـ أف طمبات امرأتو كثيرة إال أنيـ يمبكنيا دينان، كدائمان 

جأة يأتي أبا ىـ يمبكف، بؿ كثيران ما تتراكـ الديكف حتى ييئسكا مف إيفائيا، لكف ف
غادة الماؿ فيدفع.. كيؼ؟ مف أيف؟ ال أحد يعمـ.. فقط ىـ يعممكف أف العائمة 

 متقمبة الحاؿ، بحاجة لمماؿ..
أبك دياب يعمـ أف مالو ىك كممة السر.. بو يفتح كؿ باب، يميد كؿ طريؽ 
كيمج كؿ فراش فمضى مع شككة كأبي سامي، لخطبة الفتاة.. "لـ ال؟" ردت األـ 

التي تمسؾ شؤكف زكجيا كبيتيا بقبضة مف حديد "لكف كما تعمـ، نريد  الدمشقية
مايضمف حؽ ابنتنا كمستقبميا". ك "ماالذم يضمنو؟" سأؿ أبك سامي الذم تبيف أنو 
ذك دالة عمى األـ كاألب معان... "بيت كسيارة، جكاىر كحمي كالعصمة بيدىا"، 

يده أـ بيدىا، كىك الذم يعرؼ ككافؽ أبك دياب، ىك الذم لـ يكف معنيان بالعصمة، ب
أف لكؿ شيء ثمنان.. الغجرية في بيت المطربة فكزة ليا ثمف، بائعة اليكل التي 

 يطمبيا بالياتؼ ليا ثمف، إذف لماذا ال يدفع ثمف غادة؟.
أبك دياب لـ يعد يخشى الدفع.. مسافة مف الزمف كالغنى باتت تفصمو عف 

، أراضو جديدة لمبناء، أرصدة بالدكالر الفقر كالخكؼ مف الفقر.. مكاتب، عقارات
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 في الخارج، أرصدة بالميرة في الداخؿ، فكيؼ يخاؼ الدفع؟
بسخاء دفع الرجؿ ثمف شقة لمعركس الجميمة، كبسخاء أكثر قدـ ليا مفاتيح 
سيارة ثـ مؤل ليا أصابعيا كساعدييا خكاتـ كأساكر كحيف مضى بيا إلى اليكناف 

خمر، بيض سمؾ كأكباد إكز.. ككاف سعيدان.. جعميا تسبح في أنير مف عسؿ ك 
بؿ أشيران طكيمة امتد بو شير العسؿ كىك سعيد.. غادة أنثى فذة.. حبتيا الطبيعة 

 أعظـ المكاىب في فنكف الغنج كالدالؿ، التحريض كاإلثارة..
ىي ينبكع ثر الينضب لمذة.. مرج دائـ االخضرار لممتعة، فكيؼ ال ينيؿ مف 

ال يسرح في المرج كيمرح؟ ىمساتيا، دفئيا، غنجيا، كمو  الينبكع كيشرب؟ كيؼ
دكخو منذ الميمة األكلى "لكؿ جديد لذة" ىذا صحيح، لكف جديد غادة يدير الرأس 
أككابان مف خمر معتقة.. بارعة غادة في ابتكار األساليب، ماىرة في اختراع 

 و الجديدة.الكسائؿ كتجديدىا.. كغرؽ الرجؿ في بحر ببل شكاطئ، صنعتو لو زكجت
فيد، ما أخبار أبيؾ؟ قؿ لي ىؿ تراه؟ سألت األـ التي أمضيا غياب زكجيا -
 الطكيؿ.
 أراه!؟ طبعان أراه.. كؿ يكميف أك ثبلثة أذىب إليو في المكتب...-
لكنو لـ يعد يجيء إلى البيت.. لـ يعد يناـ ىنا، لماذا فيد؟ أىناؾ حقان -

 مايشغمو عف بيتو إلى ىذا الحد؟
ني أنا؟ اسأليو أنت.. كخرج فيد عمى عجؿ دكف أف يشفي غؿ األـ كماأدرا-

التي حاكلت أكثر مف مرة أف تعرؼ كيؼ يمكف ألب أف يجفك بيتو كأكالده ىذا 
 الجفاء؟

ىي تكره الياتؼ.. ربما لـ تستطع االعتياد عميو.. مع ذلؾ كانت تتصؿ بو 
دتو إلى بيتو، مف حيف إلى حيف، تسأؿ عف حالو، تحاكؿ اعتراض سيره، استعا

لكف عبثان فالرجؿ يعرؼ كؿ مرة كيؼ يردىا عمى عقبييا: "مشغكؿ"، "ال كقت لدم" 
"غارؽ حتى شحمة أذني" إلى آخر ماىنالؾ مف أعذار... ىي لـ تعد تريده شريؾ 
، لكنيا تريده أف  فراش، فذلؾ أمر نسيتو منذ زمف، لـ تعد تريد حضكره كؿ يـك

تيا ببل سقؼ؟ ما الذم يقي سكانو قر الشتاء يظؿ سقؼ البيت، إذ كيؼ يظؿ بي
 كثمجو، مف يمنع عنيـ حر الصيؼ كقيظو؟

في البدء كاف انشغاؿ أبي دياب قد جعميا كحيدة، لكنو، كقد ىجر البيت، 
صارت داران ميجكرة مكحشة، أرضان يسكنيا القحط كالجفاؼ، متيبسة متشققة 

 تعصؼ بيا الرياح كتسكنيا األشباح.
لي الحقيقة، لماذا ال يأتي أبكؾ إلى البيت؟ ماالذم يشغمو إلى أميرة، قكلي -

ىذا الحد؟ لجأت األـ أخيران إلى االبنة التي يفترض أنيا سر أميا. تنيدت أميرة، 
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فيي األخرل كاف يمضيا غياب أبييا... ككاف يقض مضجعيا نسيانو لكؿ 
لتي تناـ كحيدة، شيء... دراستيا كحدىا كانت تعزييا، لكف ماذا يعزم األـ، تمؾ ا

تأكؿ كحيدة، تسير كحيدة كتزفر.. الزفرة تمك األخرل تطمقيا كقطار ينفث دخانو 
رىاقان؟  تعبان كا 

ماذا أقكؿ لؾ؟ أبي بات رجؿ أعماؿ كاألعماؿ تشغؿ اإلنساف.. ردت بنبرة -
 كؿ ماتريد منيا أف تحمؿ ألميا بعض اليدكء كالسكينة.

كأىمو.. أميرة صارحيني.. أرجكؾ.. ال، ما مف عمؿ يشغؿ المرء عف بيتو -
أتعمميف شيئان كتخفينو عني؟ سألت أخيران كىي تتعمؽ بشفتي ابنتيا لكف شفتي ابنتيا 
لـ تنطقا بحرؼ، فتابعت، أجؿ... كمكـ تعممكف الحقيقة.. كأنا كحدم زكجة 

 مخدكعة آخر مف يعمـ...
 ماما، أقسـ لؾ انني ال أعمـ شيئان..-
.. اذىبي أميرة.. اسألي أباؾ.. اعممي منو... لماذا إذف.. ينبغي أف تعممي-

 يقاطع البيت؟ لماذا يتركو ببل سقؼ؟ لماذا يتركنا كمنا في العراء؟
ماما، ماىذا الذم تقكليف؟ ردت أميرة بمزيج مف المزاج كالمداعبة، بيتؾ -

أحسف بيت، سقفؾ مزيف بالرسـك فما ىذا  الذم تتكىميف؟ ماالذم تحتاجيف إليو 
 الثرية زكجة رجؿ األعماؿ الكبير؟كأنت 
آه!! ليتو لـ يصر رجؿ أعماؿ ك الكبيران!! ليتو لـ يعرؼ الثركة كال الماؿ!! -

ليتنا ظممنا كما كنا، نعمؿ في حاككرتنا كنكتفي بما تغمو لنا.. إذف ماكنا قد 
 خسرناه!!
أنت لـ تخسرم أحدان.. صدقيني.. أبي ال ينسى بيتو.. يغرقؾ بالماؿ، لديؾ -

 أكالدؾ، خادمة، سيارة، ككؿ ما تشتيي نفسؾ، فاحمدم ربؾ كاشكريو!؟
 الحمد لو كالشكر.. لكف ما ينفع المرأة أف تربح الدنيا كميا كتخسر رجميا؟-
آ.. أنت تحبيف أبي إذف؟ ضاحكتيا أميرة مداعبة ككؿ أمميا أف تخفؼ مف -
 تأزميا.
؟ أبكؾ ىك أحبو؟ كيؼ ال كقد أمضيت عمرم كمو معو كبو كمف أجمو-

حياتي كميا فكيؼ أعيش بغيره؟ كيؼ أحيا بعيدة عنو!؟ اسألي عنو يا ابنتي.. 
 ابحثي.. عمنا نعرؼ شيئان عنو..

انطمقت أميرة تسأؿ كتبحث.. كاف حزف األـ يحفر عميقان في نفسيا، ككانت 
معاناتيا تفتت قمبيا.. ىي ترل ألميا كشقاءىا فبل تممؾ إال أف تتألـ كتشقى.. 

لك ظمكا فقراء لما عانت أميا كؿ ماتعانيو.. لك ظمكا في حاككرتيـ لما صحيح، 
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 عرفت أميا الكحشة كالكحدة، اليجراف كاإلىماؿ، لكف ماذا بيدىا أف تصنع؟
المرأة... ابحثي دائمان عف المرأة.. كراء كؿ مشكمة امرأة.. رد العـ كقد -

 سألتو عف أخيو.
 الن كليفة.كيؼ؟ قؿ لي.. عادت تسألو كىي أكثر فضك -
أنا الأعرؼ التفاصيؿ، لكف أال يقكلكف البرد سبب كؿ عمة؟ كذلؾ المرأة -

سبب كؿ عمة، رد العـ ثـ أردؼ ضاحكان، ىذا مع اعتذارم لؾ أيتيا الفتاة التي 
 ستصبح ذات يـك امرأة..

العـ مصباح يختزؿ العالـ كمو إلى مبادئ كأحكاـ، نادران مايشذ عنيا. ىي 
و.. ربما ليذا السبب، ىك دائمان مبلذىا، تمجأ إليو كمما تعرؼ ذلؾ كتعجب ب

استعصى عمى فيميا أمر، كتحتمي بو كمما خشيت مف أمر. ذات يـك جاءت 
تشكك إليو التخمؼ الذم تراه في كؿ ماحكليا: فظاظة الناس، فكضى العبلقات، 

ميرة، غياب النظاـ كالقانكف، فرد بمرارة أحست بيا تقطر مف رأس لسانو: "إيو.. أ
تشكيف؟ إذف أنت ال تدريف كـ نحف غرباء عف ىذا العصر!! إنو عصر 
التكنكلكجيا كنحف في عصر األساطير كالخرافات، عصر التجمعات االقتصادية 
الكبيرة كنحف في عصر الدكيبلت اليبلمية الصغيرة، عصر حرية اإلنساف ككرامتو 

عمـ كالثقافة كنحف في كنحف في عصر القمع البكليسي كامتياف اإلنساف، عصر ال
عصر التخمؼ كاألمية، عصر حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كنحف في عصر حقكؽ 

ذالؿ الرعية"...  الحكاـ كا 
كبيتت أميرة، ذلؾ فعبلن  ما كانت بحاجة إلى معرفتو.. البكف الشاسع بيف 
مجتمعيا ك مجتمعات البمداف المتقدمة، لماذا؟ إنو اختبلؼ المفاىيـ، تفاكت 

، فارؽ التطكر الحضارم... كعميا مصباح يممؾ المفتاح لفيـ تمؾ األشياء الكعي
 كميا.

طكاؿ فترة مف الزمف ظمت تشغميا مسألة التفاكت بيف البشر، انعداـ المساكاة، 
عدـ تكافؤ الفرص، "كيؼ يكجد كلماذا يستمر؟" سألت عميا، فأجابيا "أميرة، جاف 

: العقد االجتماعي  يؤسس مجتمعان سياسيان عمى أساس جاؾ ركسك قاؿ ذات يـك
حمؼ عاقؿ بقدر ماىك مييمف، إذ يمنح لمفقير عقبات جديدة كلمغني قدرات جديدة، 

 بحيث يكفؿ التفاكت بيف البشر كيثبت ذلؾ التفاكت".
اآلف، أريد التفاصيؿ يا عـ.. قالت لعميا مصباح أخيران كىي تعكد مف -

اء... كالبد مف أف نمد ليا يد شركدىا، أمي في حالة فظيعة مف الحزف كالشق
 العكف، إنيا تستغيث كالبد مف أف نغيثيا...

في العالـ الحديث الذم خبل مف المركءة كالنخكة، كثيران ما يسمع المرء 
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أصكات استغاثة كنخكة، لكنو ال يحرؾ ساكنان كال يرؼ لو جفف.. فشعارات العالـ 
ال عبلقة لي باألمر" كخمؼ تمؾ الحديث: "الميـ أسألؾ نفسي"، "ىذا ال يعنيني"، "

الشعارات تأسنت المركءة كاىترأت النخكة حتى لـ يعد ليما كجكد.. لكف العـ 
مصباح ال يمت لذلؾ العالـ.. ربما ىك مف بقايا الفرساف، أصحاب المركءة 
كالنخكة، أكلئؾ الذيف كانكا يضحكف بالغالي كالرخيص مف أجؿ اآلخريف، يحممكف 

كيقاتمكف. "عكذ الجاني كغكث الطريد" كألنو كذلؾ أسرع يسأؿ أركاحيـ عمى أكفيـ 
 عف أخيو سيؼ الديف، يبحث كيفتش...

بعد أياـ، ذىب إلى بيت أخيو، فإف يصارح امرأة أخيو بالحقيقة خير مف أف 
يخفييا، كأف يحاكؿ التخفيؼ عنيا خير مف أف يترؾ األمر ألميرة فبل تحسف 

 التصرؼ..
أخرل، قاؿ المرأة أخيو كفي نيتو أف يجعؿ كؿ  سيؼ الديف متزكج امرأة-

 شيء بينيما بساطان أحمديان عميما يتكصبلف معان إلى العبلج الصحيح.
كنت أعمـ.. قمبي كاف يقكؿ لي ذلؾ.. ردت المرأة كىي تطرؽ مغركرقة -

 العينيف بالدمكع...
بيدؾ حؽ.. ال يشغؿ الرجؿ عف المرأة إال المرأة... كأبك دياب مشغكؿ -

مرأة أصغر مف بناتو سنان... لكف كيؼ سكت حتى اآلف.. كقد صار لو منيا با
 بنت..؟ سأؿ مصباح محتجان 

ال أدرم، قمت اصبر عميو... رأيتو مع الخادمة كسكت عميو.. ىجر غرفة -
نكمي إلى غرفة أخرل كتحممت... بات يغيب الميمة بعد الميمة كصبرت.. كنت 

 غنى.. تذىب ثـ يعكد الرجؿ إلى بيتو..أقكؿ لعميا نزكة الثراء ، نشكة ال
كىا ىك ذا تمادل.. ترؾ الرجؿ أىمو كبيتو.. قاؿ مصباح متنيدان زافران، أـ -

 دياب.. الماؿ يفسد لكف كمما ازداد أكثر أفسد أكثر...
أعمـ.. أبا مأمكف.. أعمـ.. كىذا ما يخيفني.. كىك ما يجعمني أتساءؿ: إلى -

 ؟أيف نحف ماضكف؟ ماذا سيحؿ بنا
اهلل كحده يعمـ، رد مصباح كىك أكثر إحساسان باليـ كالعناء. سيؼ الديف -

أثرل بسرعة كبيرة، كفي كؿ يـك يزداد ثراؤه أكثر كأكثر فمف يعمـ ماىك فاعؿ؟ مف 
يعمـ أيف يصؿ بو ذلؾ الماؿ؟ يقكلكف درىـ مف ماؿ بحاجة إلى قنطار مف عقؿ، 

قؿ؟ صدقيني أـ دياب.. أنا فكيؼ إذا كاف ىناؾ قنطار مف ماؿ كدرىـ مف ع
خائؼ.. خائؼ مثمؾ.. فكثير ممف يثركف بمثؿ ىذه السرعة تطؽ عقكليـ.. ال 

 تحتمؿ ماترل مف غنى كثركة فتتطاير كالبخار..
مع ذلؾ، يجب أف نفعؿ شيئان.. تدخمت أميرة كقد أفزعتيا احتماالت -
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 المستقبؿ...
مكمة كىي تحس بجرحيا أجؿ،.. يجب أف تفعؿ أنت شيئان.. تابعت األـ المك-

ينزؼ غزيران ىناؾ في األعماؽ، أنت أخكه المتعمـ، المستنير.. كأنت كحدؾ مف 
 يمكنو أف يكبحو...

 أنٌا؟ رد مصباح كىك ييز رأسو بكثير مف األسى.-
أجؿ.. سارعت أميرة لدعـ األـ الجريحة.. أنت ياعمي!! أنت كحدؾ مف لو -

 عميو دالة!!.
ان مف جديد.. ربما كاف ذلؾ أياـ زماف، أما اليـك فما آه!! قاطعيا العـ متنيد-

أظف أنو بقي لي شيء مف تمؾ الدالة. ىك يتجنبني، تمر األشير فبل أراه، 
أتذكريف؟ سأؿ امرأة أخيو كىك يتنيد مف جديد. أياـ زماف ال يمر عيد فطر كال عيد 

نقضي العيد أضحى إال كنمتقي.. تذىبكف إلى بيتي، أجيء إلى بيتكـ.. الميـ كنا 
معان كلـ تكف تمر مناسبة إال كأراه، ال يقع في كرطة إال كيمكذ بي، ال تكاجيو 
مشكمة إال كيبحث عف حميا لدم.. اآلف كلى ذلؾ كمو.. لـ يعد سيؼ الديف سيؼ 

 الديف.. تغير أبكؾ يا أميرة... مائة كثمانيف درجة تغير...
درجات كالزكايا إال أنيا كرغـ أف األـ لـ تكف تعرؼ الرياضيات أك تفيـ ال

أدركت تمامان ما يقصد، فيي ال تنسى نظرة زكجيا الجديدة إلى أخيو مصباح كال 
تعميقاتو التي بات يطمقيا مف حيف إلى آخر، "اآلف صرت أحسف مف مصباح". 
"عمى ايش شايؼ حالو مصباح؟ بمالي أشترم عشريف مكظفان مثمو". "راحت أياـ 

يـك يترجاني فيو أف يشتغؿ عندم  محاسبان" كلـ تكف مصباح." "المسكيف، سيأتي 
إذ ذاؾ تسكت عف تعميقاتو بؿ غالبان ماكانت ترد عميو: "ال تغمط بأخيؾ.. ىك الذم 
كاف يقؼ إلى جانبؾ.. ىك الذم كاف يمد يد المساعدة لؾ"، "مصباح إنساف طيب 

ىك  عظيـ كأخ صادؽ مخمص.. أنسيت؟ مائة مرة كنت تجد نفسؾ ببل قرش ككاف
يعطيؾ.. دائمان كاف يعطينا.. لـ يبخؿ يكمان عمينا كلـ يكف يكمان إال عكنان لنا.." لكف 
سيؼ الديف كاف ييز رأسو ساخران مف امرأتو "أنا أخكه الكبير، كألني كذلؾ كنت 
أرغمو عمى الدفع.. تظنينو سخاء ككـر أخبلؽ؟ ال.. ال.. أنا أعرفو.. مصباح ال 

ف الحمد هلل.. أنا لـ أعد بحاجة إليو.. بؿ ىك سيككف يعطي السخكنة لغيره.. لك
بحاجة إلي كسكؼ أرد لو الصاع صاعيف". رغـ ذلؾ كانت أـ دياب تعمـ أف 
زكجيا يكف الكثير مف الييبة كاالحتراـ ألخيو المتعمـ الراجح العقؿ.. كلعؿ ذلؾ 

 بالذات ما ترؾ لدييا قبسان مف أمؿ في أف يجدم تدخؿ مصباح نفعان.
كؿ شيء، الكضع كمو ما عاد يحتمؿ.. قالت األـ أخيران كىي تخرج  رغـ-

مف شركدىا.. ييجر البيت ىكذا؟ ال.. أنا امرأتو كلي عميو حقكؽ.. اليريد أف 
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 يعطيني حقكقي، ليطمقني.. 
 ال.. ال.. صاح مصباح محتجان، ال تدعي لسانؾ ينطؽ بيذه الكممة أبدان.-
 ت أميرة احتجاج العـ.صحيح.. أمي... كيؼ تمفظينيا؟ تابع-
ماذا أفعؿ إذف، يتزكج امرأة أخرل كييممني؟ يأخذني لحمة كيرميني عظمة؟ -

ال.. أنا أيضان لي كرامتي.. كاهلل ال يقطع بأحد.. الدكد في الصخر يطعمو 
 كيسقيو..
أـ دياب.. ميبلن.. ميبلن، قاطعيا مصباح كىك يراىا عمى حافة البكاء، ىذا -

ؾ.. فبل تفكرم بالخركج منو.. صدقيني.. الرجؿ يذىب البيت لؾ.. ىك مف حق
كيجيء.. لكف المرأة إف ذىبت يصعب أف تجيء.. ابقي في بيتؾ.. حافظي 

 عميو.. كرامتؾ فيو.. صدقيني...
ككانت أـ دياب تصدقو، لكف ماذا تفعؿ كالنار في قمبيا تقيد قيدان؟ لـ تكف 

لعيي، يصبح عنتر زمانو، تستطيع أف تتصكر سيؼ الديف، البسيط، الدركيش، ا
ىكذا كبيذه السرعة، يتخمى عف بيتو، امرأتو، الماضي كمو.. ليعطي نفسو المرأة 
جديدة كبيت جديد.. كانت، بحاسة المرأة السادسة، قد أدركت أف ىناؾ نساء في 
حياتو كليس امرأة كاحدة فقط.. ككانت تعمـ أف الشرع، المفاىيـ، التقاليد كميا تبيح 

تزكج مثنى كثبلث كرباع دكف أف تستطيع المرأة أف تشكك أك تتذمر، لمرجؿ أف ي
لكف أف يعامميا، ىي أـ دياب، رفيقة عمره التي لـ يكف يخرج عف شكرىا يكمان كال 
يشؽ ليا عصا الطاعة لحظة كاحدة فأمر لـ تكف تتصكره.. إنيا كبالعة المكسى 

ف أخرجتيا جرحتيا، ككاف ثمة خيار كحيد: أف تبقييا في  إف بمعتيا جرحتيا كا 
 مكانيا ريثما يبحث أبك مأمكف عف حؿ.

عدة مرات اتصؿ أبك مأمكف بمكتب أخيو بحثان عف ذلؾ الحؿ ككؿ مرة كاف 
"، إلى أف راكده الشؾ: "أيتيرب  يأتي الرد "ليس ىنا"، "غير مكجكد"، "لـ يأت اليـك

المرة األكلى مني؟ أيرفض رؤيتي؟" كقرر أف يذىب بنفسو إلى المكتب. كانت تمؾ 
التي يذىب فييا إلى مكتب أخيو، فذلؾ النكع مف الجفاء الذم قاـ بيف األخكيف 
كاف قد قطع جسكر التكاصؿ... كلـ يكف باستطاعة مصباح أف يفرض نفسو عمى 

 أخيو..
أنا مصباح، أخك سيؼ الديف... أريد أف أراه.. قاؿ لمشريؾ شككة الداىكؾ، -

 ساه الماضي أيضان.كىك يخشى أف يككف الماؿ قد أن
رحب شككة الداىكؾ بمصباح ترحيب الصديؽ الحميـ.. أجمسو، قدـ لو القيكة 

 المرة، تداكؿ معو األسئمة كاألجكبة المألكفة.. بعدئذ قاؿ ضاحكان:
 إذف أنت ال تدرم أنو مسافر!؟-
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 مسافر؟ ال.. ال.. بالحقيقة.. أنا منذ فترة لـ أره..-
داىية كىك يميؿ عمى األخ المستغرب ىامسان، ىك في إيطاليا.. رد الرجؿ ال-

 كليتؾ تككف معو... إنو يقضي شير عسمو ىناؾ..
 شير عسؿ كامرأتو كضعت بنتان؟ رد مصباح باستغراب أشد مف ذم قبؿ.-
امرأة جديدة!! امرأة ثالثة!! أجاب شككة مقيقيان، أخكؾ فتحت شييتو عمى -

لدة أربعيف يكمان.. أنت تعمـ.. النفاس النسكاف.. قاؿ، ىك اليستطيع انتظار امرأة كا
 كحالة النفاس.. فتزكج مف جديد..

ثبلثة أياـ ظؿ مصباح النايفة كالمذىكؿ، يفكر بما سمع ك اليصدؽ، ثبلثة 
أياـ ظمت قيقيات شككة الداىكؾ في أذنيو التبارحيما، نظراتو الساخرة في حدقتيو 

كلماذا؟" كاف ال يفتأ يردد في  ال تغيب عنيما "ثبلث نساء!!؟ سيفك يتزكج ثبلثان،
سره كىك يقمب الخبر عمى ىذا الكجو أك ذاؾ، الكبت!؟ مصباح يعمـ أف عمة 
مجتمعو كمو ىي ذلؾ الكبت.. مئات السنيف كالرجؿ فيو يكبت، يعيش الحرماف إلى 
أف غدت عقدتو المرأة: محكر تفكيره الجنس، أليس كؿ ممنكع مرغكبان؟ الجنس 

ة معزكلة، إذف الرجؿ ال يرغب إال بكشؼ حجابيا، باختراؽ ممنكع، المرأة محجب
عزلتيا كي يشعر بالنصر، ككمما كشؼ عف نساء أكثر أحس بالنصر أكثر.. لكف 
سيؼ الديف لـ يكف يكمان بالرجؿ الذم عاش الحرماف كالكبت، أك عذبتو الحاجة 

الخامسة لممرأة... كاف في السابعة عشرة حيف زكجو كالده.. بؿ خطب لو كىك في 
عشرة.. ككاف عمى خير كئاـ مع امرأتو.. في األرض، في البيت في الميؿ، في 
النيار، في السراء، في الضراء، ىما معان دائمان، فكيؼ أحس سيؼ الديف 
بالحرماف؟ متى عانى مف عقدة النقص؟ مف أيف جاءه الكبت؟ كشرد مصباح إلى 

ف البلكعي الجمعي الذم كثيران ما قرأه في عمـ النفس عف المكركثات الجمعية.. ع
ماتحدث عنو يكنغ... "أتراه كبتان جمعيان ما يعاني منو سيؼ الديف؟" تساءؿ كىك 
يستعيد في ذىنو حاالت أخرل عرفيا في حياتو.... المثؿ الشائع يقكؿ "إف غني 
الرجؿ أمامو ثبلثة: يتزكج أك يشترم باركدة أك يقتؿ قتيبلن" ترل ىؿ يعبر ذلؾ 

نمط سائد في المجتمع؟ مصباح يفكر طكيبلن "النمط السائد اآلف ىك المثؿ عف 
ىذا.. أناس يخرجكف مف القاع، يطفكف عمى السطح.. فتككف المرأة أكؿ مايفكركف 
بو... فقراء يخمعكف ثكب الفقر كيمبسكف ثكب الغنى فيككف الزكاج مف جديد ىدفيـ 

أك مرتيف.. فتح بيكتان  كغايتيـ.. ىك يعرؼ المئات ممف أثركا ككميـ تزكج مرة
لعشيقات، قصكران لمحظيات. أحدىـ ممف استطاع التستر في حياتو، ظيرت 
عشيقتو ساعة كفاتو لتقؼ أماـ الجنازة معمنة أنيا زكجة الميت كأف ليا منو 
طفميف.. "ىي ذم عقدة الكبت التي تكمـ عنيا فركيد.. تعشش في نفكسنا جميعان، 

مناسبة، أبت إال أف تظير". كيؼ إذف يمـك أخاه؟ إف فإذا ما أتيحت ليا الظركؼ ال
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كانت عمة عامة كداء شائعان لدل الجميع كيؼ يستثني أخاه؟ الكزير الفبلني، 
المدير العبلني، ىذا المسؤكؿ، ذاؾ المشيكر، كميـ فعمكىا. إنو النمط السائد في 

 مجتمع الكبت كالحرماف..
تبو فيفاجئيا بضحكة يشكبيا ىو.. أراؾ تضحؾ؟ سألتو أميرة كىي تدخؿ مك-

 الكثير مف االصفرار كىز الرأس.
شر البمية مايضحؾ، رد كقد كقؼ يصافحيا ثـ يجمسيا بكثير مف الحناف -

 إلى جانبو، تصكرم أبكؾ تزكج امرأة ثانية..
.. ما.. ذا؟ تمعثمت أميرة كىي ال تصدؽ ماتسمع، ثـ أردفت.. -مػ... -

أسو باإليجاب، لـ تستطع منع نفسيا مف تقصد.. زكجة.. ثالثة!؟ كحيف ىز ر 
 الضحؾ، بؿ كالقيقية كىي ترجع بكرسييا إلى الكراء 

ألـ أقؿ لؾ: شر البمية مايضحؾ.. عاد يعمؽ ىازان رأسو يمنة كيسرة.. -
 كاألنكى مف ذلؾ أنو يقضي شير العسؿ في إيطاليا...

هلل!! اهلل!! ياعيني!! شير العسؿ الماضي في اليكناف.. كىذا في إيطاليا!! ا-
 أبي صار رجبلن عالميان!!

ىك ذا رأس الماؿ.. عالمي دائمان... مثمو مثؿ الفقر ال كطف لو.. قاؿ -
مصباح ممكحان برأسو زافران، ثـ تابع شبو ىامس ككأنما يكمـ نفسو، لكف مف يصدؽ؟ 
سيفك البسيط الدركيش الذم اليفؾ الحرؼ إال بالكاد كال يخرج لسانو الكبلـ إال 

 اد يطمع منو ىذا؟ مف يصدؽ؟ حقان... الجيؿ أس كؿ فساد.بالك
يعني... كؿ مانراه مف حكلنا مف فساد سببو الجيؿ!؟ سألت أميرة كىي -
 تتنيد...
بالطبع.. الجيؿ كالفساد صنكاف متبلزماف مثمما الكعي كالصبلح صنكاف -

مية متبلزماف.. انظرم في كؿ مكاف.. أيف تعشش الجريمة؟ في تربة الجيؿ كاأل
كالتخمؼ! أيف تكثر حكادث القتؿ، السرقة، العير، االغتصاب؟ حيث حثالة 

 المجتمع، رعاعو البعيدكف عف العمـ كالمعرفة، المحركمكف مف الكعي كالثقافة..
كـ ىك خطير إذف ىذا الجيؿ؟ عقبت أميرة كىي شبو شاردة تفكر، في ما -

 ـ..سمعتو مف عـ أكره ما يكرىو الجيؿ كأحب ما يحبو العم
كىؿ تشكيف في ذلؾ.؟ الناس منذ آالؼ السنيف اكتشفكا خطكرة الجيؿ -

 كالجيبلء.. أتدريف ما قالو عمي بف أبي طالب؟
 ماقاؿ؟-
 إياؾ كالجاىؿ فإنو إذا أراد أف ينفعؾ ضرؾ.-
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 ماأبمغيا مف حكمة!!!-
كعنترة؟ أتدريف ماقالو في العمـ؟ سأليا العـ فأنشدت إليو كقد تحكلت كميا -
 ذاف صاغية، تصكرم عنترة عرؼ معنى العمـ كأىميتو فقاؿ ناصحان:إلى آ

 اعمـ بأف العمـ أرفع رتبة.... كأحؿ مكتسب كأسنى مفخر
 كالعمـ ليس بنافع أربابو.... مالـ يفد عمبلن كحسف تبصر

عظيـ!! رائع!! ىتفت أميرة بحماسة كنشكة، فارس مقاتؿ كعنترة يتحدث -
 ىكذا عف العمـ!؟

نا إلى الكراء كالناس اليـك ال يقيمكف كزنان لعمـ كال لمعرفة.. بؿ أتريف كـ رجع-
 لمماؿ.. كلمماؿ فقط؟

 لكنيا كارثة!! ىتفت أميرة فاغرة الفـ.-
أجؿ كارثة، مجتمعنا مقمكب رأسان عمى عقب، رأس اليـر في األسفؿ -

كقاعدتو في األعمى، فكيؼ نصير بشران، كيؼ نمحؽ بركب الحضارة؟ كبدا العـ 
، لكف أميا لـ تبد كذلؾ حيف نقبل ليا أشد  حزنان كاكتئابان مما رأتو أميرة في أم يـك

الخبر، فقد ضحكت، خبلفان لكؿ تكقع، بؿ ضحكت حتى كادت تنقمب عمى قفاىا.. 
 أخيران أفصحت عف سبب ضحكيا:

ضرة الضرة!! يالينام!! أخذتو األكلى مني فجاءت الثانية تأخذه منيا!! -
تي!! ككجـ مصباح ىنيية يفكر "ما أعجب عقؿ المرأة!! النكاية يالفرحي!! يالسعاد

محكر تفكيرىا، المكايدة ىميا األكؿ... تريد الشر باألخرل فإذا نزؿ ىاف شرىا 
ىي... أىك قانكف نفي النفي يعمؿ بو عقؿ المرأة"؟ كلـ يجد مصباح الكقت 

حديث حكؿ القصة لئلجابة، فقد انيالت عميو الزكجة الشامتة باألسئمة ثـ تشعب ال
 الجديدة كالتغيرات الطارئة.

إذف كما تريف، قاؿ أخيران األمر أخطر مما تصكرنا، فيؿ تريدينني أف -
 أحدثو بعد ذلؾ؟

ال.. ال.. الداء مستشرو إلى درجة الينفع معيا عبلج.. دعو كشأنو كلي -
 اهلل..

مضى لكف مصباح لـ يدعو كشأنو. كاف يريد أف يرل بأـ عينو عمو يصدؽ. ف
إليو في مكتبو كلـ تمض عمى عكدتو مف إيطاليا بضعة أياـ.. كاف مصباح يريد 
أف يعيد الجسكر مع أخيو، أف يصمح ما يمكف إصبلحو كأف يبقى إلى جانبو ما 
استطاع، فقد أيقف أف بعده عنو لف يؤدم إال إلى الضرر بو.. لكف لشد ما فكجئ 

قميص الفرنسي كالحذاء اإليطالي.... مصباح باألخ الذم يمبس الجكخ االنكميزم كال
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"ىكذا رجؿ آخر.. يخيؿ إلي أنني ال أعرفو" راح يحدث نفسو كىك يستمع ألخيو 
..  يحدثو عف ركما، مدينة الفف كالجماؿ، عاصمة العالـ ذات يـك

 لكف، ماذا فعمت؟ كيؼ تتزكج امرأة ثالثة؟ انفجر أخيران كقد نفد صبره.-
ا الحؽ؟ رد ككأنما يردد عبارة حفظيا عف كلـ ال؟ ألـ يعطني الشرع ىذ-

 ظير قمب.
ف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" كأنت لـ تعدؿ... تزكجت أكؿ - ال، الشرع يقكؿ "كا 

 مرة فأىممت بيتؾ كىجرت امرأتؾ....
.. صحيح أنت أخي.. لكف - اسمع، مصباح، قاطعو سيؼ الديف بنبرة الحـز

ح لؾ بالتدخؿ في حياتي أك ىذه حياتي الخاصة، شؤكني الخاصة كأنا ال أسم
 شؤكني الخاصة...

 كيؼ ال أتدخؿ.. كأنا أرل الخطأ يستفحؿ!؟-
ليس ىذا مف شأنؾ.. أنا حر... ثـ... مف كالؾ كصيان عمي.؟ أـ ترل أف -

اآلية مقمكبة.؟ األخ الصغير يككف كصيان عمى الكبير.. ال..  مصباح.. الـز 
لكبير كأنا مف يجب أف تحترمو.. حدكدؾ كال تنس لحظة كاحدة أنني أنا أخكؾ ا

 تسمع كبلمو كتطيعو..
 سيؼ الديف...-
التقؿ لي سيؼ الديف، صاح بو مقاطعان، أخكؾ األكبر تناديو باسمو ىكذا!؟ -

حاؼ!؟ ال.. احترامي كاجب عميؾ كمف باب االحتراـ أف تناديني بأبي دياب أـ 
 نسيت أصكؿ المياقة؟

فتح عينيو عمى سعتيما" أحقان ىذا "يا إليي!! "قاؿ مصباح في سره كىك ي
أخي سيفك؟" منذ الصغر كانا معان، يأكبلف، يشرباف، بؿ يناماف في فراش كاحد.. 
أخكاىما اآلخراف ماتا كىما طفبلف.... أختيما الكحيدة في كنؼ أميا، كبرت، 
عممت، تحجبت، ثـ جاءىا زكج مف اليرمؿ فذىبت كلـ تعد. كانا كحيديف تقريبان.. 

ده فرقيما، لكي يرتفع مصباح كينخفض سيؼ الديف... مصباح يتكمـ العمـ كح
فيصغي لو سيؼ الديف. مصباح يريد فتنفذ إرادتو، ىك الرأس المفكر كالعقؿ المدبر 
كسيؼ الديف يد تنفذ كرجؿ تمبي. حالة ألفاىا كاعتادا عمييا، فكيؼ تمغى حالة 

، حدث ليما؟ ىؿ كتبطؿ عادة؟ أىك االنقبلب نفسو الذم حدث لممجتمع كمو
استيقظت عقدة الدكنية أيضان فجعمت رأس اليـر قاعدتو  كقاعدتو  رأسو؟ ىاىك ذا 
سيفك ينتفض كيرد، كمصباح فاغر الفـ جاحظ العينيف ينظر، يفكر... لقد قمب 

 الماؿ المكازيف.
ماذا؟ سألو سيؼ الديف كقد طاؿ انبياتو كسككتو، لجـ لسانؾ؟ لـ تعد تعرؼ -
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 الكبلـ!؟
أعرؼ الكبلـ أبا دياب.. نطؽ مصباح أخيران كىك يحاكؿ تجاكز بؿ -

دىشتو.. أنا جئت إليؾ لكي أنبيؾ... أنت تسير في طريؽ خطر.. شديد 
 االنزالؽ...

ال.. ال.. قاطعو سيؼ الديف بحدة كاضحة، قؿ إنؾ جئت تعممني.. طفبلن -
. إف كنت  قد استغممت غران ال يعرؼ شيئان.. لكف اسمع.. لف أسمح لؾ بعد اليـك

فقرم ذات يـك لتممي عمي آراءؾ كنصائحؾ فاعمـ أف ذلؾ الزمف كلى... أنا اآلف 
أعممؾ... بمالي أعممؾ أنت كأمثالؾ.. أشترم شياداتؾ... فعبلـ غركرؾ 
كعنجييتؾ؟ كعمى مف؟ عمى أخيؾ األكبر الذم عممؾ كرباؾ؟ صرؼ عمى 

 مدارسؾ كأنفؽ عمى جامعتؾ؟
ت كأنفقت عمي؟ رد مصباح كىك أكثر انبياتان أنت عممتني كربيتني؟ صرف-

 مف ذم قبؿ...
 مف إذف؟ قؿ مف؟-
أبي ىك الذم عممني... أبي الذم رباؾ أنت نفسؾ، تعب عميؾ.. زكجؾ، -

 كجعؿ منؾ رجبلن...
بؿ أنا الذم عممتؾ.. الناس كميـ يشيدكف عمى ذلؾ!! اذىب كاسأؿ.. مف -

شياداتؾ... كأنت الجزاء كال تعبي في األرض تعممت.. مف عرؽ جبيني أخذت 
 شككرا.. أنا صاحب الفضؿ عميؾ أنا الذم صنعتؾ..

كتقمب الحقائؽ أبا دياب؟ تطعـ نفسؾ الجكز الفارغ؟ بدأ مصباح التساؤؿ -
لكنو فجأة كبح نفسو كىك يرل عدـ الجدكل مف النقاش. تكقؼ لحظة ثـ استأنؼ 

أريد أف أنبش القبكر كيبل  مقاطعان أخاه كقد ىـ بالكبلـ، عمى كؿ حاؿ.. أنا ال
تخرج الركائح النتنة... بؿ صدقني أنا ماجئت إليؾ إال بناء عمى طمب امرأتؾ 
كابنتؾ، لكف اآلف أنا أعتذر.. افعؿ ما بدا لؾ.. ككف عمى ثقة أنني ماجئت إال مف 

 أجمؾ. مف أجؿ مصمحتؾ أنت كبيتؾ..
ير ألف يذىب إلى مصمحتو كبيتو ىما المذاف دفعا سيفك بعد أياـ مف التفك

الزكجة الميجكرة الميممة. شائبلن رأسو رافعان أنفو دخؿ الرجؿ البيت الذم لـ يدخمو 
منذ أشير. أـ  دياب تتفرج عمى التمفاز، تسميتيا الكحيدة في ىذا العالـ، فجأة 
أحست برائحة غريبة في الجك.. رائحة الرجؿ الذم كاف ذات يـك رجميا، ترل مف 

 كؽ طعـ الحياة، كعمى الرغـ مف ثقؿ جرميا ىبت مؿء طكليا.خبللو الدنيا كتذ
أىبلن كسيبلن.. نكرت بيتؾ، راحت ترحب بو ناسية كؿ شيء، فقد عادت -

 المرأة الشرقية التي ال تتقف إال السمع كالطاعة، الخضكع كالخنكع.
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بخطا الكاثؽ مف نفسو تابع الرجؿ مشيتو إلى غرفة الجمكس، حيث كانت 
ينية تجمس مع سيدتيا. رأت أنو لـ يعد ليا مكاف فتراجعت منسحبة الخادمة الفمب

إلى مطبخيا. بنظرات شزراء راح الرجؿ يتفحص امرأتو مف األعمى إلى األسفؿ 
 كمف األسفؿ إلى األعمى راح يتفرس بيا.

ماذا حفيظة خانـ؟ صار لؾ لساف يحكي كفـ يشتكي؟ بادرىا الرجؿ كىك -
 ييا ريشو كديؾ ييـ باعتبلء دجاجتو.ينفخ صدره كأكداجو فارشان عم

أبا دياب.. ماىذا؟ أنت سيدم كتاج راسي.. كيؼ أحكي أك أشتكي؟ ردت -
 المرأة بكثير مف الذلة كحب االسترضاء.

ال أدرم كيؼ.. لكأنو ينقصؾ شيء.. أنت ممكة.. بيتيا قصر سياح نياح.. -
 خدـ كحشـ.. ذىب كأمكاؿ.. آ!؟ قكلي ما الذم ينقصؾ؟

 هلل.. خيرؾ يغمرني، كال ينقصني شيء.أعكذ با-
إذف.. كيؼ تشتكيف ألخي؟ كيؼ تطمبيف منو أف يذىب إلي، يقرعني -

 كييددني؟
أنا طمبت إليو ذلؾ.؟ معاذ اهلل أبا دياب.. أنا فقط أردت االطمئناف عميؾ.. -

أشيران لـ أرؾ فاشتقت إليؾ... صدقني.. اشتقت إليؾ.. لـ تيف عمي العشرة.. 
ابف عمي... ىؿ نسيت عشرة ثبلثيف سنة؟ سألت بنبرة سكبت فييا كؿ ثبلثيف سنة 

 مالدييا مف رقة كعذكبة.
أنا لـ أنس.. رد بكؿ ما لديو مف جبلفة كغمظة، فقط ال أريد مف أحد أف -

 يتدخؿ في حياتي، أتسمعيف؟ 
 أسمع.. أسمع.. لكف قؿ لي.. صحيح.. أنؾ..-
 .. تزكجت اثنتيف.. لديؾ مانع؟نعـ، صحيح.. قاطعيا كىك يعمـ ماتريد قكلو-
ال.. ال.. معاذ اهلل.. ردت المرأة التي شفي غميا مذ سمعت بزكاجو الثاني.. -

أحست ككأنو ىك نفسو أخذ بثأرىا فمماذا تغضب بعد ذلؾ؟.. تزكج ماتشاء كمف 
تشاء.. فقط ال تترؾ ىذا البيت.. أنت سقفو الذم نستظؿ بو فبل تتركو ببل 

 سقؼ...
.. أنا مشغكؿ،-  لدم التزامات كال أستطيع أف أجيء كؿ يـك
كؿ أسبكع.. كؿ شير... فقط ابؽ معنا... ال تحرمنا مف طمتؾ.. مف -
 أنسؾ..
ال أحرمؾ.. لكف ال أريد ألسرارنا أف تخرج مف بيتنا.. الأريد ألحد أف -

يعرؼ شيئان عني..، عنؾ، عف أكالدم.. أتفيميف؟ حتى مصباح ال أريده أف يعرؼ 
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 شيئان..
 لكنو أخكؾ..-
أخي.. أبي.. الييـ.. الأريدكـ أف تذىبكا إليو أك يأتي إليكـ.. اقطعكا -

عبلقتكـ بو.. مصباح ىذا يكرىني.. يحسدني.. كال يريد مف كبلمو معكـ كمجيئو 
 إليكـ إال أف يفسد عقكلكـ.. يخرب بيكتكـ..

معقكؿ يا أبي؟ تدخمت أميرة كىي تدخؿ عمى ميؿ سامعة كؿ ماقالو، -
 باح، عمي، يكرىؾ؟ يحسدؾ؟ يريد أف يخرب بيتؾ؟مص

اسمعي يابنت!! أنت بالذات ال أريد أف أسمع صكتؾ.. قمت لؾ ال تذىبي -
إلى الجامعة كذىبت، كذبت كتحايمت، لففت كدرت حتى فعمت مافي رأسؾ.. لك 

 تزكجت لكنت أرحتنا كارتحت..
.. ردت أميرة كماذا أزعجؾ اآلف؟ أنا لـ أكمفؾ عشر ماكاف سيكمفؾ زكاجي-

كىي عمى حذر، بعيدة بعض الشيء عف أبييا، بالعكس، يجب أف تفرح، دخمت 
الجامعة لكنني نجحت، كؿ سنة أنجح في صفي كماىي إال أشير حتى أتخرج 

 كأصبح صيدالنية قد الدنيا..
بياعة أدكية!؟ كماذا تعنيني بياعة أدكية؟ ال.. كؿ ما يعنيني أنؾ خرجت -

 ؟ عمؾ مصباح!!عف طكعي.. كمف السبب
 عمي مصباح ليس السبب يا..-
بؿ ىك.. أنا أعرفو.. قاطعيا األب زاجران، لكف مف اليـك فصاعدان أمنعو مف -

الدخكؿ إلى ىذا البيت، أتفيميف؟ عاد مف جديد يخاطب امرأتو ثـ التفت مرة أخرل 
 إلى ابنتو، كأمنعؾ أنت مف الذىاب إلى بيتو.. أمنعكـ جميعان مف رؤيتو..

ي.. ال.. أرجكؾ، تدخؿ ىذه المرة ابنو دياب كقد دخؿ قبؿ لحظات إلى أب-
 الغرفة.
 ترجكني!؟ ماذا يا كلد؟ سألو األب كقد استغرب ذلؾ الطمب..-
 أرجكؾ.. ال تقطع العبلقة اآلف.. أنا بحاجة إليو..-
 بحاجة إليو؟ أية حاجة؟-
 نكر.. ابنتو..-
 ماليا نكر.. ابنتو؟-
 أريد أف أتزكجيا..-

ات مف الزمف خيـ الصمت عمى المكاف، اليسمع فيو غير أنفاس تتردد، لحظ
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 كالكؿ ينقؿ ناظريو مف كاحد إلى اآلخر..
 نكر.. تريد أف تتزكجيا!؟ كرر األب أخيران ككأنو الببغاء..-
 كلـ ال؟ ىي مف عمرم كابنة عمي كمف تراه أحؽ بيا مني؟-
 مستحيؿ!! عقبت األـ بدافع ال تدرم كنيو.-
 ؿ جننت؟ ىتفت األخت بالمنعكس الشرطي ذاتو أيضان.دياب ى-
كلماذا مستحيؿ؟ رد دياب بامتعاض، لماذا جننت؟ ألست رجبلن؟ ماذا -

 ينقصني؟
التعميـ!! أـ نسيت أنؾ لـ تحصؿ عمى الشيادة االبتدائية؟ ردت األخت -
 محتجة.
ف.. لكف... أنا غني.. لدم الماؿ.. ىي لدييا الشيادات كأنا لدم الماؿ.. إذ-

 نحف متساكياف.
صح!! ىتؼ األب كقد أعجبتو الفكرة فجأة.. أنتما لستما متساكييف فحسب -

بؿ أنت ترجحيا.. مالؾ بشيادات الدنيا كميا... طبيبة مخبر؟ ماذا يعني ىذا؟ مالو 
ـى ال يتزكجيا؟ تساءؿ كىك ينقؿ ناظريو بيف امرأتو كابنتو  خير مف شياداتيا.. إذف ًل

 عمى كجيييما.. كاالستغراب مايزاؿ
لكف فارؽ التعميـ.. اليمكننا أف ننكر فارؽ التعميـ يا أبي، ىي دكتكرة كىك -

 شبو أمي.. كيؼ تتزكجو؟
غبية!! أنت غبية!! رد األب بامتعاض شديد كزجر كبير، ىذا الكبلـ يصح -

.. في زمف رأس الماؿ، فما قيمة الشيادات؟ ماقيمة العمـ؟ أال  أياـ زماف.. أما اليـك
يف المتعمميف يتسكعكف في الطرقات ببل عمؿ؟ المعمميف يبيعكف عمى البسطات؟ تر 

أصحاب الشيادات يعممكف سكاقيف باألجرة؟ ثـ مف أيف ستأتي بالماؿ لفتح مخبر 
ليا؟ آ؟ قكلي لي.. أبكىا فركج منتكؼ ال يممؾ غير راتبو.. عمى األقؿ دياب 

 سيؤمف ليا مخبران..
دياب فاركان يديو الكاحدة باألخرل كىك يكاد  أنت مكافؽ إذف يا أبي؟ ىتؼ-

 يطير فرحان...
 أجؿ.. فكرة!! فكرة عظيمة!! نكسر بيا أنفيا كأنؼ أبييا!!-
لكنيا لف تكافؽ.. اعترضت األـ متخكفة مف زكجيا الذم جاءىا عنترةبف -
 شداد..
غير ميـ.. تكافؽ.. ال تكافؽ.. الرأم ليس رأييا.. ابف عميا يريدىا.. إذف -

 ف عميا يأخذىا، بؿ، مف حقو أف ينزليا عف ظير فرسيا..اب
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لـ تفيـ أميرة مامعنى أف ينزليا عف ظير فرسيا، لكنيا لـ تستطع أف 
تستفسر، فقد اقترب منيا كالدىا حتى أصبح كجيو فكؽ كجييا، كسبابتو بيف 
عينييا ثـ قاؿ: كعميؾ أنت أف تميدم الطريؽ... أتسمعيف؟ عميؾ أنت أف تقنعي 

 كبيت عمؾ.. أحباب قمبؾ..عمؾ 
أحست أميرة بقمبيا يرتعش.. كىي تتمتـ لنفسيا العبارة األخيرة "أحباب قمبي!؟" 
مستعيدة الحديث كمو، كحيدة في الفراش.. كانت أميا قد شرحت ليا المغزل مف 
عبارة أبييا "ينزليا عف ظير فرسيا" قائمة: إف العركس في الماضي كانت تنتقؿ إلى 

اكبة فرسان ككاف مف حؽ ابف العـ، إف لـ يكف راضيان عف الزيجة، أف بيت عريسيا ر 
يعترض طريقيا، ينزليا عف ظير الفرس ليتخذىا حميمة لو، "آه!! لك يحدث ذلؾ معي 
كـ سأككف سعيدة!! لك يفعؿ ذلؾ مأمكف كيأخذني حميمة لو، كـ سأطير فرحان"!! 

"لكنو لف يفعؿ.. أنا كاثقة أنو  راحت تردد لنفسيا كىي تقمب ناظرييا في ظممة الغرفة
لـ يفكر بذلؾ يكمان؟" تمتمت أخيران كىي تصعد زفرة ثـ مضت تستعيد في خياليا 

 صكرتو.. صكرة أحب الرجاؿ كأقربيـ إلى قمبيا.
كـ مرة أرادت أف تبكح لو بما تشعر!! كـ مرة ىمت بمصارحتو بالحقيقة؟ 

مكف دمث، نبيؿ، متفيـ، تعمؽ أميرة  التدرم، لكنيا كؿ مرة كانت تتراجع... مأ
قمبيا بو منذ الصغر، كانت تذىب إليو كىي صغيرة، ككاف يبلعبيا كيدلعيا..  
"أمكرتي.. صغيرتي.." ىكذا كاف ينادييا، كرغـ أنيا كبرت إال أنو ظؿ ينادييا 
كذلؾ.. ظؿ يداعبيا، كيمازحيا.. في الثانكية... في الجامعة ظؿ مأمكف ابف العـ 

ؽ القريب... تسرع إليو في كؿ مممة، تسعى إلى رؤيتو دائمان، الحميـ كالصدي
تشتيي صحبتو باستمرار.. ككاف ىك دائمان الممبي المحب الذم يسمع.. لكنو ظؿ 
ينادييا "صغيرتي.. أمكرتي" ألؼ مرة أرادت أف تقكؿ "أنا كبرت".. "أنا لـ أعد 

د الجرأة الكافية صغيرة" "أنا فتاة ناضجة" لكف عبثان ىك ال يسمعيا كىي التج
 لمكبلـ.

ألؼ مرة سرحت شعرىا مف أجمو.. تكحمت.. بؿ كضعت أحمر الشفاه كرشت 
 العطر، لكنو كاف ينظر إلييا نظرتو إلى الطفمة الصغيرة التي كانت مف قبؿ.

لجأت ذات مرة إلى نكر.. تريدىا أف تككف كسيطة.. ال.. ليس بشكؿ 
كبشكؿ غير مباشر أيضان، "مف مباشر.. بؿ غير مباشر.. لكف نكرأن قالت، 

 المستحيؿ أف يرل مأمكف ابنة عمو إال أختان.. مستحيؿ أف يفكر بيا زكجة"
لكف ىا ىك ذا دياب يفكر بنكر زكجة لو، كىا ىك ذا أبكىا يكمفيا بتمييد 
الطريؽ لتمؾ الزيجة، فماذا تفعؿ؟ أتقـك بالميمة؟ أترفض؟ "أجؿ.. أجؿ.. سأقـك 

"قد تعكد العائمتاف عائمة كاحدة كيعكد األخكاف قمبان كاحدان" بالميمة.. فمف يدرم!؟ 
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كسرىا ذلؾ األمؿ، "لكف عمي أف أميد الطريؽ لنفسي كأفتح عيني مأمكف عمي 
مثمما أميد الطريؽ لدياب كأفتح عيني نكر عميو.." عمى ذلؾ رقدت تمؾ الميمة 

 كالمآذف تضج بأذاف الفجر.
جامعتيا، رأت زمبلءىا كزميبلتيا،  لكف ما إف فاقت في الصباح كمضت إلى

غسمت كجييا بأشعة الشمس حتى بدا ليا كؿ ماغزلتو في الميؿ مجرد كىـ، لكأف 
كبلـ الميؿ مدىكف بزبدة، كما قاؿ الشاعر الشعبي، إذا طمعت عميو الشمس ذاب. 
"أنا أقنع ابنة عمي، نكران، بالزكاج مف دياب؟" راحت تتساءؿ كىي تقدـ رجبلن 

ل عمى طريؽ بيت العـ... أفكار جديدة، تصكرات، حجج كميا باتت كتؤخر أخر 
، يضيء  تتكارد إلى ذىنيا فتثبط ىمتيا، كأحست أميرة أنو كما يضيء الميؿ اليمـك
 النيار العقكؿ فتنجمي عنيا ظممة الميؿ، كتذيب كؿ مالحؽ بيا مف شكائب كأكشاؿ.

كتبو اليندسي، ربما في بيت العـ لـ يكف ثمة مأمكف كال نكر... األكؿ في م
يبلحؽ أحد مشاريعو، كالثانية في مختبرىا الذم تعمؿ فيو صباح مساء، كشعرت 
أميرة بأنيا تخففت مف حمميا، إذ اليصح مفاتحة عميا باألمر قبؿ أف تسبر غكر 

 نكر...
مع عميا ميداف الحديث كاسع، تصكؿ فيو كتجكؿ... لكف كعادتو في 

 حزيف، يزفر الزفرة تمك األخرل.السنكات القميمة األخيرة عميا 
مابؾ عمي؟ سألتو كىما يشرباف شام العصر كما يفعمكف ىناؾ في قصر -

 بكنجياـ في لندف.
مابي؟ رد السؤاؿ بسؤاؿ مماثؿ كىك ييز رأسو حزنان كحسرة. انظرم في كؿ -

 ماحكلؾ تجدم جكاب سؤالؾ...
و، كاف الكطف عميا يحمؿ ىـ الكطف، تشغمو مشاكمو كبنبرة حزينة يتحدث عن

يعاني: االنفجارات ازدادت، االغتياالت تفاقمت: تككف راكبان في حافمة فبل تشعر 
إال كاألرض تميد مف تحتؾ كقد انفجرت قنبمة ىائمة الدكم. يككف الطبيب خارجان 
مف بيتو أك داخبلن إليو فبل يرل إال رشاشان أشرع في كجيو كصب كاببلن مف 

س، الكاتب، الضابط... ككانت السمطة ترد، طمقة الرصاص عميو... كذلؾ الميند
تخرج مف مبنى فتتكجو إلى المبنى قاذفات كرشاشات، كال يترؾ إال كقد غدا أثران 
بعد عيف. تسمع عف عصابة في حي فيحاصر الحي كمو، كيساؽ عشرات الرجاؿ 
إلى حيث تغيييـ غياىب الظممات. مع ذلؾ، لـ تعد الحكادث فردية متناثرة ىنا 

ناؾ... بؿ ظيرت تمردات كعصيانات، اشتباكات كصدامات. كاف الكطف يثخف كى
 بالجراح... ككانت دماؤه تنزؼ...

الببلد تفقد األمف، المجتمع ميدد بالفتنة، الحاضر صعب كالمستقبؿ غامض، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 127 - 

تمكح في أفقو أشباح سكداء تيدد بالكيؿ كالثبكر... خارج الببلد الحاؿ أسكأ. ىي 
يحدثيا عف الكطف الكبير المنككب كاألمة العظيمة تصغي كىك يسترسؿ، 

الممزقة.. في لبناف كانت إسرائيؿ قد اجتاحت حدكده، خارقة سيادتو، محطمة 
كرامتو... كصمت حتى بيركت، حاصرتيا، أخرجت منيا الفدائييف، ألقت بيـ في 
البحر ثـ عاد آرئيؿ شاركف كىك ينفش ريشو كالطاكس. عمى شاطئ الخميج كانت 

ر حرب ضركس، كقد أرادت أمريكا أف تضرب إيراف بالعراؽ، كالعراؽ بإيراف، تدك 
تضعفيما كمتييما كتخمص منيما كمتييما... كانت إيراف تريد أف تصدر ثكرتيا إلى 
كؿ ماحكليا مف بمداف، ككاف اإلماـ قد صرح بنبرتو الحازمة المميزة "نريد العراؽ 

غداد ىي التي تحمـ أحبلمان أخرل: تكحد جميكرية إسبلمية تابعة لنا"، فجف جنكف ب
األقطار العربية، تصنع كطنان قكيان ال يستطيع خكض القادسية فحسب بؿ مكاجية 
األمريكاف أيضان. كاف قد مضى عمى تمؾ الحرب سنكات لكف دكف أف يفكر أحد 
بإخماد نارىا. مصمحتيـ في استمرارىا، مصمحة إسرائيؿ في استغبلليا فتضرب 

 نككم في رحـ بغداد.المفاعؿ ال
في السكداف حرب أيضان، يريدكف مف كرائيا أف يفصمكا شمالو عف جنكبو، في 

 المغرب األخكة يقتتمكف مف أجؿ صحراء كاسعة شاسعة تكفي المبلييف.
لكف أليس ىناؾ قبس مف ضكء في ىذه الظممة الحالكة؟ سألت أميرة كىي -

فرسة في كجيو، ذاؾ الذم ترتسـ تعرؼ كجعو، حاممة إلى شفتييا فنجاف الشام، مت
 عمى سيماه أحزاف الدنيا كميا. 

بمى.. ىناؾ.. أـ نسيت رد شعبنا في مصر عمى خيانة السادات؟.. أليس -
القصاص الذم نزؿ بو بشير خير كبصيص أمؿ؟ رفض شعبنا ىناؾ التطبيع مع 

ؼ العدك، أليس دافعان لمتفاؤؿ؟ صمكد جنكدنا العرب عمى الخميج في كجو اآلال
المؤلفة مف أناس شحنكا تعصبان كحقدان، أليس دليبلن عمى قدرة أمتنا عمى الصمكد 
كالبقاء؟ كحيف كدعت أميرة عميا كانت فرحة بذلؾ القبس مف ضكء، كبذلؾ التردد 

 الذم منعيا مف أف تفاتحو بأمر نكر..
 ترددىا ذلؾ زاد منو مكقؼ شاىة، فقد فاجأتيا كىي تنحك عمييا بالبلئمة:

 كؿ أميرة؟ معقكؿ تسعيف لزكاج ديبك مف نكر؟معق-
 ىـ يريدكف ذلؾ.. تمتمت بشيء مف خجؿ كىي تشير إلى أىؿ البيت.-
لكف ىذا حراـ، زكاج ال يقـك عمى التكافؤ كيؼ تفكريف بو، أنت المثقفة -

 المتعممة؟
كبدا ألميرة أف شاىة قد جنت كؿ الفائدة مف زكاجيا غير المتكافئ. معاناتيا 

، مقاساتيا مع أمو كأختو، جعمتاىا أكثر حكمة كفيمان... ىاىي ذم مع زكجيا
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تجادؿ مصرة عمى أف يككف طرفا الزكاج متكافئيف، غنى كفقران، مكانة اجتماعية 
كمنبتان، عممان كثقافة، سنان كنضجان، بؿ ذكاء كفيمان كي يستطيعا التفاىـ كينجح 

ث ألختيا، لكف مالفت الزكاج. لفت نظر أميرة ذلؾ التطكر الكاضح الذم حد
نظرىا أكثر، تخمصيا مف خجميا كحيائيا، اكتسابيا جرأة لـ تكف تممكيا مف قبؿ، 
صراران.. "يجب أف أتزكج مف نكر.  جرأة تجعميا تناقش. لكف ديبك كاف أكثر جرأة كا 
لماذا؟ ألـ تفاتحييـ باألمر؟ ألـ تقكلي لعمؾ؟" كاف كمما التقى بيا يسأليا عمى ذلؾ 

 نما ال تعنيو نكر أك رأم نكر.النحك ككأ
مرات عدة ذىبت إلى بيت عميا ككؿ مرة كانت تجد ىذه الحجة أك تمؾ كيبل 
تطرح السؤاؿ... التقت بنكر، تحدثت مع مأمكف، جمست مع األـ، لكف كؿ مرة 
كانت جرأتيا تخكنيا كترددىا يغمبيا، ىي تشعر بالخزم بشكؿ مف األشكاؿ.. 

غير مقتنعة بو.. بؿ حتى شاىة غير مقتنعة: تسعى مف أجؿ شيء ىي نفسيا 
ديبك كنكر غير متكافئيف إذف كيؼ يتزكجاف؟ جباؿ ككىاد تفصؿ بيف عقمو 

 كعقميا، فيمو كفيميا فكيؼ إذف يتفاىماف؟
كتحس أميرة مف حيف إلى حيف بكخز الضمير "أنت أنانية، تنظريف إلى 

لديبك أف يتزكج مف  األمر مف مصمحتؾ الخاصة، تريديف مأمكف زكجان فتبرريف
 نكر"، لكف كاف البد ليا مف تنفيذ الميمة، فاألب كاألخ يضغطاف بإصرار.

عمي مارأيؾ بزكاج األقارب؟ سألت عميا أخيران كىي تريد لسؤاليا أف يككف -
 مدخبلن.
 ىي  ذم مشكمة المشاكؿ، عقدة العقد...-
 كيؼ؟ ماذا تقصد؟-
كأ صفات الزكجيف إلى نسميما إذا عمماء الكراثة يقكلكف: المكرثات تنقؿ أس-

ذا ما تكررت العممية جيبلن بعد جيؿ، انحط  كانا قريبيف، فيتردل النسؿ كينحط، كا 
النسؿ أكثر، إلى درجة يمكف أف يكلد معيا نسبة كبيرة مف أفراد العائمة مجانيف أك 

 متخمفيف عقميان.. أال تذكريف بيت السركجي؟
تعيد في ذىنيا أكثر مف صكرة البف أجؿ.. أذكرىـ.. ردت أميرة كىي تس-

مجنكف أك بنت بمياء مف تمؾ العائمة التي اليتزكج أبناء العـ فييا إال مف بنات 
 عميـ.
 كىذا السبب، في تردم حاؿ أمتنا نفسيا عمى ماأظف.-
 أمتنا نفسيا؟ كررت أميرة بكثير مف االستغراب، لكف كيؼ؟ لماذا؟-
ار الكباء، أبناء العـ لبنات العـ، كبنات إنو زكاج األقارب، انتشر فييا انتش-

 العـ ألبناء العـ.
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 صحيح.. فعبلن.. عادت أميرة تكرر ككأنيا تتنبو ألكؿ مرة لتمؾ المسألة..-
ىكذا ساءت صفات النسؿ كىكذا تردت األمة جيبلن بعد جيؿ إلى أف كصمنا -

ؿ كالخمكؿ، حتى إلى ىذا الدرؾ الذم فقدنا فيو القدرةعمى رفع رؤكسنا، استمرأنا الذ
 بتنا آخر أمة أخرجت لمناس.

ذلؾ الحديث كاف الشعرة التي قصمت ظير البعير فآلت أميرة عمى نفسيا، 
 كالحسرة في قمبيا، أف التكمؿ الميمة.

إف كنت تريد الزكاج بنكر اذىب فاطمبيا بنفسؾ، أكدع أباؾ نفسو يطمبيا. -
 و كذىب إلى أبيو.لـ يفيـ دياب سبب انفعاليا كغضبيا ذلؾ، فقمب شفت

لكف األب غائب، ىك في المزرعة كالمزرعة في الغكطة، اآلذف ال يعرؼ 
المكاف كلـ يطمب إليو أحد ذلؾ. ثمة أسرة كاممة تقـك عمى خدمة "المعمميف" الذيف 
يتعبكف مف أعماؿ التجارة ك "البيزنس" فيذىبكف إلى أحضاف الطبيعة يستجمكف 

 كيسترخكف.
في الصيؼ دافئ في الشتاء، فيبل عمى الطراز  في المزرعة مسبح بارد

االرستقراطي: ساحة كاسعة مف الرخاـ كالمرمر في الطابؽ السفمي، تناثرت فييا 
األرائؾ كالكسائد، المقاعد كالمفارش، بار مميء بكؿ ماتشتيي النفس، "شمينيو" 

نـك يكقد فيو حطب الصنكبر، فينتشر عبؽ كال أمتع. كفي الطابؽ العمكم مخادع لم
 عريضة األسرة، ركمانسية األجكاء...

شككة الداىكؾ عبقرم، أفكاره فذة، مع ذلؾ لـ يستطع إقناع أبي دياب بشراء 
المزرعة إال بشؽ النفس. لكف ما إف اشتراىا حتى كجد أبك دياب أنيا فردكس 
حقيقي عمى األرض كذاؾ الذم كاف يحمـ بو في اآلخرة، حيف يمقى كجو ربو 

يمينو، فيرل سبحانو أف عبده الحقير الفقير هلل لـ يرتكب معصية كلـ حامبلن كتابو ب
 -الفردكس -يأت إثمان فيأخذه إلى جنتو. لكف أبا دياب ينظر إلى مزرعتو

كيضحؾ.. بات بإمكاف اإلنساف أف يصنع فردكسو عمى األرض.. عسؿ كلبف، 
...ال... خمر ككيسكي، سمؾ ككافيار.. ثـ ىناؾ الحكر.. الغمماف المخمدكف.. ال

أبك دياب ال يحب الغمماف.. حسبو النساء.. شقراكات، بيضاكات، سمراكات.. كميف 
يعجبنو.. فيأتي بيف إلى المزرعة، فرادل كجماعات.. أجؿ.. حسف كثيران أف تككف 
بيف سرب كامؿ مف الحكريات.. ديكان بيف دجاجات.. إحساس الديؾ يمؤل نفسو... 

نو.. ىاركف الرشيد بيف جكاريو.. ىذه تمسد لو ىف يتعريف لو.. يحطف بو.. يدلم
عنقو، تمؾ تدلؾ ظيره، ىاتيؾ عمى فخذيو، تمؾ عمى ساقيو، كينتشي الرجؿ كالمحـ 
يصطؾ بالمحـ، كالراحتاف تتممساف األفخاذ كالنيكد، كالعيف تغرؽ في مفاتف 

 األجساد كقد رفض بعضيا أف يبقي ستران فخرج عاريان متكىجان تكىج النار.
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ء الداىكؾ جعؿ شريكو يفتح عينيو استغرابان مف جديد كىك يكتشؼ أف دىا
المزرعة لغاية أخرل... شبكة صيد يمقييا عمى أصحاب الشأف ككميـ يتكؽ 

 لمفردكس كالحكر.. 
ذلؾ المساء كانكا خمسة: الشركاء الثبلثة كرأس كبير في المحافظة إضافة 

أكمكا مالذ كطاب كشربكا مالذ إلى صاحب نجكع كثيرة، أمبلؾ كأطياف. كانكا قد 
كطاب كاستمتعكا مف النساء بمالذ كطاب، ثـ جمسكا يحمدكف ربيـ عمى ماقدـ ليـ 

 مف نعـ لـ يعرفيا أب ليـ أكجد...
ىو.. مارأيكـ بفكرة النادم؟ بدأ شككة الذم كاف قد أمسؾ بزماـ المبادرة مف -

سد ثغرة ىامة في البمد قبؿ ككمميـ عمى انفراد... صدقكني.. مشركع ناجح جدان، ي
 ىي الخالية مف أمثالو..

صحيح، تدخؿ الرأس الكبير في المحافظة، أنا أعرؼ ناسان يذىبكف إلى -
 مكنتي كارلك ليمعبكا ىناؾ.. 

كأنا أعرؼ ناسان يذىبكف إلى باريس كركما مف أجؿ امرأة شقراء، قاؿ -
 صاحب النجكع الكثيرة..

ناس كيؤالء، كؿ ماتشتيي أنفسيـ..  حسف.. نادينا سكؼ يكفر كؿ مايتمنى-
عاد شككة يشرح بحماس.. خمر، نساء، فف، رقص، ساكنا، سككاتش، بمياردك، 

 تنس، خيؿ، قمار..
لكف ىذا مشركع كبير كأنا ال أممؾ ماالن.. احتج صاحب النجكع الكثيرة بقدر -

 غير ضئيؿ مف الخبث.
ظة محتجان غامزان، التممؾ ماالن يارجؿ!؟ اعترض الرأس الكبير في المحاف-

 كأمكالؾ في مصارؼ سكيسرا كفرنسا؟
ال.. ال.. نحف ال نريد منكما ماالن.. تدخؿ شككة قاطعان الطريؽ عمى األخذ -

كالرد ثـ مخاطبان الرأس الكبير. منؾ، نريد األرض، تستممكيا بثمف بخس أك ببل 
الكثيرة، كمنؾ ثمف، كما تعمـ، ثـ تقدميا لممشركع، بعدئذ التفت إلى صاحب النجكع 

ادخاؿ المكاد التي نحتاجيا مف الخارج، قاؿ كىك يشير إلى جية الغرب، كبعض 
 اليد العاممة ترسميا لنا.. حسب.. معرفتؾ.. ختـ كبلمو غامزان مبتسمان..

 أنا مكافؽ، قاؿ صاحب النجكع الكثيرة، طمباتكـ مستجابة...-
، كاألرض تحت يدم.. كأنا أيضان مكافؽ.. عقب الرأس الكبير في المحافظة-

رابية بعيدة قميبلن عف المدينة مطمة عمى بردل، فسيحة الذركة، يمكننا أف نصنع 
 منيا أحسف ناد...
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عاؿ.. إذف نسميو نادم الذركة.. اقترح شككة في الحاؿ ككافؽ اآلخركف. -
 بعدئذ حددت الغايات كاألىداؼ.

ذكم شأف  اليدخؿ النادم سكل عمية القـك مف أثرياء كأصحاب نعـ،-
كرجاالت أعماؿ، مغتربيف كسياح، أسعاره تضاىي نكادم باريس كلكس أنجمكس.. 
فمالنا كلمفقراء المعكزيف؟ ختـ أبك سامي الكبلـ في الغايات كاألىداؼ ككافؽ 
اآلخركف أيضان، ككميـ منشرح سعيد، أبك دياب منشرح سعيد ىك اآلخر.. استمع 

ىك سعيد، ثـ مد يده إلى األيدم األخرل لمنقاش كىك منشرح كأدلى بدلكه مرتيف ك 
يشد عمييا كيبارؾ إتماـ الصفقة كاألرض التسعو، فيا ىك ذات يقؼ جنبان إلى 

 جنب مع كبار ذكم الشأف كرجاؿ األعماؿ.. رجبلن ال يضاىيو في األىمية أحد.
ىـ كاحد كاف يشغؿ بالو كىك في طريقو إلى بيت الزكجة الجديدة "أعمالي 

تزداد كال يمكف لممرء أف يتقطع ألؼ قطعة.. البد لي مف أعكاف  تتسع كمشاريعي
 يساعدكنني، فعمى مف أعتمد؟" 

كعمى حيف غرة كجد نفسو يفتؿ مقكد السيارة باتجاه مغاير... "فيد.. دياب.. 
عمي أف أعتمد عمييما.. صحيح يد كاحد ال تصفؽ". كقبؿ أف يصؿ إلى بيت 

في لعبة النادم الجديد، فيد األكثر ذكاء األكالد، كاف قد صمـ عمى ادخاؿ فيد 
 كتفتحان، األكثر كلعان بأجكاء النكادم كالنساء.

صحيح!؟ إذف، أنا طكع بنانؾ.. فقط مرني، ىتؼ فيد كىك يسمع الخبر -
الجديد، ثـ شرع يسأؿ أباه عف ىذا الجانب أك ذاؾ كىك يرغب في أف يعرؼ كؿ 

ل فنانات مف أرقى بمداف أكركبا!! ما يستطيع عف مشركع رائع ىك حمـ العمر "أر 
 يااهلل!! إذف سأسبح في بحر مف المتع كالمذائذ!!" 

 كاتخذ القرار بتفرغ فيد لمنادم، لكف دياب كاف يفكر بالتفرغ لشيء آخر.
أبي، بادره دياب في الحاؿ، أميرة ال يعتمد عمييا.. حتى اآلف لـ تقـ -

ا كأنت إلى عمي نطمب منو يد بالميمة التي كمفتيا بيا.. مارأيؾ أف نذىب أن
 نكر..

ال.. ال.. أنا رجؿ أعماؿ كثير األشغاؿ كال فراغ لدم لمثؿ ىذه التفاىات، -
 أميرة، قاؿ مخاطبان ابنتو في الطرؼ اآلخر مف الغرفة، عميؾ أف تنفذم الميمة..

 بصراحة، ردت أميرة بشيء مف تمعثـ، حاكلت لكنني لـ أستطع.-
 ض ثـ تكجو إلى ابنو، إذف تكٌؿ المسألة بنفسؾ..لـ تستطيعي!؟ رد بامتعا-
اسمع مني أبا دياب.. تدخمت األـ ىذه المرة، البنات كثيرات.. يمكننا أف -

 نخطب لو أحسنيف، فمماذا نكر بالذات؟
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 يجب أف أكسر رأسيا، رد دياب كمؿء صكتو الحقد كحب االنتقاـ...-
االنتقاـ ذاتو.. فيعمـ أنني كرأس أبييا أيضان، تابع األب بالنبرة نفسيا كحب -

 بمالي اآلف أشترم نساء، رجاالن، شيادات، أشترم كؿ ماأريد..
أميرة لـ ترد عمى أبييا كلـ تناقشو، ىي تعمـ أف ىناؾ الكثير مف الناس ال 
يشتركف بماؿ، كنكر عمى رأسيـ، لكف ما الفائدة مف قكؿ ذلؾ؟ ماالفائدة مف 

كحب انتقاـ؟ يمكنؾ أف تأخذ كتعطي مع  مناقشة دياب كىي تعمـ أنو كتمة حقد
 العقؿ، تقنعو أك يقنعؾ، لكف كيؼ لؾ أف تقنع رأسان كمو ضغينة كحقد؟ 

ذىبت أميرة مع أخييا كىي مصممة أف تككف صماء بكماء.. القضية قضيتو 
 فمماذا تحشر نفسيا فييا؟ يريد أف يأكؿ الكستناء، إذف ليخرجيا بيده مف النار.

 ماذا تقكؿ؟-
 ال.. مستحيؿ.. ال..-
بالتأكيد أنت جننت، راحت التعميقات تتناثر ردان عمى االقتراح الذم تقدـ بو -

 ديبك آمبلن بإخراج الكستناء مف النار.
كانت األسرة كميا قد اجتمعت استغرابان لزيارة الرجؿ الذم نادران مايزكر بيت 

ك كفي نيتو أف عمو، كتكجسان مف شر قد تجره تمؾ الزيارة.. لكف العـ تدخؿ لمت
 اليترؾ لديبك مجاالن لمرد عمى تعميقات أفراد األسرة.

عمي دياب، أنت شاب كفي عز شبابؾ، لديؾ الماؿ كالثركة كبإمكانؾ أف -
تتزكج أية فتاة في دمشؽ.. أنت تعمـ.. ىنا اليسألكنؾ إال عف الماؿ.. ال ييميـ 

 غير الماؿ.. فمماذا ال تذىب إلى فتاة مف ىذا النكع..؟
 أنا ال أريد زكاج ماؿ.. أنا أريد ابنة عمي..-
لكنؾ تعمـ أنني ضد زكاج األقارب.. رد العـ بسرعة، ىذا مبدأ لدم.. -

 كطالما تحدثت بو.. إليؾ.. إلى أمؾ.. إلى أختؾ.. أليس كذلؾ أميرة؟
أجؿ.. عمي.. ردت أميرة ىازة رأسيا رغـ أنيا كانت قد قررت مف قبؿ أال -

 تشارؾ في نقاش.
ىذا ىراء.. الناس كميـ يأخذكف بنات عميـ، فمماذا نحف ال؟ لماذا ىذه  لكف-

 النظريات الجديدة كالفمسفات الغريبة؟
فمسفات غريبة!؟ صاح مأمكف، كقد احمر كجيو قميبلن، احفظ كبلمؾ ديبك، -

 ال تنس أف ىذا عمؾ.. 
ليس بعدئذ تطكر األمر بسرعة لـ تستطع أميرة المحاؽ بو، فقد احتدـ النقاش، 

بيف العـ كابف أخيو، بؿ بيف ديبك كنكر التي كثبت لمدفاع عف نفسيا، كارىة أف 
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يدافع عنيا أحد.. ردكدان قاسية ردت كتعميقات مؤلل باالزدراء عمقت عمى رجؿ 
أمي جاىؿ، األمي الجاىؿ مؤمف أنو يدافع عف حقو، يصر عميو في كجييا ميددان 

مأمكف يثكر لمدفاع عف أختو التي ينتخي  إياىا بالضرب، بإلزاميا بالزكاج قسران،
 بيا مثمما كاف يفعؿ أجداده مف قبؿ.

ثـ كممة مف ىنا ككممة مف ىناؾ فمـ تر أميرة إال كابنا العـ يتشابكاف، مأمكف 
يصفع ديبك كديبك يصفع مأمكف، لكف مأمكف األقكل فيصرعو أرضان ثـ يكشؾ 

 األمر أف يتطكر لكال تدخؿ العـ.
جت أميرة مف البيت، كىي ترل أحبلميا مرآة تمقت حجران، كسيفة كسيرة خر 

كانت المحمة التي أرادت شدىا بيف الرجميف، األسرتيف قد تقطعت، كالشقة التي 
أرادت تضييقيا قد اتسعت، حاكلت تيدئة ديبك، لكف ديبك ثكر ىائج، يقسـ أغمظ 

 الدىر. األيماف أف يمقف أكلئؾ المتكبريف المغركريف درسان لف ينسكه أبد 
كلكي يمقنيـ ذلؾ  الدرس، مضى الثكر اليائج إلى أقبية كأصحاب. في 
المساء، حيف عاد مأمكف إلى بيتو، كانت عصابة مف ثبلثة رجاؿ تنتظره في 
العتمة ثـ لـ تتركو إال كقد تكـك عمى إسفمت الشارع ممزؽ الثياب، محطـ العظاـ، 

 ركم لو القصة.مثخنان بالجراح. حينذاؾ، أسرع ديبك إلى أبيو ي
 حسنان فعمت!! الجكز اليؤكؿ إال إذا كسرتو..-
 كقد كسرتو، لكنني خائؼ يا أبي.-
 ال تخؼ.. نحف اآلف أغنياء، أقكياء، كاسعك النفكذ، فماذا يفعمكف؟-
ال أدرم.. لكف دعنا نحتط لؤلمر، قاؿ ديبك كفي نيتو أف يضرب عصفكريف -

 عبلقات...بحجر كاحد.. ال تنس.. عمي أيضان قكم كلو 
ماذا تقكؿ ياكلد؟ ماذا يمكف لعمؾ أف يفعؿ ككرائي أنا أصحاب الشأف -
 كميـ!!
 
ف سجنت ساعة كاحدة - مع ذلؾ الحذر كاجب يا أبي!! أنا أخشى السجف، كا 

 سيشمتكف بنا!!
 بيدؾ حؽ.. رد األب كقد عاد إليو العي قميبلن.. لكف ماذا تقترح؟-
شريكي سيذىب إلبراميا.. مارأيؾ أف  ىناؾ صفقة سيارات في ألمانيا.. كاف-

 أذىب أنا بدالن منو؟
 فكرة!! أجؿ.. سافر غدان في أكؿ طائرة..-
بؿ لدم حؿ أفضؿ، رد الكلد مبتسمان بسمة الظفر، ىامسان في أذف أبيو -
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 شيئان..
كىكذا، حيف جاءت دكرية الشرطة تفتش عف دياب النايفة بتيمة االعتداء 

 رجؿ قد غادر الببلد كميا قبؿ ساعات.عمى ابف عمو مأمكف، كاف ال
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عركسان مجمكة ليمة عرسيا كاف نادم الذركة. مف برج السكر المرتفع نظر إليو 
سيؼ الديف النايفة فأحس بقمبو يرفرؼ كأنما يريد أف يطير... مف كاف يصدؽ أنو 

مكا سيخرج بيذه الركعة؟ سيظير بيذا الجماؿ؟ صحيح أف الميندسيف كانكا قد رس
مخططات، صنعكا ماكيتات، نماذج مصغرة ليذا النادم، لكف أبدان ما كاف سيخطر 

 ألبي دياب أنو سيككف ىكذا.
"حقان، الكاقع يتجاكز الخياؿ" فكر أبك دياب كىك مازاؿ يمسح بناظريو الرابية 
المشعشعة متنقبلن مع الخط الدائرم لؤلنكار الكيربائية التي تبير العيف، صانعة مف 

 بية كميا ىالة مف نكر..الرا
مذ طرحت فكرة المشركع، كاف يحمـ بيذه المحظة، لحظة التدشيف. "عباقرة 
أكلئؾ الميندسكف، كيؼ كانكا يركف بأـ أعينيـ كؿ شيء مسبقان؟ " الحدائؽ، 
األشجار، الممرات، البرؾ، النكافير، كميا منسقة كأنيا بمسطرة، تنسيقيا يذكره 

 يرتو حيف رآىا أكؿ مرة، مثمما ىك منبير اآلف..بحدائؽ فرسام، تمؾ التي ب
مركج خضراء، ممرات مرصكفة بالحجارة الممكنة، أقكاس مف عرائش 
كمعشقات، بؿ حتى األغراس تبدك كبيرة ككأنيا كلدت أشجاران. ىك ال يدرم ماذا 
يسمكنو ذلؾ الشجر الذم يكبر بسرعة، لكنو يدرم أنيـ جاؤكا بو مف أكركبا.. 

س يـك بدؤكا العمراف، ثـ كبرت الغراس كالمباني معان، حتى اكتممت زرعكا الغرا
الميمة معان، كىا ىي ذم األشجار في كؿ مكاف، متدلية متشابكة كأف عمرىا عشر 
سنيف.. إف ينسى أبك دياب، ال ينسى أبدان كيؼ ذىؿ حيف سمع مف منفذ المشركع 

كلـ يممؾ إال أف ” مميكنان!!الرقـ الذم قدركا بو الكمفة: ثبلثمائة كخمسة كثبلثيف 
يردد كراءه الرقـ كالببغاء، كعيناه تكاداف تخرجاف مف محجرييما. لكف نظرة شككة 
الداىكؾ المعنِّفة كحركة يده المقرِّعة أعادتا عينيو إلى محجرييما، فأصغى لشريكو 
ع باستسبلـ كىك يقكؿ لممتعيد المنفذ"حسف ابدأ كعمى بركة اهلل." كفي الحاؿ تـ تكقي

العقد" لكف، مف أيف نأتي بمبمغ كيذا أبا عمرك؟" سأؿ أبك دياب كقد ذىب المنفذ 
كالشركاء ليسيرا كحيديف في الطريؽ.." مف دىنو سؽِّ لو".. ماذا؟ "سأؿ أبك دياب 
مف جديد كىك أكثر دىشة." يا شريكي الغبي!! "خاطبو ضاحكان مثمما اعتاد أف 

ذف كجدت قكانيف االستثمار كالسياحة؟" "كما يخاطبو مذ كانا في المدرسة"، لماذا إ
أدراني أنا؟" رد أبك دياب باستغراب أكثر، ىك الذم ال يفقو شيئان مف تمؾ القكانيف. 
"ألـ أقؿ لؾ؟ غبي.. مع ذلؾ أنت شريكي كصديقي كلسكؼ أجعمؾ تدرم." ثـ شرع 
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ؿ، شككة، كىك يتأبط ذراع صاحبو سائران بو عمى الرصيؼ الخالي في ىدأة المي
يشرح لو كيؼ كجدت تمؾ القكانيف لتشجيع السياحة كتطكيرىا إضافة إلى خدمة 
العامميف في قطاعيا، ذلؾ القطاع الضركرم لمدخؿ الكطني كالقطع النادر. "إذ 
حسبؾ أف تبدأ بإقامة مشركع سياحي حتى يسمحكا لؾ باستيراد كؿ شيء". "لكف 

شيئان منيا في الخارج.. رصيدان  االستيراد بحاجة إلى دكالرات"، "عميؾ نكر.. ضع
يعني.. يفتحكا لؾ األبكاب عمى مصاريعيا لتستكرد ما تشاء بذلؾ الرصيد"، 
"كالمعنى؟" "المعنى يا عزيزم" "رد الشريؾ الداىية" بما أف ما تستكرده مف مكاد 
.. كمفقكد نادر.. فإف أسعاره ستككف غالية كأرباحو  معفى مف الضرائب كالرسـك

ي ما تشتريو بعشرة مبلييف يمكنؾ أف تبيعو بثبلثيف، كالثبلثيف بتسعيف." كبيرة.. يعن
"حقان شككة.؟ صحيح أبا عمرك!! "راح الرجؿ يردد كىك غير مصدؽ.. "طبعان.. 
صحيح" "يعني.. ال.. مػ.. ما.. نع مف أف تستكرد المكاد التي تريد؟ " تساءؿ أبك 

يؾ الداىية"ىناؾ.. مكانع دياب ىذه المرة لكف بأثر مف عي قديـ، فرد الشر 
بالتأكيد.. لكف بالماؿ يزكؿ كؿ مانع" قاؿ ضاحكان كىك يفرؾ أصابعو الكاحدة 
باألخرل إشارة الدفع" تػ.. تػ.. قصد.. ترشك أصحاب الشأف؟" "أجؿ.. ترشك... 
كبدالن مف أف تقكؿ إنؾ بحاجة لعشريف طنان مف السيراميؾ مثبلن، قؿ إنؾ بحاجة 

 رباح.. فقط ادفع.."لمائة.. كضاعؼ األ
حينذاؾ فقط، بدت المعبة كاضحة كعيف الشمس ألبي دياب.. "قكانيف 
االستثمار الجديدة تسمح باستيراد كؿ شيء: مف الممعقة حتى الرافعة كما بينيما.. 
إذف، كيؼ ال يمكنيـ أف يسقكا المشركع السياحي مف دىنو؟ كيؼ ال يتسنى ليـ 

ف يكمفيـ شيئان؟ بؿ كيؼ ال يمكنيـ أف يربحكا أف يبنكا ذلؾ الصرح الكبير دكف أ
الكثير؟. شريكيما األكؿ بيمكاف في ذلؾ المجاؿ، فأبك سامي خياؿ الزرقا، يعرؼ 
جيدان كيؼ يصكؿ كيجكؿ، يستكرد السمع مغرقا السكؽ، بائعان رابحان، ليكدس 
الشركاء الخمسة المكسب تمك المكسب، صاحب النجكع الكثيرة، الرأس الكبير في 
المحافظة، شككة، لكؿ منيـ دكر حتى ىك نفسو كاف لو دكر كقد قاـ بو عمى 

 أكمؿ كجو.
أربعيف شيران ظمت الرابية القريبة مف دمشؽ خمية نحؿ ىائمة الدكم، ىائمة 
الحركة.. ليؿ نيار كاف الناس يعممكف، كرش بناء، آالت حفر، ميندسيف، عماال، 

فيفغر فاه تعجبان، اآلالت العجيبة كانكا قد ككاف ال يفتأ أبك دياب يأتي إلى المكقع 
أدخمكىا باسـ نادم الذركة، صحيح أنيا كانت تعمؿ لتشييده، لكف الصحيح أيضان 
أف آالت أخرل كثيرة بيعت في السكؽ، بؿ مقابؿ كؿ رافعة، جبالة، بمدكزر، 
كريدر، كاف ىناؾ رافعات، جباالت، بمدكزرات، كريدرات كثيرة قد بيعت في 

السكؽ بأمس الحاجة إلى مثؿ تمؾ اآلالت، مثمما ىي بأمس الحاجة السكؽ. 
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 لمحديد، اإلسمنت، السيراميؾ، كمكاد البناء األخرل كميا.
أبك دياب معجب بقكانيف االستثمار، تمؾ التي تبيح ليـ ذلؾ، معجب بشريكو 

ت الداىية الذم تنبو لفكائدىا.. لكف ثمة ماال يفيمو في تمؾ القكانيف، لكأنيا كضع
لؤلغنياء فقط..... لفائدة األثرياء فقط... تسيـ في تكديس ثركاتيـ، كتراكـ رأس 
الماؿ لدييـ ليزداد الغني غنى كالفقير فقران، فكيؼ لـ تتنبو الحككمة لذلؾ، كىي، 

 حسب معرفتو، حككمة الكادحيف كالفقراء؟.
ذلؾ السؤاؿ طرحو عمى شركائو ذات ليمة كىـ في جمسة أنس كثرت فييا 

سيقاف كالكؤكس.. "ىذا ما يجب أف يحدث يا صاحبي: دعـ رأس الماؿ.. تكديس ال
 الثركات كزيادة تراكميا".

رد الرأس الكبير في المحافظة"بؿ كاف ينبغي أف يحدث منذ زمف طكيؿ." 
تابع الرأس،" لكف لماذا؟" ، عاد أبك دياب يسأؿ. "لماذا؟ إذف كيؼ تريد لبمدنا أف 

البركليتاريا الذيف ال يشبعكف الخبز؟ ال.. ال.. بالفقراء ال  ينيض؟ بالفقراء؟ بأكلئؾ
 يصبح بمدؾ سياحيان حضاريان متقدمان، بؿ بالبكرجكازييف الرأسمالييف".

مع ذلؾ لـ يكف أبك دياب قد ازداد فيمان قدر خردلة، فآثر الشريؾ اآلخر 
كارؿ  التدخؿ. "اسمع، أنا أفيمؾ" بدأ أبك سامي الذم كاف ذات يـك يقرأ كتب

ماركس كيتحدث بالثكرة كاليسار.. كالبركليتاريا.." بمدنا ىك بمد الطبقة المتكسطة.. 
أم، الناس جميعان فيو متقاربكف ينتمكف لشريحة كاحدة متجانسة، تشكؿ القسـ 
األعظـ مف المجتمع... يعني ال أحد في البمد يجكع أك يعرل، كال أحد يكنز 

 كبيرة..األمكاؿ الطائمة كيممؾ المصانع ال
قمة قميمة فقط كاف لدييا بعض الماؿ كقمة قميمة فقط كانت تعرؼ الفقر 
كالحرماف، أما البقية فطبقة متكسطة تجد حاجتيا كيتكفر ليا غذاؤىا ككساؤىا".. 
كسر أبك دياب أنو كاف يفيـ حتى تمؾ المحظة ما يقكلو الشريؾ الفييـ، لكف 

الغكص أعمؽ فأعمؽ متابعان  سرعاف ما بدأ حاجباه يقطباف حيف بدأ الرجؿ
تفسيره.." كالحقيقة، طبقة كيذه، ال ىي بالغنية كال ىي بالفقيرة، ال تصنع نظامان 
برجكازيان رأسماليان.. في أكركبا تشكمت طبقة بكرجكازية رأسمالية في المدف، ىي 
التي قادت نيضة أكربا: مقيمة المصانع، مرسخة أسس الثكرة الصناعية، فاتحة 

ذا أردنا أف نصبح مثؿ أكركبا، نبني أبكاب ال تجارة مع الخارج، ناشرة االستعمار، كا 
نيضة، نقيـ صناعة البد مف أف يككف لنا طبقة بكرجكازية رأسمالية مثميا، .. ليذا 
كجدنا مف الضركرم أف نصنع مثؿ ىذه الطبقة.. ككيؼ؟ بقكانيف االستثمار... 

صعد إلى األعمى حامبلن معو الثركة فتنشؽ الطبقة المتكسطة شقيف، شقان صغيران ي
كالماؿ، كبالتالي قيادة النظاـ البكرجكازم الرأسمالي، كشقان كبيران، ىك األغمبية 
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 العظمى، ينزؿ إلى األسفؿ لينخرط في عداد العامميف كالكادحيف..".
كرغـ أف أبا دياب لـ يستكعب الكثير مما كاف يقصده أبك سامي، إال أنو 

ف يضحؾ ضحكة شقت كجيو حتى األذنيف" يعني نحف مف استكعب ما يكفيو أل
الشؽ الصغير الذم ارتفع، ال الكبير الذم انخفض؟" "بالطبع.. كسنرتفع أكثر 
فأكثر إذا استطعنا أف نسخر كؿ ما يصدر مف قكانيف لزيادة ثركاتنا... أف نغتنـ 

تممككف مف الفرصة في المحظة المناسبة.. مثبلن.. اآلف.. عميكـ أف تبدلكا كؿ ما 
عممة محمية بعممة صعبة.." "كيؼ؟ لماذا؟" سأؿ أبك دياب الذم بدا ككأنو كحده 
خارج المعبة، ال يفقو مف أصكليا شيئان "ىو.. سأقكؿ لؾ كيؼ.. اآلف ستعمؿ 
الحككمة عمى تعكيـ العممة". "تعكيـ العممة!؟ ماذا تعني؟" سأؿ أبك دياب مف جديد 

مثمما ابتسـ أصحابو جميعان" ال، صعب أف أشرح فاغر الفـ، فرد الرجؿ مبتسمان 
لؾ، أبا دياب.. لكف ما يمكف أف أشرحو ىك أف الحككمة تنكم رفع يدىا شيئان 
فشيئان عف تحديد سعر الدكالر مما يعني أنو سيرتفع بالمقارنة مع الميرة.. بكممة 
 أخرل.. دكالب التضخـ سيدكر كسيظؿ يدكر إلى أف يستقر عمى السعر الحقيقي
لمعممة المحمية، ال السعر الذم تدعمو الدكلة كتثبتو.." "كماذا يعني ىذا؟" سأؿ أبك 
دياب مف جديد كىك يجيد دماغو كي يمحؽ بما يقصده الرجؿ" ىذا يعني أنو ربما 

 خبلؿ سنة أك سنتيف سيصبح سعر الدكالر أضعاؼ سعره اآلف"." ال، معقكؿ؟"
لنتيجة إف كنت تممؾ اآلف مميكف ليرة، "ليس معقكالن بؿ مؤكدان" "كالنتيجة؟" "ا

أم ما قيمتو مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر، ستظؿ تممؾ بعد سنة أك سنتيف المميكف 
ليرة نفسيا، لكف ستككف قيمتيا بالدكالر قد أصبحت أربعيف أك ثبلثيف ألفان كبالتالي 
تككف قد خسرت مف ثركتؾ خمسة أسداسيا أك سبعة أثمانيا.." "يا لطيؼ!! يا 

تار!!" ىتؼ أبك دياب مذعكران ذعران جعمو خبلؿ أياـ فقط يحكؿ كؿ ما يممؾ مف س
عممة محمية إلى دكالر كجنيو. ثـ تبيف بعد أشير فقط أف نصيحة الرجؿ كانت 
بقطيع جماؿ ال بجمؿ كاحد كقد بدأ الدكالر يقفز قفزات كنغارك ناشط ال يعرؼ 

 الكمؿ كال الممؿ...
ف جيدان كيؼ يتبلعبكف كيستغمكف." تمتـ أبك دياب "الرأسماليكف أذكياء يعرفك 

، كي يككف مف  لنفسو ككمو فرح كزىك أف ليمة القدر طمعت لو ىك، ذات يـك
الشريحة التي صعدت كال تزاؿ تصعد. إنو القدر أف تككف البكرجكازية كلية األمر، 
كأف يككف ليا كؿ شيء: صناعة، تجارة، سياحة، سمطة، فنكف... أليست ىي رأس 
؟ أليس لمرأس كؿ شيء كليس لمقاعدة شيء.؟ إذف، ما أحمى أف تككف جزءان  اليـر
اليتجزأ مف ذلؾ الرأس". ابتسامة تحمؿ الكثير مف السرية كالتآمر كمضت عمى 
شفتي أبي دياب كىك في برج المراقبة يفكر كيمسح بناظريو الرابية العالية المتؤللئة 

يف التي استغرقيا العمؿ إلى أف بات نادم نكران مستعيدان في ذىنو األشير األربع
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 الذركة جاىزان لبلفتتاح.
حفؿ االفتتاح باذخ، مترؼ، أجكاؤه أشبو بأجكاء ألؼ ليمة كليمة. بمقص مف 
الذىب قص الشريط، ثـ عبل التصفيؽ مف كؿ جانب، كتطايرت البسمات 

، كالشركاء كميـ حر  يصكف أف كالتينئات. الضيكؼ كثر... أربعمائة مف عمية القـك
يككف الحفؿ ليمة مف ليالي العمر... شككة، الداىية الماكر، ىك الميندس الحقيقي 
لمحفؿ... خطكات االحتفاؿ، كاحدة كاحدة رسميا مع الشركاء، كالكؿ حريص أف 

 يثبت أف النادم نادم ذركة حقان.
المرمر مرايا متؤللئة في كؿ جانب ينظر المرء إلى نفسو فيراىا خمسيف. 

في األسفؿ، المرايا في األعمى، الزخرفة، الزينات، األنكار كميا تجعؿ نادم  المرايا
الذركة متعة لمناظر كبيجة لمخاطر.. أبياه، قاعاتو، ممراتو، مطاعمو، باراتو، 
مراقصو،.. كؿ شيء فيو متعة لمناظر كبيجة لمخاطر.. عمية القـك تسير في 

ي لـ تعرؼ البمد مثيبلن لو ".. األركقة كاألبياء، تستعرض معان معالـ صرح سياح
آه!!! ما أجمؿ أف تككف في الذركة؟؟" كانت الفكرة الكحيدة التي أبت أف تفارؽ 
خياؿ أبي دياب كىك يطكؼ مع الضيكؼ أقساـ النادم كأبياءه." ما أجمؿ أف ترل 
الناس جميعان تحت قدميؾ كأنت في األعمى، تطؿ مف فكؽ، ترفسيـ إف شئت، 

إف شئت، تمقي إلييـ بفتاتؾ إف شئت، لكف تظؿ مطمئنان أف  تنظر إلييـ شزران 
الثركات كالخيرات كميا لؾ أنت كمف معؾ فكؽ، لتطؤكا بأقدامكـ مف ىـ تحت... 
آه!! ما أجمؿ أف تشعر أنؾ نفدت بجمدؾ!! الكؿ ترسب إلى القاع، ليزدادكا فقران 

..." كلـ  كحرمانان كؿ يـك كأنت صعدت إلى األعمى لتزداد غنى كجاىان كؿ يـك
يشعر أبك دياب إال كىك يحمد ربو، عمى نحك كاد يمفت نظر جيرانو، فكتـ ما في 
نفسو" أجؿ... الحمد هلل أف انقمبت اآلية" عاد يحدث نفسو بسرية أكثر كقد شرد 
ذىنو إلى أخيو." مصباح أصبح في القاع كأنت في الذركة.. ىك يزداد فقران كميانة 

 ة ضربة حظ يا رجؿ!! أية ضربة حظ!!"كأنت غنى كاعتباران، فأي
كانكا قد كصمكا بتطكافيـ إلى المطعـ، ككاف المطعـ قرصان كىاجان مف ألؽ 
كألالء.. ثريات عشركف جاءت مف بكىيميا حيث يتحكؿ الكريستاؿ إلى ماسات 
ألالءة، كانت تتدلى مف السقكؼ المزخرفة بأحمى الصكر كأجمؿ المكحات ككميا 

 ر الشمس.يشع نكران يكسؼ نك 
عمى جداريف كامميف مف المطعـ مدت طاكلة مفتكحة فييا كؿ ما تشتيي 
النفس.. ال.. ال.. .. بؿ أكثر مما تشتيي النفس مف مأككالت لـ يعرفيا حتى 
ىاركف الرشيد... ما ينتجو صيؼ استراليا كاف لدييـ في شتاء الذركة، ما تخرجو 

كافيار بحر الخزر، محار الياباف، مطاعـ باريس ظيران كصؿ إلييـ تمؾ الميمة... 
فكاكو أفريقيا، تكابؿ اليند، أسماؾ أمريكا.. كميا عمى الطاكلة المفتكحة كليس عميؾ 
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 إال أف تحمؿ أطباقؾ كتحشكىا بما لذ كطاب..
"حتى ىذا الحفؿ كاف فكرة رابحة.. استغميا أبك عمرك أقصى استغبلؿ!!" قاؿ 

مـ كال يعمـ مف أصناؼ كألكاف. "كؿ ما في سره كىك يبتسـ مالئان طبقو بما يع
استكرده لمحفؿ، استكرده بكميات كبيرة استخدـ القميؿ منيا فقط كباع أكثرىا في 

 السكؽ، فكـ ربحت يا أبا عمرك؟".
كاف الحضكر يتزاحمكف عمى الطاكلة المفتكحة، ككؿ منيـ يحمؿ صحنان كبيران 

لعقد الصفقات، ترتيب يممؤه ثـ يمضي، يأكؿ، يتحدث، فالحفؿ فرصة نادرة 
االتفاقات، إجراء المساكمات كركاد الحفبلت ىذه يعرفكف كيؼ يستنزفكنيا حتى 

 الثمالة.
ىو.. ما رأيؾ؟ جاء السؤاؿ مف أبي عمرك نفسو كىك يشير إلى الحفؿ،  -

لكف لـ يكف أبك دياب مف أجاب بؿ الرأس الكبير في المحافظة الذم أسرع إلى 
 التدخؿ غامزان بعينو.

كىؿ ألحد رأم، أبا عمرك؟ أنت أبرع مف رأيت في تنظيـ الحفبلت كتكجيو  -
 الدعكات. تعرؼ جيدان مف تدعك ككيؼ تدعك كلماذا؟.

قؿ يعرؼ جيدان مف أيف تؤكؿ الكتؼ، جاء التعميؽ ىذه المرة مف صاحب  -
 النجكع الكثيرة الذم كاف يفرش جناحيو كالطاكس.
عت إلى ذىف أبي دياب القركض ككاف جكاب اآلخريف ضحكة رنانة استد

الكثيرة التي اقترضكىا مف المصارؼ.. أليست معفاة مف الفكائد؟ ىؿ تستكفى إال 
بعد خمس سنكات؟ إذف، لـ ال يقترضكف كالمصارؼ مؤلل باألمكاؿ؟ لـ ال يعممكف 
بأمكاؿ الدكلة إف كاف باستطاعتيـ تكفير أمكاليـ؟ ثبلثمائة مميكف أقرضتيـ 

تقرض مبالغ كيذه أبدان. لكنيا السمطة كالنفكذ، يصنعاف  المصارؼ التي ال
األعاجيب.. يجعبلف مدراء المصارؼ يكقعكف عمى ماال يكقعكف عميو عادة.. 

 الشركاء الخمسة شره ال يشبع.. إنيـ كالجحيـ، ميما جاءىا قالت ىؿ مف مزيد؟
.. أبك سامي يعرؼ جيدان كيؼ يجد طرقان جديدة الستثمار األمكاؿ كتكظيفيا

"عجيب عقؿ ىذا الرجؿ كـ ىك نشيط، يتفتؽ عف أفكار كأفكار!!" كاف أبك دياب 
ال يفتأ يتمتـ في سره كمما سمع اقتراحان مف اقتراحاتو.." بفائض األمكاؿ ننشئ 
شركة استيراد كتصدير" كأنشئت الشركة في الحاؿ" ما الذم ال يمكنؾ أف تفعمو 

فقط.. اممؾ ناصية السيد الذىب يصبح  بالماؿ؟ أية مجاىيؿ ال يمكنؾ أف تفتحيا؟
 كؿ شيء ممؾ بنانؾ"

راح أبك دياب يخاطب نفسو كىك ينتقؿ مف طرؼ في القاعة إلى طرفيا 
 اآلخر.
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: تجار، صناعيكف، كزراء، مدراء، عيكف،  الضيكؼ كميـ مف عمية القـك
كجياء.. إنيا مناسبة، كعمى الشركاء أف يستغمكا المناسبة إلى أقصى حد.. 

ات نشرت في الصحؼ، الفتات أقيمت بجانب الطرؽ، بؿ حتى اإلذاعة إعبلن
 كالتمفاز أعمنا عف المكعد التاريخي الفتتاح أكبر ناد في الشرؽ: نادم الذركة.

في تطكافيـ كانكا قد مركا بالساكنا، السككاتش، البكلينغ.. ككؿ منيا يدعكىـ 
مف مشركبات األرض  ألف يأتكا لمتريض... مركا بالبارات كفييا كؿ صنؼ كلكف

فمف يشربيا إف لـ يأت ىؤالء؟ مسرح الفف، مف يشيد فيو الراقصات التاىيتيات 
كفنانات الستربتيز الباريسيات إف لـ تأت عمية القـك تمؾ؟ الطاكالت الخضراء مف 
يمعب البككر عمييا؟ الركليت كآالت الحظ مف يجرب حظو فييا؟ المطعـ، المسبح، 

لنادم أعد لبلستغبلؿ كاالستنزاؼ.. آالت لمحمب الفندؽ.. كؿ شيء في ا
 كاالمتصاص فماذا تفعؿ إف لـ تجد مف تحمب كتمتص؟.

المبلبس الفاخرة اآلتية مف باريس كلندف، خكاتـ الذىب في األصابع، 
شكاالت الذىب عمى الصدكر، كؿ ذلؾ لفت نظر أبي دياب. لكف ما لفتو أكثر 

عمى صداره سمسمة مف ذىب كفي يده رجؿ مسف كقكر، عمى رأسو طربكش أحمر ك 
 عصا مفضضة.

 مف ىذا؟ ىامسان سأؿ شريكو الداىية فأجاب شككة ضاحكان. -
 ال تعرفو؟ إذف، قد خسرت نصؼ الدنيا. -

كلكي يعكض خسارتو التي تساكم نصؼ الدنيا، انكب سيؼ الديف عمى 
 شريكو يرجكه أف يعرفو بو.

لبمد. رد شككة ىامسان، يعني ىذا صدر الديف أبك الرمحيف أكبر تجار ا -
بمغة أياـ زماف شيبندر التجار.. كلـ يكف أبك دياب بعد ذلؾ بحاجة إلى 
معمكمات.. صدر الديف عمـ في رأسو نار.. صيتو في شرقي األرض كغربييا، 
فكيؼ ال يعرؼ ذلؾ أبك دياب؟ مكانتو التجارية، محبلتو، صفقاتو، ثركاتو كميا 

بي دياب أف يمتقي بو كىك الجديد عمى عالـ حديث الناس، لكف كيؼ كاف أل
 النخبة، الحديث في دنيا النعمة كالثراء؟.

لـ يكف ينشب خبلؼ بيف التجار إال كيحمو صدر الديف، كلـ تكف تعقد 
صفقة، كبيرة أـ صغيرة، إال كلو يد فييا.. ذات مرة، ككاف"ترشيد" الطاقة الكيربائية 

كعرضيا، قاؿ لو شككة الداىكؾ"أتدرم ما  قد غدا نظامان متبعان في طكؿ الببلد
سمعت؟" "ما سمعت؟" سألو أبك دياب متعجبان." يقكلكف أف يدان خفية كراء انقطاع 
الكيرباء، ناسان ليـ مصمحة في ذلؾ".. "كيؼ؟" "بسيطة.. تقطع التيار الكيربائي 

ذم فماذا يحتاج الناس؟" "مكلدات كيرباء" "حسف، كصدر الديف أبك الرمحيف ىك ال
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يبيع المكلدات" "معقكؿ؟" "لـ ال كلديو محؿ لتجميع تمؾ المكلدات.. عشرات.. بؿ 
مئات اآلالؼ مف المكلدات يبيع، كحيدان صاحب احتكار، كىات يا ربح!!" "ابف 
الػ.. إنيا لتجارة ىائمة، كـ يربح منيا يا ترل!؟" "لك كاف كحده لكاف قد أصبح 

الداىكؾ بعينو إلى األعمى غمزة فييا قاركف.. لكف معو شركاء.." كغمز شككة 
 شيء مف خكؼ.

مف زمف أتمنى أف أتعرؼ إلى ىذا الرجؿ.. قاؿ أبك دياب كىك يميؿ عمى  -
صاحبو، مشيران بعينو إلى صدر الديف أبي الرمحيف الذم يقؼ كسط القاعة يحيط 
بو حمقة مف الرجاؿ. أمسؾ شككة بساعده ثـ مضى باتجاه الرجؿ المسف، صاحب 

 بكش األحمر كالعصا المفضضة كالسمسمة الذىبية.الطر 
بيدؾ حؽ.. شيبندر التجار مفتاح أساسي مف مفاتيح البمد.. كينبغي أف  -

 تتعرؼ إليو.
"آه!! لك تعمـ يا مصباح عمى مف أتعرؼ؟" خطر الخاطر في ذىنو كىك 

 يسير إلى الرجؿ المسف.." 
لة بمغيا أخكؾ!؟" لك تعمـ مف ىـ أصحاب أخيؾ كأصدقاؤه اآلف!؟ أية منز 

لكنو لـ يتابع التساؤؿ فقد كصؿ مع شريكو إلى حمقة الرجاؿ الكقكريف التي يزينيا 
 صدر الديف.

النايفة، سيؼ الديف، أىبلن بؾ يا بني.. رحب بو الرحؿ المسف الكقكر بعد  -
مراسيـ التعارؼ، ثـ شرع يتفحص سيماه جيدان مف كراء نظارتيو، أنا سعيد بؾ.. 

لنجاحؾ السريع في دنيا الماؿ كاألعماؿ، ككاد أبك دياب يفغر فاه  سعيد كثيران 
 تعجبان، فقد تبيف أف الرجؿ يعرؼ عنو الكثير..

لكف مف أيف يعرؼ كؿ ىذه المعرفة عني؟ سأؿ صاحبو أبا عمرك مستغبلن  -
 أكؿ فرصة جعمتو ينفرد بو.

مد كميا، بؿ مف أيف؟ رد أبك عمرك ىازان رأسو ساخران، رجؿ يمسؾ تجارة الب -
الصناعة كالسياحة أيضان، كتسأؿ مف أيف يعرؼ؟ ىذا صدر الديف يا صاحبي.. 
السكؽ بيده مثمما ىي عصاه بيده، ال يرتفع تاجر كال ينخفض تاجر إال بإشارة مف 
يده، سياسة البمد ال تكضع إال بمشكرتو فكيؼ تسأؿ أييا الغر ذاؾ السؤاؿ؟ كلـ 

غبائو الذم يكرطو بعض األحياف فيما ال تحمد  يممؾ أبك دياب إال أف يعتذر عف
 عقباه..
 قؿ لي شككة، أتعرفو أنت منذ زمف طكيؿ؟. -
 بالطبع، رد شككة، كال أعمؿ إال بكصاياه العشر.. -
 كىؿ لديو كصايا عشر؟ -
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بالتأكيد، مكسى جاء بكصاياه: ال تقتؿ.. ال تسرؽ.. ال تزف.. أما كصاياه  -
يحاكؿ االبتعاد بصاحبو قميبلن عف حمقة الرجاؿ ىك فالعكس.. قاؿ شككة كىك 

 المسنيف الكقكريف.
 ما ىي؟ قميا يا رجؿ؟ حثو أبك دياب، فبدأ شككة يعدد عمى أصابعو. -
اقتؿ ثـ اقتؿ.. اسرؽ كانيب.. اعتد عمى جيرانؾ.. اقطع الرحـ.. اكذب  -

ة كاكذب إلى أف تصدؽ أنت نفسؾ.. ال تشفؽ عمى ابف أنثى، كال تعرؼ الرحم
قمبؾ، ال تثؽ بأحد، ال تمد يد العكف ألحد، انتيز كؿ فرصة، أخيران: مبررة كؿ 

 كسيمة لمكصكؿ إلى معبكدنا: الماؿ..
يا ليا مف كصايا!! ىتؼ أبك دياب بصكت شبو عاؿ إعجابان كدىشة، إنيا  -

 لدستكر..
بالطبع.. دستكر ينبغي أف يسير عميو كؿ مف يريد أف يربح دائمان كيككف  -

 لب دائمان..الغا
بيدؾ حؽ.. فالرحمة كثيران ما تؤذم كالشفقة كثيران ما تجر البمكل.. الثقة  -

 ضارة كمساعدة الغير أكثر ضرران!!
 أرأيت؟ أنت بالحقيقة تفيـ، لست غبيان دائمان بؿ أحيانان تعجبني.. -
أنا تمميذؾ النجيب أبا عمرك!! قاطعو أبك دياب كقد أطمؽ كؿ منيما  -

 لفتت أنظار الحمقة المييبة.ضحكة عالية 
شككة، ىتؼ الرجؿ المسف الكقكر كىك يدب عمى عصاه مقتربان منيما  -

 فأسرع الرجبلف كبلىما إليو..
أمرؾ سيدم شيبندر التجار، أجاب شككة كىك ينحني بيف يديو عبلمة  -

 االحتراـ كالطاعة.
ده إلى أعجبتني لديكـ تمؾ القاعة الحمراء، قاؿ صدر الديف مشيران بي -

الداخؿ كاليسار، ما رأيكـ أف أستأجرىا؟ سأؿ متنقبلن بناظريو بيف الشريكيف كمييما، 
 متعمدان أف يجعؿ سيؼ الديف يشعر بأىميتو.

 ىي تحت تصرفؾ سيدم الشيبندر.. بؿ النادم كمو.. اف أمرت. -
. ال.. ال.. أريد.. في حفؿ االفتتاح ىذا أف أبـر معكـ عقدان سنكيان بإيجارىا. -

 تقديران لجيكدكـ كردان لخدماتكـ.. فماذا قمت شككة؟ ما رأيؾ يا بني، سيؼ الديف؟
نحف رىف أمرؾ.. سيدم.. رد سيؼ الديف كقد عاد العي فتعثر كتأتأ كىك  -

 يمفظ كممة سيدم تمؾ.
حسف، أنت تعمـ، استأنؼ الشيخ المشرؼ عمى الثمانيف كىك يتكجو  -
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يف أك ثبلثان في الشير، مف أجؿ لقاء، بخطابو إلى شككة، نحف نحتاجيا مرت
 اجتماع، كما تعمـ، ما عدا ذلؾ ىي لكـ..

 كىك كذلؾ، سيدم.. -
مميكناف يكفيكـ!؟ سأؿ المشرؼ عمى الثمانيف كقد ارتسمت عمى شفتيو  -

 ابتسامة خاصة فييا مف المعاني ما أدركو أبك دياب كما لـ يدركو..
 أنت أكـر مف حاتـ الطائي يا سيدم.. -
حاتـ الطائي!! عقب الشيخ المسف ممكحان برأسو ىازئان، مسكيف!! كما  -

 حاتـ؟ ذاؾ البدكم البائس الذم لـ يكف يممؾ غير شكييات كفرس!؟
 بيدؾ حؽ سيدم.. ما حاتـ ذاؾ مقارنة بمف يممؾ كنكز قاركف!؟ -
أنت تفيـ شككة.. عقب الشيخ المسف كىك يبتسـ ابتسامتو الكقكر نفسيا.  -

ة!! لكنني أريد أف يككف سيؼ الديف مثمؾ، فيمان كدىاء.. ثـ التفت إلى أنت داىي
أبي دياب مستأنفا: كما أريدؾ أف تككف أكثر قسكة، أف تضرب ببل شفقة أك 

 رحمة..
كلـ يعمـ أبك دياب ما الذم قصده بجممتو األخيرة.. لعمو كاف يممح إلى مكقؼ 

يحدد، فقد كانت تبلفيفو  ضعؼ مف مكاقفو، لكف أم مكقؼ؟ لـ يستطع الرجؿ أف
 الدماغية كميا مشغكلة بذلؾ الرقـ الفمكي الذم طرحو شيبندر التجار.

بالتأكيد سيدم!! أجاب أبك دياب بعد أف استطاع بشؽ النفس الخبلص  -
مف أفكاره.. يجب أف يككف المرء ببل رحمة كال شفقة في عالـ ال رحمة فيو كال 

 شفقة.
ب ىذا الذم نعيش فيو.. شريعتو شريعة الغاب عالـ ذئاب.. قؿ.. عالـ ذئا -

كنحف أكلى بتطبيؽ شريعة الغاب تمؾ!! أتفيـ سيؼ الديف؟ نحف أكلى الناس بأف 
 نككف سادة ذلؾ الغاب.

لكف اثنيف أك ثبلثة مف الرجاؿ جاؤكا إلى الرجؿ الكقكر فانقطع حديثو. كاف 
و.. الشيبندر بذاتو!!" سيؼ الديف يكد أف يستمر، عمو يأخذ الحكمة مف منبعيا نفس

يا إليي!! كـ لديو مف الخبرة!! كـ يممؾ مف الحكمة!! ككـ عمي أنا سيؼ الديف أف 
 أصغي إليو عمني أستفيد مف تمؾ الخبرة كالحكمة!!"

أسمعت؟ مميكنا ليرة.. ىذه صفقة رائعة!! راح شككة ييذر كىك يقكد شريكو  -
 المجاممكف.بعيدان عف الحمقة التي تكاثر فييا المتزلفكف 

الرجؿ كريـ فعبلن!! مف يصدؽ أنو يدفع مميكني ليرة مف أجؿ اجتماع أك  -
 اجتماعيف يعقدىما في الشير.
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ىذا ليس كرمان أييا الغبي، ىمس شككة لصاحبو، بؿ ىك دعـ، إسناد، يريد  -
 لمنادم أف ينجح كيزدىر.. كيريد لنا نحف أف ننجح كنزدىر..

ائع.. راح سيؼ الديف يردد كىك يسير عمى كؿ حاؿ ىك رجؿ عظيـ.. ر  -
بجانب شريكو ممتفتان بيف الحيف كالحيف إلى الرجؿ الثمانيني الكقكر.. لكف أعد لي 

 مرة ثانية كصاياه العشر.. كررىا عمى مسامعي مف جديد..
ال.. ال.. ليس اآلف.. عمينا أف نبشر شركاءنا اآلخريف بالخبر... كأسرع  -

 بو إلى حمقة قريبة.
 ركا.. جاءنا الضكء األخضر، قاؿ لشركائو كضحكتو مؿء فمو.أبش -
إذف نادم الذركة سينجح.. سيككف ساقية ذىب، راح أبك سامي يردد كقد  -

 سمع التفاصيؿ.
كنحف سنعب مف تمؾ الساقية، ىتؼ صاحب النجكع الكثيرة، سنشرب منيا  -

ع الكثيرة كال نشبع،.. ثـ أغرقت ضحكات الشركاء بقية كبلـ كاف صاحب النجك 
 يريد أف يقكلو.

فقط، لك أعمـ لماذا يريد القاعة الحمراء بالذات؟.. أليس لديو مكاف يعقد  -
فيو اجتماعات لمتجار سكاىا؟ عقب أخيران أبك دياب كىك يشعر أنو أماـ نكع مف 

 المغز...
ىذه ليست الجتماعات التجار، أبا دياب.. رد الرأس الكبير في المحافظة  -

 كثر خبرة بشؤكف الشيخ الكقكر.الذم بدا األ
 اجتماعات مف أذف؟ تابع أبك دياب كىك أكثر استغرابان كحيرة. -
منظمتو السرية. أجاب ىامسان كقد ماؿ إلى األماـ مشيران لمبقية بأف يمتفكا  -
 حكلو.
منظمة.. سرية؟ ردد أبك دياب بكثير مف العي كالتأتأة كقد صدمتو العبارة  -

مف خكؼ.. أيعمؿ شيبندر التجار مع الفدائييف  مشيعة في نفسو رعشة
 الفمسطينييف؟

ال.. ال.. بؿ ىك يعمؿ مع شركة سفف يكنانية يممكيا أكناسيس.. رد شككة  -
 الداىكؾ ضاحكان.

 بؿ مع تركست سيارات ألماني، عقب أبك سامي ساخران. -
بؿ مع كارتؿ نفط أمريكي، ختميا الرأس الكبير في المحافظة ككميـ  -
 ؾ غارزان عينيو في عيني أبي دياب.يضح

"يالؾ مف غبي!! كيؼ تتصرؼ ىكذا؟ لـ تسأؿ أسئمة كيذه؟" راح يكبخ نفسو 
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كاآلخركف مازالكا يقيقيكف" أيعجبؾ أف تبدك جاىبلن ال يعرؼ شيئان؟ غبيان ال يممؾ 
ذرة مف ذكاء؟ الـز السككت يا رجؿ.. اٌدع المعرفة كتظاىر بالعمـ. نصؼ النجاح 

تظاىر." تابع تكبيخ نفسو كىك يقطب جبينو منكمشان في داخمو عقابان أراده ادعاء ك 
لنفسو أكثر مما أراده لآلخريف.. فيك الذم لـ  يدرس في مدرسة كال تزكد بعمـ يجد 
نفسو أحيانان: كجيان لكجو أماـ كممة ال يعرفيا، عبارة لـ يسمع بيا، أك اسـ كالمغز، 

 فما تراه يفعؿ؟
مرة كاف قد سمعيا دكف أف يفيـ معناىا، "سي الفي" كثير  "باردكف" أكثر مف

ممف يرتادكف مكتبيـ كانكا يرددكنيا، كىا ىي ذم كممات: "أكناسيس.. تركست.. 
ف سأؿ كاف مثار  كارتؿ.." فماذا يقكؿ؟ كيؼ يتصرؼ؟ إف تجاىؿ سيظؿ جاىبلن كا 

رفة أحيانان سخرية.. ىك يغض النظر أحيانان.. يتظاىر بعدـ السماع... يدعي المع
أخرل.. لكف ماذا عف تمؾ المنظمة السرية؟ ال.. ىك ال يعرؼ شيئان عنيا كال 
يستطيع االدعاء، فميسأؿ.. أجؿ.. عميو أف يعرفيا طالما تمؾ المعرفة مف 

 مستمزمات رجؿ الماؿ كاألعماؿ..
 بشؽ النفس حصؿ سيؼ الديف عمى بعض الفتات مف المعمكمات.

ييدؼ إلى السيطرة عمى العالـ، قاؿ أبك سامي  تنظيـ سرم كراءه الييكد -
 بعد جيد جييد.

حركة قديمة أكجدىا  الييكد مثميا مثؿ الصييكنية تيتـ بالنخبة مف كؿ  -
مجتمع، أصحاب األدمغة كالرساميؿ، لصنع المجتمع العالمي كالدكلة العالمية التي 

النجكع الكثيرة  تخدـ مصالح الييكد. شرح الرأس الكبير في المحافظة، لكف صاحب
 اعترض.
ال أعتقد إال أنيا كىـ.. مثميا مثؿ األطباؽ الفضائية.. الكؿ يتكمـ عنيا  -

 كما مف أحد يستطيع إثبات كجكدىا.. إنيا مجرد كىـ".
بؿ ىي حركة قائمة فعبلن، ليا نظاميا الداخمي، تعاليميا، مراتبيا، محافميا  -

 كىك المرشد األكبر في الشرؽ كمو...بؿ يقكلكف إف أبا الرمحيف نفسو رئيس محفؿ 
أنا ال أصدؽ، اعترض مف جديد صاحب النجكع الكثيرة بكثير مف  -

 الحماس، مثؿ ىذه التنظيمات ممنكعة لدينا، محظكر نشاطيا...
ممنكعة!؟ محظكر نشاطيا؟ قاطعو أبك سامي ىازئان، بعدئذ تابع بنبرة  -

ء محافؿ فييا.. أمراء.. كزراء، اليمس: يقكلكف إف ممككان في كطنؾ الكبير رؤسا
مدراء.. بؿ إف أحدىـ أكد لي أف أكثر مف ثمانيف بالمائة مف ذكم الشأف ىـ مف 

 أتباعيا..
آ!! اآلف فيمت، غمغـ صاحب النجكع الكثيرة كقد بدا أقرب ألبي دياب  -
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جيبلن كغباء، فيمت لماذا ينبؽ لؾ أحدىـ فجأة؟ لماذا يظير مف غامض عمـ اهلل 
ة فيستمـ أمينان عامان لمنظمة أك رئيس كزراء، كزيران أك قائدان.. إذف ثمة رجؿ نكر 

 تنظيـ يخطط كيبرمج!!
بالطبع. أكد أبك سامي بنبرتو األكلى نفسيا، كمف يرغب بتسمـ سمطة عميو  -

 أف ينتسب لكاحدة مف تمؾ المنظمات، أف تدعمو حركة مف تمؾ الحركات...
 سأؿ شككة ىكذا عمى حيف غرة. ما رأيكـ إذف باالنتساب إلييا؟ -
ال، أنا أكره مثؿ تمؾ المنظمات. قاؿ صاحب النجكع الكثيرة بكؿ ما تبقى  -

 لديو مف إباء ككرامة..
كأنا أيضان، عقب أبك دياب كقد أحس بشيء في داخمو يتشنج، شيء ىناؾ  -

 في األعماؽ.. أنا أكره السياسة.. ال أفيميا كال أتدخؿ بيا..
الرجؿ الذم ال يفتأ يعترؼ بمكاطف جيمو الكثيرة، ثـ  كضحؾ الجميع مف

انقطع الحديث كقد حاف مكعد الفقرة التالية في حفؿ افتتاح النادم الذم استقطب 
.. مضى الجميع إلى المسرح حيث كاف البرنامج الفني حافبلن، ممتعا،  عمية القـك

كاحدتيف حتى  مثيران لمدىشة: نساء ينزلف بالسبلؿ مف السقؼ.. كحسبؾ أف تقارب
تممس حرير اليند كتشـ عطكر باريس كتتذكؽ خمكر أدكنيس.. ألـ يعد سبحانو 
كتعالى المؤمنيف بجنات فييا أشجار حكر، يفتح كاحدىـ ثمرتيا فتنفتح عف حكرية 
حكراء العيف ىيفاء القد، غضة بضة حتى لتذكب بيف يديؾ؟ مسرح تمؾ الميمة كاف 

إال كقد انبمج الفجر كأترعت النفكس متعة كنشكة  شيئان مف الجنة، لـ تنتو برامجو
جعمتا أبا دياب يتكجو إلى زكجتو الجديدة، البيضاء كشعاع البدر، اليفيافة كإزار 
الحرير، الشفافة ككأس البمكر رغـ أنو كاف دكر الزكجة الشقراء، غادة، التي خمبت 

.  لبو ذات يـك
بنفسو عمى المقعد الخمفي  "سبحاف مف يغير كال يتغير" تمتـ الرجؿ كىك يمقي

مف السيارة األمريكية الفاخرة، فانطمؽ السائؽ تبعان لمقاعدة التي أمبلىا عميو منذ 
البدء كالتي كاف يسير عمييا تشرشؿ مف قبؿ: "سؽ عمى ميؿ، فأنا في عجمة مف 

 أمرم".
"إيو!! حقان!! كـ مف متغيرات حدثت كمستجدات طرأت مذ تزكجت تمؾ 

 تمتمتو اليامسة كىك يغرؽ أكثر فأكثر في مقعد القطيؼ األحمر.. الشقراء!!" تابع
تمؾ الشقراء ظمت تخمب لبو إلى أف التقى بالسمراء البلىبة األشبو ببٌف خارج 

 مف محمصة.
مرتيف أك ثبلثان رآىا كفي كؿ مرة كاف يشعر ككأنما أمسؾ بتبلبيبو مصارع 

ت الشماؿ إلى أف يصيبو الدكار جبار ، بارما، فاتبل، مطكِّحا بو ذات اليميف، ذا
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فبل يعكد يممؾ مف أمره شيئان. حاكؿ التقرب إلييا، مغازلتيا، إال أف السمراء البلىبة 
 صدت كردت متمبسة ثكب العفة كاإلخبلص.

كخطرت ألبي دياب فكرة"دعينا نتزكج" "أنا متزكجة" "طمقي زكجؾ"، قاؿ 
يا جيدان. "مقابؿ؟" "بيت، سيارة الرجؿ، فردت المرأة بمغة المساكمة التي بدت تتقن

كرصيد في البنؾ مير كبير بمقدمو مؤخره".  "كثِّؽ ذلؾ" ككٌثؽ أبك دياب ذلؾ 
لتطمؽ السمراء البلىبة زكجيا صاحب الدخؿ المحدكد كتتزكج المتعيد الكبير، 

 رجؿ األعماؿ الخطير، فتككف زكجتو الثالثة كيككف زكجيا الثاني.
مف زكجيا السابؽ كال مف زكجيا البلحؽ.. ثبلث السمراء البلىبة لـ تنجب 

سنيف كلـ تنجب.. ىي شبقة ال تشبع، عنيفة ال ترحـ، إذا ما التقت بأبي دياب 
عمى الفراش أحس ككأنيا تدخؿ معركة تستخدـ فييا صنكؼ األسمحة كافة إلى أف 
تقضي عمى العدك قضاء مبرمان.. باألظافر، باألسناف، بالسكاعد، بالسيقاف، ىي 
تنشب، تعض، تضغط، تعصر، كال يخرج أبك دياب إال شيئان مف حطاـ، أخشى ما 

 يخشاه أف يعكد إلى ساحة المعركة مرة ثانية.
خشيتو تمؾ جعمتو يعكد إلى الشقراء، لكف الشقراء بطيئة كالسمحفاة، باردة 

 كطيف الشتاء كمف جديد بحث عف بديؿ.
يقة ناعمة، شيية لذيذة، أشبو البديؿ بيضاء قصيرة القامة، ممفكفة الجسـ، رق

بكبة مف غزؿ البنات، يفتح فمو فيمتيميا دفعة كاحدة. كاف جسمو قد نما كترعرع 
حتى بات كرشو كحده أثقؿ كزنان مف البيضاء. صحيح.. سبحاف مف يغير كال 
يتغير.. لقد كلى أبك دياب ذلؾ الضعيؼ الناحؿ، محني الظير، ليكبر جسمو 

 مة ميابة؟ أليس الكرش كجاىة؟ إذف ليسمف.. كيتضخـ.. أليس في الضخا
كىكذا، حيف تزكج البيضاء، كاف باستطاعتو أف يدحرجيا عمى كرشو، أف 
يرقصيا عمى الثدييف الناىديف في صدره... كيؼ ال كىك لـ يعد يفطر إال بيض 

 الغنـ ككبد الخركؼ، يتغدل الكبة كاألكزة، يتعشى شكاء الضأف كالدجاج؟.
شعره... فالشعرات الباقيات في رأسو راحت تتساقط  ما أزعجو فقط ىك

الكاحدة تمك األخرل، مسيؿ مف حصباء بيضاء راح يشؽ رأسو مف الجبيف حتى 
آخر الرأس... لكف شككة كاف يعزيو..... "ىكذا الكرش، ال يأتي إال مع الصمع" 

ممؾ أك"الصمع سمة العباقرة األذكياء.. تعمؿ أدمغتيـ فتسقط شعكرىـ"، كلـ يكف ي
إال أف يكاسي نفسو" أىكف الشركر.. أـ تريد أف تكسب كؿ ما في الدنيا دكف أف 

 تخسر شيئان، أبا دياب؟".
كيستعرض أبك دياب ما كسبو. ال.. ال.. مكاسبو ال تعد كال تحصى. في 
المقعد األمامي سائقو كحارسو.. أجؿ.. لـ يعد مف المناسب أف يسير كحيدان أك 
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 الو مشغكؿ دائمان، أعمالو كثيرة دائمان فكيؼ لو أف يسكؽ؟.يسكؽ سيارتو بنفسو.. ب
الحارس أيضان مكسب ميـ.. يسير كراءؾ، كأنت ماش، فينفحؾ قكة ال تجدىا 
بغيره، يزعجؾ أحد فينقض عميو. تدخؿ بو مكتبان فتبث الذعر في قمب صاحب 
 المكتب... أال يقكلكف"معو خدـ كحشـ؟" إذف، خير ما فعؿ أنو استخدـ خدمان 
كحشمان.. مكتب دياب بات بحد ذاتو كرشة سائقيف كمرافقيف.. بإمكانو كؿ يـك أف 
يغير سائقو كحارسو.. فيزيد ذلؾ مف ىيبتو لدل الشركاء كغير الشركاء، األصحاب 

 كاألعداء.
مكسبان ىامان كاف مكتب دياب.. في البداية لـ يكلو كبير اىتماـ، لكف مذ 

فعمو بابف عمو، أحس أف عميو أف يكليو اىتمامان سافر ابنو إلى أكربا ىربان مما 
أكبر.. فتجارة السيارات صنك تجارة العقارات ربحان كركاجان، كىكذا زاد رأس ماؿ 
المكتب، كسع عمميات الشراء كالبيع، لـ يعد يكتفي برخص المغتربيف كمشكىي 

. كما الحرب، بؿ جعؿ ابنو يدخؿ مزادات عمنية لمسيارات تجرييا المناطؽ الحرة.
 أمف لو ككالة سيارات ألمانية لمسكؽ المحمية كالعربية...

مشاريع فيد كانت مكسبان عظيمان أيضان.. أبك دياب يستعيد في ذىنو، كىك 
مسترخ في مقعده الخمفي، المشركع الذم افتتحو البنو فيد قبؿ سنيف، مميى عمى 

 بالغجريات...طريؽ المطار، فناناتو غجريات فقط كالسياح الخميجيكف مكلعكف 
صنبكران مف الذىب كاف المميى، كؿ ليمتيف أك ثبلث يمر أبك دياب.. يجمس 
نصؼ ساعة... ساعة... يسمع مطربة غجرية، تذكره بفكزة البدكية كأياـ ثرائو 

 األكلى... أك يمقي نظرة فقط كينسحب...
و األشغاؿ كثيرة كالمكاسب كبيرة كعميو ىك أف يتنقؿ ىنا كىناؾ كيبل يفمت من

 مكسب.
"خير مكسب ىك ىذه البيضاء" قاؿ في سره كقد اقتربت سيارتو مف بيت 
الزكجة الجديدة، بيضاء البشرة، ناعمة المممس، صغيرة القامة.. مبتسمان في سره 
حامدان ربو أيضان أف تمؾ المرأة ليست عبمة ربمة كالسمراء كال طكيمة فارعة 

أف يحتكييا بيف ذراعيو يخفييا فبل  كالشقراء، بؿ ىي منمنمة مممممة.. باستطاعتو
يظير ليا أثر... أكثر ما يعجبو فييا أنيا قنكع، غير متطمبة، يمكنو أف يناـ لدييا 
الميالي دكف أف تستثيره أك ترغمو عمى شيء.. ىي كالقطة تنتظر، بمكاء حينان 
ف رأتو عازف ان كبغير مكاء حينان آخر، فإذا رأت في نفسو رغبة ردت عميو بمثميا كا 

بدت أكثر عزكفان.ىي امرأة مريحة.. سميعة مطيعة.. مذ رآىا في مكتب شركة 
 االستيراد كالتصدير الجديدة، عرؼ أنيا مريحة، سميعة مطيعة.

لكف دكف تكقع، بدت لو غير ذلؾ في ليمتيا األكلى. األمريف أذاقتو قبؿ أف 
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فض تسمـ نفسيا.. تمكت، تشنجت، ىربت، صالبت، كرت، فرت، كلـ يستطع 
 بكارتيا قبؿ طمكع الفجر..

مع ذلؾ أنجبت طفمتيا بعد مركر مائتي يـك بقميؿ"ابنٌو سبعة!؟" قاؿ لو 
 بعضيـ"لعمؾ تزكجتيا حامبلن؟"

قاؿ صاحبو شككة ممازحان، لكف أبا دياب انتفض مستنكران"كيؼ كقد كانت 
 بكران عذراء لـ يمسسيا إنس كال جف؟ أنا بنفسي فضضت بكارتيا.. ساعات ظممت

 أتعذب قبؿ أف تستسمـ لي.."
"كما أدراؾ أنيا لـ تكف تمثؿ عميؾ؟" "كيؼ؟" "كثيرات يدعيف أنيف عذراكات 
كىف ثيبات.... الطب الحديث يصنع المعجزات.. حسب المرأة أف تذىب إلى 
الطبيب ساعة حتى يعيدىا فتاة عذراء.. إنيا عمميات غشاء البكارة يا سيدم، 

ي دياب أف يتصكر أمران كيذا..... فالبيضاء ناعمة "لكف، كاف مف الصعب عمى أب
المممس حيية غير متطمبة بؿ لـ تشعره يكمان برغبة . تكقفت السيارة فنزؿ أبك دياب 
مترنحان مف نشكة الميمة التاريخية النادرة.. مضى إلى الباب، أدار المفتاح في القفؿ 

مف اإلحباط، كقد غادره  فدار، دفع الباب فمـ يندفع.." ىك مرتج"خاطب نفسو بكثير
السائؽ كالحارس. حاكؿ مرة ثانية ثـ ثالثة لكف الباب أمامو باب خيبر، ثقيؿ 
مصفح بالحديد".. بيدىا حؽ.. ىي كحيدة.. تخاؼ المصكص كالمتطفميف." رف 
الجرس ثـ انتظر، كأبخرة الكيسكي، الشمبانيا، النبيذ تتصاعد إلى قمة رأسو.. 

يو أنيا ساعات رف خبلليا الجرس المرة تمك المرة إلى دقائؽ طكيمة مرت.. خيؿ إل
 أف فتح الباب.

أبا دياب!! غمغمت المرأة البيضاء قصيرة القامة كىي في غبللة شفافة  -
 ىفيافة تدعى ثكب النـك تفرؾ عينييا كأنما أفاقت لمتك. ادخؿ.. ادخؿ..

 نكمؾ ثقيؿ!؟ خفت أال تفيقي.. -
 مة ليس دكرم..ال تؤاخذني قد فاجأتني.. المي -

كلـ يؤاخذىا أبك دياب.. فالخدر في جسده كالتعب في مفاصمو لـ يككنا 
..  يغريانو إال بالنـك

أنا مشتاؽ إليؾ، قاؿ كىك يمفيا بذراعو مدعيان الشكؽ، فقمت أتجاكز  -
 الدكر..
لكنو الفجر.. كأنت متعب منيؾ، ردت كىي تدخؿ معو غرفة النـك متمكئة  -

 تتمناه أف ال تدخؿ..مترددة ككأف كؿ ما 
أجؿ.. أنا متعب كثيران، قاؿ كىك يمقي بنفسو عمى السرير دكف أف يمحظ  -

 كأسيف مف الكيسكي كانتا ماتزاالف عمى منضدة زينتيا..

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 151 - 

دعني أخمع ثيابؾ إذف.. قالت عمى عجؿ كاقفة بينو كبيف المنضدة،  -
نيا ال تمبس شيئان شارعة بخمع مبلبسو... غبللتيا الزىرية الشفافة جعمتو يرل أ

سكاىا.. مد سيؼ الديف يده كقد أحس فجأة بإغراء أشد مف التعب، جاذبية أقكل 
 مف اإلنياؾ.. أىي كؤكس الكككتيؿ تفعؿ فعؿ الشباب؟

تقكؿ إنؾ متعب.. غمغمت بيف الدؿ كالركغاف كىي تحس بيده تتممس  -
 فخذىا ثـ تصعد إلى األعمى.

بو المزكجة عمى رؤكس أصابعو أنت مثارة، غمغـ كقد أحس بما يش -
 المتسممة.
 الشكؽ.. يا حبيبي.. فكيؼ أراؾ كال أثار؟ -
إذف.. تعالي.. ليمتي التي بدأت رائعة يجب أف تنتيي رائعة أيضان، تمتـ  -

 كىك يحاكؿ جذبيا إلى الفراش، لكف سرعاف ما تممصت مبتعدة.
ان"البد ليا أف ال، يجب أف أستحـ أكالن.. كضحؾ في سره كىك يتثاءب ناعس -

تحتج.. ىي ال تحب ذلؾ، تتيرب منو دائمان. لك كانت السمراء إذف اللتيمتني 
التيامان، حتى الشقراء ال تدعني أذىب حتى أعطييا حقيا.." كاف يتمتـ لنفسو فيما 
كانت الزكجة بيضاء البشرة، سكداء الشعر قد أسرعت إلى الحماـ، مطفئة األضكاء 

ظريو منضدة الزينة ككأسي الكيسكي، تاركة مكسيقى في طريقيا، حاجبة عف نا
خافتة تمؤل المكاف شاعرية كدفئان راحا ييدىدانو عمى فراش الرغد كاليناء، يطبقاف 

 أجفانو شيئان فشيئان إلى أف أغرقو التعب كالشراب في سبات عميؽ.
مكتكب عمى كرؽ الخيار، ساىر الميؿ يناـ النيار، بادرتو الزكجة البيضاء  -

 منمنمة الممممة بكثير مف الغنج كالدالؿ، كىي تقدـ لو قيكة الصباح...ال
 
أكؼ!! الساعة الكاحدة، قاؿ كىك ينظر إلى ساعتو راشفان قيكتو بأسرع ما  -

 يستطيع..
غكاءن. -  أيف؟ لـ العجمة؟ سألت المرأة كىي تدلؽ ثديييا عمى كجيو إغراءن كا 
دعان الزكجة الرابعة التي لدم عمؿ كقد تأخرت، ثـ نيض عمى عجؿ.. مك  -

 كاف قدكمو مطمع الفجر قد قطع أنفاسيا ثـ لـ تستردىا حتى سمعت شخيره.
 أيف فيد؟ سأؿ أبك دياب الزكجة العتيقة كىك يدخؿ مسرعان.. -
 مايزاؿ نائمان.. ردت الزكجة كقد فاجأىا دخكلو كسؤالو.. -
 أيقظيو.. أنا في عجمة مف أمرم.. -
؟ في عجمة مف أمرؾ!؟ قالت بنبرة مف عتاب ال غير.. دائمان أنت ىكذا..! -
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اجمس.. اجمس.. أبا دياب.. نحف أيضان بحاجة لرؤيتؾ. كلـ يممؾ إال أف يجمس.. 
ىذه النبرة، ىذا االستقباؿ، ىذه المعاممة ال يجدىا إال في ىذا البيت الذم كانت 

قط.. ىذه المرأة  أشغالو تبعده عنو.. مع ذلؾ ما إف يعكد حتى يبدك كأنو لـ يغادره
طيبة، قنكع، ترضى بأم شيء.. "أىذا ما يسمكنو الذىب العتيؽ؟" كاف يتساءؿ في 
سره كىك يختمس النظرات إلييا: بدينة ما تزاؿ، بريئة ما تزاؿ كأنيا في بيت 

 الحاككرة القديـ، بسيطة لـ تتغير كلـ تتبدؿ.
ترفع رأسيا  ىو.. في فمؾ كبلـ.. ماذا ىناؾ؟ سأليا أخيران كقد رآىا -

 كتخفضو حائرة مترددة..
 ىناؾ مشكمة شاىة.. أرجكؾ.. دعنا نجد ليا حبلن.. -

كأحس أبك دياب بغصة في حمقو.. المشكبلت كميا تيكف أماـ مشكمة شاىة. 
فحياتيا ىي النكد عينو. إف خمصت مف نظرات حماتيا الشزراء ككمماتيا الجارحة، 

اتيا الساخرة.. "الفبلحة تتمدف"، "حديثة لـ تخمص مف امتياف ابنة حماتيا كتعميق
النعمة التي ال تستحؽ النعمة"، "الكضيعة تتسمؽ المراتب الرفيعة" ككانت أكثر مف 
مرة قد كصمت بشاىة حد الجنكف فاشتبكت مع ابنة الحماة ضربان كشد شعر.. 
ـ سبابان كشتائـ.. لكف سرعاف ما تجتمع عمييا القكل األخرل كيتحالؼ مع االبنة األ

 كاألخ فتمقى شاىة أرضان كتكسع ضربان..
ما الحؿ؟ قكلي أنت.. أجاب أبك دياب زكجتو أخيران كىك أكثر قناعة بأف  -

 عميو أف يجد حبلن لمشكمة ابنتو..
 اجمس معيا.. دعيا ىي تقؿ لؾ ما الحؿ.. -
 

ككافؽ الزكج الذم يعمـ أف زكجتو أطالت التفكير كناقشت األمر مع ابنتيا كال 
 بؿ أف تفاتحو باألمر.شؾ ق

 اتصمي بيا.. دعييا تأتي اآلف.. -
حيف كصمت شاىة إلى البيت، كاف أبك دياب قد تحدث مع فيد الذم لـ يكف 
لو مشكمة زكاج بؿ مشاكؿ غراـ كنساء. فيد، مذ أكقعتو حكرية البحر، تمؾ التي 
ر جاءت إلى فراشو في الفندؽ، أزرؽ الكجو أبيض القمب، في تمؾ الكرطة، صا

زير نساء خالصان.. ال يخطر ببالو الزكاج أبدان. أمو تصر عميو، أختاه، أخكه، بؿ 
حتى أبكه أراده أف يتزكج.. "لكف لماذا؟ أنا اليـك حر طميؽ فمماذا أزج بنفسي في 
قفص كلك كاف مف ذىب؟ أحمى النساء ممؾ يدم فمماذا أدع كاحدة تكبؿ يدم؟ 

ـ بالضيؽ فيما يشعر األب بنكع مف كاف ال يفتأ يردد دكف خجؿ فتشعر األ“
 الحسد!!.." لك كنت في عمره، أتراني أفعؿ إال ما يفعؿ؟".
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كاف فيد الكلد المدلؿ لديو، ككاف قد اختاره لمعمؿ في النادم، لكنو لـ يحضر 
افتتاح النادم. لماذا؟ "كنت مشغكالن"، "لكف يجب أف تستمـ الميمة الجديدة"، 

 مباالتو، تمؾ التي بدأ بيا الحكار أنياه، كىك يتيادل "أستمميا اآلف" "اآلف"، كببل
 خارجان إلى النادم الجديد.

إم.. حدثيني.. أما تزاؿ مشكمتؾ قائمة؟ سأؿ األب ابنتو كقد جمسا جنبان  -
 إلى جنب مثمما كانا أياـ زماف ال تفصميما مشاكؿ العالـ كىمـك الدنيا..

تاة التي ازدادت سمنة كدمامة دكف بؿ ىي تزداد تعقيدان.. يا أبي.. ردت الف -
أف ينفعيا ازدياد ما في جعبة أبييا مف ذىب كفضة. كنت أرجك أف يأتي صبي، 
فبل يعيركنني بعد ذلؾ: "أـ البنات".. لكف جاء الصبي كلـ أستفد شيئان.. إنيـ 

.. كأنني مجرد خنفساء..  يحتقركنني يا أبي.. ينظركف إلي مف عؿو
 سفمة..خنفساء.. األنذاؿ.. ال -
بؿ أكثر.. يريدكنني بقرة يحمبكنيا صباح مساء، فإف كفت لحظة عف  -

إعطائيـ الحميب تحكلكا إلى نمكر ضارية.. حياتي جحيـ يا أبي.. خمصني يا 
 أبي!! أنقذني أرجكؾ..

 كأحس أبك دياب بيزة الكرامة فانتفض:
 كيؼ؟ ماذا تريديف؟ قكلي كأنا عمى أتـ استعداد.. -
 ـ أعد أريده..طمقني منو.. ل -
 كأكالدؾ؟ سأليا األب فكجمت متمجمجة حائرة.. -
 ال.. ال تفكرم بالطبلؽ. إنو أبغض الحبلؿ عند اهلل.. -
ماذا أفعؿ إذف. قؿ لي.. أنا لـ أعد أطيؽ الحياة معيـ.. لـ أعد أستطيع  -

 التحمؿ..
اسمعي.. قاؿ األب بعد ألم مف تفكير.. اطمبي منو أف تنفصمي عنيـ..  -

 ذم بيتان كتعيشي فيو مع زكجؾ كأكالدؾ..تأخ
كأيف ىذا البيت؟ سيقكؿ مستحيؿ.. ال أستطيع استئجار بيت كال أممؾ  -
 ماالن..
 أنا أعطيؾ أجرة البيت.. بدأ األب بنفحة كـر مفاجئة.. -
بؿ تشترم ليـ بيتان.. تدخمت األـ مقاطعة، محاكلة استغبلؿ نفحة الكـر  -
 تمؾ..

نظرات كؿ منيـ عمى اآلخر.. االقتراح حجر كاحد  لحظة مف الزمف تسمرت
 يضرب عدة عصافير..
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أجؿ.. يا أبي.. بحماسة مفاجئة ىتفت البنت التي لـ تيبيا الطبيعة شيئان  -
مف جماؿ كال فضمة مف ذكاء، فخرجت عزالء إلى الحياة ال ينقذىا سكل سبلح 

فبل ييددني أحد  يممكو كالدىا فقط.. لك تشترم لي بيتان يككف ممكي أسكف فيو
 بالخركج منو.. أجؿ!! ىك ذا الحؿ!!

حسف.. مكافؽ.. قاؿ األب كىك ينظر إلى زكجتو فيرل في عينييا الكثير  -
 مف المـك كفي خاطره الكثير مف التساؤؿ:

"لـ ال كأنت تشترم لكؿ زكجة مف زكجاتؾ بيتان، سيارة كتضع ليا رصيدان في 
 البنؾ".
سف أبي!! راحت الفتاة تيتؼ كقد انكبت عميو حقان يا أبي!؟ آه!! ما أح -

 تعانقو كتمثمو.. ثـ التفت إلى أميا: أسمعت يا أمي؟ سيشترم لي أبي بيتان..
 كسيشترم لؾ سيارة أيضان، تابعت األـ كىي تكجو لو النظرة ذاتيا. -
كمحبلن لممبلبس. أجؿ يا أبي، متجران يؤمف لي دخبلن دائمان ال أحتاج معو  -

.ألحد، تابع  ت شاىة طرؽ الحديد كىك حاـو
 ماذا؟ سيارة كمحؿ مبلبس؟ رد األب بنبرة احتجاج كاضحة.. -
أجؿ!! أبا دياب.. ىي ابنتؾ.. لحمؾ كدمؾ كالناس حيف ييينكنيا ييينكنؾ  -

أنت.. أرجكؾ.. ىذه المرة فقط اسمعني.. أنقذىا مف مخالب أكلئؾ الناس.. كفر 
 ياة كريمة..ليا حريتيا كاستقبلليا.. تكفر ليا ح

أجؿ يا أبي!! ىذا ما أحمـ بو!! ىذا ما ينقذني.. أرجكؾ افعؿ ذلؾ يا  -
 أبي!! أنقذني يا أبي!!

كأدرؾ األب أف األـ كابنتيا كانتا قد فكرتا بكؿ شيء مف قبؿ، اتفقتا عمى كؿ 
 شيء.. كلـ يكف عميو ىك إال أف ينفذ..

كثيران، لكنيا ابنتو.. كافؽ األب أخيران، ليس بدكف غصة، فالمشركع سيكمفو 
 أكالن كأخيران ىي ابنتو.. إف لـ يضحِّ مف أجميا، فمف أجؿ مف يضحي؟

كىكذا، لـ يمض الشير حتى كانت شاىة قد غادرت إلى شقتيا الجديدة في 
أحدث بناء شيده كالدىا، كاشترت سيارة"سككنا" خضراء تذىب بيا إلى محؿ 

 حفؿ افتتاحو. المبلبس الراقي الذم جاء األب بنفسو لحضكر
ىيو.. أميرة.. ما رأيؾ بيذا المحؿ؟ سأؿ األب ابنتو الصيدالنية التي  -

تخرجت قبؿ سنتيف مشيران إلى المحؿ المجاكر كقد أخذ حصتو مف سبكت الزىكر 
 كاألكاليؿ..

 حسف، لكف لماذا!؟ ردت أميرة كىي تسير معو إلى السيارة. -
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تيف، قاؿ بأريحية لـ تعيدىا فيو أشتريو لؾ، تفتحينو صيدلية فتصبحاف جار  -
 مف قبؿ، مشيران في الكقت نفسو إلى محؿ شاىة لممبلبس الجاىزة.

ال.. ليس اآلف يا أبي.. تمتمت كىي تبتسـ ابتسامة خافتة ذات مغزل  -
 بعيد..
 ليس اآلف؟ لماذا إذف درست الصيدلة؟ -

 لحظة مف الزمف، تسمرت في مكانيا مستعيدة في خياليا ذلؾ المكقؼ
الصمب الذم اتخده حيف أرادت أف تتابع دراستيا في الجامعة، كرىو لكؿ ما كانت 

 تخطط لو.
لماذا درست؟ أنا اآلف معيدة في الجامعة يا أبي.. أدرِّس االختصاص  -

 الذم أحببت..
لكف الصيدلية خير لؾ.. قاطعيا الرجؿ كىي تيـ أف تزؼ لو خبران أفرحيا  -

.. أـ يرضيؾ ذلؾ المبمغ التافو الذم يسمكنو راتبان!؟ ألفاف؟! ثبلثة  كثيران ذلؾ اليـك
 آالؼ ليرة؟

كتبسمت أميرة مف جديد، متذكرة أيضان تمؾ األياـ التي كاف كالدىا يحمـ فييا 
 بالمائة، كالخمسيف...

 ىذا مؤقت يا أبي.. ىذا اآلف فقط.. -
كقع مؤقت أك دائـ!! ما الميـ؟ افتحي صيدلية.. كفي مكقع جيد كيذا الم -

 تدر عميؾ األرباح الطائمة.
في ىذا أنت عمى حؽ.. صيدلية ىنا تدر أرباحان طائمة، بالتأكيد.. لكف ما  -

 يشغمني شيء آخر يا أبي!؟
 ماذا؟ أم شيء آخر يشغؿ باؿ أميرتي؟ -
أريد أف أدرس أيضان.. أتابع تحصيمي العممي.. بدأت لكنو عاد إلى  -

 مقاطعتيا مف جديد.
أيضان؟ ىتؼ بمزيج مف االحتجاج كالغيظ.. أتنكيف أف ماذا؟ تدرسيف  -

تقضي عمرؾ كمو في الدرس كمػ.. مػ.. ذا؟ التحصيؿ العممي؟ سأؿ أخيران كقد 
 عاكده العي فأشاح بكجيو..

 أجؿ.. ىك ذا ما أحمـ بو.. ردت كىي تشرد بعينييا كأنيا تحمـ.. -
مني مرة كاحدة أميرة.. دعؾ مف ىذا اليراء كمو.. كاسمعي مني.. اسمعي  -

 في ىذه الحياة، أـ ال تسمعيف سكل مف عمؾ مصباح؟
سأؿ سؤالو األخير عمى عجؿ، ثـ دخؿ سيارتو عمى عجؿ، كقد تذكر أف 
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لديو مكعدان ىامان عميو أف يمحؽ بو.. لـ تجبو أميرة، فيك لـ يكف يقصد أف تجيبو.. 
أميرة تتابعو إذ أدار السائؽ المحرؾ في الحاؿ كانطمؽ كالصاركخ فيما راحت 

ساىمة التفكير مبتسمة.." إيو!!! أبي يجمس في المقعد الخمفي الكثير، كأمامو 
سائؽ كمرافؽ!! يا اهلل!! أم تبدؿ!! أم تغير!!" كبدالن مف أف تعكد إلى أختيا شاىة 
تشاركيا فرحة االفتتاح حتى النياية، رأت نفسيا تسير عمى الرصيؼ كحيدة ببل 

 ىدؼ.
احو: تفتح صيدلية تبيع فييا أدكية، عطكران، مكاد تجميمية، كانت تفكر في اقتر 

كتكنز الذىب كالفضة!! كاف بكدىا أف تطيعو كتنفذ ذلؾ االقتراح، لكف شيئان آخر 
أكثر جاذبية كاف يشدىا: إنو عمـ الصيدلة نفسو، تدرسو، تتبحر فيو، تأخذ دكتكراه، 

ياء؟ إذف لـ ال تتابعو حتى تصنع أدكية، تبتكر كتكتشؼ، أليس ىك أشبو بعمـ الكيم
النياية؟ "ال يا أبي.. لف أسمع منؾ؟" تمتمت لنفسيا أخيران، كلـ يكف أبك دياب 
بحاجة ألف يسمع تمتمتيا تمؾ. ىك يعمـ أنيا تسمع مف أخيو مصباح أكثر منو، 

 ككيؼ ال تسمع منو كىك أقرب إلييا مف حبؿ الكريد؟
الظبلؿ عمى ذلؾ القرب، صحيح أف قصة ديبك كنكر كانت قد تركت بعض 

ثـ جاء زكاج مأمكف مف شريكتو الميندسة، فترؾ ظبلالن أخرل. بعدئذ، اكتممت 
األثافي الثبلث بزكاج نكر مف طبيب أخذىا معو إلى ساحؿ البحر تاركان بيت 
عميا كالح الكجو، قاتمان، لكف الصحيح أيضان أف مكتبو في الجامعة كاف ىناؾ، 

تحدثو بيمكميا كيحدثيا بيمكمو، كما كاف أكثر تمؾ  ككانا مايزاالف يمتقياف،
!!  اليمـك

كاف الرجؿ قد ازداد شككل كتذمران "ىـ يشيئكف اإلنساف.. يجعمكنو برغيان في 
آلة تدكر كتدكر.. اذىبي إلى أم مكاف.. انظرم إلى أم كجو ترم أنو أشبو 

ت عميو بالحجر.. ال فرح، ال حزف، ال مشاعر".." ىذه ىي الحضارة، عمي" رد
ذات مرة" ىذه ىي التكنكلكجيا، كىذا ما حصؿ لئلنساف نفسو في الغرب"، فرد كىك 
أكثر حزنان: "لك كاف لدينا حضارة لحنيت رأسي خضكعان كطاعة، لك كاف لدينا 
عبلقة بالتكنكلكجيا لقبمت كرضيت.. لكف أيف نحف مف الحضارة كالتكنكلكجيا؟ ما 

 الجاىمية كتخمؼ العصكر الحجرية؟".عبلقتنا بيما كفي القمب منا جيالة 
مي  لـ تكف أميرة تممؾ جكابان ألسئمتو، فكانت تشاركو الشككل كالتذمر. "حصِّ
أكثر ما تستطيعيف مف عمـ"، كاف يؤكد عمييا كؿ مرة "سيرم في طريؽ االكتشاؼ 

 كاإلبداع فيما أركع ما يفعمو اإلنساف".
ة الصيدلة قد خكلتيا أف تككف كلـ تكف تخالفو الرأم.. كانت نتيجتيا في دراس

في عداد ىيئة التدريس، ككانت سعيدة في عمميا الجديد لكنو لـ يكف ىك الغاية. 
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ثمة غاية أخرل.. عميا دليا عمى الطريؽ مف قبؿ.. "الدراسة في الخارج حيث 
الحضارة كالتقدـ العممي" "كيؼ؟" سألتو يكمذاؾ." تعمميف معيدة، ثـ تذىبيف إلى 

 تحصميف عمى شيادة عالية كتتاح لؾ فرصة البحث كاالكتشاؼ.". أكركبا، ىناؾ
سنتاف مرتا عمييا قبؿ أف تعمف الجامعة عف بعثة، لكف ما إف صدر اإلعبلف 
قبؿ شير حتى سارع عميا يكتب معيا الطمب كيقدـ األكراؽ، كلك تريث كالدىا 

. ففي الساعة لمعرفة ذلؾ الشيء الذم كاف يشغؿ باليا لقالت لو: فرحتيا بالبعثة.
 الكاحدة مف ذلؾ النيار كانت النتيجة قد أعمنت..

ككاف اسـ أميرة بنت سيؼ الديف النايفة يتصدر الئحة البعثات إلى الخارج، 
 حيث عمييا أف تعكد بدكتكراه في الصيدلة كصناعة األدكية مف باريس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 
ء كقبؿ أف تشعشع مدينة النكر: باريس. ربما قبؿ أف يعرؼ اإلنساف الكيربا

مصابيحيا ىنا كىناؾ، كانت باريس مدينة أنكار أخرل ىي المعرفة، األدب، 
الثقافة.. مكليير.. مكنتسيكك.. فكلتير، ركسك، كميـ شمكس شعت ذات يـك مطمقة 
أنكاران متؤللئة تجذب إلييا الفراش، كتبير أبصار الناظريف.. كانكا يعرفكف أف ميمة 

ا مف الزمف الطكيؿ كالنفس الطكيؿ، مع ذلؾ حممكا عمى التنكير عسيرة  البد لي
ككاىميـ أعباء تمؾ الميمة إلدراكيـ أف المعرفة كالتثقيؼ شرطاف أساسياف إلصبلح 
المجتمع، كإليمانيـ أنو قبؿ إصبلح الحكاـ كالخبلص مف فسادىـ، البد مف 

ب إصبلح نفكس المحككميف كالخبلص مف فسادىا.. كانكا يعممكف أف حؽ الشع
في الحرية كالسعادة ال يتحقؽ إال بالكفاح كالنضاؿ، ذلؾ أف الظالميف إف لـ يجدكا 
مف يقؼ في كجكىيـ، استمركا في العيث فسادان كاستمرؤكا الجكر نظامان، فيستمر 
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البائسكف في بؤسيـ كالمظمكمكف في ظمميـ إلى أف تخمد أنفاسيـ يد المكت... 
ي كجو الجكر ليس حقان مف حقكؽ اإلنساف ليذا كتبكا "محاربة الظمـ كالكقكؼ ف

كحسب، بؿ ىك كاجب مقدس عميو أيضان"، كما كتبكا: "الممؾ الذم ال يتفانى في 
خدمة شعبو كال يضحي بنفسو كمصالحو مف أجؿ شعبو كمصالح كطنو ممؾ ال 
يستحؽ إال المكت.." كحيف كاف البعض يخكفيـ مف"أف الممكية في فرنسا باغية 

قكلكنو يشكؿ خطران عمى حياتكـ"، كاف كاحدىـ يضحؾ ساخران ثـ طاغية كأف ما ت
يقكؿ"كؿ ما ينتجو الطغياف بيدؼ تعميؽ جذكره كتخميد حكمو إنما ىك سبب في 

 زكالو كفأس تعمؿ في تقطيع جذكره..."
كانكا يريدكف لئلنساف أف يرتقي كلممجتمع البشرم أف يتطكر، فتسكد العدالة 

اس بالحرية. كانكا يريدكف أف يصبح اإلنساف أخا كتتحقؽ المساكاة كينعـ الن
اإلنساف، أف يعرؼ كؿ امرئ مالو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات فيأخذ مالو 

 كيؤدم ما عميو، أف ينتفي مجتمع السادة كالعبيد، ينتفي مجتمع النخبة كالغكييـ.
 أفكار عظيمة عممكا مف أجميا، كمبادئ رفيعة دعكا إلييا إلى أف جاء اليـك

الذم ىب فيو الشعب كقد كعي الحقيقة... أشعؿ الثكرة كأطاح بالطغياف لتغدك مذ 
ذاؾ باريس مدينة النكر، فكيؼ ال تفرح أميرة كىي تجد نفسيا في قمب مدينة 

 النكر؟
أشيران عديدة ظمت أميرة مبيكرة بأضكاء المدينة، مفتكنة بنظافتيا، بنظاـ 

ألكلى تدرؾ أميرة جيدان معنى الحضارة، الحياة، برقي اإلنساف فييا... كلممرة ا
كتممس لمس اليد الفكارؽ اليائمة بيف المجتمع المتقدـ كالمجتمع المتخمؼ.. بيسر 
تجرم الحياة، كبرفؽ يصؿ اإلنساف إلى كؿ ما يريد، خدماتو متكفرة، حاجاتو 
مؤمنة، ككؿ شيء بنظاـ... حيف أخذت أكراقيا كمضت إلى الككليج دكفرانس، 

ترة خائفة، خشية ركتيف التسجيؿ.. لكف عممية التسجيؿ لـ تستغرؽ أكثر كانت متك 
مف بضع دقائؽ.. المكظؼ يستقبمؾ ىاشان باشان، السكرتيرة تكاد تقؼ لؾ باستعداد، 
الكؿ مكجكد لخدمتؾ كمساعدتؾ، فكيؼ ال تشعر أميرة بالفكارؽ؟ كيؼ ال تقارف 

في جامعة دمشؽ حيث طكابير  بيف ما تجده في الككليج دكفرانس كما تركتو خمفيا
الطبلب كالطالبات يتدافعكف كيتشاحنكف.. كحيث تنتظر الساعات الطكيمة إلخراج 

 كثيقة أك دفع رسـ؟.
كسائط النقؿ كثيرة، تريد تاكسيان، التاكسيات رىف إشارتيا، تريد المترك، باريس 

ما  كميا مترك... حيثما شاءت كفي أم لحظة تريد.. البيكت.. اليكاتؼ.. كؿ
تحتاجو أميرة تجده كفي طرفة عيف. "ىك ذا إذف مجتمع التقدـ الذم يحمـ بو 
اإلنساف"، كانت تقكؿ لنفسيا كىي ترل ما كصؿ إليو ذلؾ المجتمع مف تقدـ." 
اإلنساف غاية الغايات.. تكفير راحتو.. أمنو.. حاجاتو.. ذلؾ ىك ىدؼ الدكلة، 
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فر الزفرات الحرل" أييا التخمؼ!! يا الغاية مف النظاـ" كال تممؾ أميرة إال أف تز 
كحشان فاتكان يحاصر اإلنساف!! يقتؿ اإلنساف!!" أميرة ال تنسى ما يعانيو أناسيا.. 
كىـ ال يستطيعكف قضاء حاجة مف حاجاتيـ، ال يصمكف إلى حؽ مف حقكقيـ إال 
بشؽ النفس، فكؿ ما ينتصب في كجكىيـ عراقيؿ كحكاجز، مشاكؿ كىمـك لتتحكؿ 

 إلى عبء كعناء." آه يا مجتمع الجيؿ كالتخمؼ!! ما أشد بؤسؾ!!"حياتيـ 
مذ كضعت أميرة قدميا في باريس قررت أف تكتشؼ نير السيف، قكس 
النصر، كاتدرائية نكترداـ، برج إيفؿ، قصكر فرسام، بؿ حتى سجف الباستيؿ 
 ذىبت إليو لترل بأـ عينيا ما فعؿ التنكير بالشعب فجعمو ينتفض محطمان أسكار

 الباستيؿ.
كاف كؿ شيء في باريس يبيجيا: بدءان مف ككب الككتشينك الذم تأخذه في 
مقيى مف مقاىي أرصفتيا كحتى الساعات الطكاؿ التي تقضييا في مختبر 
كميتيا.. ىي حرة.. تشعر أنيا كالريشة يمكنيا أف تطير في اليكاء.. حريتيا مؿء 

ياىا كميا... أميرة تشعر بيا الككف، تتنفسيا ليس بأنفاسيا فقط بؿ بمساـ خبل
تتسرب عبر تمؾ المساـ إلى حشاشة كبدىا فتتبرعـ فييا انتعاشان كتنمك أجنحة 
تغرييا بأف تطير... ألكؿ مرة تشعر أميرة بأنيا تعيش إنسانيتيا.. شعكرىا ذاؾ 
كاف يممؤىا بدفؽ مف السعادة ال يكصؼ..." أنا إنسانة حقيقية، لي كياني، 

تي، اهلل!! ما أركع أف تعيشي إنسانيتؾ يا أميرة!!" كال تممؾ إال أف استقبلليتي، حري
تضحؾ كىي تتذكر ما كاف كالدىا يريد ليا"خذم ما تشائيف مف ماؿ، كابقي ىنا، 
تزكجي كأنجبي أكالدان، عمرم لؾ بيتان كاستقرم.. أما ىذه الدراسة ككجع القمب 

ا كمو" باريس غربة.. كمالؾ فمماذا؟ "حيف سمع بالبعثة، احتج معترضان عمى سفرى
كلمغربة؟" ىناؾ انحبلؿ، فساد فمماذا تعرضيف نفسؾ لبلنحبلؿ كالفساد؟" يريد منيا 
أف تكؼ عف الطمكح، تقتنع بأف تككف حرمة مف حريـ الشرؽ، ككـ تكره أف تككف 
حرمة!! ىي تريد أف تككف صنكى الرجؿ تعمؿ، تكافح مثمما يعمؿ الرجؿ كيكافح. 

ة كالسفينة التي يقكدىا القبطاف سيؼ الديف تجنح كتجنح، تريد ىي تريد النجا
الخبلص ككؿ ما حكليا يغرؽ في الحمأة أكثر كأكثر. ىي تعمـ ما مف طريؽ لذلؾ 
سكل العمـ، فمماذا يكره كالدىا ليا النجاة؟ لماذا ال يريد ليا الخبلص؟" القناعة كنز 

ما كصمت إليو أشتر لؾ بيتان في ال يفنى "قاؿ ليا في آخر محاكلة" فاقنعي أميرة ب
أبي رمانة، أفتح صيدلية، أضع رصيدان في البنؾ، لكف ال تذىبي إلى ببلد الغرب.. 
كحدؾ ىناؾ تذىبيف فتمقيف بنفسؾ إلى التيمكة... تضيعيف يا أميرة "ككادت أميا 
حينذاؾ أف تقنع بما قالو كالدىا" حقان!! ستضيعيف... غدان يعجبؾ أجنبي فتتزكجينو 

ال تعكديف!! "قالت األـ مثنية عمى كبلـ زكجيا" ال... ال تخافكا.. بمدم ال أتخمى ك 
عنو كزكاج مف أجنبي لف أتزكج.. سأكمؿ البعثة كأعكد عمني أستطيع خدمة ببلدم 
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فأفي ماليا مف ديكف في عنقي!!" لكف ذلؾ كمو لـ يقنع األب فرفض أف يذىب 
 لكداعيا....

ة كىي ترل غياب كالدىا، لكف سرعاف ما في المطار أحست بنكع مف الغص
نسيت تمؾ الغصة كقد جاء اآلخركف جميعان: أميا أختيا، أخكاىا، عميا مصباح، 
امرأة عميا، بؿ حتى مأمكف جاء مع زكجتو: الكؿ قبميا، كالكؿ زكدىا بالنصائح 
كأطيب التمنيات، لكف أكثر ما أنساىا الغصة حيف كصمت مطار شارؿ ديغكؿ 

 ميا أميف في انتظارىا.ككجدت ابف ع
 مفاجأة حقيقية كاف قد صنعيا ليا عميا مصباح.

"أميف!! ابف عمي أميف" صاحت ما إف كقع ناظرىا عميو، ثـ أسرعت تمقي 
 بنفسيا بيف ذراعيو: أخان كأختان جاءا مف بطف كاحد كظير أحد...

در، منذ اثني عشر عامان لـ تكف قد رأتو.. كانت في الرابعة عشرة، ناىدة الص
متفتحة األنكثة حيف غادر إلى باريس لدراسة الكمبيكتر.. درس كتخرج، جاءه 
عرض مغر لمعمؿ فكر تخرجو فقبؿ.. بعد ذلؾ تزكج كأنجب.. ثـ بات مف المتعذر 

 عميو أف يعكد إلى ببلده، أك طالتو قكانيف كقكانيف..
ا أنساـ طكيبلن ضميا إلى صدره، كثيران قبميا كشدىا إليو: أخان حقيقيان. "ي

الكطف!! يا رائحة األىؿ!!" كاف يتمتـ ليا كىك يشدىا بيف ذراعيو.. "ابنة عمي 
أميرة.. أختي العزيزة!! كـ أنا سعيد بؾ!!" كقد أثبت أميف، بالدليؿ القاطع شدة 
سعادتو بيا... حقائبيا حمميا بنفسو كفارس مف فرساف القركف الكسطى... البيت 

ابنتو الصغيرة راحت تزقزؽ كىي تستقبميا، كأنما  كمو كاف مشعشعان احتفاء بيا..
أعد لذلؾ منذ أياـ.. بؿ حتى زكجتو ىشت كبشت، أىمت كسيمت عمى ندرة كممات 

 التأىيؿ كالتسييؿ في لغتيا..
سبعة أياـ ظمت في ضيافتو، كظؿ ىك في خدمتيا.. في الخارج، في 

يا مأمكف!!" كانت الداخؿ... ىك متفرغ ليا.. سبعة أياـ. "إذف كـ كنت عمى حؽ 
ال تنفؾ تخاطبو كىك بعيد.. فمع أخيو فقط، أدركت أميرة كيؼ يمكف البف العـ أف 
يككف أخان، ككيؼ لذلؾ الشعكر أف يطغى عمى ما عداه فيحجب عف الذكر أنكثة 
الفتاة كعف الفتاة ذككرة الذكر. مع أميف فقط، سامحت األخ اآلخر عمى تجاىمو 

تكنو لو. طكيبلن عانت أميرة، تريد أف تبكح لو بحبيا  حبيا، عمى عدـ إحساسو بما
كال تجرؤ، أف تعبر عما في نفسيا كال تستطيع. صغيرة لـ تكبر كاف يراىا، أختان ال 
أنثى كاف يحس بيا، ككانت تريده أف يفيـ أف الميرة صارت فرسان، كأف ما في 

 القمب ىك ىكل متأجج ال حب أخت، لكنيا أخفقت.. أعيتيا الحيؿ.
"عماه!! ما أقرب الطرؽ إلى قمب الرجؿ؟" سألت عميا ذات مرة فأجابيا 
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ضاحكان "بطنو".. "فإف لـ يكف ليا طريؽ إلى بطنو.؟" "أميرة" قاؿ العـ يكمذاؾ كقد 
أدرؾ أف الفتاة إزاء مشكمة" مذ كجد اإلنساف، كزعت الطبيعة األدكار، جعمت مف 

الب. المكجب فاعؿ كالسالب الذكر كاألنثى قطبيف: أكليما مكجب كالثاني س
منفعؿ.. لكنيما متكامبلف متفاعبلف. تشكؿ المجتمع الشرقي فشكه تمؾ األدكار. 
ألغى التفاعؿ كأبطؿ التكامؿ ليحيؿ األنثى طريدة كالذكر مطاردان". "تقصد لـ يترؾ 
دكران لؤلنثى.؟ ألغى فاعميتيا؟" "أجؿ، طبقان لتقاليد المجتمع الشرقي حسبيا أف 

نا جاىزة لمحب.. جاىزة لمتمقي.. فيبادر اآلخر كيتحرؾ.." "فإف لـ يحدث تشير: أ
ذلؾ؟" "كاف ما يشعر بو الذكر شيئان آخر غير حب الذكر لؤلنثى... ما بينيما دارة 
كيربائية غير دارة الجنس".. "أىناؾ حب آخر أك دارة أخرل؟" "كيؼ ال، كىناؾ 

كبلـ العـ ذاؾ.. بؿ جعميا تغرؽ في حب األمكمة، األبكة، األخكة؟" كثبط عزيمتيا 
 الحزف كاليأس كىي ترل أف ابف عميا لف يككف يكمان الذكر المبادر المطارد..

مع اليأس داخميا شعكر بالحقد عمى مأمكف، لكف ما إف التقت بأميف حتى 
زاؿ كؿ ذلؾ الحقد، فقد أدركت معنى حب األخكة ذاؾ.. بأريحية العربي ككـر 

بف العـ، بؿ حتى امرأتو كانت بأريحيتو ككرمو.. ىؿ عٌمـ الحاتمي استضافيا ا
العربي الفرنسية معنى الضيافة؟. لعمو فيركس العدكل أصاب المرأة فكانت 
مضيافة ىي األخرل.. لكف ما إف مضت األياـ السبعة حتى حممت أميرة أحماليا 

 كمضت إلى شقة صغيرة قريبة مف جامعتيا.
حيث كؿ شيء مسخر لخدمة اإلنساف.. ىناؾ عاشت مع إحدل زميبلتيا.. 

راتبيا كبير، يمكنيا أف تنفؽ بسخاء، تأكؿ، تمبس، تذىب، تجيء، كما تشتيي، 
لكف أيف تذىب كتجيء كىي الطالبة المجدة؟ مف الجامعة إلى البيت كمف البيت 
إلى الجامعة. تريد االستفادة مف كؿ دقيقة مف كقتيا. بمدىا بحاجة إلييا.إلى كؿ 

كسب مف عمـ.. ىك الخارج مف عباءة التخمؼ كالجيؿ.. في عطمة ذرة مما ت
الميبلد فقط ذىبت إلى الجباؿ، رأت التزلج عمى الثمج لكنيا لـ تمارسو.. في الربيع 
كصمت إلى بحر المانش في الشماؿ كفي الصيؼ مضت إلى البحر األبيض 

تمتعت بأشعة المتكسط في الجنكب.. رأت شكاطئو الجميمة، سابحاتو الفاتنات.. اس
الشمس كدؼء الصيؼ، لكنيا في كؿ الحاالت لـ تكف تغيب عف أميف كبيتو، 
فيناؾ تشـ رائحة األىؿ، عبؽ الشرؽ، تنعـ لحظات بتمؾ الطمأنينة التي ال تجدىا 

 األخت إال في كنؼ أخييا كالبنت في بيت أبييا.
 أخي دياب آت، ىؿ تذىب إلى المطار نستقبمو؟ سألت ابف عميا. -
 لـ ال؟ أنا بغاية الشكؽ لرؤية ما حؿ بو...ك  -

 كمضى ابف العـ كابنة عمو أخكيف يستقببلف أخاىما الثالث..
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 أخشى أف يككف قد تغير كثيران فبل أعرفو.. أفضى أميف بمخاكفو ىامسان. -
صحيح أنو تغير.. لكنؾ ستعرفو.. كنتما كبلكما فكؽ العشريف حينما  -

 افترقتما..
 نة لـ أره فييا..لكنيا ثبلث عشر س -
 السؤاؿ الذم يشغمني دائمان: لماذا لـ تكف تزكرنا في العطؿ الصيفية؟ -
 لماذا لـ تزكرم أنت أىمؾ في ىذه العطمة الصيفية؟ -

كأفحمت أميرة، شيء ما ال تدرم كنيو كاف قد جعميا تقرر: "أكؿ عطمة، ال 
ا مصباح خاصة، عكدة إلى دمشؽ" صحيح أنيا كانت مشتاقة ألىميا، ألميا، لعمي

لكف الصحيح أيضان أنو كاف لدييـ تدريبات عممية ككاف عمييا أف تشتغؿ في نطاؽ 
البحث الدكائي الذم اختارتو.. ثـ، ىناؾ الببلجات، شكاطئ فرنسا الدافئة عمى 

 المتكسط، أال تستحؽ أف تزار في الصيؼ؟
صكت كصمت الطائرة، قطع أميف أفكارىا مشيران إلى لكحة اإلعبلنات ك  -

المضيفة التي تتحدث الفرنسية بطريقة اليمس كالممس حتى ليتعذر عمى أميرة أف 
 تفيـ كممة كاحدة مما تقكؿ..

ظير دياب مف الباب العريض الذم ينفتح آليان فتبسمت أميرة تبسـ 
االطمئناف، ثـ نظرت إلى أميف..." ىؿ عرفو؟ "نظراتو التائية الباحثة في حشد 

باب العريض الذم ينفتح آليان لـ تكف تدؿ عمى ذلؾ". بيده الركاب الخارجيف مف ال
 حؽ!! لقد تغير دياب كثيران "قالت في نفسيا ثـ ىتفت ممكحة بيدىا تمكيحة الداللة:

دياب!! دياب!! كحيف تابع أميف بناظريو تمكيحة اليد فغر فاه تمامان كىك  -
كالغميكف المذىب الذم ينظر إلى الرجؿ ذم المبلبس الفاخرة كالنظارتيف السكداكيف 

 ينفث الدخاف طباقان طباقان.
ىذا ىك دياب؟ سأليا ابف العـ فاغر الفـ.. يا إليي!! كـ تغير!! أقسـ لك  -

اصطدمت بو في ىذا المطار لما عرفتو.. ىك اآلف ممتمئ صحة.. مشرؽ عافية، 
 بؿ ىك أكثر طكالن كنضارةن ككسامة.

ىامسة.. يجعؿ القصير طكيبلن، الماؿ يفعؿ المستحيؿ، ردت ابنة العـ  -
كالقبيح جميبلن.. كضحكت ضحكة مبتسرة "ألـ يقؿ الشاعر العربي: رأيت الناس 

 شرىـ الفقير!؟"
 أجؿ.. فسبحاف اهلل!! كـ أكدع مف سره في الماؿ!!! -

ثـ تكقؼ عف الحديث، كقد رأل أميرة تندفع، ربما بالغريزة كالدـ، إلى أخييا 
بيبل. بشكؽ احتضف ابف العـ ابف عمو أيضان كبكثير مف تحتضنو كتشبعو لثمان كتق
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الميفة استقبمو.. ليمطره كبلىما، في الطريؽ، عمى الغداء، العشاء، باألسئمة عف 
كؿ شيء ىناؾ في دمشؽ.. كانت أميرة متشكقة لنتؼ األخبار، ككاف أميف ال يقؿ 

س في المظير عنيا تشكقان كىك ينظر إلى ابف عمو فيرل ما طرأ عميو مف تغير لي
فقط بؿ في المخبر.. ثقة في النفس كاعتداد بؿ حتى صكتو صار لو تمؾ النبرة 
المتأنية المتعالية "ياهلل!! أيف دياب البسيط، الفقير، الساذج الذم تركتو؟". بإفاضة 
شديدة كاف دياب يتحدث عف الثركة التي صارت لدييـ.. عف النجاح الذم يحققو 

ت كالمقاكالت.. عف نجاحو ىك في عالـ السيارات كالدىـ في ميداف التعيدا
 كالتجارة.
اسمع، أريد أربعيف سيارة بيجك، ىؿ تستطيع مساعدتي في شرائيا؟ سأؿ  -

 ابف عمو كىـ يتعشكف في مطعـ"برجيو"، عمى حساب المضيفة الحاتمية، أميرة.
بالطبع.. أستطيع.. لكف كيؼ ستأخذىا؟ سأؿ أميف، سؤاؿ الجاىؿ باألمر  -

 و..كم
ال تخؼ.. أستأجر ليا سكاقيف.. رد دياب مف بيف نفثات الدخاف كغميكنو  -

 ما يزاؿ بيف شفتيو.. سيارات المرسيدس نأخذىا مف ألمانيا ىكذا دائمان.
 ىذه المرة لـ ال تأخذ مرسيدس؟ -
سآخذ ستيف مرسيدس.. ال تخؼ.. عمي.. صفقة كبيرة تركتيا قبؿ أف  -

 ك..أجيء.. لكف قمت أبدأ بالبيج
اطمئف.. ليس ىناؾ أكثر مف البيجك!! المعمؿ كمو في خدمتؾ سعادة  -

المميكنير!! قاؿ ابف العـ ضاحكان ضحكة ىزت أعطافو لكف سرعاف ما تكقؼ، 
 كابف عمو يخبره أنو يريدىا مستعممة كليس مف المعمؿ.

آخر السيرة عرض عميو كبلىما أف يناـ لديو ضيفان معززان مكرمان، لكنو بـر 
 و:شفت

كىؿ جئت إلى باريس ألناـ في بيت؟ ال.. ال ...أريد أرقى فنادؽ باريس..  -
 أريد أف أستمتع بإقامتي في مدينة المذائذ كالمتع...

بعدئذ، كطكاؿ خمسة عشر يكمان قضاىا دياب في باريس، لـ تستطع أميرة أف 
 تراه سكل مرة كاحدة.

ئبة بيف ميكنخ ثـ، طكاؿ خمسة عشر يكمان أخرل ظؿ دياب في حركة دا
كككلكف، بكف كدسمدكرؼ، فقد كاف عميو أف يؤمف صفقة المرسيدس. كاف شريكاه 
في ألمانيا قد استقببله خير استقباؿ: مرزكؽ المرادم مف المغرب كسعد اهلل أبك 
سمرة مف لبناف.. ىما يعرفاف ألمانيا شبران شبرا، مدنيا، قراىا، أنيارىا، طرقيا، كميا 

 كؿ خبرة.كانا قد خبراىا أط
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كاف مرزكؽ قد جاء قبؿ ثبلثة عشر عامان لدراسة ىندسة التعديف كسعد اهلل 
بعده بعاـ لدراسة الطب لكنيما كمييما أخفقا كقد أغرتيما التجارة كالنساء فغرقا في 
سكقيما بعيدان عف اليندسة كالطب.. لـ تكف المرة األكلى التي يراىما فييا دياب.. 

التي يقيـ فييا معيما مثؿ تمؾ المدة.. كاف عمييـ أف  لكنيا كانت المرة األكلى
يترصدكا السيارات المستعممة كيشتركىا: المرسيدس مف مصنعيا غالية، لكنيا ما 
إف تنزؿ إلى السكؽ كتمشي بضعة آالؼ مف الكيمك مترات حتى ينخفض سعرىا 

 إلى النصؼ، إذف لـ يشتركنيا مف المصنع؟.
ر؟ لكف ما ييـ؟.. التكنكلكجيا ألغت البحث تطمب منيـ التنقؿ الكثي

المسافات.. دياب سعيد برحمتو، يشعر أنو ممؾ العالـ، الغميكف في فمو، أرقى 
الفادؽ تحت تصرفو، كال حدكد عميو كال قيكد.. حيف اجتاز الحدكد إلى ألمانيا لفت 

 نظره أف أحدان لـ يسأؿ المسافريف الفرنسييف كلـ يطمب منيـ شيئان..
راد كاحدنا الذىاب إلى لبناف لكقؼ ساعتيف في انتظار إجراءات كيؼ؟ لك أ -

الحدكد، قاؿ لصاحبيو أكؿ ليمة، كىما يحتفياف بو في مميى، نساؤه كميف عاريات. 
 كلك أراد الذىاب إلى األردف لكقؼ ساعات.. فكيؼ ىنا ال يكقفكف كال يسألكف؟.

السريعة  يا رجؿ!! يا رجؿ!! رد مرزكؽ المرادم بميجتو المغربية -
المضغكطة التي كاف يتعذر عمى دياب أف يفيـ معظميا. ىنا.. يطبقكف نظرية 
تمييع الحدكد.. إلغاء الفكاصؿ كالقيكد، أكركبا كميا تريد أف تصير دكلة كاحدة: 

 تكتبلن قكيان يمكنو أف يقؼ في كجو أمريكا كاالتحاد السكفييتي..
رنسا.؟ سأؿ دياب كىك غير يعني لف تعكد ىناؾ ألمانيا أك إنكمترا أك ف -

 فاىـ شيئان..
ال.. ال.. سيظؿ.. لكف كاليات ضمف اتحاد أكربي كاحد.. كبذلؾ يمغكف  -
 الحدكد.
مثمنا تمامان.. عقب سعد اهلل بنبرة مف سخرية.. عندنا يزيدكف الحدكد كنحف  -

 أمة كاحدة..
 كىؤالء يمغكنيا كىـ أمـ عديدة..

احكان.. عندنا في المغرب اتحاد ال.. ال تقؿ ذلؾ.. عقب مرزكؽ ض -
 مغاربي.. سنمغي فيو الحدكد.

 حبر عمى كرؽ.. رد سعد اهلل.. -
شباب.. سياسة.. ال.. صاح دياب مقاطعان.. أنا أكره السياسة، ال تتكممكا  -

 بيا.
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 بماذا نتكمـ إذف؟ سأؿ سعد اهلل ىازئان. -
 بالجنس.. رد دياب المتشكؽ لبلنفبلش خارج كؿ قيد. -
نس.. أجاب مرزكؽ متممظان.. اآلف، في أكركبا ثكرة يدعكنيا ثكرة الج -

 الجنس.. يريدكف أف تمحى الحدكد بيف الرجؿ كالمرأة.. يصير ىناؾ مكنكسيكس..
 مكنك.. ماذا؟ سأؿ دياب بكثير مف الغباء الذم لـ ينفعو التستر كاالدعاء. -
شكاربيـ مكنكسيكس.. أم الجنس الكاحد.. لذلؾ ترل الرجاؿ يحمقكف  -

كيطيمكف شعكرىـ، النساء يقصرف شعكرىف كيقمبف مظاىر أنكثتيف، كالجميع 
 يمبسكف الجينز ليككنكا متشابييف.. جنسان كاحدان..

لكف ثبلث فتيات شقراكات جئف يتثنيف بكؿ غنج الغانيات كدالليف فقطعف 
 الحديث..

ؿ في النيار كانكا يجركف لقاءات، يساكمكف، يعقدكف صفقات كفي المي
يمضكف إلى المرابع فميس أحب عمى قمب دياب مف أف يستمتع بأحدث ما جادت 

 بو قرائح األكربييف في ميداف الفف كالجنس.
ما رأيؾ، قاؿ مرزكؽ لدياب كقد كصمكا إلى ىامبكرغ، نقضي ليمة مف  -

 ليالي العمر ىنا؟
 أجؿ، كتككف مسؾ الختاـ.. ثنى سعد اهلل بقدر غير قميؿ مف الفرح.. -
ف دياب قد سمع شيئان عف ىذه المدينة المكغمة في الشماؿ، الرابضة قرب كا

 البحر، لكنو لـ يكف قد زارىا مف قبؿ، فقاؿ بنبرة الفضكؿ:
لـ ال؟ نقضي ليمتنا في ىامبكرغ.. فنرل إف كاف ما يرككنو عنيا  -

 صحيحان..
ء في الميؿ ذىبكا إلى ىامبكرغ العبث كالميك.. شكارع، أزقة، مباف، أحيا

بكامميا خصصت لميك كالعبث. أجساد بيضاء، أجساد سمراء، فتيات زنجيات، 
أخريات صفراكات، ككميف يعرضف أنفسيف أماـ أبكابيف أك فكؽ أرائكيف. بارات، 
مراقص، مكائد خضراء، مكائد حمراء، كميا تتكزع ىنا كىناؾ في ىامبكرغ الميك 

تقدـ فتيات يتعريف، رجاالن  كالعبث. عركض الجنس في كؿ مكاف، نكادم الستربتيز
يتعركف، ثـ رجاالن كنساء يتعركف، مختمؼ األكضاع يعرضيا الستربتيز. مختمؼ 
األكضاع تقدميا النكادم: رجاؿ مع نساء، نساء مع نساء، رجاؿ مع رجاؿ حتى 
خيؿ لدياب أنو عاد إلى أياـ لكط.. كانكا يتنقمكف مف مكاف إلى مكاف، كؿ عرض 

قبك يدفعيـ إلى اآلخر، إلى أف كصؿ بيـ مرزكؽ المرادم  يغرييـ باآلخر، ككؿ
 إلى قبك ال رقص فيو كال ستربيتيز، ال غناء كال مكسيقى.
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كانت األرض مفركشة عمى الطريقة العربية: بسط كسجاد، فرش كأرائؾ.. 
ككانت سحابة كثيفة مف الدخاف تغطي كؿ شيء.. بشؽ النفس استطاع دياب أف 

عمى المفارش ىنا كىناؾ.. أنثى كذكر.. أربعة مف إناث  يرل األجساد المتناثرة
كذككر.. حمقة مف ستة ذككر، حمقة مف سبع إناث كالكؿ متمدد عمى بطنو أك 
مستمؽ عمى ظيره، عارم الجذع أك عارم الحكض كالساقيف، أك عار كمو.. ىذا 

تيا، يدخف السيجار، ذاؾ الغميكف، تمؾ السيجارة.. ىذا يقبؿ ىذه، تمؾ تعانؽ صاحب
 ذاؾ يضاجع رفيقو، كالكؿ اله عف الكؿ.. غائب في دنيا التيكيـ كالضياع.

 ما بيـ ىؤالء؟ سأؿ دياب صاحبيو ىامسان.. -
 سكارل كما ىـ بسكارل؟ رد مرزكؽ ضاحكان.. -
 ماذا إذف؟ -
اؿ دم.إس.دم  -مخدركف.. ىنا الييركئيف، الكككائيف.. المريجكانا  -

 كالحشيشة..
 ان سعداء..لكف يبدكف جميع -
 بؿ ىـ في الجنة.. انظر.. عيكنيـ غائمة سعادة، كجكىيـ طافحة سعادة.. -
مف يستطيع الكصكؿ إلى مثؿ ىذه السعادة؟ غمغـ دياب كىك ينظر بنكع  -

 مف الحسد إلى تمؾ الزمر العجيبة مف البشر في أكضاعيا المختمفة..
افعؿ مثميـ.. بسيطة، كمنا نستطيع، رد سعد اهلل كىك يمكز خاصرتو..  -

 خذلؾ سيجارة حشيش.. خذلؾ شمة ىيركئيف أك كككائيف.
 يا ليت!! -
ىنا.. كؿ حمـ يصبح حقيقة.. رد مرزكؽ كىك يمسؾ بذراعو متجيان إلى  -

طاكلة كحيدة قصيرة األرجؿ تتصدر القبك الغارؽ بالدخاف، دعكنا الميمة جميعان 
 نشـ..

كىك يضحؾ فرحان متنقبلن أكه!! إحساس رائع!! عالـ رائع، قاؿ دياب  -
بناظريو بيف مرزكؽ كسعد اهلل بعد أف كضعت فتاة الطاكلة في كفو كيسان صغيران 
مف مسحكؽ أبيض حبيباتو بممكرية، شميا فتسربت عبر خيشكمو ناقمة إياه في 

، متطاير كالرذاذ..  الحاؿ إلى عالـ مف الفرح، أبيض الغيـك
 .انتظر قميبلن.. تجد كؿ شيء أخؼ كأمتع -
 كيؼ لـ أعرؼ ىذا العالـ مف قبؿ؟ كيؼ لـ أكتشفو؟ -
ىناؾ الكثير مما ينبغي أف تعرفو كتكتشفو يا صديقي.. قاؿ مرزكؽ كىك  -

يتمدد عمى أقرب فراش إلى الطاكلة.. فيما اتكأ دياب عمى أريكة مقابمة كسعد اهلل 
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 عمى أريكة أخرل..
رؼ تحتو رافعة إياه ماذا تقصد؟ سأؿ دياب كىك يشعر بأجنحة أحبلـ ترف -

 شيئان فشيئان إلى السماء..
أقصد ىذا العالـ الرائع يمكننا أف نككف ممككو.. نصنعو بأنفسنا لمناس..  -

 كنربح منو.. أتفيـ عمي؟ نربح كثيران منو؟
 كيؼ؟ سأؿ دياب مف جديد كىك يشعر أنو أصبح أبطأ فيمان بكثير.. -
 قؿ لو سعد اهلل.. اشرح لو.. -

 بكبلـ مقنع كحجة مفحمة كيؼ يمكنيـ أف ينقمكا بسياراتيـ كشرح سعد اهلل
الييركئيف كالكككائيف مف الغرب إلى الشرؽ كيأتكا بالحشيش مف الشرؽ إلى 

 الغرب.. فكـ سيربحكف؟
 لكف ىناؾ خطكرة.. تمتـ دياب بشيء مف خكؼ ربما يسكف ال كعيو. -
ال خطكرة كال ما يحزنكف.. نحف نعرؼ جماعات تسمؾ ىذا الطريؽ منذ  -

سنيف.. كأمكاليا اآلف بمئات المبلييف.. فقط كف حذران كاضحؾ عمى الشرطة 
كالجمارؾ.. خبئ العبكات في أماكف ال يمكف اكتشافيا تنقؿ ما تشاء كتأت بما 

 تشاء..
م أكضح لو بصريح الكبلـ مقنع كالحجة مفحمة، خاصة كأف مرزكؽ المراد

العبارة أنو يفعؿ ذلؾ مع جماعة أخرل تمسؾ الطريؽ إلى المغرب فمماذا ال 
يفتحكف خطان جديدان إلى لبناف، كىك مصدر أساسي مف مصادر الحشيشة في 

 العالـ؟
كىكذا، لـ تنتو تمؾ الميمة حتى كاف الشركاء الثبلثة قد اتفقكا عمى خطة 

حتى األناس الذيف سيتعاكف معيـ دياب في التيريب، مصادره، تمكيمو، طرقو ك 
 بيركت..

مائة ألؼ دكالر كانت حصتو مف النقمة األكلى التي حمميا بسيارتو 
المرسيدس كالبيجك ضمف خزانات سرية أعدت خصيصان لتمؾ الميمة، كرغـ أف 
بيركت كانت ماتزاؿ غارقة في أكحاؿ الحرب األىمية.. فجنببلط يحارب جعجع.. 

حزب اهلل، قكات إسرائيؿ في الجنكب، كقكات سكرية في الشرؽ  كأمؿ تشتبؾ مع
كالشماؿ، إال أف الطرؽ كانت سالكة في كجو الييركئيف كالكككائيف، دلو عمييا 
أعكاف سعد اهلل كشركاؤه، ميدكا لو كؿ عائؽ ثـ طافكا بو في جركد بعمبؾ كاليرمؿ 

ات الخاصة التي حيث رأل بأـ عينو مزارع الحشيشة، مصانعيا، ككذلؾ المطار 
كانت تطيِّر منيا حمكالتيا إلى مختمؼ األصقاع كالبقاع. كأدرؾ دياب كىك يعكد 
إلى دمشؽ أنو كاف مغفبلن طكاؿ ذلؾ الكقت: يكتفي بأرباحو مف بيع السيارات 
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المستعممة أك قطع التبديؿ، أم غباء ىذا؟ أية غفمة؟ باب الثركة اآلف يفتح عمى 
، لف أحتاج لو كال ألمكالو.." كاف يقكؿ مصراعيو.. "لف أعتمد عمى  أبي بعد اليـك

في نفسو كىك يدخؿ إلى البيت في دمشؽ.. فيرل أنو كاحد مف عدة أشخاص في 
 ذلؾ البيت.. ليس لو منو سكل غرفة..

أبي، سأشترم بيتان لنفسي أسكف فيو.. قاؿ لؤلب الذم كاف يقـك بإحدل  -
 زياراتو القميمة إلى البيت..

 ذلؾ؟ ىذا مف حقؾ.. اشتر.. اسكف.. تزكج.. كماذا في -
أتزكج!؟ ال.. ال.. قاؿ االبف الذم لـ يكف يعنيو مف الزكاج سكل ابنة عمو  -

نكر.. لكف ابنة عمو رفضتو كابف عمو ضربو.. ثـ ثارت مشكمة كادت تكدم بو 
 إلى الياكية كلـ ينييا األخكاف إال بشؽ النفس.. 

 ماذا تريد إذف؟ -
 أف يككف لي بيتي..أف أستقؿ..  -
كمف يضايقؾ ىنا يا بني؟ تدخمت األـ بقمب كسير يرل خسائره تترل  -

كاحدة تمك األخرل، إف كنت ال تريد الزكاج فينا خير لؾ.. عمى األقؿ.. ىنا خادمة 
 تخدمؾ.. أمؾ ترعاؾ..

ال.. ال.. دعيو يستقؿ.. قاطعيا األب ثـ تكقؼ لحظة متفرسان فيو النظر،  -
ف كنت بحا  جة لماؿ، مرَّ بي غدان إلى المكتب، خذ ما تحتاج ..كا 

لـ يكف في ذىف دياب أف يأخذ مف أبيو ماالن. ىك نفسو لديو الكثير مف الماؿ 
كباستطاعتو أف يشترم الكثير مف البيكت.. لكف لـ ال يأخذ منو؟ أليس خيران مف 

تو.. ما أف تأخذه زكجاتو األخريات؟ دياب يشعر بالغيظ كمما فكر بأبيو كزكجا
الذم يجعمو مطية لمنساء ىك الكيؿ األكرش الذم كاف يكمان بعد يـك يذىب بالطكؿ 
كالعرض؟ ما الذم يدفعو لئلكثار منيف كىف يحمبنو حمبا؟ الشقراء، السمراء، 
البيضاء، كميف كاف يعرفيف دياب، ككميف كاف كاثقان مف أنيف لـ يتزكجنو إال 

تعقدىا كاحدتيف: جسدىا مقابؿ مالو.. لغرض كاحد... الذىب معبكدىف، صفقة 
 فمماذا ال يأخذ مف ذلؾ الماؿ كىك ابنو كاألكلى بما يممؾ؟.
 لكف قبؿ أف يمر بأبيو في المكتب مر بمكتب الدالؿ.

أجؿ، لدم بيت كال أحسف.. قاؿ لو الدالؿ ثـ أخذه إليو، أراه إياه غرفة  -
 فؽ مع الدالؿ ثـ مضى إلى أبيو..غرفة كركنان ركنان. أعجبو البيت مكقعان كحجمان كات

البيت عمى حديقة الجاحظ.. بسبعة عشرة مميكنان.. معي سبعة كتعطيني  -
أنت عشرة مبلييف.. ككتب لو األب الذم ال يحسف فؾ الحرؼ إال بالكاد، شيكان 
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 بعشرة مبلييف كقعو عمى ميؿ ثـ قدمو لو مؤكدان:
 لكف دياب.. اسمع مني.. تزكج.. -
 بي.. صدقني.. لكف حيف أجد بنت الحبلؿ..سأتزكج يا أ -
 الغبية.. نكر.. لك أخذتؾ.. لكاف قد صار لكما اآلف عدة أكالد.. -
ىي التي خسرت.. رد دياب ضاحكان لكف في ضحكو مرارة، منذ أياـ حكى  -

لي أحدىـ: ىي كزكجيا يشتغبلف كالحمير كي يعيشا.. كبماذا؟ بالبكؿ كالبراز 
نت السيدة المغنجة المدلمة التي تسبح في بحار مف الذىب كالدـ.. لك تزكجتني لكا

 كالفضة!!!
 
ألـ أقؿ لؾ غبية؟ الميـ اذىب اآلف. اشتر البيت. كابحث لؾ عف بنت  -
 حبلؿ.

اشترل دياب البيت، لكنو لـ يبحث عف بنت حبلؿ، كلماذا يبحث؟ البنات 
ليست سيارتو ب. كثيرات.. أكثر مف اليمـك عمى قمكب الفقراء.. أليس معو ماؿ؟ أ

ـ؟ أال يممؾ بيتان كاسعان شاسعان؟ إذف حسبو أف يشير بيده فتأتي خمس بنات، يكمئ 
باألخرل فتظير سبع أخريات.. الحاجة لمماؿ كانت قد غيرت الناس، شريكو حساـ 
شرح لو السبب ذات مرة.. المفاىيـ القديمة، القيـ القديمة كميا تبلشت أخيران بخاران 

؟ اآلف الحاجة، في حر صيؼ.. ال شرؼ، العفة، مف تراه يستطيع التمسؾ بيا اليـك
العكز، الفقر.. ىذه كحدىا التي تحكـ حياة اإلنساف كسمككو.. طالبة الجامعة التي 
ال يستطيع كالدىا تكفير حاجاتيا، ماذا تفعؿ؟ كيؼ تؤمف المظير البلئؽ؟ الفساتيف 

ي العالـ.. ككما كانت فتيات كالعطكر؟ ثمة طريؽ كاحدة.. إنيا المينة األقدـ ف
بابؿ يذىبف إلى المعبد ليقدمف أجسادىف قربانان لمربة عشتار، إلية الخصب 
كالخير، ىكذا تذىب اآلف الفتيات كالنساء ليضحيف بأعز ما يممكف عمى مذبح 

 ييكه، رب الييكد: الماؿ.
قياده،  كاف حساـ عارفان بأسرار المجتمع خبيران بخفاياه، ككاف دياب قد أسمـ لو

ال في عالـ السيارات كحسب، بؿ في عالـ المرأة أيضان، ككاف يتعمـ منو الكثير. 
أختو شاىة، مذ فتحت محؿ المبلبس ذاؾ، فتحت لو ككة أمؿ كاسعة.. كاف حسبو 
أف يذىب إلييا، يجمس في المحؿ، ليراقب أسراب الغاديات الرائحات، ككميف 

جديد جاء مف باريس أك ركما..  جميبلت.. كميف تتحمب أفكاىيف لثكب جميؿ
كانت شاىة تتعرؼ إلييف، بعضيف زبائنيا، بعضيف أصبحف صديقات.. تعجبو 
المرأة فيغمز بعينو ، ترد شاىة بالطريقة نفسيا، فيسرع إلى المرأة ككسيمة التقرب 

 ثكب يشتريو ليا أك دعكة لعشاء..
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صكت امرأة"تريد  ىك في مكتبو، كثيران ما يرف الياتؼ، يرفع السماعة فيأتيو
بنات!؟ سمراكات، شقراكات، ما تشاء لدينا، أبكار، ثيبات أيضان لدينا.. اطمب 
كتمٌف، فقط، دؽ ىذا الرقـ. كبكؿ جرأة كثقة بالنفس تعطيو المرأة الرقـ، أكثر مف 
مرة دؽ دياب الرقـ كلبي طمبو.. ال.. ما عادت ىناؾ مشكمة بنت!! ىناؾ مشكمة 

أتزكج؟" كاف يسأؿ نفسو أحيانان، ..ألكي تخدعني زكجتي؟  زكاج فقط.." ترل لماذا
تكذب عمي كتخكنني؟" كانت صدمة نكر كتجربتو مع المرأة قد أفقدتاه كؿ ثقة 
بالمرأة، "ال، ال أريد الزكاج.. حسب أبي أنو متكرط حتى شحمة أذنيو. حسب 

 شاىة أنيا تعيسة"..
، ىذا الكغد الخسيس، إذ غالبان ما كانت شاىة تشكك لو "سمير بؾ األدىـ

يعاممني كأني حشرة، يمتصني كأنو أخطبكط، فماذا أفعؿ دياب؟ ماذا أفعؿ؟" لكف 
 دياب لـ يكف يممؾ جكابان.

كانت شاىة قد تخمصت مف أمو كأختو فمـ تعد تراىما كال تريانيا، لكف كاف 
ثمة األكالد كليما الحؽ في أف ترياىـ.. بؿ ىي ال تستطيع منعيما مذ افتتحت 
المحؿ. إذ تغيب عف البيت ساعات كعند السفر أيامان كليالي. ثمة أيضان الزكج 
الذم يتحكؿ إلى أذنيف كحسب حيف تحضر األـ كاألخت، كتتحكؿ كؿ منيما إلى 
لساف قاطع كحد السيؼ.. بماذا يشحنانو؟ كيؼ يعبئانو ضدىا؟ ىي ال تعمـ... كؿ 

الكيد.. الكيد تمؾ الكممة التي  ما تعممو أنيما كمتييما اختصاصيتاف بارعتاف في
التصقت بالمرأة ال تحكؿ عنيا كال تزكؿ.. ذات مرة سمعت طرفة "يركم أف رجبلن 
رأل إبميس يسكؽ أربعة حمير عمى ظير كؿ منيما حمؿ، سألو الرجؿ"ماىذا 
الحمؿ؟" فقاؿ إبميس"الجشع" قاؿ"كمف يشتريو؟" قاؿ"التجار" ك"ىذا؟" سأؿ الرجؿ 

ني، قاؿ إبميس"الجكر" كمف يشتريو؟ "قاؿ" "الحكاـ" كالثالث؟ سألو مشيران إلى الثا
الرجؿ فأجاب"الحسد" كمف يشتريو؟" "العمماء"، ك"الرابع؟" سأؿ الرجؿ إبميس 

 فرد"الكيد" ك"مف يشتريو؟" "المرأة..  كمف يتعامؿ بالكيد كالتآمر غير المرأة؟".
حماتيا كابنتيا. يكمذاؾ ضحكت شاىة حتى انقمبت عمى قفاىا كىي تتذكر 

ىي تكد مف كؿ قمبيا لك تسمعيما فقط كيؼ تكيداف ليا، ماذا ترسماف مف 
مخططات كتدبراف مف مؤامرات، فزكجيا كاف ال يفتأ يبلحقيا بمطالبو، بؿ مخو ال 
يفرغ مف طمب أك طريقة لمضغط. شاىة تضطر ألف تمبي، فالرجؿ جميؿ المحيا، 

يف يحسدنيا عميو، كىي تكد، بكؿ ما لدييا مف رائع الييئة، حسف القامة، النساء كم
طاقة أف تحافظ عميو.. كلكي تفعؿ ذلؾ كانت تدفع.. ىي تعمـ أنو يستغميا، مع 
ذلؾ كانت تذعف لو كتدفع.. "ليكف" قالت ذات مرة لصديقتيا سمكل، تمؾ المرأة 
التي اغتيؿ زكجيا ذات يـك فانطمقت بعده ككأنيا عفريتة تخرج مف قمقـ." ما 

فعو لو إنما ىك أجره، "لكنو استغبلؿ، استعباد، كالمرأة اآلف أحكج ما تككف إلى أد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 171 - 

الحرية كاالستقبلؿ"، احتجت سمكل التي كانت قد ذاقت جيدان طعـ االستقبلؿ 
كالحرية.." حريتي في يدم ال يستطيع أحد أف يسمبني إياىا"، ردت شاىة بكثير 

يا عمى خطأ، فالرجؿ بدأ يكثر مف مف االعتداد بالنفس، لكنيا بعد ذلؾ عرفت أن
تردده عمى المحؿ، يتدخؿ في البيع كالشراء، يجمس كراء الصندكؽ أحيانان، كال 

 يغادر المحؿ إال كقد أغمقتو العامبلت في المساء.
"ما بؾ؟ لماذا تداـك كتتعب نفسؾ؟" سألتو شاىة كقد طفح كيؿ تدخمو حتى 

أنا أتدرب عمى العمؿ لكي أريحؾ  بات يفرض نفسو رأسان آخر لمجسـ.. "الحقيقة
فتعكدم أنت إلى البيت ترعيف األطفاؿ كأنا أعمؿ في المحؿ."  لـ تجب شاىة، فقد 
شمت رائحة مكيدة في األمر، أحست معيا أنو البد ليا مف التفكير كي تحسف 
الرد.. سمير بؾ األدىـ اعتبر سككتيا قبكالن، فغدا أكثر تشبثان بالحضكر.. "شاىة، 

، "ما رأيؾ أف تعطيني ككالة عامة بالمحؿ؟" "ككالة حبكبتي "، فاجأىا ذات يـك
عامة؟" سألتو بمزيج مف االستغراب كالتبالو"، "أجؿ... أتحرؾ بحرية أكثر، أشترم، 
أبيع، كعمى نحك ال أضطر معو إلزعاجؾ". "الرائحة نفسيا شمتيا شاىة، لكنيا 

أف تتحمميا عبلقتيما الكاىية  آثرت االلتفاؼ.. فالمكاجية قد تككف أشد كطأة مف
أصبلن. إذف، لتمتؼ، كطكاؿ تمؾ الميمة ظؿ سمير بؾ األدىـ مثاؿ الزكج المتيـ: في 
المحؿ، في المطعـ حيث دعاىا لمعشاء، عمى الفراش كىك يمطرىا بشآبيب الحب 
كالغراـ.. االلتفاؼ كاف كممة كاحدة "دعني أفكر" كلـ يكف يممؾ إال أف يدعيا 

ريد أف تحرر لو ككالة عامة يككف معيا حر التصرؼ بالمحؿ.. تفكر. ىك ي
البيت.. السيارة.. الرصيد في البنؾ.. إذف، ىناؾ خطة كبيرة، الشؾ أنيـ ىـ 

 الثبلثة اتفقكا عمى رسميا، فماذا تقكؿ لو؟.
سألت كؿ مف حكليا طالبة المشكرة فانتفض كؿ مف حكليا "حذار، ال تسمميو 

و؟" "راكغيو"، "ىك يريد الجكاب كلـ يعد باستطاعتي عنقؾ." لكف ماذا أقكؿ ل
 مراكغتو".

دياب أصر أف تقكؿ لو الحقيقة بؿ أف ترفض طمبو ىذا نياران جياران، كليبمط 
البحر.. شاىة تعمـ أف أخاىا ال يعرؼ الحساب، فيك لـ يتعد الصفكؼ األكلى في 

دت سمكل المدرسة، لكف أف تستجيب لطمب الرجؿ أمر مستحيؿ أيضان.. ككج
مخرجان: السفر. كاف مكسـ الشتاء عمى األبكاب ككاف المحؿ بحاجة لمبلبس.. 
فربت دياب كتؼ أختو إعجابان بالحؿ الذم اكتشفتو... "ذاىبة إلى باريس؟ إذف 
ستريف أختؾ.." قاؿ ليا، لكف تبيف أف األخت ذاىبة إلى لندف فالصيت في األزياء 

شاىة.." لكنني قد أعرج عمى باريس . "ككاد لباريس كالفعؿ لمندف. ىكذا قالت لو 
يحكي ليا عف المبلىي المثيرة كالنساء الساحرات في باريس قبؿ أف يفطف أنو 
يتحدث إلى أختو. تمجمج لسانو في فمو قميبلن ثـ نيض، كقد شغمو شاغؿ. "ترل 
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كيؼ نغض النظر عنيا؟ كيؼ ندعيا تسافر؟ كمع مف؟ مع سمكل!؟ ألف تذىبا إلى 
كالكازينكىات؟ ألف تتعرضا لمتحرش كالمضايقة؟ أـ تراىما ستتسكعاف  المبلىي

ىناؾ في لندف اللتقاط رجميف يؤنساف كحدتيما؟ "كاف يتساءؿ كىك في طريقو إلى 
نادم الذركة، فمـ يممؾ إال أف يمعف خمفة البنات المكاتي ينكسف الرأس لكف ماذا 

ة تنادم بحقكؽ المرأة مف حرية يفعؿ كقد غدا مف الطبقة الراقية، كالطبقة الراقي
 كمساكاة؟

فيد في نادم الذركة يرفع الرأس. منذ افتتاح النادم بؿ منذ دخكلو مميى 
النجـك عمى طريؽ المطار، كاف دياب يستفيد مف خدمات أخيو.. ىناؾ، كانت 
مطربات الغجر كراقصات النكر يستقطبف السياح الخميجييف كما يستقطبنو ىك 

م الذركة بات بإمكانو أف يجد اليكنانية كاإليطالية، الفرنسية نفسو. لكف في ناد
كاألسبانية بؿ حتى اإلنكميزية كاأللمانية.. كيؼ شمكا رائحة ىذا النادم؟ ال أحد 
يدرم أىك مبدأ النحمة كذقف الدباس؟ ربما، لكف دياب الذم افتقد األلمانيات 

ة منيف زرقاء العينيف، كالفرنسيات منذ عكدتو مف أكركبا كاف يكد أف يجد كاحد
 شقراء الشعر، حميبية البشرة، تذكب بيف يديو خمرة في كأس فيرتشفيا ارتشافان..

في نادم الذركة يجد المرء كؿ ما يشتيي: أفخر المأككالت، أرقى 
المشركبات، أركع األلعاب كالتسميات.. ككاف دياب يذىب إلى المائدة الخضراء 

قرصيا كىك يدكر فيما األعيف معمقة بو كاألفئدة خمسة، يمعب الركليت الذم يسحره 
 مشرئبة إليو ككؿ منيا يتمنى أف يقؼ عمى رقمو فيربح..

فيد، أسرع إلى نجدتي، أنا الميمة جكعاف، عطشاف، خرماف، كغمز بعينو -
 كىك يمؼ ذراعو حكؿ كتؼ أخيو ضاحكان..

، رد عميو فيد كىك يغمز غمزة مماثمة - ، سائران خسئ الجكع كالعطش كالخـر
بو إلى مكتبو ذم الكاجية البمكرية التي يمكف منيا أف يرل بيك النادم كالعديد مف 

 ممراتو..
كانت"الشحنة"، التي جاء بيا مف أكركبا في خزانات يخفييا جيدان باطف 
سيارتو، قد تكزعت في بيركت لكف بعضيا كجد طريقو إلى نادم الذركة.. "النادم 

كككائيف، "كاف فيد قد حدثو ذات ليمة." عميو القـك بحاجة ماسة لمييركئيف كال
تطالب بيما، الفنانكف كالفنانات ال يعممكف بدكنيما". حدثو في ليمة ثانية، كفي ليمة 
ثالثة، قاؿ لو كىك يشير إلى مطرب مشيكر "ذلؾ المطرب ال يصعد إلى الحمبة إال 

. "ىذه الفنانة مدمنة كقد شـ، ال يستطيع الغناء إال كقد غاب في دنيا الييركئيف"
عمى الماريجكانا"، أخبره في ليمة رابعة "تمؾ المغنية تحب الحشيشة، كعميؾ أف 
تؤمف لكؿ منيـ ما يحب كيشتيي". ليذا، حيف جاء بشحنتو، كاف أكؿ مف فكر فيو 
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ىك فيد كناديو.. ىمس لو بالسر فيش كبش، كعمى الفكر عقد اتفاؽ بيف األخكيف: 
صريؼ كدياب يأتي بالمكاد... "كمتى كصمت المادة، ال فيد يكفر لو سكؽ الت

خكؼ كال ما يحزنكف،" قاؿ فيد مطمئنان "النادم منطقة حرة ال رقيب فييا كال 
 حسيب، مممكة مستقمة ال سيادة ألحد عمييا كال عبلقة لمدكلة بيا.."

دخؿ األخكاف إلى المكتب، فتح فيد درج طاكلتو، ثـ أخرج منو كيسان صغيران 
 سحكؽ أبيض.مف م

ال.. ال.. نظر إليو دياب كىك يضحؾ، ليس خرمي عمى ىذا.. فمدم منو  -
 الكثير.. خرمي عمى الشقراكات ذكات العيكف الزرقاء.

ىكذا إذف!! رد فيد كىك يعيد الكيس إلى مكانو.. أفسدتؾ أكركبا يا رجؿ!!  -
 شقراء ذات عيكف زرقاء!! أىذا ىك الصنؼ الذم يعجبؾ؟.

! السمراكات، الغجريات، بؿ حتى ذكات البشرة البيضاء لـ بؿ يبيرني! -
 يعدف يجذبنني.. أريد شعر الذىب كعيكف البحر.

 تزكج كاحدة.. اثنتيف.. ثبلثان.. -
 ال.. ال.. تريدني أف أعيد غمطة أبيؾ.. -
أبي، رد فيد كىك يمكح برأسو ممتعضان، مف كاف يظف أنو يحمؿ ذلؾ الشره  -
 لمنساء؟
 شره؟ -
.. تصكر.. يريد أف يجرب أصناؼ النساء كميف: الشقراء التي يشبييا أجؿ -

بشيد العسؿ حبلكة، السمراء التي يشبييا بالقيكة الساخنة، يرتشفيا المرء كيتمذذ، 
 البيضاء األشبو بالمبف المبرد بالثمج، اشربو كقت الحر تينأ بو كتنعـ..

 ،ما.. ما ىذا الذم تقكلو؟ قاؿ دياب ضاحكان مستغربان  -
لست أنا مف يقكؿ.. بؿ ىك.. أبكؾ..قبؿ أياـ سمعتو يحدث أصحابو كىـ  -

يضحككف.. كبيني كبينؾ، اقترب فيد مف أخيو ىامسان.. ىك يفكر بامرأة رابعة عمى 
أف تككف زنجية بمكف األبنكس، ذاؾ الخشب األسكد البلمع.. فالزنجيات كحدىف لـ 

 يجربيف..
 ..زنجية،؟ تساءؿ دياب بشيء مف قرؼ -
 كربما فكر ذات يـك بتجريب العرؽ األصفر.. صينية أك يابانية. -

 قاؿ فيد بنبرة السخرية:
 ثـ الخبلسيات مف بنات الكاريبي..
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 لكف الشرع ال يسمح لو سكل بأربع.. احتج دياب بامتعاض. -
 ربما سيبدأ بتطميؽ مف عنده مف النساء.. رد فيد بشيء مف تفكر.. -
 الميـ أال يقرب أمنا؟ -
ف فكر بذلؾ يجب أف نمنعو. بالقكة، بالميف، يجب أف  - ال.. أمنا.. ال.. كا 
 نمنعو..
 أجؿ.. يجب أف نفعؿ ذلؾ، فكـ يكمفو الزكاج مف ماؿ؟ -
ال تسأؿ عف الماؿ.. حنفية ذىب يفتحيا لكؿ زكجة مف زكجاتو كخذ يا  -
 إنفاؽ!!
 أليس ذلؾ كمو عمى حسابنا!؟ -
كالحقيقة.. منذ زمف أكد أف أحدثؾ بيذا بالطبع، رد بشيء مف حماسة،  -

األمر.. مف اليـك فصاعدان.. يجب أف نفكر بأنفسنا، نبني ثركاتنا المستقمة، مستقبمنا 
 الخاص..
أنا بدأت ذلؾ.. عاد دياب لبلقتراب  مف أخيو كي ييمس في أذنو..  -

مشركعي الجديد لف أطمعو عميو.. كؿ ما أربحو مف الصفقات القادمة سيككف 
 ...لي

المشكمة فيَّ أنا.. لست مستقبلن.. في ىذا النادم، ذلؾ المميى،.. لـ  -
 أستطع أف أخرج مف القفص..

 يجب أف تخرج.. يجب أف تعمؿ لنفسؾ.. تبني ثركتؾ الخاصة.. -
 سأفكر بذلؾ.. غمغـ فيد شاردان قميبلن ربما كىك يفكر.. -
ا أف نظؿ قابعيف ىنا؟ أيف كريثما تفكر، رد دياب الكزان إياه ممازحان، أتريدن -

 كعدؾ؟ أيف شقراؤؾ ذات العيكف الزرقاء؟..
 لف تستطيع رؤيتيا قبؿ أف تقدـ نمرتيا.. -
إذف.. سأذىب إلى ىناؾ، قاؿ كىك ينيض مشيران باتجاه الصالة التي تتكزع  -

 فييا مكائد القمار كألعاب الحظ..
.. قاؿ فيد كىك ينيض معو خارجيف إلى بي - ك االستقباؿ اذىب.. تسؿَّ

الكاسع المزيف بأجمؿ الرسـك كالزخارؼ. في الزكايا، ىنا كىناؾ، كانت مقاعد كثيرة 
كأرائؾ كاسعة تتجمع ثبلث كرباع، فيتجمع عمييا الركاد، يستريحكف، يشربكف، 

 يتحادثكف كربما يتفاكضكف كيتساكمكف.
يد أف ففي نادم الذركة الكؿ تاجر يعقد الصفقات كيبتغي الربح.. كالكؿ ير 
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 يككف حكتان يمتيـ بقية األسماؾ..
قريبان مف أحد تمؾ التجمعات، كقؼ فيد كقد تسمر في مكانو ىامسان في إذف 

 أخيو:
 انظر إلى يمينؾ.. ىذه الفتاة تخمب لبي!! -
 مف ىي؟ -
ال أدرم.. قبؿ شير فقط جاءت.. رأيتيا ففعمت بي ما فعمتو اآلف.. ىي  -

 مؾ حيالو إال أف أنجذب..مغناطيس ىائؿ الجاذبية، ال أم
ـى لـ تذىب إلييا؟ لـ تكمميا، كأنت الخبير بالنساء، زير النساء؟ -  ًل
حاكلت، صدقني.. لكني لـ أستطع.. كانت أختيا مع"المعمـ" بكؿ أكسمتو  -

 كنياشينو كلـ أجرؤ عمى االقتراب..
إذف.. أطعني دعؾ منيا.. مع"المعمـ" يعني أنيا خطرة.. قاؿ كىك يحاكؿ  -

 االبتعاد بو..
ال.. ال.. ىي ذم المرأة التي كنت أبحث عنيا، قاؿ كىك يتمسؾ بمكانو  -

قريبان ال يبرحو.. صدقني.. ىي ذم الصكرة التي كنت أحمـ بيا.. كلف أدعيا تفمت 
 ىذه المرة..

إذف، أدعؾ ليا اآلف.. قاؿ كىك يخطك مبتعدان، لكنو تكقؼ فجأة ثـ عاد  -
سبابتو في كجيو: فيد، بماذا أكصيؾ؟ كف كالشاطر  يحدثو بصكت الكاعظ محركان 

حسف، بضربة كاحدة مف سيفؾ، اقطع رأس الغكلة أك قطعت ىي رأسؾ، ال تثفِّ 
أبدان.. أك عادت فالتيمتؾ... كبضكحة عالية، دار عمى عقبيو، ثـ مضى بعيدان 

كرجميف  فيما تبسـ فيد كىك يعكد بناظريو إلى ساحرتو. كانكا أربعة: الفتاة، أختيا،
اليعرفيما.. ىما في عز الشباب، ليسا كيميف أشيبيف"كالمعمـ" ك"الكزير" اآلخر 
المذيف كانا المرة الماضية. سار بحذائيما متصنعان البلمباالة، فسمعيـ يتكممكف.. 
"ىـ لبنانيكف.. نكتيـ، ليجتيـ، ضحكيـ.. البد أنيـ جاؤكا مف بيركت حيث ماتزاؿ 

يخكض معارؾ حامية الكطيس مع قكات جاءت لردع  الحرب مستعرة كالعماد عكف
يقاؼ الحرب".  المتعاركيف كا 

مالؾ ساىما فيد؟ سألو شككة الداىكؾ كىك يمر بو متكجيان إلى تجمع  -
 آخر يضـ أكثر مف عشرة رجاؿ.

 ىذه الفتاة فتنتني، ىمس في أذف الرجؿ مشيران بطرؼ عينو إلى الفتاة.. -
 ـ فمؾ.. إنيا أخت ممكة جماؿ الككف..كمؾ ذكؽ.. مثؿ أبيؾ تعرؼ طع -
 ماذا؟ رد فيد شبو ىاتؼ كىك يفغر فاه كيجحظ عينيو. -
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 أيعقؿ فيد؟ أنت ال تعرؼ أختيا.. أشير شييرات العالـ؟ -
 أقسـ لؾ، كاهلل ال أعرؼ.. -
قبؿ بضع سنكات فقط كانت شغؿ العالـ الشاغؿ.. تابع شككة كىك ييز  -

 حؼ، التحقيقات عنيا.. المقاببلت معيا..رأسو.. صكرىا في المجبلت، الص
 لكف مف ييتـ بالمجبلت كالصحؼ؟ بؿ مف قرأ صحيفة كاحدة في عمره؟ -
أعمـ.. أعمـ.. ىيا تعاؿ نجمس ىنا.. الريس يتحدث كحديثو شيؽ. دكف  -

مقاكمة، سحب شككة ابف شريكو إلى تجمع الرجاؿ، في طرؼ الصالة كدكنما 
ديف، شيبندر التجار، بطربكشو األحمر كعصاه كبلـ جمسا يصغياف إلى صدر ال

 المفضضة كسمسالو الذىبي، كىك يتحدث إلى رجاؿ، أصغرىـ في الخمسيف.
الرعاع ال يصمحكف لشيء، كاف يقكؿ لمتجمع الذم تحكؿ كمو إلى آذاف  -

صاغية.. منذ بدء الخميقة، الرعاع ىـ عمة ىذا الكجكد فيـ ببل أدمغة، ببل تفكير، 
مثميـ مثؿ الحشرات التي ال تممؾ غير أف تؤذم.. انظركا إلييـ.. ببل مطامح.. 

إنيـ يقززكف النفس بفقرىـ كتعسيـ، بثيابيـ الرثة كأككاخيـ البائسة، بأكالدىـ الحفاة 
العراة كنسائيـ الناحبلت القذرات.. ىذه الطبقة.. ىي التي تحدث عنيا حكماؤنا 

 منذ القديـ فقالكا إنيا غكييـ...
 ماذا تعني يا ريس؟ سألو أحدىـ بكثير مف الخشكع كالرىبة.غكييـ!؟  -
البيائـ، القطيع.. الذم ال يحسف شيئان غير أف يرعى.. فإذا رعى كسمف -

 عمينا نحف الصفكة المختارة أف نستفيد مف صكفو، لحمو، شحمو،..
كيؼ يا ريس؟ سألو آخر، كبينا بدا شككة الداىكؾ مستغرقان في الحديث  -

نيو، كاف فيد يعطي أذنان لمريس كأذنان أخرل مع عينيو كمتييما، حتى شحمة أذ
 لمتجمع اآلخر حيث ممكة الجماؿ كأخت ممكة الجماؿ.

تسألني كيؼ؟ كرر الريس، مثمما يستفيد الراعي مف قطيعو.. نحف في ىذا  -
المجتمع الرعاة كالرعاع ىـ القطيع.. كلكي نظؿ الرعاة المسيطريف، عمى القطيع 

 ثر خضكعان كذالن كنحف أكثر قكة كبأسان.أف يظؿ أك
 ككيؼ نككف أكثر قكة؟ سألو تابع آخر. -
رأس القكة الماؿ.. أس القكة في عالمنا الذىب كالفضة.. إذف.. اجنكا ما  -

استطعتـ منيما، افعمكا ما شئتـ، فقط احصمكا عمييا.. لدينا.. الغاية تبرر الكسيمة.. 
ب العزة كالسمطاف: الماؿ. ارشكا، ارتشكا، كغايتنا المقدسة ىي: الكصكؿ إلى ر 

داكركا، التفكا، تآمركا، دسكا...الميـ أف تككنكا أنتـ أصحاب الثركة، أصحاب القكة، 
أصحاب السمطاف.. لكف فيد لـ يستطع المتابعة، فقد جاء رجبلف مييباف متقدماف 
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أف في السف إلى تجمع ممكة الجماؿ، سممكا عمى بعضيـ بعضان، بعدئذ، كدكف 
يقعدكا مف جديد، انطمقكا مبتعديف.. في البداية، أكشؾ قمب فيد أف يتكقؼ"أيعقؿ 
أف يرحمكا بيذه السرعة؟" لكف سرعاف ما اطمأف كىك يراىـ ينحرفكف باتجاه 

 المطعـ.
في الحاؿ ىب فيد دكف أف يمتفت إلى شككة أك"الريس" ذم الطربكش األحمر 

مكاعظو عمى مريديو. فيد يراىـ كمما كالسمساؿ الذىبي الذم كاف مايزاؿ يمقي 
جاؤكا.. يجمسكف، يتحدثكف ثـ يذىبكف إلى تمؾ القاعة الحمراء الفاخرة التي 
استأجرىا الرجؿ الجتماعاتو. لـ يكف فيد يعمـ ما الذم كاف يجرم داخؿ تمؾ 
القاعة، كلـ يسأؿ... ىك غير معني، فمماذا يسأؿ؟ في بيك االستقباؿ، كاف يسمع 

نان كىك يتكمـ عف أكلئؾ الرعاع بحقد كسخرية، بؿ لقد سمعو ذات مرة الريس أحيا
يقكؿ"المثؿ عندنا:.. "إف رأيت أعمى طبَّو، لست أكـر مف ربو"، كىكذا الفقير، إذا 
رأيتو اضحؾ عميو، احتؿ كانصب حتى تسمبو كؿ ما يممؾ فمك كاف يستحؽ الماؿ 

ف يككف فقيران... الخادـ خادـ ألنو لكىبو اهلل إياه!! ىك فقير.. ألنو ال يستحؽ إال أ
ال يستحؽ أف يككف سيدان.. لقد خمقنا اهلل سادة كعبيدان، كعمينا، نحف السادة، أف 
نكرس سيادتنا بكؿ ما لدينا مف قكة، كأف نرسخ عبكديتيـ بكؿ ما لدينا مف قكة 

 أيضان"..
كضحؾ فيد حينذاؾ، ضحؾ مؿء فمو فرحان، ال لشيء إال ألنو كاف مف 

 دة كليس مف العبيد..السا
في المطعـ خافت األضكاء، ركمانسي األجكاء، كانت الفتاة الساحرة كأختيا 
ممكة جماؿ الككف كالرجاؿ األربعة قد اقتعدكا طاكلة قرب حمبة الرقص. إلى 
جكارىا كانت طاكلة مف خمسة عشر رجبلن ببل امرأة.. عمى رأسيـ كالده فمضى 

عيناه عمى الفتاة الساحرة ال تريماف. كاف الرجاؿ إلييـ. حيان ثـ كقؼ خمؼ كالده ك 
 الخمسة عشر يحتفمكف بأبي سامي المدير العاـ المنتفخ الصدر كالطاكس..

 كأس الدكتكر أبي سامي، رفع أحدىـ النخب فمـ يممؾ فيد إال أف يتعجب: -
 دكتكر!؟ -
دارة األعماؿ كاحتفال - نا ىذه بالطبع.. اليـك أبك سامي دكتكر في االقتصاد كا 

 الميمة بمناسبة حصكلو عمى الشيادة مف مكسكك، قاؿ أحدىـ مفسران..
لكنو لـ يكف في مكسكك.. رد فيد متسائبلن، أـ أنؾ كنت تفعؿ ذلؾ مف  -

 كرائنا عـ أبا سامي؟ تابع بنبرة الممازحة..
ذا ما تكفرت لؾ الكسائؿ لماذا ال تصؿ  - اسمعني فيد: الغايات بالكسائؿ، كا 

 ة مف غاياتؾ؟إلى كؿ غاي
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 لـ أفيـ.. عـ.. أرجكؾ. كممني عمى قد عقمي.. -
أنت خبيث فيد، رد الدكتكر أبك سامي كىك يربت كتؼ فيد تربيتة كادت  -

 تكقعو أرضان. لنفرض أنؾ تريد لقب دكتكر كال تستطيع الدرس،
 .. ماذا تفعؿ..؟ تركب الماؿ مطية كالذىب كسيمة تحصؿ عمى ذلؾ المقب.

عتي أف أصبح دكتكران؟ عمى نحك مفاجئ، سأؿ أبك دياب يعني باستطا -
 ممازحان  لكف بشيء مف عيو القديـ..

 بالتأكيد.. كدكتكراه في االقتصاد كالسياسة إف شئت.. -
 
أشاء!؟ طبعان أشاء!! كالميمة قبؿ الغد، تابع أبك دياب كىك يرل المزاح  -

 ينقمب إلى جد.
تحاد السكفيتي، قاؿ أبك سامي خمسة آالؼ دكالر كثبلث رحبلت إلى اال -

 بكؿ الجد..
 خذ عشرة آالؼ دكالر كست رحبلت إلى االتحاد السكفييتي..-
كأنت، اعتبر نفسؾ دكتكران منذ اآلف.. فقط، أعطني عشرة أشير..سنة   -

 كتككف الدكتكراه في جيبؾ..
لكف، تدخؿ أحد الحضكر كعمى محياه عبلئـ االستغراب، أبا سامي، ال  -

.. ى  ك ليس مثمؾ يحمؿ شيادة جامعية.. أبك دياب ال يفؾ الحرؼ إال بالكاد..تنسى
كماذا في ذلؾ؟ شاغاؿ في مكسكك ال يسأؿ عف شيادتؾ.. ىك يسأؿ عف  -

 الخمسة آالؼ دكالر فقط.
اتفقنا إذف، ىب أبك دياب كاقفان، مادان يده إلى أبي سامي الذم أصبح في  -

دار  ة األعماؿ رغـ أف شيادتو الجامعية في ذلؾ اليـك دكتكران في االقتصاد كا 
 الجغرافية...

حيف عاكد أبك دياب الجمكس كانت صكرة رجؿ كاحد تمؤل ذىنو: أخيو 
مصباح كىك ينظر إلى بطاقتو كعمييا بالحرؼ األسكد الكبير: الدكتكر سيؼ الديف 

 النايفة..
فيد ينظر إلى أبيو: الفرحة مؿء قمبو، كالضحكة مؿء كجيو لكف دكف أف 
يفيـ ما الذم سيجنيو مف لقب الدكتكراه ذاؾ؟ لماذا فرحو، إذا ما أصبح دكتكران؟ 
كالحقيقة لـ يكف باستطاعتو أف يفيـ، فقد كاف مشتت الذىف، ثبلثة أرباع دماغو 

ذف مف أذنيو كىي تبلحؽ تجمع فتاتو الساحرة.  مع عينو كا 
العمـ نفسو..  الشيء الكحيد الذم فاجأه أف عمميات البيع كالشراء كصمت إلى
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كاف فيد يعمـ أنو بالماؿ يستطيع أف يشترم مايشاء: حتى اإلنساف يستطيع أف 
يشتريو فيحكؿ الحر إلى عبد كالمرأة إلى أمة، لكف يعيِّركف العمـ؟ ال، لـ يكف قد 
سمع بذلؾ. "العمـ نفسو يتحكؿ إلى سمعة تباع كتشرل؟ عاىرة تعطي نفسيا لكؿ 

كثيران فقمب شفتو ثـ ابتعد كفي ذىنو أف يمضي إلى  مف يدفع؟ لكف فيد غير معنيٌ 
 فتاتو الساحرة. بطريقة ما سيحاكؿ التعرؼ إلييا، كليكف ما يككف..

فيد.. أمازلت مفتكنان بفتاتؾ؟ تبلحقيا حيثما ذىبت؟ سألو شككة ممازحان  -
 كىك يمقاه في منتصؼ الطريؽ إلى طاكلتيا..

 أجؿ، كأريد أف أتعرؼ إلييا اآلف.. -
ثقِّؿ حالؾ يا رجؿ، قاؿ كىك يرمقو بنظرة إشفاؽ.. ال تمؽ بنفسؾ عمى  -

 المرأة تيرب منؾ..
 أخشى أف تضيع الفرصة، كتفمت مني الميمة.. -
ال تخشى شيئان.. أنا أضمف لؾ الفرصة.. فذاؾ الكيؿ صديقي، فقط انتظر  -

الحقان لمتجمع  قميبلن، قاؿ ىامسان مشيران بطرؼ عينو إلى أحد الرجميف المذيف انضما
 المبناني.

عاد فيد مع شككة لكف دكف أف يجمس.. كاف يريد ىامش حرية أكثر كقدرة 
عمى الحركة أكثر.. في الحاؿ رفع الرجاؿ المحتفكف كؤكسيـ مف جديد يشربكف 
نخب شككة الداىكؾ الذم قدـ ىدية فاخرة لصديقو أبي سامي، دكتكر االقتصاد 

دارة األعماؿ.  كا 
صدقائي.. قاؿ بعد ذلؾ شبو ىامس، قد جئت لكـ بخبر طازج اسمعكا يا أ -

 خرج لتكه مف الفرف..
مصدره"الريس" صدر الديف، كىك صادؽ ال يأتيو الباطؿ مف أماـ كال مف  -
 خمؼ..
ىذا صحيح.. أنت عمى حؽ.. جاءت الردكد مف كؿ جانب، لكف ما  -
 الخبر؟
تتاب مف أجؿ سيسمحكف بإنشاء شركات مساىمة تقـك عمى مبدأ االك -

 تطكير الزراعة كاإلنتاج الزراعي..
آ!! ىذا صحيح!! رد عبد الفتاح الرأس الكبير في المحافظة كقد كجد  -

 فرصة مناسبة لتأكيد أىميتو، القرار يصدر غدان أك بعد غد.
إذف ينبغي أف ننشئ، نحف الشركاء كالحضكر، شركة يككف رأسماليا  -
 كبيران..
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، قاؿ مجيب، صاحب النجكع الكثيرة، شركة برأسماؿ فكرة!! ىذه فكرة فعبلن  -
 ألفي مميكف ليرة!!

 ألفي مميكف ليرة؟! كرر أبك دياب كىك ال يصدؽ ما تسمع أذناه.. -
كلـ ال؟ رد ىذه المرة أبك سامي كقد تذكر أنو سمع الخبر لكف دكف أف  -

 يكليو األىمية البلزمة.
، كتقدـ ليا المساعدات طالما أنيا ستككف معفاة مف الرسـك كالضرائب

 كالتسييبلت طكاؿ خمس سنكات.. فستككف فرصة ذىبية عمينا أف نغتنميا...
 نغتنميا.. كعمى الفكر.. قاؿ شككة بكثير مف الفرح كالزىك. -
 لكف كيؼ؟ سأؿ أبك دياب بالنبرة ذاتيا. -
نتفؽ منذ المحظة عمى كؿ شيء، كحيف يصدر القرار نككف أكؿ مف يعمف  -

 الشركة.. عف تأسيس
كماذا تقترح اسمان ليا؟ سأؿ مجيب شككة الداىكؾ، لكف أبا سامي تدخؿ  -
 مقترحان:
 عشتار.. شركة عشتار لئلنتاج الزراعي. -
إذف، نخب عشتار الية الخصب كالحب!! رد عبد الفتاح، الرأس الكبير  -

في المحافظة، متيمبلن ناىضان، كفي الحاؿ نيض الجميع عف مقاعدىـ رافعيف 
نخابيـ عاليان قارعيف كؤكسيـ بعضيا بالبعض اآلخر برنيف لفت انتباه حتى الفتاة أ

 الحسناء.
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دارينا، أيتيا الكسكؿ، ىيا.. أسرعي.. أدركنا الكقت.. راحت ممكة جماؿ  -

الككف تمح عمى األخت الحسناء التي خمبت لب فيد في نادم الذركة كدارينا 
لسميؾ، مائمة إلى الدعة كالكسؿ شأف كؿ كائف متشبثة بمحاؼ الريش الخفيؼ ا

 كجد أحبلمو تتحقؽ كميا دفعة كاحدة..
دعيني.. تكليب.. دعيني مسترخية قميبلن، قالت دارينا ألختيا بنكع مف  -
 الغنج..
أدعؾ كمكعد الكنيسة بعد ساعتيف فقط!؟ أتذىبيف ىكذا؟ مف الفراش إلى  -

 حفؿ زفافؾ؟
سريعة مف يدىا لحاؼ الريش عف أختيا،  راحت تكليب تسخر نازعة بحركة

لتظير دارينا تحتو عارية حتى مف كرقة التكت.. جميمة دارينا، ليس باستطاعة 
تكليب إال أف تعترؼ بذلؾ، بؿ كثيران ما تراىا أجمؿ منيا. ثمة رقة كتناسؽ في 
أعضاء جسدىا، يفكقاف رقتيا كتناسقيا ىي نفسيا. بؿ أحيانان تحمد تكليب ربيا أف 

ال النتزعت منيا المقب.. لبشرة دارينا د ارينا لـ تدخؿ مسابقة ممكة الجماؿ معيا كا 
تأثير ساحر، يشبو بشكؿ مف األشكاؿ تأثير عينييا، ىي ممكة الجماؿ. ىذه ىي 
نقطة قكة دارينا، نقاء بشرتيا كصفاء ركنقيا كىك ماصرع الفتى حبان كغرامان ال 

 ر حتى يصبح مجنكف ليمى آخر..ينقصو إال أف يييـ في البرارم كالقفا
نيضت دارينا بتكاسؿ كاسترخاء، ألقت غبللة شفافة عمى كتفييا ككقفت 
تتثاءب.. ىذه الشفافية، ىذا الجماؿ جاءا مف تيجيف عرقيف، تكليب تنظر إلى 
جماؿ الجسد أماميا كشفافية البشرة كتفكر باألب الذم ذىب إلى بكلكنيا فتزكج 

 ربي كفرس بكلكنية، فأية ميرات يمداف؟أجمؿ حسناكاتيا.. حصاف ع
الميرة الكبرل كانت تكليب كجاءت آية في الجماؿ مما حمؿ تاج الجماؿ في 
العالـ إلى رأسيا، حامبلن مع التاج الشيرة ...المجد.. الماؿ.. كزكجان أحبتو تكليب 
كما لـ تحب امرأة رجبلن.. دارينا نفسيا، األخت شبو التكءـ كانت تعجب مف ذلؾ 

لحب ككانت تسأؿ أختيا عنو لكف تكليب كانت تيز رأسيا نافية أف تستطيع تقديـ ا
تفسير.. فالرجؿ مناضؿ، غارؽ في السياسة حتى شحمة أذنيو، ميدد بخطر 
المكت في كؿ لحظة بؿ ىك رجؿ في القبر كرجؿ في الدرب.. مع ذلؾ كانت 

فضمت ذلؾ الشاب تحبو حتى المكت.. رغـ العركض المغرية الكثيرة التي جاءتيا 
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متكسط القامة، رقيؽ المبلمح، أبيض البشرة، الذم كاف نادران ما يظير إال بزم 
 مستعار كاسـ مستعار..

سنكات قميمة عاشا في ما يشبو الحمـ، رغدان كسعادة، حبان كتفانيا. أنجبا كلدان 
نسخة طبؽ األصؿ عف أبيو، ثـ جاء اإلسرائيميكف في غفمة مف أعيف الحراس، 

مغاكير، دخمت بيت أبي اليمة، سددت ثبلث فكىات زرعت جسده الذم  زمرة
بكغت في فراشو رصاصان ثـ خرجت دكف أف تسمح كاتمات الصكت ألم صكت 
أف يتعدل جدراف البيت.. ككجدت تكليب نفسيا كجيان لكجو أماـ معبكدىا كقد 

 أصبح جثة ىامدة..
ياءن لكنيا رضيت أف تعيش الميرة الثانية كانت دارينا تكءـ األكلى جماالن كب

في ظؿ أختيا، فالحب الذم كانت تكنو كاحدتيما لؤلخرل كاف يمزجيما معان حتى 
درجة االنصيار.. كارثة تكليب جعمت دارينا تذىب إلييا، تعيش معيا، ليبقى األب 
كاألـ كحيديف ثـ لـ تمض سنتاف حتى بقيت األـ كحيدة كقد كدع الرجؿ ىريرة إلى 

 لتـ شمؿ األسرة مف جديد..غير عكدة... فا
ىو.. بـ تفكريف؟ سألت دارينا أختيا التي كانت ما تزاؿ كاقفة بحذاء  -

 السرير ساىمة بعيدان..
ال.. ال شيء.. ردت تكليب كىي تنفض رأسيا كأنما تبعد عف ذىنيا صكران  -

تأبى مغادرتو.. الميـ أسرعي، عادت تقكؿ كىي تتجو نحك الباب.. يجب أف نككف 
 لكف التجميؿ قبؿ التاسعة كالنصؼ.في صا

صالكف التجميؿ معرض لمحسف كالجماؿ، ميرجاف تتألؽ فيو أجمؿ جميبلت 
عداد األميرة ابنة السمطاف حسف، دارينا  بيركت كقد جئف إلعداد أنفسيف كا 
المنصكر لمزكاج مف ابف األمير دياب فيد النايفة.. دخمت تكليب كدارينا إليو 

 تيميؿ كالصخب كبزخة مفاجئة مف الزغاريد..فاستقبميما الجميع بال
نصر!! دارينا تشعر أنيا تقطؼ اآلف ثمار النصر.. فالرجؿ الذم خمبت لبو 
ثـ راح يبلحقيا حيثما كانت استطاعت أف تخضعو لشركطيا كاممة.. أليس ىذا 

 ىك االنتصار؟
دارينا بيف أيدم أبرع اختصاصيات التجميؿ: ىذه تمسؾ اليد اليمنى، تمؾ 

الج اليسرل، القدماف بيف اختصاصيات أخريات. البشرة ليا مف يعالجيا.. سكائؿ تع
كمنعشات، مرطبات كمممعات تجعؿ جمد المرأة شعاع شمس آخر يرىج رىجان 
كدارينا مسترخية عمى أريكة مريحة، أميرة حقيقية لـ تعرؼ ابنة السمطاف حسف 

 نفسيا عزان كعزىا.
ان حمكان. تتذكر دارينا كىي مسترخية كيؼ أشير طكيمة مرت قبؿ أف تعطيو ريق
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بدأ ذلؾ كمو في نادم الذركة.. شاب متكسط القامة، متكسط الجماؿ، متكسط في 
كؿ شيء ما عدا ثراءه، جاء إلييا، تعارفا.. ثـ بدأ يدعكىا لعشاء ىنا، غداء ىناؾ، 
حفؿ فني، استعراض راقص، ككاف ينفؽ بسخاء عجيب.. ىي تحب السخاء.. 

لذيف ينفقكف بسخاء يبيركنيا.. يخيؿ إلييا أنيـ فرساف شجعاف.. السخاء الرجاؿ ا
في تصكرىا يقترف بالشجاعة مثمما يقترف البخؿ بالجبف كال تكره كالبخؿ كالجبف في 

 الرجاؿ.
في البداية لـ يطمب الرجؿ شيئان.. كاف يكتفي بافتتانو بيا.. يجمس بقربيا 

تى درجة النشكة، كلـ يكف يكثر مف مسحكر الناظريف، مأخكذ المب، سعيدان ح
الكبلـ.. كاف حسبو أف يسمع، يستغرؽ في نظراتو كالسابح في أعماؽ البحر 
كيسمع.. أتراه غران جاىبلن في شؤكف النساء فبل يعرؼ كيؼ يخكض فييا؟ تساءلت 
ىي كأختيا أكثر مف مرة.. فقد كاف يحمر خجبلن إذا ما حشر في زاكية، ككاف 

ا اضطر لمكبلـ أكثر مف بضع جمؿ، ككاف يحمر خجبلن إذا ما يحمر خجبلن إذا م
طمب إليو أحد أف يتحدث عف نفسو، ككانت دارينا تتعجب.. أكثر مف كاحد حذرىا 
منو: ىذا زير نساء خريج مبلهو، ال يدع فنانة مف شره، فكيؼ تحكؿ زير النساء 

 إلى ذلؾ الحيي الخجكؿ الذم ال يحسف التعبير عف نفسو؟.
ليب تسخر منيا كمف فارسيا الحيي الذم يحتاج أشيران كربما سنيف كانت تك 

 لترجمة حبو فعبلن ككاقعان..
لكف ذات مرة، كقد انتشى شرابان كسعادة، اقترب منيا ثـ صرح عف حبو، ىك 
الذم لـ يكف بحاجة ألم تصريح: فعيناه، يداه، شفتاه، ربما حتى العطر الذم 

قد كجد الجرأة ألف يطمب لمسة يد، قبمة  كضعو كاف يصرح بذلؾ الحب. كاف فيد
خد، ضمة عاجمة. ثـ ما إف انتقؿ تمؾ النقمة حتى طمب يدىا لمزكاج، حينذاؾ 
شعرت بشيء مف الخكؼ كاالنكماش.. صحيح أف فيد النايفة كجد مكطئ قدـ لو 
في نفسيا، بؿ بات جزءان ال يتجزأ مف حياتيا. إف جاءت إلى دمشؽ فمكي يككف 

ف جاء ىك إلى بيركت فمكي تككف ظمو الذم ال يفارقو..  ظميا الذم ال يفارقيا، كا 
لكف الصحيح أيضان أف ىناؾ حكاجز كعراقيؿ.." أنت مستعدة أف تتخمي عف 
دينؾ؟" سألتيا أميا التي لـ تكف تريد لمأساة تكليب أف تتكرر.. "ال، لست 

تتزكج"إذف.. مستعدة.." إنيا تشعر بنكع مف اإلىانة أف تضطر لتغيير دينيا كي 
اطمبي منو ىك أف يتخمى عف دينو"قالت ليا األـ، لكف ما إف طرحت المسألة عمى 
بساط البحث حتى تبيف أنيا عسيرة، فمكي تسجؿ عمى اسمو البد مف أف تككف 

 عمى دينو.
أعقب ذلؾ أخذ كرد، جدؿ كنقاش: ىي ال تتخمى عف دينيا كىك ال يستطيع 

مر األخذ كالرد كفيد يكاد يجف.. كيؼ يزيؿ ىذا حتى لك أراد.. أيامان كليالي است
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الحاجز؟. "ككني عمى دينو في دمشؽ، كليكف عمى دينؾ في بيركت"، أخيران 
خرجت األـ بالحؿ ثـ تـ االتفاؽ، يعقد القراف القاضي الشرعي في دمشؽ كطبقان 

 لمشرع اإلسبلمي، ثـ يكمؿ العركساف في كنيسة السيدة مريـ في بيركت.
اب بشرط التكميؿ في الكنيسة فيدد كزمجر.. ابني يتخمى عف سمع أبك دي

دينو؟ كذلؾ بكت األـ كناحت.." يا بني.. ىذا حراـ.. كفر.. سيعاقبؾ عميو اهلل.." 
بؿ حتى شاىة حذرتو "فيد.. مف أخذ مف غير ممتو مات في عمتو" لكنو كاف 

شؾ رجبلن ال أعمى أبكـ أصـ.. ال يرل، ال يسمع، ال يتكمـ، كما الجدكل مف نقا
 يرل، ال يسمع، ال يتكمـ؟.

كاف الحب قد تمكف مف الرجؿ حتى لـ يعد يرل امرأة غير دارينا.. كلـ يكف 
باستطاعتو أف يسمح ألم حاجز مف حكاجز الدنيا أف يحكؿ بينو كبينيا. ىي تريد 
ميران كبيران؟ سيارة جاغكار؟ بيتان في دمشؽ؟ ماسان كجكاىر؟ ذىبان كفضة؟ ليكف.. 

صمة في يدىا؟ ىي التي تطمؽ؟ ىي التي تفرؽ؟ ليكف.. احتجاجات األىؿ.. الع
صراخ األب.. ال ييـ؟ الميـ أف تككف لو دارينا.. ىي التي، بحسنيا كجماليا، قد 
بيرتو. بغنجيا كدالليا لدعت قمبو لدع النار، فصار نصب عينيو ىدؼ كاحد: أف 

 يفكز بيا زكجة..
س أحمى الحمؿ ليمة زفافيما: ثبلثة آالؼ كىكذا، كاف نادم الذركة كمو يمب

ضيؼ مف كبار التجار كالصناعييف، األغنياء كالمكسريف، المدراء كالمسؤكليف، 
خمسمائة خركؼ ذبحت، صفائح السمف العربي األصيؿ، المئات مف زجاجات 
الشمبانيا، المكز، الجكز، الفستؽ، الكاجك، الحمكيات الشامية، الحمكيات المبنانية، 

المأككالت كميا قدمت احتفاء بعرس القرف: فيد ابف الدكتكر سيؼ الديف  أطايب
النايفة عمى ربة الحسنكالجماؿ، أخت ممكة الجماؿ دارينا المنصكر.. لكف تمؾ 
الميمة انتيت ككؿ ليمة، فميس ىناؾ دخمة إال بعد اإلكميؿ كمباركة الكنيسة. إذف 

جعؿ مف آية الجماؿ فييا آيات كيؼ ال تسمـ دارينا نفسيا لصالكف التجميؿ كي ي
لمجماؿ؟ كانت المبارد تعمؿ، الطبلء يطمى، البشرة تدلؾ.. كدارينا ساىمة تشعر 
أنيا عمى بساط ريح كالريح رىكان تسير.. تنقميا حيث تشاء... "اتجيي إلى اليميف" 
تتجو إلى اليميف، "إلى اليسار"، تذىب إلى اليسار. "قفي" تتكقؼ، فكـ ىي رائعة 

 االنتصار!! كـ ىي سعيدة صاحبة االنتصار!! لحظات
اآلف، أنت ممكة الجماؿ، قالت ليا تكليب كىي تضع تاج الممؾ عمى  -

رأسيا، فمـ تستطع دارينا أف تحكؿ بيف دمعة مف عينيا كبيف السقكط، ىي التي 
تعمـ كـ يعني تاج الممؾ لتكليب!! ككـ ىي حريصة عميو!! لكف دارينا كانت ممكة 

كبيا األبيض المتدرج رفارؼ رفارؼ، المتراكب كشاكش كشاكش، كأنو حقيقية بث
ميرجاف زخارؼ، العقد الماسي في عنقيا يتكىج ككأنو قطعة مف الشمس، األساكر 
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كالحمي في ساعدييا تحيميما نيريف مف ذىب، كاألصابع.. أصابع دارينا كميا 
ميا ترصع كفييا، خكاتـ: زمرد، ياقكت، زبرجد، سفير، أنكاع األحجار الكريمة ك

أذنييا بؿ حتى كرسيي خدييا. مف يصدؽ؟ لقد اخترع المزيف المجنكف، طريقة 
 تمصؽ المؤلؤ كالماس عمى صفحة الخد.. فيبدك كجو المرأة لكحة ماس كجكاىر...

آه!! كـ أشكرؾ تكليب!! كـ أشكرؾ!! ككادت تأخذىا بيف ذراعييا عرفانان  -
 راء مبتعدة..كامتنانا، لكف تكليب ارتدت إلى الك 

ال.. زينتؾ.. دارينا.. الممكة ال تمس.. يجب أف تصمي ىكذا إلى الكنيسة  -
كي تبيرم األنظار..  حيف كصؿ ركب العركس بسياراتو الفاخرة إلى أماـ الكنيسة 
فغر الكثيركف أفكاىيـ، إذ لـ يكف أحد قد رأل مف قبؿ ما يبير كتمؾ العركس بذيؿ 

الطاكس كسرب الفتيات الساحرات مف حكليا ككميف ثكبيا األطكؿ بكثير مف ذيؿ 
 ممكات جماؿ يبيرف األنظار..

كانت أجراس الكنيسة قد دقت منذ الصباح معمنة أف حدثان جمبلن يحدث في 
بيركت، حدثان تتجاكز فيو بيركت أحقاد الطائفية التي مزقتيا كضغائف التفرقة التي 

قد اتفؽ اثناف متحاباف: مسمـ أغرقتيا في بحيرة مف الدماء سنيف طكيمة... ف
كمسيحية عمى الزكاج، عمى أف يقبؿ كؿ منيما اآلخر كما ىك كيعيش معو دكف 
أف يتخمى عف معتقده كدينو!!.. كاف رنيف األجراس ذك البحة الساحرة ما يزاؿ مؿء 
بيركت.. ككانت بيركت ىادئة ساكنة كقد سكنت فييا مدافع العماد عكف بعد أف 

ذان بفرنسا األـ عميا تكفر لو النجاة. كما سكتت بنادؽ الفرؽ كلى األدبار الئ
المتحاربة كقد كصمت جميعان إلى درجة مف اإلعياء كاستنزؼ آخر ما فييا مف 
نفس.. فمضت تزحؼ ىنا كىناؾ، بحثان عف السمـ كرأبان لمصدع كقد كجدت أنيا 

 ىي الخاسرة الكحيدة في معركة أرادىا اآلخركف..
، أختو كميـ مذىكلكف، فمككب الجماؿ كاف أكثر مف باىر، فيد، أبكه، أخكه

كما تراه أعينيـ كاف أكثر مما تستطيع خياالتيـ أف تتصكر.. لحظة مف الزمف 
أحس أبك دياب بغصة الندـ عمى معارضتو لذلؾ الزكاج في البدء.. فالمرأة الفاتنة 

أجميا  التي صارت كنتو تستحؽ كؿ تضحية.. فيد عمى حؽ... كؿ ما قدمو مف
ييكف لقاء ما كىبيا اهلل مف سحر كفتنة.. جاغكار!! بيكت!! حمي!! أمكاؿ!! كميا 

 ما قيمتيا إزاء ىذه اليبة اإلليية؟.
استقبمت العائمة المبيكرة المككب القادـ بفرح النشكة. كحدىا األـ كانت غائبة، 

ىا أف تفرح جرميا الكبير كثقميا اليائؿ ىما فقط ما أعاقاىا عف المجيء.. كاف بكد
بابنيا فيد، ىي التي لـ تفرح بدياب قبمو... لكف قمبيا معو كمباركتيا لزكاجو أكيدة: 
ىديتيا كيمك غراـ كامؿ مف أساكر الذىب، دياب جاء إلييا بيدية ثمينة أيضان لكف 
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دكف أف يككف قد غير قناعتو بالتخمي عف عزكبيتو. لحظة استقبالو لممككب فقط، 
التكءميف جماالن جديرتاف بأف تككنا تكءميف زكاجان.. لكنو بمع بدا لو أف األختيف 

 ريقو، فممكة الجماؿ كانت أكثر كبران كاختياالن مف أف تطاليا يداه.
عمى ميؿ سار العركساف كقد تأبطت األنثى ذراع الذكر. عمى ميؿ سار ا 

ع، ثـ لركب خمفيما كطفبلف أك ثبلثة يرفعكف ذيؿ فستانيا عف الببلط الصقيؿ البلم
ما إف دخمكا قاعة الكنيسة حتى استقبمتيـ مف العمؽ أصكات جكقة تردد مزامير 

 داكد.. ال.. ليس كؿ المزامير.. بؿ ىك مزمكر الحب...
اإلكميركس كمو بحممو كأثكابو، بيارجو كزيناتو استقبؿ المككب، كقندلفت أك 

حتى المب مف اثناف شرعا يدكراف بمجامر البخكر ىنا كىناؾ فانتشر عبؽ تغمغؿ 
دماغ فيد.. الجك الساحر، المكسيقى الكنائسية، صكت المطراف كىك يسأؿ"أتقبميف 
بيذا الرجؿ زكجان لؾ" "نعـ أقبؿ" ثـ المباركة فالقبمة، كؿ ذلؾ جعمو يرفرؼ 
بجناحيو.. يكاد يطير في السماء.. قبؿ أف يطير مع عركسو عمى متف الطائرة 

 إلى جزر الياكام.
سمكل؟ سألت شاىة صديقتيا كىما في مطعـ فندؽ"الريجنت"  أيف الياكام، -

 في لندف.
 لماذا ال تسأليف أخاؾ نفسو؟ -
 كىؿ أراه ألسألو!؟ ذىب إلى ىاكام ثـ عاد منيا إلى لبناف، فكيؼ أسألو؟ -
كأنا ما يدريني؟ ردت سمكل ىازة رأسيا. في جغرافية الصؼ الخامس  -

م، كأكثر مف الصؼ السادس لـ أصؿ، كالسادس لـ يكف ىناؾ ذكر لجزر الياكا
 لكف لماذا تسأليف؟

 أريد فقط أف أعمـ لماذا اختارىا فيد.. -
اختارىا فيد!؟ قاطعتيا سمكل مقيقية ساخرة، قكلي اختارتيا عركسو  -

 المصكف أخت ممكة الجماؿ!!!
 تابعت سمكل كىي تطمؽ ما يشبو الزفرة.

 نيا الكزة إياىا..حسد أـ ضيؽ عيف؟ سألتيا شاىة كىي تغمز بعي -
 مف االثنيف.. ردت بمزيج مف المزاح كالجد. -
 لكنؾ في كضع يحسدؾ عميو الجميع.. -
صحيح، قالت سمكل كىي تشرد قميبلن: قبؿ أف يقتؿ أبك باسـ كنت أمة  -

رقيقة لو: أطبخ، أنفخ، أحبؿ، ألد.. خمسة أكالد كضعت لو، كاف يريد أف 
ني مف أف أستخدـ مانع حمؿ. كاف يريد إغراقي يستيمكني.. حبو لؤلكالد جعمو يمنع
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في ىمـك الحبؿ كالكالدة.. مشاكؿ البيت كاألكالد.. لـ يكف يسمح لي بالخركج، لـ 
يكف يتيح لي فرصة اللتقاط أنفاسي.. ال أخفيؾ شاىة.. كنت أشعر في تمؾ األياـ 

 ككأنني عصفكرة في قفص: قص جناحاىا كأقفؿ عمييا القفص..
 قي نفسؾ كقد كجدتيا فجأة خارج القفص!؟ليذا لـ تصد -
أجؿ.. لـ أصدؽ نفسي.. ظممت أشيران كأنا في حيرة مف أمرم: أأفرح لمكتو  -

 أـ أحزف؟
 لكنؾ بكيت عميو كثيران؟! -
بكيت.. صحيح.. لكف صدقيني.. كثيران ما كنت أسأؿ نفسي ىؿ أبكي  -

 حزنان عميو أـ فرحان بحريتي؟
دعي، سرعاف ما أخمع كؿ شيء عني.. أقؼ كنت كأنا أختمي بنفسي في مخ

عارية أماـ المرآة.... أضحؾ كأنا أجد نفسي حرة مف كؿ قيد.. خالصة مف كؿ 
سيطرة.. ليالي بطكليا كنت أمضييا كأنا أحمؽ مع أحبلمي.. كحيدة في سماء 
حريتي الجديدة.. لـ يكف قد ظؿ مف يأمرني.... لـ يكف قد ظؿ مف أخشاه.. أبك 

عان.. يمثؿ أمامي أينما تكجيت.. أخشاه خشية الفأرة لمقط. في الميؿ.. باسـ كاف بعب
في النيار.. كاف مصدر خكؼ كرعب.. صكتو كاف يجعمني أرتعد ارتعاد أرنب 

 كىي تسمع زأرة أسد..
إلى ىذا الحد؟ سألتيا شاىة كىي تستغرب.. كتفرح في الكقت نفسو لذلؾ  -

 البكح الذم بدأتو سمكل..
ني.. أبك باسـ كاف بالنسبة إلي أكثر مف غكؿ لـ أعرؼ كأكثر.. صدقي -

معو الحب بؿ الرعب... لـ أعرؼ معو الراحة بؿ التعب.. كال السعادة بؿ الشقاء.. 
ككيؼ يمكنؾ أف ترتاحي أك تسعدم كأنت ببل شخصية، ببل رأم، ببل أماف أك 

 اطمئناف؟.
 سمكل.. أنت تفاجئينني الميمة.. ما ىذا الذم تقكليف؟ -
صدقيني.. ىكذا كنت.. كىكذا معظـ نسائنا!! اماء رقيقات في محراب  -

 الرجؿ الشرقي الذم يريد أف يمسح ليف كؿ شخصية، كؿ كجكد...
 مف يسمعؾ يحسب أنؾ تكرىيف الرجؿ الشرقي.؟ -
 أكرىو كحسب!؟ أنا أحتقره... -
لكف لؾ عبلقاتؾ سمكل.؟ لؾ رجالؾ ىناؾ في دمشؽ!؟ أنت نفسؾ  -

 يـ..تحدثينني عن
 أجؿ.. لي عبلقاتي.. لي رجالي.. لكف ىؿ تعمميف لماذا؟ -
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 ال.. أقسـ لؾ انؾ تحيرينني... -
حبان باالنتقاـ.. كؿ مف ترينيـ حكلي أكرىيـ، أريد الثأر منيـ الثنتي عشر  -

سنة مف االسترقاؽ كاالستعباد... أريد االقتصاص مف خكفي مف أبي باسـ، رعبي 
 منو...
 اية الرقة كالمطؼ معيـ.. بؿ كالحب أحيانان..لكنؾ تبديف في غ -
ىك ذا الفف.. فف االنتقاـ مف الرجؿ دكف أف يشعر، تكحي لو المرأة  -

بالمطؼ.. تكىمو بالرقة.. بالحب.. فيذكب بيف يدييا.. يتحكؿ إلى عجينة تعركيا 
 كيفما تشاء.. تمكح لو بالجزرة فيتحكؿ تحتيا إلى مطية تمضي بيا حيث تشاء..

 ديف في ذلؾ متعة..؟كتج -
ذاللي لمرجؿ ازددت متعة كلذة..  - كؿ المتعة.. بؿ كمما ازداد اضطيادم كا 

ذاللي لو كي تشتد متعتي..  ككمما كاف الرجؿ أكثر قكة كسمطانان اشتد اضطيادم كا 
تصدقيف شاىة؟ ذات مرة راكدني أحد أكلئؾ الكبار الذيف تعرفينيـ!! قالت كىي 

ى البعيد حيث دمشؽ كحيث كبارىا الذيف باتت شاىة تتكقؼ عف الكبلـ مشيرة إل
 تعرؼ بعضيـ..

 إم.. ماذا صار.. ماذا فعمت؟ سألت شاىة كقد أثير فضكليا حتى الذركة. -
 جعمتو يركع عند قدمي، يزحؼ عمى أربع كالكمب، يقبؿ حذائي.. -
 يا لؾ مف سادية! عمقت شاىة مبتسمة ابتسامة االستغراب. -
جعمتني أكره السادة.. أكد لك أعذبيـ، أجمدىـ بالسياط، عبكديتي السابقة  -

 أفصفص عظاميـ....
كلـ تممؾ شاىة إال أف تشرد بعيدان.. كاف مطعـ"الريجنت" يغص بالركاد، 
ككاف الكؿ يأكؿ أك يشرب، يدخف أك يضحؾ، ككانت ثمة مكسيقى تنبعث مف 

مع ذلؾ شردت شاىة مكاف ما لتختمط بالضجة الخفية الظاىرة.. الجابذة النابذة.. 
 إلى زكجيا الذم لـ يعد زكجيا.... 

سمير بيؾ األدىـ الذم ساميا الخسؼ ىك اآلخر.. لكنو لـ يجعميا تكره 
الرجاؿ كميـ بؿ نكعان معينان مف الرجاؿ.. ذلؾ الذم تسيطر عميو األـ كتقكده 

.. ىي األخت.. كانت ما تزاؿ في قرارة نفسيا تؤمف أنو لكال أمو لكاف أركع الرجاؿ
التي كانت تزفر في أذنيو بماذا؟ ال أحد يدرم.. ىي التي كانت ترسـ الخطط لو، 
تكيد كتدس.. كىك ال يممؾ إال أف يطيع.. عمى ىذا نشأ كبذاؾ تطبع، فكيؼ 

 يتمرد؟
شاىة تعكد بذاكرتيا لميالييما الحمكة معان.. حيف لـ تكف أمو تتدخؿ.. كـ كاف 
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ال حراـ!! سمير رجؿ تابع خاضع.. في يد أمو رقيقان!! عذبان!! معطاء!! ال.. 
كالخاتـ. تمؾ ىي عمتو... شاىة تعرفيا، بؿ كثيران ما كانت تحمـ أف يأتي يـك 
تمكت فيو أمو فيتحرر كيخمص ليا.. ليذا كانت تصبر.. تتحمؿ.. لكف صحة 
حماتيا، عافيتيا، عنايتيا بجسدىا، كؿ ذلؾ جعميا تيئس.. "ربما ستميتني قبؿ أف 

 "، كقررت الطبلؽ...أمكت
 ىو.. أيف شردت يا صديقتي؟ -
 الحقيقة.. أعدتني إلى سمير.. زكجي.. -
 صحيح!!! أنت األخرل لديؾ تجربة مريرة مع الرجؿ.. -
 ال.. ليس مع الرجؿ.. بؿ مع أمو كأختو.. -
 ربما.. لكف أخيران ىك الرجؿ.. صاحب القرار.. -
 رة.ليتو كاف صاحب قرار!! ردت كىي تتنيد حس -
 إذف مف ساكمؾ عمى المبلييف الخمسة؟ مف رمى عميؾ يميف الطبلؽ؟ -
ىك.. صحيح.. لكف صدقيني. يظؿ صكت ما يردد في مؤخرة رأسي،  -

 مثمما يكتبكف ىنا في ممرات السككتبلند يارد: ابحثي عف المرأة.
بؿ ابحثي عف الرجؿ.. الرجؿ الذم استغمؾ.. نيب أمكالؾ.. أتقكليف لي  -

 مف صفقة زكاجؾ؟ سألتيا كىي تشير بأصابعيا إشارة عد النقكد..بكـ خرج 
لـ تجبيا شاىة، فقد كانت تمؾ النقطة تبعث في نفسيا الضيؽ كمما ذكرتيا، 

 كالكره لسمير كمما مرت بخاطرىا..
أنا أقكؿ لؾ: خمسة مبلييف لقاء طبلقؾ.. كأكثر مف عشريف مميكنان أثناء  -
 زكاجؾ.

ضات الصعبة التي خاضتيا قبؿ أف تحصؿ عمى كتذكرت شاىة تمؾ المفاك 
الطبلؽ. كانت األـ تريد عشرة مبلييف إضافة إلى الشقة كالسيارة كالتخمي عف 
األكالد فبل تراىـ بعد الطبلؽ أبدان، ثـ لـ تفمح في تخفيض المبمغ إلى خمسة 

 كاالحتفاظ بالشقة إال بشؽ النفس، لكنو أخذ السيارة كاألكالد.
ت شاىة ساحبة نفسيا مف ذكرياتيا، الشؾ أنيا كانت صفقة.. ال.. ال.. عاد -

 لكف ال شؾ أيضان أف صاحب الصفقة كالمخطط إنما ىي تمؾ األفعى.. أمو..
أنت تبرريف لو، كي تظمي عمى حبو.. أما أنا فأكره الرجاؿ.. ككؿ ما  -

 أرغب فيو أف أنتقـ منيـ جميعان..
إليؾ، ىمست شاىة مقتربة حتى ذلؾ الشاب األشقر الذم يطيؿ النظر  -

منيا، ناظرة بطرؼ عينيا إلى طاكلة قريبة، عمييا شاباف أشقر متكسط القامة 
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كأبيض طكيؿ، لكف لكمييما عيناف ممكنتاف، لـ تستطع شاىة تمييزىما عمى أضكاء 
المطعـ الخافتة. نظرت سمكل إلى الشاب األشقر ككأنما لـ تكف قد رأتو مف قبؿ.. 

فبادر إلى رفع كأسو مع إحناءة رأسو.. تبسمت سمكل كىي ترفع حدقت إليو قميبلن 
 كأسيا ثـ أشاحت بكجييا مستأنفة الحديث:

ىذا الرجؿ غربي.. كالغربي غير الشرقي صدقيني.. ىذا يؤمف بحرية  -
 المرأة، بمساكاتيا، بإنسانيتيا.. انظرم كـ ىك لطيؼ!!

 ىي ذم قشرة.. كميـ سكاء!.. الشرقي كالغربي.. -
.. ال.. في ىذا اسأليني أنا.. أنا المجربة.. كضحكت سمكل ضحكة ال -

الكاثقة مف نفسيا... شاىة نفسيا ضحكت فيي تعمـ أنيا كذلؾ.. في المرات 
السابقة التي جاءت فييا إلى لندف، كانت سمكل تطمؽ لنفسيا العناف. تعجب بشاب 

ؿ مرة عف فتدعكه لمراقصتيا، يدعكىا رجؿ فتقبؿ دعكتو.. ككانت تحدثيا ك
مغامرتيا مع الرجؿ، بؿ تحثيا عمى أف تشاركيا في مغامراتيا، لكف شاىة كانت 
ما تزاؿ عمى عصمة سمير.. صحيح أنيا كانت في حالة تشبو االنفصاؿ 
كمفاكضات الطبلؽ كانت جارية، غير أف شاىة لـ تكف تسمح لنفسيا بأف تخطئ 

.. ىذه المرة ىي حرة ت مامان.... قبؿ خمسة أياـ كيبل يؤنبيا ضميرىا ذات يـك
كصمتا إلى لندف، لكنيما كانتا مشغكلتيف إلى درجة لـ يتح ليما كقت لمجمكس إلى 
طاكلة أك التفكير برجؿ. كاف عمييما أف تشتريا البضاعة أكالن.. كلكي تفعبل ذلؾ 
كانتا تفيقاف باكران ثـ  تنطمقاف إلى األسكاؽ.. تبحثاف في كؿ مكاف عف فساتيف 

ص.. عف أككازيكنات ككاف ذلؾ يستيمؾ كؿ الكقت.. ىذه الميمة فقط أجمؿ كأرخ
 التقطتا أنفاسيما فميمتيما شارفت عمى االنتياء...

أكؿ عمؿ قامت بو شاىة كقد عادت باكران قميبلن إلى الفندؽ ىك االتصاؿ 
بأميرة، أختيا، في باريس. دعتيا إلى لندف، لقضاء يكميف أك ثبلثة.. مؤلت بعد 

الستحماـ ماءن ساخنان كصابكنان عاطران، ألقت بنفسيا فيو ساعتيف أك ذلؾ حكض ا
 أكثر مسترخية األعصاب متحممة مف اليمـك حتى كادت تغفك نشكة كاسترخاء.

قرعت سمكل كأسيا بكأس شاىة فنبيتيا مف شركدىا، كاف الشاباف عمى 
كف دكف أف الطاكلة القريبة يرفعاف كأسييما بدكرىما فرفعت شاىة كأسيا كتبسمت ل

 تطيؿ النظر..
ىو، ما رأيؾ؟ قالت سمكل كىي تغمز بعينيا في إشارة خفية إلى طاكلة  -

 الشابيف..
 رأيي؟ بماذا؟ ردت بنكع مف التجاىؿ. -
 بيذيف الشابيف.. إنيما يريداننا.. فيؿ أدعكىما؟ -
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 الرجؿ يدعك عادة أـ المرأة؟ ردت شاىة بشيء مف تعجب. -
ذا دعكناىما نحف كنا ىنا ال فرؽ.. لممرأة  - كالرجؿ الحقكؽ نفسيا.. كا 
 األقكل!؟
ال.. ال.. ال أدرم.. قالت أخيران شاىة شأف الغرة الخائفة.. بعدئذ استأنفت:  -

 كما تشائيف.
.. كبطرفة عيف كاف الشاباف يمبياف اإلشارة شبو الخفية مف يد سمكل المجربة 

 ـ مف الرجاؿ.التي كانت تعرؼ جيدان كيؼ تدعك الرجاؿ ككيؼ تنتق
األشقر ذك العينيف الزرقاكيف كصؿ أكالن، أخذ بيد سمكل، لثميا كما كاف يفعؿ 
أرستقراطيك باريس كنببلؤىا في قصر فرسام. بعدئذ التفت إلى شاىة، أمسؾ يدىا 
بأصابع ناعمة كالحرير رفعيا إلى شفتيو، لثميا فسرت رعشة لذيذة في أكصاليا 

لمثمة الشاب األبيض ذم العينيف الخضراكيف الذم  كميا.. رعشة جعمتيا أكثر تكقان 
حذا حذك رفيقو.. بكؿ ذلؾ المطؼ، بكؿ تمؾ الدماثة التي ال تعرفيا إال الطبقة 

 الراقية في لندف كباريس.
ذك العينيف الزرقاكيف جمس قبالة شاىة كذك العينيف الخضراكيف جمس إلى 

 متعثرة تمتمت: جانبيا، رفعت سمكل كأسيا مف جديد كبإنكميزية غير
 تشيف... شيف. -

 رشؼ األربعة رشفات سريعة مف كؤكسيـ، بعدئذ استأنفت.
 أنا سمكل.. كىذه صديقتي شاىة.. فرد ذك العينيف الزرقاكيف بعربية ركيكة: -
 أنا جكف.. كصديقي طكني.. -
 تتكمـ العربية!؟ سألت شاىة باندىاش.. -
نيف الزرقاكيف كىك يغمز قميؿ.. طكني يحكي عربي أحسف.. رد ذك العي -

 باتجاه صاحبو..
عظيـ.. إذف.. دعكنا نتكمـ العربية، عقبت سمكل ضاحكة.. العربية أحسف  -

 لمتفاىـ.. 
"بالتأكيد" قالت شاىة في سرىا كىي تتخمص مف الذعر الذم تممكيا حيف 
فكرت "كيؼ سأتفاىـ مع الشابيف.." كاف كؿ ما تعممتو مف اإلنكميزية بضع 

الكممات يمكنيا بيا أف تطمب طعامان أك تدؿ سائقان أك تشترم سمعة، عشرات مف 
 لكف أف تجمس مع رجؿ، تحادثو كيحادثيا، تحاكره كيحاكرىا، فكيؼ؟

طمبت سمكل الطعاـ فأكؿ الشاباف بشيية كبيرة كما شربا بشيية كبيرة.. لـ 
أتيا تممؾ شاىة إال أف تعجب بيا.. ليتراف مف الكيسكي استطاع الشاباف أف ي
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عمييما.. صحيح أف سمكل شربت، كىي نفسيا شربت أيضان.. لكف.. كأسان أك 
كأسيف ال أكثر.. فأخشى ما تخشاه شاىة أف يفقدىا ذلؾ الكيسكي المعتؽ كعييا، 

 فبل تحمميا رجبلىا إلى غرفتيا.
كاف الحديث يدكر لكف بخميط عجيب مف اإلنكميزية كالعربية، فيمت منو 

إنكميزياف يعمبلف في ما يسمى"بالخدمات السياحية". لـ تفيـ  المرأتاف أف الشابيف
شاىة تمامان ما تعني تمؾ"الخدمات السياحية"، لكنيا فيمت أف ذلؾ العمؿ يجعميما 
يتقناف أكثر مف لغة: الفرنسية، اإلسبانية، األلمانية كشيئان مف خمس لغات أك أكثر 

 منيا العربية كاليابانية.
إنيما لعبقرياف.. أليس كذلؾ؟ سألتيا سمكل شبو  ثماني لغات يتقناف!؟ -

 ىامسة كىي عمى يقيف مف أنيما ال يسمعاف ما تقكؿ..
 بالتأكيد.. لكف ما تراؾ فاعمة بيذيف العبقرييف؟ -
نذىب إلى المقصؼ فكؽ.. نشرب، نرقص.. ثـ نمضي بيما إلى..  -

 كغمزت بعينيا غمزة ذات معنى.
كأنيما يفيماف ما تريد. تأبط ذك العينيف بعدئذ التفتت إلى الشابيف فبدا ك 

الزرقاكيف ذراع سمكل فيما تأبط ذك العينيف الخضراكيف ذراع شاىة كمضيا إلى 
حمبة الرقص. كانت الجكقة تعزؼ ألحانان صاخبة لـ تسمع شاىة مثيبلن لصخبيا 
ككانت األضكاء خافتة تطفأ لحظة لتشتعؿ لحظة، مغرقة أزكاج الراقصيف في 

ضى كالضجيج إلى درجة شرع معيا طكني في الحاؿ بتممس شاىة في حمكة الفك 
كؿ مكضع: ظيرىا، خاصرتييا، إليتييا، ثـ شد قامتيا إلى قامتو كأنما يخشى أف 

 تفمت منو.
حرارة الشراب، حرارة الرقص، حرارة التممس كالشد، كميا جعمت شاىة تشتعؿ 

 شحمان عمى نار..
تستطيع تحمميا فانشدت أكثر إلى  النار في أحشائيا أشد ضرامان مف أف

طكني كىي تنسحب شيئان فشيئان باتجاه سمكل.. لكف قبؿ أف تنطؽ بحرؼ، كانت 
 سمكل تشير إلييا ضاحكة..

 حسبنا رقصان.. الفراش اآلف أمتع.. -
في المصعد، استكلى طكني عمى شفتييا كاستغرقا في قبمة طكيمة لـ تنتو إال 

نييا فرأت سمكل ما تزاؿ غارقة في عناؽ ذم بكقكؼ المصعد... فتحت شاىة عي
العينيف الزرقاكيف... تتطاير بكؿ خمية مف خبلياىا شرران كتتراقص ليبان. متعانقيف، 
متخاصريف مضى كؿ مف الزكجيف إلى غرفتو.. كحيف أغمؽ الباب، أحست شاىة 
. أف ذلؾ الميب في أحشائيا يدفعيا ألف تفترس الرجؿ.. تمزؽ ما عميو مف لباس..
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كقبؿ كؿ شيء تخمع ما عمييا مف لباس.. عمى عجؿ بدأت، كعمى عجؿ خمعت 
السترة فالقميص، لكف فجأة لفت نظرىا أف طكني ساكف ال يخمع سترة كال يفؾ 

 أزرار قميص..
 مالؾ؟ لـ ال تخمع ثيابؾ؟ سألتو مشيرة إلى مبلبسو عمو يفيـ أكثر. -
 قبؿ أف أخمع.. أريد.. أقبض.. نقكد.. -
 أنت تأخذ نقكدان.؟ ردت كقد فغرت فاىا دىشة.. نقكد؟ -
 بالطبع.. ىذا عممي.. -
 عممؾ!؟ كما عممؾ؟ -
ألـ نقؿ لكما؟ خدمات سياحية.. يعني.. سائحة أمريكية.. سائحة أكربية..  -

 مف الياباف.. مف ببلدكـ.. تحتاج إلينا.. نذىب معيا.. نأخذ نقكدان..
 لذلؾ تعرؼ العربية؟ -
 عدة شغؿ، مداـ.. طبعان.. مداـ.. -
 ككـ تأخذ؟ قالت بفضكؿ. -
 مائتي دكالر.. الميمة بمائتي دكالر.. -

كأحست شاىة بنار أحشائيا تنطفئ، بصقيع القطب يسرم في أكصاليا.. 
يحتميا خمية خمية، زاحفان مف الخارج إلى الداخؿ كمف األسفؿ إلى األعمى.. 

ى ذىنيا تمؾ العبارة التي سمعتيا "عجبان!؟ تركبكننا كأجرة الخاف عمينا!؟" قفزت إل
 ذات مرة عمى لساف كائف يدعكنو في ببلدىا حرمة.

ىو.. ماذا قمت!؟ استأنؼ طكني قاطعان عمييا تيار تفكيرىا.. المبمغ كبير!؟  -
 حسف.. أقبؿ منؾ مائة دكالر.

 أنت رجؿ مكمس إذف؟ تبيع جسدؾ.. كأم امرأة مكمس!؟ -
 شاىة.. أنا أفيـ.. ىذا بيزنس.. شغؿ.. مكمس!؟ أبيع؟ أنا ال أفيـ قصدؾ -
بيزنس!! شغؿ!! ىكذا األمر!! سمعة!! كؿ شيء صار عندكـ سمعة تباع  -

 كتشرل، حتى الحب!! ىيا.. اخرج مف ىنا.. أسرع!! أسرع!!
كقبؿ أف يستطيع التقاط أنفاسو، كانت شاىة تدفعو بيدىا كبرجميا ترفسو، ثـ 

تممؾ مف قكة.. بعدئذ ألقت بنفسيا عمى تفتح الباب كتقذؼ بو خارجان بكؿ ما 
السرير يمؤل صدرىا الغيظ كيجمد أحشاءىا الصقيع إلى درجة لـ تممؾ معيا إال أف 
تجيش بالبكاء شادة شعرىا، مكيمة لكسادتيا الضربات انتقامان مف طكني، مف 
البيزنس، مف الحضارة التي حكلت الرجاؿ إلى مكمسيف، مف النـك الذم أبى أف 
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 كقد بمغ منيا اإلنياؾ أشده.يأتييا 
حيف فتحت شاىة عينييا مرة ثانية كاف الياتؼ يرف رنينان متكاصبلن فمدت 

 يدىا إلى السماعة مسرعة.
!! مف كاف عنده أحبابو نسي أصحابو!! جاءىا مف الطرؼ اآلخر  - معمـك

 صكت سمكل مداعبان ممازحان.
ه النـك مف كؿ أحباب!؟ أم أحباب!؟ تساءلت شاىة بذىنيا الذم أخبل -
 شيء.
 كلك!! طكني!! أمازلت بيف أحضانو؟ -

لمتك، قفز كؿ شيء إلى ذىنيا مف جديد، فانتفضت خارجة مف فراشيا، باحثة 
 حكليا ككأنما داخميا الشؾ في أف يككف طكني ما يزاؿ في غرفتيا..

 ماذا تقكليف سمكل!؟ طكني لـ ينـ ىنا.. -
ستغراب كالضحؾ.. إذف، البد أف ماذا؟ لـ ينـ عندؾ؟ ردت بمزيج مف اال -

 لديؾ حكاية تحكى.. لحظة.. أنا آتية..
الغرفة بجكار الغرفة، كىكذا قبؿ أف يرتد طرؼ شاىة إلييا كانت سمكل قد 
دخمت الغرفة.. ثـ.. ىات يا سؤاؿ.. كخذ يا ضحؾ..!!! سمكل انقمبت عمى قفاىا 

 كىي تضحؾ رامية بنفسيا عمى السرير.
تكفكؼ ضحكيا.. كنت تظنيف أنو كاقع في غرامؾ!؟ غبية!! عقبت كىي  -

 عاشؽ يخط لؾ قصة ركمانسية؟
 إذف.. أنت دفعت لو مائتي دكالر!؟ -
 كلـ ال أدفع؟ ىنا كؿ شيء بثمف، حتى المتعة!؟ -
لكف.. يفترض أنو ىك الذم يدفع.. ، بدأت تناقش كىي أكثر دىشة  -

 كاستغرابان مف ذم قبؿ..
كالمرأة متساكياف.. ما يفعمو الرجؿ تفعمو المرأة، ألـ أقؿ لؾ؟ ىنا الرجؿ  -

 كما يمارسو الرجؿ تمارسو المرأة.. فمماذا تستغربيف؟
ال، ال، ىذا فكؽ ما يمكف لعقمي أف يتصكره.. حسمت شاىة النقاش كىي  -

 تيرع إلى الحماـ.
ىممي، أسرعي، البسي ثيابؾ.. ندىت بيا سمكل كقد استغرقيا الحماـ.. أـ  -

 أختؾ ستصؿ بعد ساعة فقط؟نسيت أف 
 نظرت شاىة إلى ساعتيا ثـ اندفعت مف باب الحماـ كالسيـ..
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 تبان لي!! ساعة كاحدة فقط.. كمطار أكرلي بعيد.. سنتأخر عمى أميرة.. -
لكف السيارة السريعة، كالطرؽ السريعة باتت كفيمة باستباؽ الزماف. كىكذا، 

ارة شاىة كسمكل تقؼ بمحاذاة حيف كانت ساعة المطار تدؽ الثانية، كانت سي
الرصيؼ، كحيف ظيرت أميرة مف بكابة القادميف، كانت أختيا كصديقتيا تمداف ليا 

 أذرعيما، تحضنانيا كتقببلنيا، بشكؽ عمره سنكف.
أرقى المطاعـ، أحسف المقاصؼ، أجمؿ العركض الفنية، حدائؽ لندف، نير 

قصكر بكنغياـ.. كؿ ما  التايمز، ساعة بيغ بف، ساحة الطرؼ األغر، المتحؼ،
يرل في لندف كما يزار رأتو أميرة كزارتو. فقد كانت شاىة حريصة أف تحمؿ لقمب 
أختيا السركر كأف تجعؿ عطمتيا أيامان مف العمر. خمسة أياـ ظمت أميرة تجكب 
مع مضيفتييا لندف، تـؤ األماكف السياحية الجميمة، تحدثيما كتسمع. كانت تريد 

جرل ىناؾ في دمشؽ، في غيابيا، ككاف الطرؼ اآلخر يريد  أف تطمع عمى كؿ ما
أف يعرؼ، بالمقابؿ، حياة الطالبة الجامعية التي تعيش في باريس بمؿء حريتيا 

 كبكؿ حيكيتيا...
ال.. سألتيا سمكل كىف يسرف عمى العشب األخضر في حدائؽ بكنغياـ..  -

أدكية ال مجرد نحف نعمـ أنؾ مجدة.. تدرسيف كتطمحيف ألف تككني مبتكرة 
 صيدالنية، لكف ىؿ حياتؾ مجرد درس كعمؿ!؟ جد كدأب!؟

 ال.. بالتأكيد ال.. بؿ حياة كيذه ىي قتؿ لئلنساف. -
ىو.. سارعت سمكل تعقب بكثير مف السركر، ىذا ما قمتو في نفسي..  -

 فاحكي لنا.. ماذا عف الجانب اآلخر مف الحياة؟
مع أصدقائي كصديقاتي..  أنا أستمتع بعطمتي األسبكعية.. أسافر -

 تعمماف!! ليس ىناؾ مكاف في فرنسا كسكيسرة يستحؽ أف يزار إال زرتو..
أميرة!! قاطعتيا شاىة الكية عنقيا، سمكل ليست ميتمة كثيران بالسياحة  -

 كاألماكف السياحية.. ىي تسألؾ عف الرجؿ.. عف الحب..
لحب.. فيؿ بالضبط.. ىذا ما أسألؾ عنو.. أنت في باريس مدينة ا -

 تعيشيف ىكذا؟ ببل حب!؟ ببل بكم فرند كما يقكلكف ىنا؟.
لؤلسؼ، أنت مخطئة سمكل.. باريس ليست مدينة الحب.. ربما ىي مدينة  -

الجنس.. صحيح.. لكف الحب.. ال.. ال.. ىذه بضاعة لـ يعكدكا يعرفكنيا ىنا.. 
العممة.. يعتبركنيا أكركبا.. أمريكا.. بمداف الحضارة الحديثة لـ تعد تتعامؿ بيذه 

 عممة باطمة.. العممة المتداكلة ىنا ىي الجنس..
كما الفرؽ؟ سألت سمكل بتعجب المتشبع لقيـ الحضارة الحديثة، الجنس ىك  -

 الحب كالحب ىك الجنس
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ال.. ال.. الفارؽ كبير جدان.. الحب ىك الدؼء، المشاعر الحميمة،  -
تي تربط بيف قمبيف، كيككف الجنس ىنا األحاسيس الدافئة، تمؾ الرابطة الصميمية ال

تحصيؿ حاصؿ، فعبلن يؤكد الحب، يزيد مف شدة أكاصره.. أما الجنس فيك تمؾ 
العبلقة العابرة بيف كائنيف ال يربطيما شيء سكل حاجة الجسد لمجسد، شيكة، 
نزكة، ال تترؾ كراءىا مف أثر.. إنو كعكد الكبريت ينطفئ في المحظة نفسيا التي 

 ا.يشتعؿ فيي
أفيـ مف ىذا أنؾ لـ تقيمي عبلقة مع أحد!؟ سألتيا سمكل بإلحاح  -

 المتعجب..
ال أخفيؾ.. كدت ذات مرة أقيـ عبلقة مع أحدىـ، زميمي.. شاب حضارم  -

بكؿ ما في الكممة مف معنى.. جميؿ.. ربما أختو تعشقو.. نحف معان في الجامعة، 
ف الزمف خيؿ إلي أنني نحضر المحاضرات، نذىب إلى المختبرات، في لحظة م

أميؿ إليو، دعاني ذات يـك إلى العشاء، فذىبت معو، شربنا، أكمنا، تحدثنا، لكنني 
لـ أشعر في حديثو بحرارة الحب، لـ ألمس ما يكحي بالحب، كحيف اقترب مني، 
أسرع إلى ثيابي يريدني أف أخمعيا.. في الحاؿ تممكتني قشعريرة.. ىكذا؟ بيذه 

؟ بيذا االبتذاؿ أعطي عذريتي؟ تمؾ ىي األسئمة الكحيدة التي السيكلة أسمـ نفسي!
 خطرت ببالي..

 إم، ماذا فعمت بعد ذلؾ؟ سألتيا ىذه المرة أختيا. -
 القشعريرة جعمتني أجفؿ مبتعدة عنو.. ففغر فاه دىشة.. -
 ماذا؟ أنت خائفة؟ سألني كىك يتفحصني. -
في مثؿ عمرم...  بؿ أنا عذراء.. كلـ يصدؽ الرجؿ الفرنسي.. فتاة -

عذراء!؟ إذف أنا معقدة.. أنا فتاة غير سكية.. كدار حكار سرعاف ما انتيى بيننا 
إلى الفراؽ. ال، ال شؾ أف لكؿ منا قيمو كعالمو: الغربي الذم يعتبر الفتاة العذراء 
بعد الثامنة عشرة مشكمة، كالشرقي الذم يعتبر الفتاة التي لـ تحافظ عمى عذريتيا 

 ىك الفرؽ شاسع!! مشكمة.. كـ
لكف.. ال تؤاخذيني أميرة.. ردت سمكل بشيء مف تردد في البداية.. عالمنا  -

الشرقي.. رجمنا الشرقي.. كؿ ما في الشرؽ متخمؼ.. باؿ.. كبصراحة.. ىـ عمى 
 حؽ كنحف عمى خطأ..

بالمناسبة، تدخمت شاىة مازحة، سمكل ال تكره كالرجؿ الشرقي، ال تنقـ  -
 عمى االستبداد الشرقي.. عمى شيء نقمتيا

كمف منا تحب الرجؿ الشرقي أك االستبداد الشرقي؟ عادت أميرة تتحدث  -
كقد ازدادت حماسة كفصاحة.. بالعكس.. أنا مع تحرر المرأة حتى العظـ.. مع 
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نيؿ المرأة حقكقيا كاممة.. مع مساكاتيا، رفع الظمـ عنيا.. إلغاء كؿ ما يمغي 
 رجؿ.. ليا حقكقو نفسيا كعمييا كاجباتو نفسيا.إنسانيتيا.. فتعيش صنكا لم

 إذف، لـ التتحرريف مف عقد الشرؽ؟ لـ ال تمارسيف حياتؾ الطبيعية؟ -
كمف قاؿ لؾ إنني لست متحررة كال أمارس حياتي الطبيعية؟ بالعكس.. أنا  -

أدرس، أنجح كؿ عاـ بتفكؽ.. أساتذتي يحبكنني، يقدركنني.. زمبلئي تربطني بيـ 
 بلقات.أحسف الع
كالجنس؟ أليس اإلنساف بحاجة إلى الجنس، ذكران كاف أـ أنثى؟ أال تعيشيف  -

 كبتؾ الشرقي بسبب عذريتؾ تمؾ؟
سمكل، ربما أنت عمى حؽ.. لك أخذنا المسألة ىكذا بسيطة كمجردة..  -

اإلنساف فعبلن بحاجة إلى الجنس، غريزة يشبعيا شأف الحاجة إلى الطعاـ 
ليست بيذه البساطة كالتجريد.. الجنس بالنسبة إلي شيء  كالشراب.. لكف المسألة

خاص، بؿ ىك بالغ الخصكصية.. كسيمتو الكحيدة ىي الحب.. ال يأتي إال بو.. 
كال ينفصؿ عنو، فيك ليس غريزة حيكانية يشبعيا المرء كما تفعؿ الكبلب كالقطط.. 

اسية أنا ال أستطيع أف أتصكر جنسان بغير حب.. بؿ أشعر أف حاجتي األس
 لمحب.. الذم... يحمؿ لي الطمأنينة، الثقة، االحتراـ، االىتماـ، الرعاية.. كىذا ال
كجكد لو ىنا في الغرب... بؿ أقكؿ لكما شيئان! منذ فركيد كثكرة الجنس لـ يعد في 

 الغرب حب...
 إذف، لماذا تبحثيف عنو؟ سألتيا سمكل بمزيج مف تحد كامتعاض.. -
أميرة بشيء مف عصبية، أنا أبحث عف مستقبمي أنا ال أبحث عنو.. ردت  -

كعممي.. عمني أعكد بشيء يفيد بمدم.. أما الحب فيك ذلؾ النسيـ العميؿ الذم 
 يأتي مف تمقاء نفسو..

رائع.. أميرة، عقبت األخت ىذه المرة.. يعني أنت.. ال تفكريف بالزكاج مف  -
 غربي؟
ب كأنا ال أفكر إال في ال.. ال.. الزكاج مف غربي يعني الحياة في الغر  -
 بمدم..

في تمؾ المحظة كاف حراس بكابة بكنغياـ بثيابيـ المزخرفة، أجسادىـ 
الرشيقة، كجكىيـ الجميمة قد لفتكا نظر سمكل، كىـ يتبادلكف المكاقع.. حرس صاعد 
كحرس نازؿ.. فتكقفت لتتكقؼ األختاف البعيدتاف عف بمدىما.. يرقبف مراسـ إبداؿ 

رائعة.. بعد ذلؾ حؿ الميؿ... كفي الميؿ يحمك السير.. كبرامج الحرس كطقكسو ال
 المقاصؼ كثيرة في لندف متعددة األلكاف مغرية...

حتى كقت متأخر مف تمؾ الميمة سيرت زائرات لندف، فقد كانت تمؾ آخر ليمة 
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 ليف.
اسمعا.. قالت سمكل كقد انتيت الفرقة الفنية مف تقديـ استعراضيا  -

 تنا ىذه مسؾ الختاـ..الراقص، لتكف ليم
كأدركت شاىة لمتك ما تقصده سمكل.. فمسؾ الختاـ ال يككف إال بكجكد 

 الرجؿ، لكف ماذا عف أميرة، تمؾ العذراء التي لـ تعرؼ الرجاؿ؟
كىي كذلؾ.. ردت أميرة كىي سعيدة بما رأتو مف عرض فني خمب لبيا  -

د بدا العرم البشرم أركع جمالو، تناسؽ حركاتو، ركعة الراقصيف كالراقصات فيو كق
 مف كؿ لباس.. أنا بالحقيقة، سعيدة كثيران، ممتنة لكما كثيران..

ال.. ال.. ستككنيف أكثر سعادة كامتنانان إف جاءنا ثبلثة رجاؿ يراقصكننا  -
 كيسمكننا كيقضكف الميؿ معنا..

 مػ.. مػ.. ما.. ذا؟ ردت أميرة متمعثمة.. -
أتصكر أنني أقضي آخر ليمة في لندف  ام.. صدقيني أنا ال أستطيع أف -

كحيدة.. مكحشة... باردة الفراش.. ال.. ال.. الرجؿ شيء لذيذ.. يعطيؾ الدؼء.. 
المتعة.. السعادة.. كقيقيت ضاحكة ثـ مالت عمى شاىة تيمس في أذنيا.. ىذه 

 الميمة سنبحث عف رجاؿ فرساف يقدمكف الحب ببل مقابؿ..
ا لي، قالت أميرة كىي تمممـ حاجاتيا تأىبا ابحثا أنتما.. أما أنا فاسمح -

 لمذىاب، بعد أف سمعت جانبان مف ذلؾ اليمس...
أميرة.. ببل عقد اجمسي.. قالت سمكل كىي تمسؾ بيا مف ذراعيا في  -

 محاكلة لتثبيتيا عمى الكرسي.
أنا ببل عقد سمكل.. كلف أجمس.. طائرتي ستقمع في التاسعة صباحان كعمي -

 . قالت كىي تنيض كاقفة..أف أناـ باكران.
 إذف.. أذىب معؾ، عقبت شاىة كىي تنيض بدكرىا. -
 كلـ تذىبيف أنت؟ طائرتنا تقمع ظيران فمماذا ال نكمؿ السيرة؟ -
 ال.. ال.. ىناؾ ما أريد أف أحدث بو أميرة.. أكممي السيرة إف شئت... -
 عقدات!! المعنة!! قاطعتيا سمكل صارفة عمى أسنانيا، ليمة زفت!! بنات م -

ككانت البنات المعقدات قد سبقنيا إلى الباب فأسرعت تمحؽ بيف. لكف قبؿ 
 أف تفعؿ ذلؾ، كانت أميرة تميؿ عمى أختيا ىامسة:

 ىذه المرأة منحمة، اسمعي مني ابتعد عنيا قبؿ أف تدمرؾ... -
لكف تمؾ المرأة المنحمة كانت صديقتيا كشريكتيا ، ككاف لدييا خطط أخرل 
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عف شاىة بؿ تجعميما أكثر قربان كانغماسان في العمؿ ككسب الماؿ. إذ لـ ال تبعدىا 
 ينقض يكماف عمى كصكليما إلى دمشؽ حتى بادرتيا بمشركعيا الجديد.

مكتب لتكريد الخادمات.. قالت ليا سمكل كىما تشرباف القيكة في"بكتيكيما"  -
لى خادمات كالناس تدفع الجميؿ.. مف سريبلنكا.. تايبلند.. الفيمبيف.. البمد بحاجة إ

 بالدكالر.. فما رأيؾ؟
 كيؼ؟ اشرحي لي.. سألتيا شاىة كقد فاجأىا االقتراح. -
نأتي بالخادمة مف الخارج.. نشغميا بمائتيف أك ثبلثمائة دكالر.. نعطييا  -

النصؼ كنأخذ نحف النصؼ اآلخر.. إف استطعنا كؿ شير تأميف مائتي خادمة 
..  كاف لدينا المبمغ المرقـك

فكرة!! ىتفت شاىة كقد ساؿ لعابيا لذكر الدكالر.. لكف كيؼ نؤمف  -
 الخادمات!؟

 أنا أعرؼ ناسان ليـ صبلت بمكاتب في عماف كبيركت... -
عظيـ.. كيمكننا أيضانأف نأخذ عناكيف مف خادمتؾ ىنا.. مف خادمتنا  -

 الفيمبينية...
ف فتيات يمكف أف عمى الغداء، كانت شاىة تسأؿ الخادمة الفمبينية عف عناكي

تستدعييف إلى الببلد ككانت الخادمة صغيرة الجسـ، غائرة العينيف، كالحة المكف 
 تجيبيا بعربية مكسرة فرحة بأنيا ستؤمف عمبلن لبضع قريبات كصديقات...

ماذا؟ سألتيا أميا السمينة المترىمة ثقيمة الخطا كقد فغرت فاىا دىشة، أنت  -
 تأتيف بخادمات؟

شركع أجني منو أرباحان كبيرة كؿ شير.. أرباحان بالدكالر.. كال كلـ ال،؟ م -
شقاء كال تعب، ال ضرائب كال جمارؾ.. أليس خيران مف البكتيؾ كالمبلبس.. الخكؼ 

 مف الجمارؾ كالرشكة!؟
 ىكذا كالدؾ!! مشاريع كأرباح!! دكالر كجنيو!! -
ة كسمع ما كمالو كالدىا؟ قاطعيا زكجيا سيؼ الديف كقد فتح الباب خمس -
 قالتو..
أبا دياب!! أىبلن!! أىبلن!! مف زماف ىذا القمر ما باف.. قالت أـ دياب  -

متمجمجة متحيرة، كقد فاجأىا الرجؿ بدخكلو.. ىك الذم بات يغيب الشير كالشيريف 
دكف أف يمر ببيتو القديـ، فبيكتو الثبلثة الجديدة، مشاريعو، شركاتو كميا تشغمو عف 

ذا يأتي؟" كانت الزكجة القديمة تتساءؿ أحيانان كىي تعمـ أنو لـ أـ دياب. "بؿ لما
يعد لدييا ما يغريو. عبلقتيما الجسدية كانت قد تكقفت قبؿ زكاجو األكؿ.. ثـ جاء 
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الزكاج فأبت عمييا نفسيا أف تسمح لو بمقاربتيا.." لقد غدر بي.. خاف العشرة، 
حضنني كقد كاف قبؿ ساعة الخبز كالممح، فكيؼ أفتح لو ذراعي؟ كيؼ أحضنو كي

فقط بيف أحضاف امرأة أخرل؟ "ىكذا كانت تفكر أـ دياب. تشعر ككأف زكجيا 
أغمد خنجران في ظيرىا...." ليبؽ زكجان كصاحب بيت.. لكف لف يككف رجمي بعد 
. "لكف أبا دياب الذم تغير تغير األبيض إلى األسكد كاألزرؽ إلى األصفر لـ  اليـك

 ككأنو سر كثيران بقرارىا ذاؾ..يباؿ كثيران، بؿ بدا 
صحيح، ماذا تقكليف عف أبييا؟ عاد يسأليا كقد فرغ مف سبلمو عمى ابنتو  -

 العائدة مف لندف.
ال.. ال شيء.. قمت لؾ ال شيء.. تفضؿ.. تفضؿ إلى غرفة السفرة..  -

 الغداء جاىز..
مسح أبك دياب المطبخ بنظرة عجمى ككأنما يريد أف يتعرؼ إف طرأ عميو 

غير خبلؿ غيابو الطكيؿ أـ ال، ثـ دار عمى عقبيو متجيان إلى غرفة السفرة كقد ت
 كضعت عمى طاكلتيا األطباؽ كالكؤكس كأعد كؿ شيء لمغداء.

أبي.. أنت تسمف كثيران!؟ بادرتو شاىة التي عممتيا سمكل كيؼ تتخمص  -
نب عمى مف سمنتيا.. كيؼ تككف رشيقة لتجذب الرجاؿ.. كانا يجمساف جنبان إلى ج

طاكلة الطعاـ، ككانت تتفحص بناظرييا الكرش الذم اندلؽ حتى الفخذيف، محاكلة 
 أف تتذكر كـ كاف كالدىا نحيفان معركقان..

كماذا أفعؿ؟ طعاـ كثير كشيية طيبة.. فآكؿ كأسمف، رد الكالد كىك يربت  -
 كرشو بتحبب كتدليؿ كأنما يربت ظير حيكاف مدلؿ.

كانت أـ دياب تجمس قبالة زكجيا، فيما كانت كانكا قد بدأكا الطعاـ، ك 
الكراسي التسعة األخرل فارغة... ككانت الخادمة الفمبينية تقؼ عمى مقربة 

 بانتظار أم أمر.
أيف األكالد؟ سأؿ األب كىك ال يرل غير شاىة التي أرغمتو عمى دفع  -

 خمسة مبلييف لزكجيا كي يطمقيا.
اسي الفارغة مف جديد.. زافرة ال تعمـ؟ أجابت األـ كىي تتفحص الكر  -

حسرة.. دياب مسافر ال يعمـ إال اهلل أيف. فيد ال يصؿ إلى دمشؽ إال كتأخذه 
 امرأتو مف جديد إلى بيركت...

بيدىا حؽ، عمقت شاىة بارمة شفتييا، ىي التي لـ تسر لحظة كاحدة  -
 لزكاجو مف دارينا. ىناؾ ببلجات كمسابح، نكاد ككازينكىات.. كىي سمكة ال

 تستطيع الخركج مف بحر بيركت.
 القاضي راضي.. عمؽ األب مازحان، فما شأف المفتي إبراىيـ؟ -
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إيو.. تنيدت األـ مف جديد، لك أخذ امرأة مف ثكبنا تسكف معنا ىنا.. كنت  -
أتسمى.. يأتي لي بكلد.. لكف.. ىا ىكذا... بعيد غائب دائمان.. أخكه.. أختو.. آه!! 

. كأنا ىنا.. تقتمني الكحدة.. البيت عمى سعتو أضيؽ عمي حتى أميرة غائبة بعيدة.
 مف خـر اإلبرة.

أؼ.. عدنا لنقيؽ الضفادع!! رد األب زافران زاجران.. أنا جئت لرؤية ابنتي  -
 فبل تغضبيني..

صحيح.. ماما.. ال تعكرم البابا.. خمينا رائقيف، ردت شاىة كىي تخشى  -
دتيما كمما التقيا.. اسمع أبي.. استأنؼ أف تنشب معركة بيف أبكييا كما باتت عا

 حديثيا كفي نيتيا أف تمطؼ الجك، احزر مف رأيت في لندف؟
مف؟ قاؿ األب كىك يمتعض قميبلن، شارد الذىف قميبلن.. حينذاؾ فتحت  -

شاىة مذياعيا عمى آخره تحدث أبكييا عف أميرة كعف األياـ الخمسة التي قضتيا 
 إال أف تذرؼ الدمكع ناشجة بالبكاء. معيا في لندف.. فمـ تممؾ األـ

 أماه!! تبكيف؟ لماذا؟ -
لماذا؟ سألتيا األـ مف بيف دمكعيا، تسأليف لماذا كأكالدم كميـ بعيدكف  -

 عني.. بيتي فارغ.. قمبي ممؤه الشقاء.. أنا شقية.. تعيسة لـ تعرؼ السعادة قط...
ان إلى كؿ ما حكلو بعد ىذا العز كالثراء.. تقكليف ذلؾ؟ سأليا الزكج مشير  -

 كفي نبرتو مزيج مف االستغراب كاالمتعاض.
ىذه قشكر.. كميا قشكر.. الماؿ.. الثراء.. كؿ ذلؾ مظاىر براقة خادعة..  -

أما السعادة ففي القمب.. حيث ال مظاىر كال قشكر.. قالت كىي تدؽ صدرىا 
 حانقة.. متكجعة..

ىنا نغصت عيشتي.. لكف ال فائدة.. أنا أعمـ أنو ال فائدة.. كمما جئت  -
الحؽ عمي.. لماذا أجيء أصبلن؟ .. كىـ بالنيكض حردان، لكف يد شاىة سارعت 

 لئلمساؾ بو، مانعة إياه مف النيكض..
 ال.. أبي.. أرجكؾ.. لدم مشركع كأريد أف آخذ رأيؾ فيو.. -

ىذه المرة نيضت األـ كىي تمسح دمكعيا فقد كاف أكره ما تكرىو المشاريع.. 
ي قمبت حياتيا رأسان عمى عقب.. أكره ما تكرىو الماؿ الذم حرميا زكجيا تمؾ الت

 كأكالدىا، استقرارىا كطمأنينتيا...
مشاريع.. ماؿ.. راحت تتمتـ كىي تبتعد عف طاكلة الطعاـ.. ال أدرم لـ  -

 ىذا المياث كمو كراء الماؿ؟.. كأنكـ ستأخذكف شيئان منو إلى قبكركـ...
سمعا شيئان.. كانت شاىة قد بدأت تشرح لو مشركع لكف البنت كأباىا لـ ي
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 الخادمات اآلسيكيات، ففتح عينيو إعجابان:
 فكرة عظيمة، طالما األرباح بالدكالر.. ال تترددم.. افتحي المكتب فكران... -
يعني ىذا رأم الدكتكر سيؼ الديف ال األب، أبي دياب؟ سألتو شاىة  -

 مؤكدة عمى كممة الدكتكر مفخمة إياه.
بالطبع.. ىذا رأم.. الدكتكر في االقتصاد كالتجارة.. صاحب المبلييف،  -

 الرأسمالي الكبير الذم لـ يخب لو مشركع حتى اآلف..
 لكف كيؼ حصمت عمى الدكتكراه، أبي؟ -
كيؼ؟ صاحب مبلييف؟ رأسمالي؟ مشاريعو ناجحة دائمان؟ أال يستحؽ  -

 دكتكراه في االقتصاد؟
 م أف أفعؿ مثمؾ كآخذ دكتكراه أيضان...ال، ما ىذا قصدم.. قصد -
ال، ما يزاؿ باكران عميؾ شاىة.. اعممي.. اربحي.. أثبتي جدارتؾ في  -

المشاريع كأنا نفسي أؤمف لؾ الدكتكراه.. قاؿ األب كىك ينظر إلى ساعتو ثـ ىب 
 عمى عجؿ متمتمان، عمي أف أذىب.. شككة بانتظارم.. كال أريد أف أتأخر.

و العالي إلى اليميف كالشماؿ فرحان بالحسابات النيائية شككة يدكر بكرسي
لشركة االستثمار الزراعية التي قدميا لو المحاسب. منذ أكثر مف ساعة كىك يقمب 
صفحات السجبلت أمامو.. اليكاتؼ ترف فيرد عمييا كعيناه عمى السجبلت.. 

ة حققيا المكظفكف يدخمكف، يسألكنو، يجيبيـ كعيناه عمى السجبلت، أرقاـ مذىم
 مشركعيـ خبلؿ عاـ.. مجرد عاـ..

ثبلثكف ألؼ دكنـ صارت ممؾ الشركة ككميا أرض صالحة لمزراعة.. الرأس 
الكبير في المحافظة أمنيا ليـ بمعبة ذكية.. عمى أطراؼ السمسمة الجبمية، حيث ال 
قرل كال ضياع.. أراض ما تزاؿ ممكان لمدكلة فمماذا ال يبيعيا لمشركة االستثمارية 

لزراعية دعمان لبلقتصاد الكطني؟ الدكنـ بميرة. سعر رمزم. كتتحكؿ أمبلؾ الدكلة ا
إلى أمبلؾ لمشركة فتقاـ فييا المزارع كتغرس األشجار؟ تربى الدكاجف كاألسماؾ، 
المكاشي كاألبقار.. األمف الغذائي حاجة ماسة، خاصة لمعالـ الثالث الذم يعاني 

يمكف ذلؾ إال بإقامة مؤسسات زراعية كبيرة،  المجاعة كالفقر.. ينبغي تكفيره كال
نتاجيتيا عالية.. الرأس الكبير في المحافظة حريص عمى تكفير  رساميميا كبيرة كا 

 األمف الغذائي لمكطف كالمكاطنيف فقدـ األرض لمشركة تسييبلن ألعماليا...
ة الدكنـ الذم كاف بميرة صار بعشرة آالؼ.. إذف كـ الربح!؟ ثبلثكف ألفان بعشر 

آالؼ.. يا إليي!؟ ضربة عظيمة. بعد تأميف األرض، أعمف االكتتاب عمى رأسماؿ 
الشركة: مميكف سيـ، السيـ بسبعمائة ليرة، كبدأ الناس يكتتبكف.. أفكاجان أفكاجان 

 بدأكا يأتكف إلى مكتب الشركة.. سبعمائة ليرة لمسيـ ماذا تعني؟
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. الزراعة كتربية الحيكاف الناس لدييا أمكاؿ، كىي تريد مياديف الستثمارىا.
ميداف كاسع، إذف لـ ال يستثمركف أمكاليـ فيو؟ ىذا يشترم ألؼ سيـ، ذاؾ 
خمسمائة، ثالث خمسة آالؼ.. كلـ تمض عشرة أشير حتى كاف جؿ األسيـ قد 
بيع. إعبلف الشركة كاف ذكيان فيو الكثير مف اإلغراء كالجذب: "مشاريع زراعية 

ستقـك بيا الشركة، حبكب، أقطاف، أشجار، خضار.. عديدة"، كاف يقكؿ اإلعبلف "
كؿ شيء ستزرع الشركة.... األرض كاسعة كالمياه متكفرة فقد ثبت أف األرض 
تقـك عمى حكض مائي ال ينضب معينو، ستحفر آبار ارتكازية كتمدد أقنية كتجر 

 مياه إلى كؿ ركف كزاكية مف تمؾ األرض...
ار، تجفيؼ فكاكو، كؿ أنكاع كذلؾ ىناؾ مشاريع صناعية.. تعميب خض

الككنسركة يمكف تصنيعيا، األجباف، األلباف، ذلؾ أف جزءان كبيران مف األرض 
سيككف مراعي تسقى فتصبح مركجان خضراء ترعاىا األغناـ كاألبقار فتسمف 
كتعطي لبنان كلحمان، شعران ككبران.. كما يمكف إقامة أحكاض لؤلسماؾ، حظائر لتربية 

 ككميا بطرؽ عممية حديثة، تكفر اإلنتاجية العالية كالربح الكفير.." اإلكز كالدجاج..
إغراءات اإلعبلف شديدة،سمع بيا الناس فسارعكا إلى مكاتب الشركة 
االستثمارية الزراعية"عشتار" يكتتبكف كيدفعكف أمكاالن.. لكف شككة لـ ينتظر حتى 

عمى شركائو اآلخريف..  انتياء االكتتاب.. بؿ منذ المبلييف العشرة األكلى، اقترح
"لنبدأ بشراء اآلالت كتكريد المكاد." اآلالت كالمكاد معفاة مف الرسـك كالضرائب 
تشجيعان لحركة رأس الماؿ كدعمان لبلقتصاد.. صاحب النجكع الكثيرة تكفؿ بإدخاؿ 
اآلالت كمدير المؤسسة العاـ تكفؿ بإدخاؿ المكاد األخرل: حديد، إسمنت، رخاـ، 

 ناء الشركة ال يقـك في الفراغ.. بؿ البد لو مف مكاد لمبناء..أخشاب... فب
.. كالسكؽ  كىكذا بدأت شاحنات المكاد تدخؿ.. معفاة مف الضرائب كالرسـك
خالية مف تمؾ المكاد، عطشى لقطرة منيا فكيؼ كقد بدأت تنيمر عمييا كاببلن؟.. 

ح السابقة.. في السكؽ السكداء أرباح خيالية.. أضيفت ىي األخرل إلى األربا
اآلالت أيضان عظيمة الربح، فالجرارات، الحصادات، الدراسات، الشاحنات، 
محركات الديزؿ ككؿ ما تحتاجو المنشأة الزراعية كماال تحتاجو مف آالتكاف 
باإلمكاف إدخاليا كبيعيا في السكؽ السكداء.. كالماؿ يجر الماؿ كما يجر السحاب 

 األمطار...
سيـ التي انتيى االكتتاب عمييا قبؿ أياـ.. الشركاء سبعمائة مميكف قيمة األ

عقدكا اجتماعان يـك انتياء االكتتاب، تأكدكا مف الرقـ المكتتب عميو ك الحسابات 
المصرفية المتعمقة بو، لكنيـ لـ يطمعكا بعد عمى األرباح النيائية إلدخاؿ اآلالت 

ينظر إلى السجبلت كبيعيا ، لثمف األرض، لتشغيؿ أمكاؿ ذلؾ االكتتاب.. شككة 
 أمامو كيدكر بكرسيو متراقص القمب يكاد يرفرؼ بجناحيو كيطير في السماء..
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ألفاف كثبلثمائة كأربعكف مميكنان، بادر شككة صاحبو أبا دياب ما إف دخؿ  -
 المكتب، أتسمع؟ ألفاف كثبلثمائة كأربعكف مميكنان رأسماؿ الشركة اآلف..

 احظ العينيف.معقكؿ؟ رد أبك دياب فاغر الفـ ج -
ىي ذم الكشكؼ.. كالحسابات.. بعد الفحص كالتدقيؽ، قاؿ كىك يشير  -

 إلى السجبلت أمامو..
 رائع.. عظيـ.. يعني كـ ىك ربحنا الصافي خبلؿ عاـ؟ -
اطرح سبعمائة مميكف فقط قيمة األسيـ.. يبقى ربحنا نحف ألفان كستمائة  -

 كأربعيف مميكنان..
لصفقات.. قاؿ أبك دياب كىك ينيض دائران ىذا ىك الشغؿ.. ىذه ىي ا -

عمى نفسو شبو ىاتؼ، فرحان كسركران.. يجب أف نجتمع الميمة كنطمع الشركاء عمى 
 ذلؾ.

بالطبع.. يجب أف يطمعكا، أف يفرحكا مثمنا، لكف قبؿ ذلؾ، قمت أبحث  -
 معؾ فكرة..

 فكرة!؟ ما ىي أبا عمرك؟ -
د بدت عمى محياه سيما ال أخفيؾ، بدأ شككة الداىكؾ عمى ميؿ كق -

انزعاج. أنا فرحت بما أنجزنا خبلؿ ىذا العاـ، لكنني لـ أستطع إال أف أشعر 
 بالغصة حيف فكرت بتقسيـ األرباح..

غصة!؟ كيؼ؟ لـ أفيـ أبا عمرك؟ راح أبك دياب يتساءؿ كقد تكقؼ شريكو  -
 عف الكبلـ مقطبان حاجبيو قميبلن.

ت عمى اثنيف أليس أفضؿ مف قمت لي: كيؼ؟ ىذه األرباح لك قسم -
 خمسة؟
 أكيد أفضؿ.. لكف.. أيعقؿ أف نخدع شركاءنا؟ -
 ال.. ال.. ما ىذا قصدم.. -
 ما قصدؾ إذف؟ -
أبا دياب، قاؿ شككة شبو ىامس كىك يجمس إلى جانب شريكو، نحف بدأنا  -

ة لـ اثنيف كعمينا أف نستمر اثنيف.. رأسممالنا الثنيف كأرباحنا الثنيف.. شراكة الخمس
 تعجبني..
 لكف كاف البد منيا.. -
بالنسبة إلى الشركة الزراعية.. صحيح.. لكف بالنسبة إلى مشركعنا الجديد  -
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 ال أراىا كذلؾ..
 مشركعنا الجديد!؟ -
 بالطبع.. كىذا ما دعكتؾ مف أجمو.. -
 أم مشركع!؟ قؿ أبا عمرك.. أسرع.. -
سيصؿ بثركتنا إلى  مشركع ستفكؽ أرباحو كؿ ما يتصكره خيالؾ، مشركع -

 مربع الشطرنج الرابع كالستيف.
 ما ىك.؟ تكمـ.. -
ال، نذىب إلى بيت المزرعة.. فمف يعمـ؟ سأؿ كىك يشير إلى ما حكلو قد  -

تككف ليذه الحيطاف آذاف.. كنيض شككة ضاحكان مقيقيان ممسكان بذراع أبي دياب، 
 خارجان بو كقد كست محياه سيما االستغراب...
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-01- 
قيكة أـ شام؟ سألتو مضيفتو الحسناء ذات الخمسة كالعشريف ربيعان كىي -

 تجمس قبالتو في البيك الكاسع شديد الفخامة كالبذخ.. 
ال قيكة كال شام، رد أبك دياب كقد اشرأب بعنقو كتسمرت عيناه عمى المرأة -

فسج الجميمة التي نزلت لتكىا مف مخدعيا في األعمى كليس عمييا إال غبللة مف بن
يحاءات. أنا فقط جئت  رقيؽ يضكع عبقان كدفئان كتحيطو ىالة مف غمكض كا 

 أصحبؾ إلى السيرة.. 
ال، ال، أنا متعبة كال رغبة لي في الخركج.. قاطعتو المرأة بكثير مف الغنج -

 !!    كالدالؿ، محركة يدييا بما يكحي بأنيا في غاية اإلنياؾ كاإلعياء
ترل كيؼ تتعب ميرة في أكج نشاطيا سكزاف متعبة!؟ أنا ال أصدؽ، -

كقكتيا؟ ال، ال، التعب لغيرؾ.. ىيا.. البسي.. في النادم الميمة برنامج حافؿ.. 
 حيف ترينو ستنتعشيف.. كيزكؿ كؿ تعبؾ حيف تشربيف.. 

نشرب ىنا.. قالت سكزاف ثـ التفتت إلى النادؿ ذم البذلة السكداء األنيقة -
 نا كأسي جف.. كربطة العنؽ األفقية، جك، ىات ل

جف!؟ قاطع أبك دياب النادؿ كىك ييـ باإلجابة تمبية لؤلمر.. ال.. ال.. -
الجف، النبيذ، العرؽ، الككنياؾ.. كؿ ىذه مشركبات الفقراء الفبلحيف.. أنا ال أشرب 

 غير الكيسكي "السبسياؿ" ختـ كبلمو كىك يقيقو ضاحكان.. 
لخادـ، إذف ىات لي بيدؾ حؽ، ردت سكزاف متضاحكة ثـ التفتت إلى ا-

 الجف.. كىات لمدكتكر كسكي سبسياؿ.. 
كأحس أبك دياب بشيء كالكخزة في صدره.. الدكتكر، قالتيا سكزاف بنبرة 
مختمفة عف كؿ ما سبقيا كما تبلىا.. أتراىا تسخر مف لقبو ذاؾ؟ ال تصدؽ أنو 
ه مف حقو؟ راحت األسئمة تياجـ دماغو كىك يشعر باضطراب القمؽ كالحيرة. ىذ

المرأة تحيره.. ىي كحدىا مف كؿ النساء المكاتي عرفيف عصت عميو، يقترب منيا 
ذا ظؿ ببل خطة دكختو...  فتبتعد، يبتعد عنيا فتقترب، إذا رسـ ليا خطة أفشمتيا كا 
كيؼ يتصرؼ معيا؟ ىك ال يدرم، في نادم الذركة تعرؼ إلييا ذات مساء.. كاف 

لسبعيف.. تتالت بعدئذ المقاءات كعمـ أبك معيا زكجيا الخميجي الثرم ككاف يناىز ا
دياب أف الخميجي شيد ليا فيبل ضخمة محاطة برياض كبساتيف كسكر عاؿ ال 
يستطيع أحد اختراقو، أسكنيا فييا، كظؼ ليا الخدـ، كفر ليا السيارات، أكدع 
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باسميا األرصدة، لكنو كاف يغيب، فزكجاتو األخريات بحاجة إليو أيضان، أعمالو 
 نو السفر كالتنقؿ.. تتطمب م

في غياباتو كاف أبك دياب يتصؿ بالزكجة، يدعكىا إلى برنامج فني، عشاء 
 في النادم.. ككانت تأتي في بعض األحياف، فالفراغ قاتؿ.. 

مرة بعد مرة، كانا يمتقياف، كمف خبلؿ المقاء عمـ أبك دياب أف سكزاف سمكة 
بة كمما خيؿ إليو أنو كضع يده في ماء، يحاكؿ اإلمساؾ بيا فتنزلؽ منو، جنية غا

عمييا اختفت كذابت.. كيؼ؟ أيف؟ ال يدرم.. المرأة المعكب ال تقكؿ لؾ كيؼ 
كأيف.. ىي تركغ منؾ كحسب، تشحذ ىمتؾ، تثير شييتؾ، تدفع سيخ النار في 
جسدؾ حتى الدماغ ثـ تنسؿ، تحاكؿ اإلمساؾ بيا فتفمت منؾ.. حينذاؾ قاؿ أبك 

صة ، إخبلصيا لذلؾ الشيخ الفاني يمنعيا مف إقامة دياب في نفسو لعميا مخم
عبلقة مع غيره لكف الشيخ الفاني مات. منذ خمسة أشير سمـ ركحو المعذبة 
لبارييا، تاركان لنسائو في شرقي األرض كغربييا أمكاالن ال تأكميا النيراف.. ربما كاف 

 نصيب سكزاف منيا األقؿ.. 
ف سكزاف المنيع، لـ تعد نساؤه كميف منذئذ كأبك دياب يتابع ىجماتو عمى حص

يغرينو: غادة الشقراء التي كاف يصفيا بشيد العسؿ لـ تعد بالنسبة إليو شيدان كال 
عسبلن، ميا السمراء البلىبة صارت أبرد مف الصقيع، نكاؿ البيضاء الصغيرة 
 المثيرة لـ تعد صغيرة كال مثيرة.. ىك يريد سكزاف.. فمو يتحمب كمما رآىا، الدماء
تندفع مجنكنة في عركقو كمما المس أنامميا المخممية، ما السر؟ سكزاف حنطية 
البشرة، كستنائية الشعر، بنية العينيف، لكنيا طكيمة القامة، رائعة البنياف.. أجؿ، 
ىك يعمـ أف طكؿ قامتيا كركعة بنيانيا ىما المذاف سحراه.. ينظر إلييا مف أسفؿ 

فبل يممؾ إال أف يعجب بجماؿ تمؾ القامة كطغياف إلى أعمى إذا كانا يسيراف معان، 
سحرىا عميو.."الطكؿ نصؼ الجماؿ" أليس ىذا ما يقكلكف.. فكيؼ إذا كاف مع 

 الجماؿ تناسؽ، رشاقة، ركعة بنياف؟ 
عزاىا بكفاة الشيخ الفاني، لمح إلى أف أرباح الصفقة كبيرة كسريعة، كأنيا 

بسيماء الجمكد كالنكراف، ترفض  تستحؽ التينئة بدؿ التعزية، لكنيا اعتصمت
االعتراؼ بحقيقة كاضحة كعيف الشمس.. كتابعت أداء دكرىا حتى النياية، فالرجؿ 
الذم مات زكجيا، كالمرأة تحزف عمى زكجيا كتحد، بؿ تقيـ العدة عمى نفسيا 

 أربعة أشير.. 
بعد األشير األربعة، دعاىا لمخركج، خرجت معو، عادت األنثى المعكب ذات 

نج كالدالؿ، فرح كؿ الفرح، فالفريسة صارت قرب الفخ.. إف لـ تقع اليـك كقعت الغ
، تجد المرأة  غدان لكف األياـ مرت كالميالي استمرت كالفريسة لـ تقع.. كؿ يـك
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المعكب حيمة تركغ بيا مف الصياد كتفمت مف الفخ.. كأبك دياب حائر ال يدرم 
زكج،" قاؿ ليا كىما في نادم الذركة كيؼ الكصكؿ كلـ يعد في يده حيمو. "دعينا نت

يشرباف كيأكبلف، "نتزكج؟ كيؼ كلديؾ أربع زكجات؟ أىناؾ فتكل جديدة تسمح 
لمرجؿ بأكثر مف أربع؟" ردت عميو ساخرة بعض الشيء، ىي التي كانت تعرؼ 
عنو كؿ شيء. حينذاؾ أراد أف يقكؿ ليا اف الشرع يسمح، ألـ يقؿ" كما ممكت 

أف يجرحيا فتنفر منو ، ىك يعمـ أنيا ال ترضى أف تككف أيمانكـ؟" لكنو خشي 
محظية مف المحظيات البلئي يشترييف الرجؿ بمالو. فتابع، "ىناؾ الزكاج العرفي.. 
أقصد كتاب "براني" فبل عيف رأت كال".. "ال.. ال".. قاطعتو بشيء مف عصبية تدؿ 

زكاجان جياران  داللة كاضحة عمى أف اليدؼ الذم رسمتو كاضح أيضان. أنا أريد
نياران، ال خجؿ منو كال عرة". "سكزاف ال تعٌمقي عمى الشكميات.. الميـ المضمكف.. 
كما تريدينو ستصميف إليو، فقط اقبمي اآلف إلى أف تحيف الفرصة كخذم ما تشائيف: 

 مميكف دكالر أضع باسمؾ في سكيسرا.. مميكنيف.. بؿ ثبلثة مبلييف.."
تة فييا الكثير مف اإلغراء كالغمكض في حينذاؾ ضحكت سكزاف ضحكة خاف

آف معان، ثـ قالت: "أنا أعمـ أنؾ تدفع الكثير ألنؾ تممؾ الكثير: شركات استثمار، 
عقارات، نكادم، مطاعـ.. لكنؾ تعمـ في الكقت نفسو أف زكجي ترؾ لي الكثير 
أيضان.. أنا لست بحاجة إلى مالؾ، أنا بحاجة إلى اسمؾ، إلى مظمتؾ أستظؿ بيا 

 ي ىذه الصحراء البلفحة يا حضرة الدكتكر الثرم عظيـ المقاـ". ف
حجتيا أفحمتو، بؿ إف كمماتيا الثبلث األخيرة جعمتو يحب ذلؾ االفحاـ فبل 
يرد كال يصد. صحيح.. ىك دكتكر مذ كفى أبك سامي بكعده كجمب لو الدكتكراه 

كاف يشعر بشيء  بخمسة آالؼ دكالر. الناس كميـ ينادكنو بيذا المقب. في البداية
مف الحيرة كالبمبمة حيف يناديو أحد بو، لكنو شيئان فشيئان اعتاد سماعو كشيئان فشيئان 
راح يعتبره جزءان مف حقو عمى الناس، فإذا حاكؿ أحد أف يغمطو ذلؾ الحؽ ىاج 
كماج.. ذلؾ المقب فتح لو أبكابان كثيرة، زاد مف ىيبتو كاعتباره، خاصة لدل أكلئؾ 

رفكنو. فكرة رائعة كانت تمؾ الفكرة. ىك اآلف ال يشعر بالدكنية تجاه الذيف ال يع
أحد.. ىك دكتكر شأنو شأف أكلئؾ الدكاترة كاألساتذة كميـ ثـ ىك ثرم.. بؿ بالغ 
.. بكرجكازية، رأسمالية.. أكلي أمر كأصحاب  الثراء.. أصحابو باتكا مف عمية القـك

رؼ أبا دياب مف عمية القـك أكلئؾ؟ حؿ كربط.. مف ال يعرفو أبك دياب؟ كمف ال يع
إذف ىي عمى حؽ، تريد أف تستظؿ بمظمتو كتستفيد مف عظمة مقامو كرفعة 
مكانتو في المجتمع. لـ يجبيا حينذاؾ، فقد كاف ما يزاؿ مفحمان يقمب الفكر حيف 

 خرج.. 
 

كطكاؿ األياـ الثبلثة الماضية ظؿ يقمب الفكر. لكف فكره لـ يخبره بحؿ فجاء 
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 ميمة عمو يجد معيا الحؿ. ىذه ال
كأسؾ!! رفعت سكزاف كأس الجف داقة إياه بكأس الكيسكي!! كأس الدكتكر -

 الثرم عظيـ المقاـ!! 
 سكزاف!! أنت قاسية، تقفيف مع الدىر عمي ال معي عمى الدىر. -

كضحكت سكزاف حتى انقمبت عمى قفاىا.. مستعيدة في ذاكرتيا.. كيؼ كانت 
بقات حميفة الدىر دائمان، ال حميفة الزكج فكيؼ عرؼ السر في زيجاتيا الثبلث السا

ذلؾ العيٌي األكرش؟ كانت سكزاف تختار أزكاجيا دائمان ليس مف كبار السف فحسب 
بؿ ممف طعنكا في السف حتى إذا ما كقع أحدىـ بيف يدييا جعمتو يميث جيدان 

رض فمكت.. أيريد كانياكان.. كمرة تمك األخرل، كاف الجيد كاالنياؾ يتحكالف إلى م
 أبك دياب أف يشذ عف القاعدة؟ 

 تضحكيف!؟ سكزاف لماذا تضحكيف؟ -
أضحؾ عمى حماقتؾ!! عمى تناقضؾ.. أنا الرقيقة المطيفة تنعتني بالقسكة!؟ -

أنا التي تريد أف تقدـ نفسيا عبدة لؾ، تخدمؾ كتخمص لؾ تقكؿ انني مع الدىر 
 يمكنني إال أف أضحؾ مف كبلمؾ.. عميؾ!؟ ال.. ال.. أبا دياب، أنت أحمؽ كال 

حسف، صدقتؾ.. لكنني لـ أعد أطيؽ الصبر.. فما رأيؾ؟ نسافر إلى -
 اليكناف، إيطاليا... أم مكاف تريديف كنتزكج زكاجان مدنيان؟ 

لـ تجب سكزاف لمتك، فخيؿ إليو أف دماغو العبقرم أنجده أخيران بالحؿ 
رؽ الحديد كىك حاـ.. كعرضي الناجع.. لحظة انتظر ثـ تابع كفي ذىنو أف يط

 السابؽ ما يزاؿ قائمان.. أضع في حسابؾ في المصرؼ ثبلثة مبلييف دكالر.. 
ما زلت لـ تفيمني.. سيفك.. حبيبي.. قالت بدالؿ خرؽ قمب سيؼ الديف -

سيمان في الصميـ، ما زلت تخطئ في حقي.. تحسبني أريد ماالن.. ال، مف ىذا 
ذا أفعؿ بو؟ بؿ ماذا ييمني الماؿ!؟ ال.. ال. أريد الماؿ لدم أكداس كأكداس.. فما

 زكاجان رسميان أككف فيو زكجة الدكتكر سيؼ الديف النايفة عمى سف كرمح.. 
 لكف كيؼ كىناؾ أربع زكجات؟ -
طمؽ إحداىف يا عبقريي األحمؽ!! ردت بأعصاب باردة كبنبرة متقنة بدت -

 ككأنيا أعدت منذ زمف.. 
الببغاء قكليا مرتيف أك ثبلثان، ثـ غامت عيناه فجأة آ!؟ أطمؽ إحداىف؟ ردد ك-

في سديـ الحيرة كالتردد، لكف تعمميف.. أبغض الحبلؿ عند اهلل الطبلؽ.. كما أنني 
 لـ أرى مف كاحدتيف شيئان يكجب الطبلؽ فكيؼ أطمقيا؟

 ىذا شأنؾ.. ردت كىي تنيض غاضبة.. -
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 مساؾ بيا. سكزاف.. اجمسي أرجكؾ ال تغضبي، قاؿ كىك يحاكؿ اإل-
ال.. دعني كشأني.. اذىب أرجكؾ.. كحيف تطمؽ إحداىف حينيا فقط عد -

إلي.. جك! صاحت مؿء صكتيا بالنادؿ الذم انتصب أماميا بسرعة، عفريت 
 عبلء الديف.. أكصؿ أبا دياب إلى الباب.. ثـ غابت في الداخؿ. 

ب كىك ال فاغر الفـ، جاحظ العينيف، متعثر الخطا، سار أبك دياب إلى البا
يصدؽ أف معذبتو التي يذكب فييا حبان كىيامان قد طردتو حقان.. ألقى بنفسو عمى 
المقعد الخمفي، أقمع السائؽ، اندفعت السيارة بو عمى الطريؽ الكاسع تنيب األرض 
نيبان. "القاسية، الظالمة، الطاغية، الجبارة.. تطردني!؟ قسمان سأنتقـ منيا.. قسمان 

 سأثأر لكرامتي". 
كنو كصؿ نادم الذركة كىك ال يدرم كيؼ ينتقـ أك يثأر. شريكو كحده ل

يدرم.. ىك مبلذه دائمان خاصة إذا ادليمت مف حكلو كاشتبكت كتعقدت.. شككة 
بارع في كؿ شيء قادر عمى تخميصو دائمان مف المأزؽ فكيؼ ال يخمصو مف ىذا 

 المأزؽ؟ 
الكبير مع صدر الديف  سأؿ مكظفي االستقباؿ عف شككة فقالكا انو في البيك

أبي الرمحيف" ىذا الرجؿ أكرىو، يتحدث أحاديث غامضة ال أفيميا.. إف التحقت 
 بمجمسو شكش لي دماغي" فكر كىك يسير عمى ميؿ باتجاه البيك الكبير.. 

حركة الزكار في الفندؽ نشطة، نساء متبرجات، عاريات الظيكر، عاريات 
ـ يسممكف عميو، لكنو ىك مشغكؿ الباؿ" النحكر كف يمررف بو، رجاؿ بأبيى حممي

يجب أف أستشير شككة. أليس ىك قائدم كمرشدم؟ ألـ يكف دائمان كراء 
نجاحاتي..؟ مشاريعي كميا مف صنع يده.. تجارة العقارات، إنشاء النادم، 
المبلىي، المطاعـ، مؤسسة االستثمار الزراعي عشتار، كؿ شيء.. كؿ شيء مف 

ألخير، مشركع جمع األمكاؿ كاستثمارىا، أليس ىك بنات أفكاره.. المشركع ا
 مصممو كمنفذه؟" 

تساءؿ مستعيدان في ذىنو جمسة المزرعة تمؾ كالخطط التي كضعاىا لتنفيذ 
المشركع بعيدان عف شركائيما اآلخريف. كاف سيؼ الديف قد جمس عمى أريكة كثيرة 

ء.. ككاف تفصمو عف مجمس صدر الديف دعامة رخامية ضخمة مف دعائـ البنا
شككة ىناؾ لكنو يصيخ السمع ألستاذه.. مستغرقان كؿ االستغراؽ "عجبان.. رجؿ 
بذكاء شككة يسحر لبو.. شيخ كيذا الشيخ بعصاه المفضضة كطربكشو األحمر؟ " 
قاؿ في سره كىك يتابع التفكير بصاحبو "خبلؿ سنتيف فقط استطاع أف يقنع ألفان 

لديو.. رجاؿ.. نساء.. كبار.. صغار.. ىذا كثمانمائة مكدع بأف يكظفكا أمكاليـ 
أكدع مائتي ألؼ، ذاؾ ثبلثمائة.. امرأة باعت مصاغيا، تمؾ بيتيا.. كبعضيـ كاف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 211 - 

يكدع بالمبلييف.. الناس تريد فرصان لبلستثمار.. كميـ يميث كراء الرب المعبكد: 
زة ييكه.. الو الذىب كالفضة. كشككة يعمـ جيدان كيؼ يبث الدعاية كيمكح بالجر 

فيركض الناس إليو كشفاىيـ تتممظ طمعان بالربح: "ثماني عشرة بالمائة.. فائدة 
شيرية.. ضع مائة ألؼ كخذ كؿ شير ثمانية عشر ألفان فكيؼ إذا كضعت مميكنا؟ 

 أك عشرة؟ الفكائد كبيرة، ليس ليا مثيؿ في العالـ"؟ 
ض ىذه في البداية تسرب الخكؼ إلى قمب سيؼ الديف النايفة" مف أيف سنعك 

الفكائد التي ندفعيا؟ كيؼ سنربح ثماني عشرة بالمائة كؿ شير؟ "سؤاؿ مشركع" رد 
عميو شككة الداىكؾ" لكف تأكد أننا سنربح كنعكض" كيؼ؟" سألو سيؼ الديف كىك 

 ما يزاؿ خائفان يريد شيئان يطمئف نفسو. 
"ىو..ىو..ىو.." رد شككة ضاحكان، نحف سنستثمر ىذه األمكاؿ في عقد 

ت كبيرة، إقامة مصانع ضخمة، إنشاء مشاريع جديدة.. كؿ ىذا سيعكد عمينا صفقا
بأرباح كبيرة ال تسد الفكائد كحسب، بؿ تعطينا أرباحان ىائمة". الفكرة أقنعتو بعض 
الشيء لكف ليس تمامان، خكفو كاف ما يزاؿ يعشش، ىناؾ. في الداخؿ، خاصة 

أمكاؿ إلى الخارج، يصرفيا  كىك يرل كيؼ كاف شككة الداىكؾ يأخذ ما يجمع مف
دكالرات كيضعيا ىناؾ سألو عف ذلؾ فأجاب "ىك إجراء مؤقت نضمف بو أمكالنا 
ريثما نبدأ مشاريعنا ثـ إني أضعيا في مصارؼ فائدتيا ثماني عشرة بالمائة.. 
النسبة التي ندفعيا نفسيا.. ىذه الفائدة مع فرؽ أسعار الدكالر كالميرة كحدىا تغطي 

.. تصكر أربعة آالؼ مميكف بالدكالر!! "كثيرة.. الحقيقة، كثيرة" رد أبك لنا ما ندفع
دياب إذ ذاؾ كقد اطمأنت نفسو لؤلرقاـ الكبيرة التي كاف عقمو يقؼ عاجزان عف 
استيعابيا "ثـ اعمـ أف طمكحاتي كبيرة.. أنا لف أبدأ مشاريعي الحقيقية قبؿ أف تبمغ 

الؼ مميكف ليرة.. حينذاؾ سيصبح العالـ الكدائع العشرة.." "عشرة ماذا؟ "عشرة آ
كمو ممكنا أنا كأنت.. سنصبح نحف االثنيف مثؿ رككفمر كركتشيمد". كلـ يعد 
باستطاعة سيؼ الديف المحاؽ بو.. فيك، رغـ ثرائو كشيادة الدكتكراه التي باتت 
تزيف جدار بيتو، لـ يكف ذىنو يسعفو في الفيـ أحيانان.. بؿ ثمة أشياء لـ يكف قد 

مع بيا مف قبؿ، رككفمر!! مف ىك ىذا الرككفمر!! ركتشيمد؟ مف ىك ىذا س
الركتشيمد؟ ليذا السبب ربما كاف أبك دياب يشعر أف عميو أف يسمـ قياده لمف ىك 

 أكثر منو عممان كذكاء.. 
مف كراء العضادة، نظر الشريؾ الذم أسمـ نفسو إلى الشريؾ األكثر منو 

مستغرقان في سماع أستاذه، كمو آذاف صاغية "لكف  عممان كذكاء. كاف شككة ما يزاؿ
ما تراه يقكؿ ذلؾ األستاذ حتى يستغرؽ شككة كؿ ىذا االستغراؽ؟ "تساءؿ سيؼ 

 الديف كىك يشحذ سمعو جيدان، متحكالن ىك نفسو إلى آذاف صاغية أيضان.. 
الحقيقة نسبية يا أخكاني.. كسأضرب لكـ مثاالن عمى ذلؾ. كاف صدر الديف -
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بنبرتو الكاثقة كصكتو المطمئف. يحكى أف حكيمان صينيان كضع فيبلن في ساحة  يتكمـ
ثـ غطاه بخيمة. بعدئذ جاء بطبلبو ليعرفكا ما تحت الخيمة. مد أكليـ يده فممس 
خرطكمو فقاؿ ىذا خرطـك ماء. الثاني لمس جذعو فقاؿ: ىذا جذع شجرة، الثالث 

أخكاف، كؿ منا يرل جزءان منيا  لمس ذيمو فقاؿ: ىذا بعير.. كىكذا الحقيقة يا
فيعتبر أنو الحقيقة كميا.. لكف الحقيقة ال يعرفيا إال الحكيـ.. كالحكماء قمة، 
فاسمعكا حكماءكـ كأطيعكىـ... إنيـ رسؿ المعرفة.. ظؿ اهلل عمى األرض. كتكقؼ 
األستاذ الحكيـ فجأة ككأنما يريد أف يترؾ فرصة لمف حكلو الستيعاب ما قاؿ، فيما 

 مقت ىميمات مف حكلو. انط
 تقكؿ الحؽ يا سيدنا.. -
 ما أعظـ حكمتؾ يا أستاذنا.. -
 تحكي درران يا أبا الحكماء.. تابع أرجكؾ.. -

 كلـ يكذب أبك الحكماء خبرا فتابع لمتك: 
ىذه القصة رد عمى صاحبكـ الذم أعرب عف فرحو الشديد النتياء الحرب -

يراف.. كلماذا يفرح؟ كاف  عميو أف يحزف.. نحف مف مصمحتنا أف بيف العراؽ كا 
تستمر الحرب بيف دكلتيف، كؿ منيما تمثؿ الشر، فإذا تقاتمتا معان كفتا شرىما 
يراف كلكال ذلؾ..  عنا.. أال يقكلكف ناب كمب بجمد خنزير؟ إذف ىذه ىي العراؽ كا 
ىؿ كانت القكل العالمية تتركيما تتحارباف ثماني سنكات كامبلت؟ ال .. ال.. 

ا.. بريطانيا.. فرنسا.. الكؿ كاف حريصان عمى أف تستمر تمؾ الحرب أطكؿ أمريك
مدة ممكنة فتستنزؼ قكل الدكلتيف كتؤخذ أمكاليما كعائدات نفطيما كميا ثمنان 
عمار ما يخربو ذلؾ السبلح. أضؼ إلى ذلؾ إبعاد الخطر عف  لمسبلح كا 

الفرصة إلسرائيؿ إسرائيؿ.. فالحرب ىي التي أضعفت الدكلتيف كىي التي أتاحت 
ألف تضرب المفاعؿ النككم في العراؽ.. إذف.. الحرب.. مفيدة.. كانتياؤىا بصيغة 

 ال غالب كال مغمكب مضرة لنا.. 
"عجيبة أفكار ىذا الرجؿ" يخيؿ إلي أنيا سـ في دسـ.. لكف كيؼ؟ ال أعمـ"، 

اء شرد أبك دياب عف حديث الرجؿ كىك يفكر بما سمع" الناس كميـ فرحكف بانتي
تمؾ الحرب القذرة المجنكنة.. أنا نفسي فرحت كثيران بانتيائيا كىك يقكؿ العكس بؿ 
يمـك مف يفرح!؟ يا إليي!! لك أفيـ فقط كيؼ يفكر أكلئؾ الناس"، كلفت انتباىو 

 حديث األستاذ كىك يقكؿ:
 
العالـ.. نحف نتحرؾ عمى صعيد العالـ.. نريد السيطرة عميو فبل تفمت مف -

 اردة كال كاردة.. قبضة يدنا ش
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لكف كيؼ يا سيدم؟ سألو أحدىـ ممف لـ يكف باستطاعة أبي دياب تمييز -
 صكتو أك رؤيتو فقد كانت تحجبو العضادة عنو. 

بالتنظيـ!! نسيطر عمى العالـ بالتنظيـ.. لقد اكتشؼ أساتذتنا ذلؾ منذ زمف -
كميا تعمؿ طكيؿ.. فشرعكا يؤسسكف نكادم، ينشئكف جميعات، يقيمكف منظمات.. ك 

 ليدؼ كاحد: السيطرة عمى العالـ.. 
 ككيؼ؟ سألو أحدىـ متميفان. -
الطريؽ كاضح: بالسيطرة عمى ثبلثة مياديف: الماؿ، الفكر، السياسة.. -

كبار لمحكيـ األستاذ الذم يكضح لتبلمذتو ما  كتصاعدت ىميمات إعجاب كا 
ا ييتمكف إال بعمية غمض عمييـ كثيران. بعدئذ تابع: عبر التاريخ لـ يكف جماعتن

، بالنخبة، كمف النخبة؟ الفبلحكف؟ العماؿ؟ الكادحكف مف أصحاب الميف  القـك
 كالحرؼ؟ ال.. ال.. ما ىؤالء كميـ إال رعاع ال يساككف شيئان. 

النخبة ىـ مف يممككف الماؿ كالفكر كالسياسة.. إننا بالماؿ نشترم العالـ 
لسياسة نقكدىـ حيث نشاء.. "يا إليي!! كنبيعو، بالفكر نكجو الناس كما نشاء، كبا

يعممكف المفاصؿ التي ينبغي كضع اليد عمييا!! كـ ىـ أذكياء كـ ىـ أقكياء 
إذف!!" فكر أبك دياب كىك يشعر باالندىاش أكثر كأكثر مف ذلؾ الرجؿ الذم يبدك 
بريئان بسيطان ظاىران لكف عميقان خطيران باطنان.. كالتفت أبك دياب إلى ما كراء 

 عضادة يصيخ السمع، فيما كاف الرجؿ يتابع: ال
أخيران أكصيكـ: ليخدـ بعضكـ بعضان، لتجمعكا ما استطعتـ مف ماؿ.. -

 لتصعدكا معان. يد بيدان فنككف نحف السادة كالبقية العبيد.. 
 كالنظـ!؟ القكانيف؟ استفسر أحدىـ شبو ىامس. -
نا.. يريدكف تككيف ال. اطمئنكا.. النظـ.. معنا... القكانيف سنت لمصمحت-

طبقة رأسمالية فمنكف نحف ىذه الطبقة.. إلغاء الطبقة الكسطى فمنعمؿ عمى 
إلغائيا.. فبل تبقى إال طبقتاف: رأسمالية عميا كفقيرة دنيا كاليكة بينيما كاسعة، فبل 

 يطمع كاحد مف أكلئؾ الفقراء بالنظر إلى أعمى.. 
ديثو بنبرة فييا كؿ اإلطراء.. لحظة مف الزمف تكقؼ الشيخ األستاذ ثـ عاكد ح

بالمناسبة، أبا عمرك، أنا فرح كثيران بمشركعؾ ىذا الذم تجمع فيو األمكاؿ مف 
الناس الستثمارىا.. أجؿ.. يجب أف نجرد الناس مما يممككف مف ماؿ.. يجب أف 
نحصره في أيدينا.. بأية كسيمة يجب أف نأخذه منيـ كيبل يبقى في يدىـ شيء 

 ؿ شيء.. فسر قدما.. أبا عمرك مباركة خطاؾ. كيككف في يدنا ك
كمف جديد سرت ىميمات بيف الحضكر، في بعضيا مديح كفي البعض 
اآلخر حسد كغيرة.. لكف ليفة أبي دياب لمقاء صاحبو، أبي عمرك، جعمتو يستغؿ 
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 أكؿ لحظة يغادر فييا األستاذ الجميؿ المجمس لينقض عمى صاحبو.. 
 رع.. شككة.. يا رجؿ.. تعاؿ.. أس-
ما.. ما.. ماذا ىناؾ؟ رد شككة كىك ينيض مصفر المحيا خائفان، ىؿ -

احترقت المؤسسة؟ ىرب المحاسب؟ راح يسأؿ بميفة شديدة كأخشى ما يخشاه أف 
يككف المحاسب الذم كظفو كي يستقبؿ الناس كيقبض منيـ األمكاؿ قد ىرب بما 

 قبض مف أمكاؿ.. 
قط أنا بحاجة إليؾ. قاؿ كقد ابتعد ال.. ال.. ليس ىنالؾ شيء مف ىذا.. ف-

 بو عف البقية.. 
 نعـ.. ما ىي حاجتؾ؟ رد شككة كقد اطمأنت نفسو.. -
القصة نفسيا.. أنت تعرفيا.. سكزاف ترفض إال أف تككف زكجة شرعية.. -

 فقؿ لي ما الحؿ؟ 
 أييا األبمو، الحؿ بسيط.. طمؽ أـ دياب كتزكجيا.. -
ان كؿ االستغراب ككأف االقتراح نكع مف أـ دياب!! رد دكف تفكير مستغرب-

 المستحيؿ. 
أجؿ.. أـ دياب.. طالما أنؾ ىجرتيا منذ سنيف.. كطالما أنيا بمحكميا -

 كشحكميا لـ تعد صالحة كامرأة.. طمقيا يصبح لديؾ شاغر لسكزاف.. 
لػ.. لػ.. كف.. أـ.. دياب!؟ ردد بكثير مف التعثر ككأنما عاد لو العي الذم -

 منو.. إنيا.. رفيقة العمر..  طالما عانى
رفيقة العمر.. غير رفيقة العمر.. المسألة ال تعنيني.. تسألني عف الحؿ، -

ىذا ىك الحؿ.. ثـ ابتعد مسرعان، تاركان أبا دياب في بحراف مف الحيرة. عمى ميؿ 
اجتاز أبك دياب البيك الكبير، عمى ميؿ سار الممر الطكيؿ إلى الباب الخارجي، 

ي رأسو أمكاج تتبلطـ "حقان.. ما الفائدة مف أـ دياب كقد كبرت كىرمت"؟ فاألفكار ف
كاف صكت في داخمو يقكؿ بسخرية كامتعاض "الثكب إذا عتؽ خمعتو، الحذاء إذا 

 بمي ألقيتو، فمماذا ال يصح ذلؾ عمى امرأة عتيقة بالية لـ تعد تنفع في شيء؟" 
ثـ يقمع بيا دكف أف يحدد  كاف الصكت يتساءؿ كأبك دياب يدير السيارة بنفسو

 كجيتو بعد". 
لكنيا شريكة حياتؾ، عاشت معؾ السراء كالضراء، حممتؾ فقيران محركمان 
معدمان.. أنجبت لؾ األكالد فكيؼ ترمي بيا إلى الشارع؟" ردد صكت آخر في 
داخمو بكثير مف الغضب كاالستياء "ما فات مات.. كالمرء ابف حاضره.. ىي 

ي.. لكف ماذا عنيا اآلف؟ ىي شيء ببل قيمة، ببل نفع، كانت كذلؾ في الماض
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كلماذا يبقى لديؾ شيء ببل قيمة كال نفع؟ لماذا تبقييا عبئان عمى كاىمؾ؟ طمقيا يا 
رجؿ.. طمقيا". كأحس بيديو تكجياف مقكد السيارة نحك شقة الحكاكير تمؾ التي 

 عادت عميو مف صفقة العمر األكلى: ليمة القدر. 
تقبمتو أـ دياب. بجرميا العظيـ كابتسامتيا اليادئة ثـ قادتو إلى عند الباب اس

غرفة الجمكس كفي عينييا لمعة استغراب.. لـ يكف مف عادتو أف يأتي إلييا في 
 الميؿ أك دكف اتصاؿ ىاتفي، فمماذا جاء؟ 

اسمعي أـ دياب، بدأ الزكج كقد جمس قبالة امرأتو، كفي ذىنو أف يتكصؿ -
 تفاؽ، ال يمكت فيو الذئب كال يفنى الغنـ.. معيا إلى نكع مف اال

أنا أسمع.. ردت الزكجة كقد أحست برائحة الخطر، فانكمش شيء ما في -
 داخميا. 
ألنؾ رفيقة عمرم كشريكة حياتي.. ظممت طكاؿ ىذه المدة حريصان عميؾ.. -

 لكني اآلف مضطر. أريد أف أتزكج مف جديد.. 
 ف؟ تتزكج؟ ألـ تشبعؾ ثبلث نساء حتى اآل-
أـ دياب.. أنا ال أتزكج مف أجؿ نفسي.. صدقيني.. ال.. أنا اآلف، بحمد -

اهلل، رجؿ غني، أمبلكي كثيرة كأمكالي طائمة ال بد ليا مف ذرية كبيرة.. أنا أريد 
المزيد مف األكالد أـ دياب.. أريد عشيرة مف األكالد.. كأنت.. كما تعمميف، لـ 

 ج امرأة فتية أكثر بيا ذريتي؟ تعكدم صالحة لذلؾ.. فمماذا ال أتزك 
 حسف.. تزكج.. مف يمنعؾ؟ -
يمنعني أنكف أربع عمى عصمتي.. فقمت.. كتمجمج أبك دياب في حاؿ مف -

 العي منعتو مف المتابعة. 
 ما.. ماذا قمت؟ ما المطمكب مني؟ أنجدتو المرأة كقد أشفقت عميو. -
جؿ.. فقط.. قمت.. نبقي كؿ شيء عمى حالو.. نبقي كؿ شيء، كرر الر -

القضية شكمية.. يعني.. أـ دياب تبقيف أنت في بيتؾ.. سيدة بيتؾ.. كؿ شيء في 
 خدمتؾ لكف، إسميان.. شكميان.. أطمقؾ!!

تطمقني!؟ ىتفت باستغراب كامتعاض شديديف: يا حيؼ عميؾ يا أبا دياب!! -
 يا خسارة تخكف عشرة العمر!! الخبز كالممح!! 

 عميؾ شيء.. بيتؾ.. نفقاتؾ.. عزؾ.. كؿأـ دياب!! قمت لؾ لف يختمؼ -
 شيء سيبقى عمى حالو كأكثر. 

غمطاف أبا دياب.. غمطاف.. إف كنت تظف أنؾ قادر أف تضحؾ عمي أنت -
 غمطاف.. صحيح.. أنا لـ أتعمـ في المدارس لكنني أعرؼ كؿ شيء.. 
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ال.. ال تنفعمي.. أـ دياب!!! قاطعيا مسرعان أنا أريد أف أتفؽ معؾ بيدكء، -
 ببل غضب.. كنبقيي ذلؾ سران بيننا ال يدرم بو أحد.. 

غمطاف.. الطبلؽ ال يككف سران.. بؿ يجب أف يعمف كأف يسجؿ.. كالطالؽ -
يحـر عمييا طعاـ مطمقيا، فراشو، بيتو، مالو، فكيؼ تريدني أف أرضى بذلؾ؟ 

 أتظنني دكف كرامة؟
افقي أـ أسجؿ لؾ البيت باسمؾ.. أضع لؾ رصيدان في المصرؼ.. فقط ك -

 دياب.. أنا ال أريد أف أخسرؾ.. 
طبعان!! ال تريد!! مف يطبخ لؾ المجدرة بالعدس إذا اشتقت إلييا؟ مف -

ينظؼ لؾ الرؤكس كالمقادـ كيقدميا لؾ؟ مف يصنع لؾ السجؽ؟ زكجاتؾ النايمكف 
ال يعرفف ذلؾ كمو.. أك ربما تشمئز منو نفكسيف.. فتتصؿ.. أـ دياب.. أريد طبؽ 

مشتاؽ ألكمة رؤكس.. كاآلف تريد أف تطمقني.. أال تخجؿ مف نفسؾ يا  سجؽ.. أنا
 رجؿ؟ أال تستحيي؟ 

أخفضي صكتؾ أـ دياب.. اخفضي صكتؾ، قاؿ الرجؿ كىك يتمفت خشية -
 أف تككف الخادمة الفمبينية قد سمعت صكتيا ذاؾ الذم راح يعمك كيعمك.. 

كتيا قميبلن، ال، كؿ شيء إال كرامتي.. عادت إلى الرد كقد خفضت ص-
تأكمني لحمان كترميني عظمان..؟ ال!! كألؼ ال!! أنا التي تحممت فقرؾ كجكعؾ، 
ذا رضيت لف  غبلظتؾ كحرمانؾ.. تطمقني حيف تثرم.. ال.. ال.. أنا لف أرضى كا 
يرضى أكالدم.. سأحرضيـ جميعان ضدؾ.. سأجعميـ ينتقمكف. "حقان.. األكالد.." 

يا، حانيا رأسو، محاكالن أف يصـ أذنيو عما فكر أبك دياب كىك يشيح بنظره عن
كانت ترغي بو كتزبد "أنا لـ أفكر بيـ؟! ترل أيرضكف أف أطمؽ أميـ؟ ماذا سيفعؿ 
دياب؟ كـ سيغضب فيد؟ ال.. ال.. ابعد عف الشر يا رجؿ.. فبل أحد يضمف أكالدان 
ك تحرضيـ عميؾ أميـ.."  كدكف أف يرفع ناظريو إلييا، دكف أف يمتفت، خرج أب

 دياب ال يمكم عمى شيء.. 
كاببلن مف المطر انيمرت الدمكع مف عينييا كقد خرج الزكج. كؿ تمؾ القكة 
كالتماسؾ انفرط عقدىما ما اف انطبؽ الباب خمفو "الغادر الخائف.. لـ يكفو كؿ ما 
فعؿ بي.. لـ تشبعو أكلئؾ النساء كميف.. يريد أف يتزكج.. يريد أيضان أف يرميني 

كأسرعت إلى الياتؼ.. ىي بحاجة لمف تحدثو.. لمف تنفث لو عما  في الشارع"،
 في صدرىا مف براكيف!!

 سمكل!! أيف شاىة؟ سألت أـ دياب كىي تكفكؼ دمكعيا. -
شاىة سافرت منذ األمس.. ألـ تقؿ لؾ؟ ردت الشريكة التي كانت تيـ -

 بإقفاؿ المحؿ حيف رف الياتؼ. 
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الت لسمكل كىي تدعي المعرفة درءان آ.. آ.. صحيح.. لعف اهلل النسياف.. ق-
 لمشماتة، أجؿ.. ىي قالت لي.. لكف الكبر عبر يا بنتي.. لقد نسيت.. 

أغمقت األـ الياتؼ، ثـ راحت تذرع الغرفة جيئة كذىابان "أم تفكؾ ىذا؟ أم 
انحبلؿ؟ أكصؿ بيا األمر أف تسافر دكف أف تخبرني؟ ترحؿ دكف كممة كداع!؟" 

ي رأسيا كقد زادتيا قيران عمى قير.. كانت شاىة، مذ راحت األفكار تتضارب ف
فتحت محؿ المبلبس قد بدأت تسافر.. إلى لندف، باريس، ركما.. تسافر كحيدة 
أحيانان كأحيانان مع شريكتيا سمكل لكنيا كانت تخبرىا دائمان.. لكف مذ بدأت عمميا 

. تسافر دائمان، اآلخر: استيراد الخادمات بدأ سمككيا يتغير.. ىي مشغكلة دائمان.
إلى عماف، بيركت، القاىرة كأحيانان إلى سيرلنكا، تايبلند، الفمبيف، ككانت األـ تزداد 
دىشة كاستغرابان.. مف كاف يظف أف يطمع مف فتاة كشاىة شيء كيذا؟ مف كاف 
يحسب أف تمؾ القطة المغمضة ستصبح أبرع مف الرجاؿ، أقكل منيـ في عالـ 

بان لممغامرة؟ بمف تتصؿ؟ كيؼ تتصؿ؟ ال أحد يدرم.. الماؿ كالتجارة كأكثرىـ ح
، نادران ما  لكنيا تأتي بعشرات الخادمات كؿ شير، بؿ ربما بالمئات.. شاىة كتـك
تتحدث عف أعماليا، لكف مف الكاضح أنيا تربح، سمكل تحب التفاخر فتفمت منيا 

بؿ يزيد مف كممة ىنا، كممة ىناؾ، كأـ دياب تستنتج.. لكف ذلؾ كمو ال يرضييا.. 
 قمقيا.. 

"آه!! المعنة عمى الماؿ!! المعنة عمى الطمع مشتت الشمؿ كمفرؽ األحبة 
"ىكذا كانت تردد كىي تطمؽ الزفرة تمك الزفرة فالمصيبة كبيرة. إف طمقيا أبك دياب 
سيشمت بيا الناس جميعان، ستنزؿ أسفؿ السافميف كلف يككف ليا كجو بعد ذاؾ 

شاىة ىنا لحدثتيا.. لك كاف دياب.. فيد.. أميرة.. لكنيـ تقابؿ بو أحدان. لك كانت 
جميعان مسافركف.. كؿ منيـ في بمد.. شاىة في شرقي األرض، أميرة في غربييا.. 
دياب كفيد ال تعمـ أيف أراضييما.. ىي كحيدة.. بيتيا الكبير مكحش.. ال ترل منو 

ىمكميا؟ مف  إال جدرانان كالحة.. شقاء حط بكمكمو عمى صدرىا.. فممف تنفث
 يشاركيا أحزانيا؟ 

 رنات الياتؼ كحدىا جعمتيا تتكقؼ عف ذرع الغرفة كالتساؤؿ.. 
 ألك.. مف..؟ أميرة؟ كشيقت األـ شيقة الغريؽ الذم أمسؾ بيد منقذه. -
أجؿ!! أميرة.. كيؼ صحتؾ؟ كيؼ أحكالؾ؟ ردت أميرة مف الطرؼ اآلخر -

 لمخط ككأنما ىي في عجمة مف أمرىا.. 
بالكيؿ.. يا أميرة.. تعالي شكفي ىذه المصيبة.. بدأت األـ كقد  أحكالي-

 .  كجدت المتنفس، نافثة البنتيا البعيدة، كؿ ما يثقؿ صدرىا مف ىمـك
 معقكؿ؟ أبي يفكر بيذه الطريقة؟ -
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بؿ قكلي ىك ال يفكر أبدان.. أعمتو النساء.. لـ تعد تشبعو أربع.. يريد -
ف ليأخذ ما يشاء، أنا لـ أمنعو كلف أمنعو.. خمسيف كستيف مثؿ ىاركف الرشيد، لك

ال أريد منو إال أف يحفظ ماء كجيي.. يبقي عمى البقية الباقية مف كرامتي.. فبل 
 يبيدلني آخر العمر.. 

ال.. ال.. ماعاش مف يبيدلؾ يا أمي. أنت في الحفظ كالصكف.. كمنا نفديؾ -
 بأركاحنا.. 

. تعالي.. انظرم إلي تجديني أىرب كمكـ!؟ مف كمكـ يا أميرة؟ بؿ أيف أنتـ.-
ىنا كىناؾ بحثان عف فمذات كبدم لكف عبثان.. أضرب يدم عمى دياب فبل أجده.. 
عمى فيد فتطمع في اليكاء.. شاىة غائبة.. أنت بعيدة.. كأنا ىنا.. بيف أربعة 
حيطاف.. ال كلد كال تمد.. ال زكج كال أب.. أنا مسكينة.. أميرة.. أنا تعيسة.. كحتى 

مكت حزينة.. كمف جديد انيمرت دمكعيا كاببلن مف المطر، عمى البعد رأتو أميرة ال
بعيني االبنة المشفقة فمـ تممؾ إال أف تغركرؽ عيناىا بالدمكع "حقان ماذا جنت ىذه 

 األـ بعد أف جاءىا الماؿ كىبطت عمييا الثركة"؟ 
 أماه.. اىدئي.. أرجكؾ.. كفكفي دمكعؾ.. دعينا نتفاىـ.. -
 ماذا نتفاىـ كأبكؾ راكب رأسو، يريد تطميقي؟عمى -
لف أدعو يفعؿ ذلؾ.. سأتصؿ بو اآلف.. فقط اىدئي، ظمي قكية متماسكة -

 كما عيدناؾ.. 
قكية!! متماسكة!! كيؼ كمطرقة الخيانة تحطـ كؿ قكة!؟ تدمر كؿ -

 تماسؾ!؟ 
ال عميؾ.. فقط عديني أف ال تتركي البيت ميما جرل.. أف تظمي الصامدة -

ما صار.. لكف األـ لـ تع.. كاف الخكؼ قد انغرس عميقان في قمبيا، فالسكط مي
الذم يمكح بو الرجؿ لممرأة دائمان، كاف قد كقع عمى ظيرىا.. ككاف كقعان مكجعان".. 
 بعد ىذا العمر، تريد طبلقي؟ أم خائف أنت يا سيفك؟ أم غادر يا حديث النعمة". 

عديني كما قمت لؾ. ىذا بيت  أمي.. أنا أكممؾ.. ردم عمي أرجكًؾ..-
العائمة.. ىذا بيتؾ فبل تتركيو.. ميما حدث ال تتركيو.. مف أجمي.. مف أجؿ 

 أكالدؾ ال تتركيو.. 
 حسف.. أعدؾ.. قالت أخيران كىي تزفر. -
 كأنا سأتصؿ بو اآلف.. -
 لف تجديو.. -
 إذف.. أتصرؼ، أتصؿ بعمي مصباح.. أدعو ىك يتكلى الميمة.. -
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أميرة سماعة الياتؼ أحست أف أعصابيا أكثر انشدادان كتكتران حيف أطبقت 
مف جمد في ليمة قارسة. "كارثة!!" راحت تردد لنفسيا كىي تسير نحك النافذة تفتحيا 
لتشـ بعض اليكاء.. فأخبار الكطف خانقة "الفساد، االنحبلؿ، التفكؾ" ىكذا كاف 

ترل الفساد المستشرم عميا مصباح قد بدأ رسالتو ليا آخر مرة.. كىا ىي ذم 
 يصؿ إلى عقر دارىا، ييدد الرابطة الزكجية المقدسة التي كانت تربط أميا كأباىا. 
لحظات ظمت أميرة خارجة برأسيا مف النافذة ثـ أسرعت مف جديد إلى 
الياتؼ. دقت األرقاـ التي تعرفيا كميا لكنيا لـ تجده.. النادم، المكتب، المميى، 

كلى، الثانية، الثالثة، لكف عبثان، ىك غائب فزفرت كىي تدؽ المطعـ، بيت المرأة األ
 رقمان جديدان. 

ألك، عمي مصباح، ىتفت أميرة فرحة كقد جاءىا صكتو صدل ينعش -
 النفس. 
أميرة!؟ كيؼ صحتؾ؟ طمئنيني.. رد العـ بفرح أكبر..فابنة أخيو، البرعـ -

 نعة. الذم كاف صغيران، تفتح كىا ىك عمى كشؾ أف يصبح ثمرة يا
 أنا بخير.. لكف أمي ليست بخير.. أبي ييددىا بالطبلؽ.. -
 شيء طبيعي أميرة.. فمماذا تستغربيف؟ تمؾ المقدمات تكصؿ ليذه النتائج.. -
لكف معقكؿ؟ بعد ىذا العمر يرمييا عمى الرصيؼ.. ىذا ظمـ يا عمي.. ىذا -
 بيتاف.. 
يسمطو عمى عنؽ كمف قاؿ غير ذلؾ؟ القكانيف كضعت في يد الرجؿ سيفان -

المرأة.. الطبلؽ.. يطمؽ متى يشاء. الزكاج يتزكج متى يشاء.. أليس الرجؿ ىك 
الذم يسف القكانيف؟! إذف.. كيؼ يسف قانكنان ليس في صالحو؟ لكف كيؼ فطف ليا 

 بعد ىذه السنيف؟ 
 يريد أف يتزكج امرأة خامسة. -
يف يعانكف عقد مسكيف.. قاؿ العـ كىك يتنيد، بؿ كميـ مساكيف ىؤالء الذ-

الكبت كالحرماف.. شيئاف ال يشبعكف منيما: الماؿ كالنساء.. إف صار لدل كاحدىـ 
ف صار عشرة طمع بالعشريف.. كىكذا..  مميكف جرل الىثان كراء المميكنيف كا 
النساء!! يريد أف يستحكذ عمى كؿ مف يرل مف النساء.. كىٌف ال ينتييف. تغيب 

،  سمراء فتظير شقراء، تركح طكيمة فتأتي قصيرة ككميف يغريف المكبكت المحرـك
يجعمنو يميث كراءىف.. إنو جنكف التممؾ.. تمؾ الرغبة المسعكرة في أف يضعكا 

 أيدييـ عمى كؿ شيء. 
 لكف.. عمينا أف نتدخؿ.. يجب أف نمنعو مف ذلؾ.. -
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 كيؼ؟ كمف يستطيع..؟ -
ما حدث  أنت.. أخكه الذم يسمع منو.. قالت ككأنما غاب عف ذىنيا كؿ-

 مف تطكرات. 
أنا؟ قاطعيا عميا عبر الياتؼ ىازان رأسو متنيدان.. كاف زماف، أميرة.. -

يسمع مني كيطيعني.. لكف، كقد أصبح الدكتكر سيؼ الديف، كيؼ يسمع مني؟ 
دارة األعماؿ؟ أال  تصكرم.. ال يفؾ الحرؼ إال بالكاد يصبح دكتكران في االقتصاد كا 

ثمف طعامو يصبح مميكنيران بؿ ربما مميارديران.. أال  يطؽ عقمو؟ رجؿ لـ يكف يممؾ
يصاب بالبارانكيا؟ صدقيني أميرة ىؤالء جميعان مصابكف بجنكف العظمة.. طقت 
عقكليـ.. لقد أعطاىـ الكاقع أكثر بكثير مما كانكا يحممكف.. فمـ يعكدكا يصدقكف. 

يجكد الزماف ىـ في نظر أنفسيـ عباقرة عصرىـ.. النكابغ المتفردكف الذيف ال 
بمثميـ. إنو جنكف العظمة المطبؽ أميرة.. كمف كاف مصابان بو ال تستطيعيف أف 

 تقنعيو بشيء.. بؿ يصبح مصمتان حيالؾ كصخرة ممساء.. 
مع ذلؾ، عمينا أف نحاكؿ.. قالت بنكع مف التراجع كقد تذكرت كؿ شيء، -

ة التي خسرت أرجكؾ أف تحاكؿ.. ليس مف أجمي.. بؿ مف أجؿ تمؾ األـ المسكين
كؿ شيء فيؿ تخسر مبلذىا األخير؟.. أرجكؾ.. عماه.. اتصؿ بو.. اذىب إليو.. 

 حاكؿ عمى األقؿ.. 
كلـ تدعو أميرة إال كقد كعدىا بالمحاكلة.. كانت أميرة تعمـ أنو سيفي لكنيا 
ليست عمى يقيف مف النتيجة.. لقد تذكرت جيدان أف أباىا شؽ عصا الطاعة منذ 

الحمؿ المسكيف الذم كاف يمجأ في كؿ مممة إلى أخيو لـ يعد  زمف طكيؿ.. ذلؾ
يعترؼ بأخيو.. كلماذا يعترؼ؟؟ ىك لـ يعد بحاجة إليو.. الماؿ بات كافران، الجاه، 
بؿ حتى شيادة الدكتكراه.. فمماذا يرل مصباح نفسو عميو؟" كاأسفاه!! لقد عيركا 

يو سيؼ الديف لمدكتكراه" لـ حتى العمـ!!" كتب ليا عميا ذات يـك كقد سمع بنيؿ أخ
يكفركا حتى ىذه القدس القدكس فمطخكه بأقذارىـ، حكلكه إلى سمعة تباع كتشرل!! 

 كاحسرتاه عمى عالـ لـ يبؽ فيو مف المقدسات شيء!!" 
كانت أميرة مذ جاءت باريس، قد حافظت عمى عادة المراسمة. فكمما ضاقت 

سكت القمـ كالكرؽ كدبجت رسالة.. بيا دكائر الغربة كاشتد حنينيا إلى الكطف أم
كانت تكتب ألخييا فيد، البنة عميا نكر، البف عميا مأمكف، لبعض صديقاتيا 
مف أياـ الجامعة، لكف أكثر مف كانت تكتب لو ىك عميا مصباح.. كانت تبثو 
أفكارىا كىمكميا، تصارحو بكؿ شيء يشغؿ باليا في باريس الحضارة، ككاف يرد 

ارات تيدييا سكاء السبيؿ، تعكد إلييا كمما أحست بالكحدة عمييا برسائؿ ىي من
 فتؤنسيا، بالغربة، فتجد فييا اإللؼ.. 
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جمست أميرة إلى طاكلتيا.. مف الدرج األكؿ أخرجت رسالة.. يحدثيا فييا 
عميا عف مسألة اإليماف ككيؼ تدرج اإلنساف في إيمانو، حسب المراحؿ 

 ـ كعبادتو إلى اإليماف بالعقؿ.. الحضارية لئلنسانية مف اإليماف بالطكط
، "يقكؿ العـ في رسالتو "عبد اإلنساف الشجرة، ألنيا تعطيو النار،  "ذات يـك
الثكر ألنو رمز القكة، النير ألنو يعطيو الماء، سر الحياة، بؿ إف الينكد الحمر في 
أمريكا كانكا يعبدكف الفاصكلياء ألنيا غذاؤىـ األساسي كسبب بقائيـ، العرب 

كا أكثانيـ مف تمر.. بعد ذاؾ ارتقى اإلنساف بنظره إلى السماء فعبد الزىرة صنع
كالقمر كالشمس ألنو رأل فييا النكر كالدؼء، كالنكر كالدؼء ىما الحياة.. ثـ 
جاءت مرحمة أخرل أدرؾ فييا اإلنساف أنو بحاجة لمقيـ.. كأف مف يجسد القيـ 

مف الميتافيزيؾ كالغيب خارج  ينبغي أف يككف إليا كاحدان أحدان. فصنع عالمان 
المحسكس كالمادة. أخيران تعب اإلنساف مف التخبط في عالـ الميتافيزيؾ كالغيب.. 
جذبتو المادة كالمحسكس فيبط مف السماء إلى األرض، كىكذا، جاءت مرحمة 
العقؿ كالعمـ.. كظير اإليماف بالعقؿ كحده كالعمـ كحده طريقان سديدان لئلنساف. 

األرضية بنظرؾ اآلف تجدم البشر يتكزعكف عمى ىذه المراحؿ  امسحي الكرة
الحضارية كميا كعمى أصناؼ اإليماف كميا.. كالسؤاؿ.. في أية مرحمة حضارية 

 أنت؟ إذف يككف إيمانؾ" 
حيف جاءت تمؾ الرسالة حمت لغزان كبيران كاف يحيرىا.. اطمأنت نفسيا بعد 

 .. كبالتالي إلى أم إيماف.. ذلؾ.. ىي تعمـ إلى أية مرحمة حضارية تنتمي
مف درج آخر أخرجت رسالة أخرل، تحدثيا عف الجبر كاالختيار جكابان عمى 

 سؤاؿ كجيتو إليو.. 
"أميرة، نحف في طبيعة عاقمة: الكردة، الشجرة، النممة، الفيؿ.. كؿ ما فييا 
ال كيؼ لمكردة أف تنتظ ـ عاقؿ، ألف كؿ ما في الطبيعة بنظاـ ككؿ شيء بقانكف، كا 

بشكؿ معيف، يككف ليا عطر معيف، كتعيش عمران معينان. ىذا النظاـ، ىذا القانكف 
ىك سر األسرار، ككؿ ما في الطبيعة يخضع لذلؾ السر.. أجؿ.. أميرة.. نحف 
أسرل القكانيف كالنظـ، لكف ثمة مف يسأؿ: ىؿ ىناؾ مٌقكنف؟ منظـ، أم: كاضع 

ذا كاف المقكنف المنظـ مكجكدان فكيؼ  لتمؾ القكانيف كالنظـ، أـ أنيا كجدت بذاتيا؟ كا 
كجد؟ كمف أكجده؟ ذاؾ ىك السؤاؿ ككؿ سؤاؿ مشركع.. كلعدـ كجكد جكاب ظير 
ىناؾ مف يقكؿ اف كؿ نظاـ ىك ذاتي المنشأ، داخمي المصدر ال يأتي مف خارج 
كال يفرض مف غير.. الذرة الصغيرة ليا نظاميا الداخمي الخاص، اليكتركنات، 

يرباء كمغناطيس، جاذبية كنابذية إلى درجة تصنع مف نفسيا عالمان نيكتركنات، ك
قائمان بذاتو، فكيؼ ال يككف كؿ ما في الطبيعة كذلؾ؟ الشككة، النخمة، الطائر، 

 الحصاف، السمكة، اإلنساف، بؿ الككف كمو بمجراتو كشمكسو؟ 
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ذلؾ أما الجبر كاالختيار، فأنا أقكؿ لؾ، إزاء كؿ قانكف نحف في حالة جبر، 
أننا مجبركف أف نسير كفؽ ذلؾ القانكف مرغمكف عمى الخضكع لو: الجاذبية، 
التغير، الزماف، قكانيف الفيزياء، الكيمياء، السمع، البصر، كميا يخضع ليا اإلنساف 
كال يستطيع الخركج عنيا.. إذف.. ىك مجمؿ ىذه الحالة المقكننة.. كؿ يتألؼ مف 

كع أجزائو فقط أـ فيو شيء آخر غير أجزاء مقكننة، لكف ىؿ الكؿ ىك مجم
أجزائو..؟ ىذا الشيء اآلخر بالحقيقة، ىك الحرية التي يتجاكز بيا اإلنساف قكانيف 
الجبر كاإلكراه.. الحرية نفسيا، أميرة، ىك ذلؾ الفائض عف تمؾ األجزاء كميا، 
 الناتج عف اندماجيا تمامان كما ىي الحرارة كالنكر ناتج اندماج الييدركجيف أك
انشطار الذرة.. ىذه الحرية ىي التي تعطي لئلنساف إنسانيتو، تيبو القدرة عمى 

 االختيار، تجعؿ منو كائنان خبلقان مبدعان". 
"يا إليي!! ما أفيـ ىذا الرجؿ؟" تمتمت لنفسيا كىي تنيض مف جديد إلى 
النافذة حيث كاف باستطاعتيا أف تستنشؽ ىكاء الخريؼ كىك يمر بنير السيف 

رطكبة كبركدة.. إلى اليميف كاتدرائية نكترداـ تقبع ساكنة في الميؿ، ال  فيزداد
أجراس تدؽ كال ازدحاـ مصميف.. إلى اليسار برج إيفؿ بأنكاره المشعشعة ال ليككف 

 منارة تيدم الضاليف، بؿ نذيران يبعد طائرات المسافريف. 
باريس كاف رغـ بعده كاف عميا مصباح معيا دائمان، طكاؿ سنييا األربع في 

ال يغيب عنيا، فيي تحدثو في الياتؼ، تكتب لو الرسائؿ، تستشيره في كؿ شاردة 
ككاردة، حتى قصة جاف أخبرتو بيا، طالبة رأيو.. فالرجؿ الذم جف استغرابان حيف 
كجدىا عذراء أصر عمى أف يتابع معيا، يريد أف يعرؼ لغز الفتاة التي تدرس 

 عقمية بدكية ما تزاؿ تعيش في الصحراء..  دكتكراه في عمـ األدكية كىي تحمؿ
قاؿ ليا "أتزكجؾ، إف كانت تمؾ عقدتؾ" لكنيا لـ تجبو، رغـ أنيا كانت تعمـ 
مف قبؿ ما تريد كرغـ قرارىا بعدـ الزكاج مف أجنبي، إال أنيا بدت مزعزعة قميبلن، 
. أىك عرض الزكاج الذم يزعزع كؿ فتاة؟ ىي ال تدرم، فكتبت إلى عميا تستشيره

"أنا لست كاقعة في غراـ جاف كليس ما بيننا حبان كحب قيس كليمى، "كتبت لو إذ 
ذاؾ، لكف عميا كاف كاضحان كؿ الكضكح "أميرة، يا بنتي "أجابيا" الزكاج التزاـ 
كىك بالنسبة لممرأة انسبلخ كتبعية.. تككف المرأة قبؿ الزكاج شيئان لكف بعده تصبح 

كأىميا، تنفصؿ عنيـ لتتبع زكجيا الجديد كتمبس شيئان آخر. ىي تنسمخ عف بيتيا 
جمده، فيؿ أنت مستعدة لبلنسبلخ عف أىمؾ ككطنؾ؟ ماضيؾ كجذكرؾ كميا.. 
لتتبعي جاف؟ الرجؿ فرنسي كىذا يعني أنؾ ستمتزميف بو كتتخميف عف كؿ ما تمتيف 
لو، فيؿ باستطاعتؾ ذلؾ؟ أكالدؾ سيككنكف فرنسييف.. كطنؾ فرنسا.. لغتؾ 

، فيؿ تريديف ذلؾ؟ أنا ال أنصحؾ بو، خاصة كأنا أعمـ أنؾ ذىبت إلى الفرنسية
فرنسا لكي تكسبي المعرفة كالعمـ كتعكدم بيما إلى الكطف تقدميف لو الخير كالفائدة 
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كتضعيف لبنة في مدماؾ حضارتو كتقدمو.. ذلؾ كاف ىدفؾ.. فيؿ تغير؟ ىؿ 
ديبلن لكؿ ما كنت أصبح كؿ ىدؼ لؾ في الحياة ىك الرجؿ؟ ىؿ صار الزكاج ب

 تحمميف بو كتطمحيف لو؟". 
يكمذاؾ خجمت أميرة مف نفسيا، ابتعدت عف جاف ككميا شعكر أنو ما مف 
شيء يمكف أف يككف بديبلن عف األىؿ كالكطف. ما مف رجؿ يمكف أف يمغي 
أحبلميا كطمكحاتيا.. كانت عمى ثقة بأف المرء بأىمو ككطنو، يبتعد عنيما 

كز الذم يضع قدمو عميو باطمئناف كيمقى الراحة فيو كاألماف. كيغترب فيفتقد المرت
عميا عمى حؽ، الزكاج بالنسبة لممرأة مختمؼ، زمبلؤىا مف الشباف يتزكجكف 
فرنسيات لكف ماذا يعني ذلؾ؟ الفرنسية تتبعو إلى الكطف، أما ىي فينبغي أف تتبع 

كميا؟ إف أحبت الرجؿ كتبقى معو في غير الكطف. إذف، لـ ال يككف رجبلن مف ق
عربيان تزكجتو كعادا كبلىما إلى الكطف.. كذات يـك جاء.. عرفيا إليو ابف عميا 
أميف، حنطيان مائبلن إلى السمرة، فاحـ الشعر، أسكد العينيف، في محياه الكثير مف 
الركمانسية كالحب.. بؿ ىك يحمؿ كؿ مكاصفات الرجؿ الذم تحمـ بو المرأة، لكف 

تمامان، اكتشفت أنو متزكج كلو أربعة أكالد، ماذا تفعؿ بو؟  قبؿ أف تقع في غرامو
عبلقة عابرة؟ ال، ىي ال تريد ذلؾ، تككف زكجة ثانية؟ أيضان، مستحيؿ.. كمف 
جديد، ابتعدت بعد أف أصابيا نكع مف اإلحباط "أيف أجد الرجؿ المناسب؟" "في 

"فبل تتعجمي..  الكطف تجدينو" أجابيا عميا في رسالة أفضت لو فييا بكؿ شيء.."
كؿ شيء يمكف أف يقـك عمى عجؿ.. إال الزكاج.. إنو أكثر ما في الدنيا حاجة 
إلى التريث كالتفكير" أميرة مقتنعة بذلؾ دراستيا تشغميا، عمميا يستيمؾ منيا كقتيا 
كمو فمماذا التفكير بالرجؿ كالزكاج؟ ال، ال، بإمكانيما االنتظار.. عشريف شيران فقط 

ظار.. تعكد بعدىا إلى الكطف كىي تحمؿ شيادة الدكتكراه" أكه يا رب!!  يمكنيا االنت
أيف شردت؟" قالت لنفسيا كىي تسرع مف جديد إلى الياتؼ.. ينبغي أف أتصؿ 

 بدياب.. بفيد.. ينبغي أف نحؿ مشكمة أبي كأمي قبؿ أف تتفاقـ". 
سمدكرؼ ستة، أربعة، ثمانية، صفر، ثبلثة، اثناف.. دقت أميرة رقـ دياب في د

كىي تأمؿ أف تجده.. لكف الياتؼ رف طكيبلن دكف أف يرد أحد "ال شؾ أنو في 
مكاف ما يسكر كيميك.. آه.. منؾ.. أييا الرجؿ العابث.. أنا بأمس الحاجة إليؾ، 
فكيؼ أجدؾ؟ "كانت أميرة تمتـ لنفسيا كىي تضع السماعة ثـ تطرؽ برأسيا متفكرة 

 ميمكمة. 
ضان بالنسبة إلييا كأكثرىا إثارة لمحيرة، فيك سندباد كاف دياب أشد األلغاز غمك 

متنقؿ عمى بساط ريح ال يفتأ يغرب بو كيشرؽ.. تبحث عنو في دمشؽ فتجده في 
لندف، تسأؿ عنو في صكفيا فتمقاه في فرانكفكرت. كيؼ بنى لنفسو تمؾ الشبكة 

حطات. الكاسعة مف العبلقات؟ أميرة ال تدرم. في كؿ ببلد لو محطة إف لـ يكف م
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أصدقاء، رجاؿ، نساء، كىك يبذخ كيبذر. الماؿ لديو بات متاعان تافيان، يطأه بنعمو 
كما يطأ الرمؿ، ينثره ىنا كىناؾ كما ينثر ذرات الممح!! مف أيف يأتي بو؟ ال أحد 
يدرم.. ىك يقكؿ إنيا تجارة السيارات.. لكف تجارة السيارات ال تدر تمؾ األرباح 

الشبح، حاشيتو التي ال تفارقو كىك يبذر -ارتو المرسيدس كميا. لباسو الفاخر، سي
عمييا كيسرؼ، الفنادؽ الفخمة التي ينزؿ فييا، المكائد العامرة التي يقيميا، كميا 
تدؿ عمى أف لديو معينان ال ينضب مف الماؿ، بئر بتركؿ غزير الدفؽ.. بؿ ىك في 

 كثير مف األحياف يبز أمراء البتركؿ في إسرافو.. 
يمة دعاىا إلى المكالف ركج ككاف في طريقو مف السكيد إلى الكطف. ذات ل

ليمة كاحدة كاف سيقضي في باريس، ككاف يريد رؤيتيا. ذىبت معو بصحبة ابف 
عميا أميف كزكجتو كاثنيف مف حاشيتو نفسيا. ستة عمى المائدة، تعشكا، شربكا، 

اف عمى المائدة ستة شاىدكا البرنامج الفني.. لكف لـ تأت الساعة الرابعة حتى ك
عشر. لـ تكف تمر فنانة إال كيدعكىا لكأس شمبانيا، لـ يكف يعجب بامرأة عمى 
طاكلة أخرل، إال كيشير ليا بالمجيء، كحيف جاء الحساب فتحت أميرة عينييا 
دىشة: عشركف ألؼ فرنؾ فرنسي!؟ لكف ديبك ألقى بيا عمى الطاكلة كما يمقي 

نثر بضعة آالؼ أخرل عمى الندؿ كالفنانات  بأكراؽ تالفة في سمة ميمبلت ثـ
 المكاتي كف يعرفف جيدان مف أيف تؤكؿ أكتاؼ أمراء البتركؿ. 

ابف عميا أميف، ميندس الككمبيكتر، كاف ينظر إليو كىك فاغر فمو دىشة، 
زكجتو كانت كذلؾ ثـ لـ تستطع منع نفسيا مف التساؤؿ: "مف أيف كؿ ىذا الماؿ؟" 

جابتيا؟ دياب لغز محير، أميرة تحاكؿ حمو لكنيا ال لكف مف تراه يستطيع إ
 تستطيع.. فما ينفقو دياب شيء يفكؽ ما يتصكره العقؿ... 

ذات مرة، ركل ليا، كىما في مطعـ برج إيفؿ نفسو، كبكؿ زىك كتفاخر كيؼ 
دفع المرأة ألمانية خمسيف ألؼ مارؾ لكي يناليا.. "امرأة فارعة الطكؿ بارعة 

كميـ مف عؿ فأردت أف أكسر رأسيا، أمرغ أنفيا في التراب..  الجماؿ تنظر لمناس
كما الذم يفعؿ ذلؾ؟ الماؿ.. "كاف يحدثيا منتفخ الصدر، منفكش الريش كطاكس 
يستعرض جمالو" إم، كماذا جرل؟" سألتو باندىاش "انتصر الماؿ، عرضت عمييا 

الخمسيف  في البداية عشرة آالؼ مارؾ لكنيا رفضت.. ثـ ظممت أرفع السعر حتى
 ألفان فكافقت كأمضيت الميؿ بطكلو معيا أكسر رأسيا كأمرغ أنفيا في التراب". 

أشيرا بعد ذلؾ ظمت أميرة تفكر بتمؾ القصة، بأخييا دياب الذم ينفؽ 
خمسيف ألؼ مارؾ لقضاء ليمة مع امرأة "يا إليي!! كـ يتغير الناس!!" كانت 

ترل؟ أىذا ىك ديبك الذم لـ يكف  تغمغـ كمما تذكرت تمؾ القصة" أىذا ىك أخي يا
يجد ليرة كاحدة في جيبو؟ ديبك الذم كاف يقضي النيار بطكلو يحفر كيعزؽ، يكد 

 كيعرؽ تحت الشمس مف أجؿ بضع ليرات"؟
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مع ذلؾ كاف عمييا أف تجد ذلؾ المغز المحير.. دقت مف جديد إلى بكف، لـ 
ردت عميو.. ككاف عمى يرد أحد، إلى فرانكفكرت، أيضان ال أحد، كحدىا ميكنيخ 

 الطرؼ اآلخر صاحبو سعد اهلل.. 
أىبلن آنسة أميرة.. اهلل ما أسعدني بسماع صكتؾ.. بادرىا حالمان قدمت -

 نفسيا مف بعيد.. 
 أنا أيضان سعيدة.. -
ال، سعادتي أنا ال تكصؼ، قاطعيا مف جديد ككأنما يريد اقتناص الفرصة -

عان تمؾ الميمة في "المكالف ركج" كأنت ال بأسرع ما يستطيع، أتعمميف؟ مذ سيرنا م
 تفارقيف خيالي.. 

 لكف كاف ذلؾ قبؿ أكثر مف سنة.. حسبتؾ نسيت.. -
ككيؼ ينسى أميرة مف يراىا مرة كاحدة؟ ال.. ال.. عيناؾ الجميمتاف أراىما -

 أمامي باستمرار.. كجيؾ.. شفتاؾ.. 
تفرح لذلؾ الغزؿ  أستاذ سعد اهلل.. قاطعتو أميرة كىي ال تعمـ أتغضب أـ-

 الصريح الذم داىميا عمى حيف غرة.. أرجكؾ.. 
ال.. أنا الذم أرجكؾ، عاد يقاطعيا مف جديد، منذ زمف طكيؿ كأنا أتمنى -

أف تجمعنا فرصة ما.. أف أراؾ.. أف أسمع صكتؾ.. كىا ىي ذم األمنية تتحقؽ، 
أطير إليؾ الميمة إف  فمماذا ال أبكح لؾ بما في نفسي؟ أميرة.. أنا أريد مكعدان منؾ..

 شئت.. غدا.. بعد غد.. الميـ أف أراؾ.. ألتقي بؾ.. فماذا قمت؟ 
 قمت.. أنت رجؿ فارغ األشغاؿ، يريد أف يمؤل فراغو.. -
ف لـ تصدقي اسألي - بالعكس، أنا كثير األشغاؿ كال فراغ لدم أبدان.. كا 

أجمميف أخاؾ.. لكنؾ تعجبينني.. كـ في أكربا مف نساء.. صدقيني.. أنت 
جميعان.. أجؿ.. أنا معجب بؾ، بؿ قكلي أحبؾ. كلـ تممؾ أميرة إال أف تضحؾ 
لكف دكف أف ينقؿ الياتؼ صكت ضحكتيا إلى سعد اهلل.. "ىذا المحتاؿ الكذاب. 
الذم يتقف فف خداع المرأة كالمعب عمى أكتار قمبيا كيؼ أحبني كمتى؟" كانت قد 

اه بصحبة أخييا كرفاقو، ابف عميا كزكجتو، رأتو مرتيف أك ثبلثان، ككانت كؿ مرة تر 
 كلـ تكف قد أعارتو أم اىتماـ، فكيؼ تأتى لو أف يحبيا؟ 

اسمع.. سعد اهلل.. إف كنت تحسبني مف أكلئؾ النساء المكاتي تغكييف -
بكبلمؾ فأنت مخطئ، ال كقت لدم لمثؿ ىذه الترىات.. أريد فقط أف أسألؾ أيف 

 و فأيف أجده؟ دياب.. أنا مضطرة ألف أتكمـ مع
 في مكنتي كارلك.. رد بنبرة مشحكنة باالنكسار كاالحباط. -
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 ماذا؟ ىك ىنا في فرنسا؟ -
 منذ البارحة، ذىب إلى مكنتي كارلك.. كأظنو اآلف عمى المائدة الخضراء.. -
المائدة الخضراء! رددت أميرة في إثره دكف أف يصؿ إلييا المعنى تمامان.. -

ذىنيا فيتفت عبر السمؾ الطكيؿ: كىؿ دياب يمعب  لكف فجأة لمع المعنى في
 القمار؟ 
يمعب فقط؟ بؿ ىك مدمف.. يذىب خصيصان إلى كازينك ىات لبناف لكي -

يمعب، إلى مكنتي كارلك في فرنسا، بؿ طار إلى الس فيجاس في أمريكا لكي 
 يجرب حظو في رأس السنة. 

 كىؿ يخسر أـ يربح؟ سألتو كقد ىمد صكتيا كثيران. -
خسر كيربح.. مئات آالؼ الدكالرات تككف حصيمتو في الميمة أحيانان.. لكف ي-

 اطمئنؾ: حظو ممتاز كربحو دائمان أكثر مف خسارتو. 
أغمقت أميرة السماعة كىي مثبطة العزيمة، خامدة اليمة، إذ كيؼ تجد ديابان 

سيط إف كانت النساء تتقاذفو كطاكالت القمار تتجاذبو؟ أجؿ، دياب ذلؾ الشاب الب
الفقير شبو األمي بات أميران مف أمراء الماؿ، العالـ ممكو يطير في أجكائو أنى 

 يشاء كمتى يشاء فكيؼ تمسؾ بو أميرة؟ 
"ألبحث عف فيد "تمتمت بعد ألم كىي تنيض مف جديد إلى الياتؼ، كمف 

 جديد تدؽ رقمان في مكسكك كاف فيد قد تركو ليا قبؿ أياـ. 
دارينا.. تبع ذلؾ سبلـ ككبلـ تتقف فنو زكجة بعد رنتيف فقط جاءىا صكت 

 األخ كؿ االتقاف. 
أميرة تعجب مف أيف تأتي دارينا بذلؾ الكبلـ المعسكؿ كمو، إذا ما تحدثت 
معيا؟ كانت لقاءاتيما قميمة، حيف تأتي مع فيد إلى باريس أك يطمباف رؤيتيا في 

يـ دارينا جيدان، أف إيطاليا أكسكيسرا.. لكف تمؾ المقاءات كانت تكفييا ألف تف
 تصبحا صديقتيف كأف تدىش أكثر لذالقة لسانيا كعذكبة كبلميا. 

 أيف فيد.؟ ىؿ أستطيع التكمـ معو؟ -
 معمـك أميرة، ردت بميجتيا المبنانية ذات الرنة الخاصة، لحظة كاحدة. -
أختي الحمكة.. جاء صكت فيد بعد لحظة كاحدة فقط.. أمكرتي.. يا أىبل -

ا بطبلقة كعذكبة كأنما أصيب بعدكاىما مف امرأتو الحسناء، لكف كسيبل، بادرى
 سرعاف ما دخمت صمب المكضكع.

اسمع، فيد، العائمة في خطر، أبكؾ يريد أف يطمؽ أمؾ.. ثـ تكقفت -
بانتظار أف تسمع كقع الصاعقة عمى رأسو، لكنيا صدمت كىي تسمعو يقيقو مف 
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 غرفتو في مكسكك. 
؟ كنت أظف أنو طمقيا منذ ز -  مف طكيؿ.. عجبان.. لـ يفعؿ ذلؾ حتى اليـك
 فيد، ماذا تقكؿ؟ أنت سكراف؟-
ال.. آخذ نشقة.. تابع ضحكو، مستخفان باألمر كمو.. فما يعرفو أف أباه -

ىجر أمو منذ سنيف طكيمة، كأف أمو ىي التي بدأت اليجراف ردان العتبارىا كحفظان 
رباء، كبلـ الغرباء.. كعمى نحك لكرامتيا كأف كؿ ما بينيما ال يتعدل عبلقة الغ

يمكه الحقيقة كيخفييا عف أعيف الناس، فماذا أف أعمنا الحقيقة اآلف؟ كماذا اف 
 انتيت لعبة التمكيو؟ 

المسألة خطيرة فيد، إف طمقت أمؾ تشردت، ألقيت في الشكارع كليس ليا -
ف تمنع أحد.. ىؿ تذىب إلى أرممة أخييا؟ أـ إلى ابنة خالتيا؟ ال.. ال.. يجب أ

 ذلؾ؟.. بأم شكؿ يجب أف تمنع الطبلؽ.
كيؼ أمنعو كأنا ىنا.. عمى بعد آالؼ الكيمك مترات؟ رد فيد كىك يشعر -

بضيؽ مفاجئ.. ففي مخططو ال يكجد فراغ لقضايا كيذه.. كاف عمى جدكؿ 
أعمالو لقاءات مع تجار ماس، سماسرة ذىب.. كسطاء أسمحة.. ككاف أصحابو 

لو الطريؽ كأجركا االتصاالت.. صفقة ماس كبيرة في طريقو في الحقيقة قد ميدكا 
إلى عقدىا.. الذىب الذم جاءت بو دارينا كتكليب حممتو سيارة ذات حصانة 
دبمكماسية كمرقت بو حيث ال أمف كال جمارؾ.. أمكره تسير عمى خير ما يراـ.. 

ي كزارة بؿ إف تكليب حدثتو قبؿ قميؿ عف لقاء ستعقده في الغد مع جنراؿ كبير ف
 الدفاع، ربما تبـر مف خبللو عقدان بمئات مبلييف الدكالرات مف األسمحة.. 

لبناف ما يزاؿ في حالة اقتتاؿ، الميميشيات بحاجة لمسبلح.. كالكبلشينككؼ، 
اآلربي جي، الياكف، كميا تصدرىا مكسكك.. بأسعار رخيصة تصدرىا.. فمماذا ال 

 كدبمكماسيي السفارة؟  تستفيد تكليب مف عبلقات فيد مع السفارة
الذىب كالماس يعكداف بأرباح طائمة، لكف أرباح السبلح أكثر طٍكالن.. صفقة 
كاحدة تخرج منيا بمائة مميكف كمائتيف. فمماذا ال يتصؿ فيد كيميد الطريؽ لتكليب 
ذات الحسف كالجماؿ، البارعة في المناكرات كالمراكغات.. الماىرة في عقد 

 الصفقات؟ 
في خطر، عادت أميرة إلى الكبلـ الذم كاف يأتي أمكاجان ذات  فيد، أمنا-

أصداء تتردد مختمطة بعضيا في البعض اآلخر. لك سمعتيا كىي تشيؽ كتبكي 
 لتركت كؿ شيء كذىبت إلييا.. 

"أترؾ كؿ شيء؟" تساءؿ فيد في سره كىك يشرد عف الحديث اآلتي مف بعيد. 
ا تحدثت ىكذا!! ثمة ألماس يا أميرة، ثمة "لك تعمميف الثركات التي تنتظرني غدان لم
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أسمحة نأخذىا إلى الطكائؼ المتقاتمة في لبناف فنجني األرباح الكثيرة.. دارينا ىنا 
ليذه الغاية.. تكليب أيضان ترخي بكؿ ثقميا، تسخر كؿ جماليا لعقد صفقة العمر 

ة العمر فيؿ أترؾ ذلؾ كمو؟ بؿ كيؼ أتركو يا عالمة الصيدلة كالكيمياء؟ ىي فرص
يا أختي الدكتكرة.. غكرباتشكؼ بدأ البريستركيكا.. إعادة البناء.. إعادة البناء 
تقتضي قبؿ كؿ شيء اليدـ.. البناء المتداعي يحتاج ألف تيدميو حتى األساس 
كي تعيدم بناءه؟ إنيـ اآلف ييدمكف.. يخربكف.. الكؿ يفسد.. يريد أف يرتشي.. 

ىي الحاؿ في عالمنا الثالث.. فكيؼ ال نقتنص  يعبئ جيكبو ماالن.. تمامان مثمما
الفرصة؟ كيؼ ال نأتي بالذىب كنأخذ الماس كنشترم األسمحة التي يتعطش إلييا 

 المقاتمكف في لبناف؟ 
فيد، أنا أحدثؾ، فماذا قمت؟ أال تسمعني؟ جاءتو األسئمة ىذه المرة محتجة -

 مف معو عمى الخط.. غاضبة فقد شط بو ذىنو بعيدان كشرد إلى درجة كاد ينسى 
 آ.. أجؿ.. أسمعؾ.. أجؿ.. أميرة.. أسمعؾ.. -
 إذف.. ستتصرؼ.. ستعكد إلى دمشؽ.. -
 أجؿ.. سأعكد.. سأفعؿ ما تشائيف.. فقط.. ككني مطمئنة.. -
 كيؼ؟ أريد أف أعرؼ كيؼ؟ -
أنا أتصرؼ.. سأتصؿ بكالدم.. سأسافر عمى الفكر إف لـ أقنعو عمى -

 .. اطمئني.. فقط.. اطمئني.. الياتؼ.. ال تأكمي ىمان 
ثـ أغمؽ السماعة كىك يغمز دارينا ردان عمى نظراتيا المستغربة المستنكرة.. 

 حاضنا إياىا بذراعيو مستأنفان: 
 كذبة بيضاء نسكتيا بيا فقط. -
.. ردت مداعبة حاضنة إياه ال كزة.. -  رجؿ كتكذب؟ يا عيب الشـك
ثـ مؤلت قيقياتيما الغرفة كىما ال عميؾ دارينا.. الكذب ممح الرجاؿ.. -

يغادرانيا إلى الحفمة التي كاف يقيميا الصديؽ الدبمكماسي عمى شرؼ ممكة جماؿ 
 الككف، تكليب. 
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.. ارفعكا أيديكـ، بادرت أميرة ابف عميا مأمكف - الغزك، جاءكـ الغزك يا قـك

، شديدة البدانة، ك  أختيا شاىة كىي تدخؿ ضاحكة، في إثرىا األـ عظيمة الجـر
 التي كانت تسير عمى خطا أميا لكف بحذر. 

األماف، األماف.. نحف نرفع أيدينا.. نرفع الراية البيضة.. رد مأمكف ضاحكان -
بدكره كىك يسمـ عمى ابنة عمو التي كانت قد عادت لتكىا مف باريس بدكتكراه في 

ميـ كانكا في الصيدلة كعمـ األدكية. العـ، امرأة العـ، الكنة، نكر، زكجيا، ك
 استقباؿ الغزاة القادميف. 

لكف ال أرل رجاال.. يا ترل صار الغزك لمنسكاف؟ سأؿ العـ مصباح بمزيج -
 مف الجد كاليزؿ كىك يصافح القادمات. 

أنت.. عارؼ.. بيت أخيؾ صار بغير رجاؿ لؤلسؼ، ردت أـ دياب كىي -
 تميث طمبان لميكاء قبؿ أف تسرع لمجمكس عمى أقرب كرسي. 

لـ يكف مصباح بحاجة لشرح أكثر، فيك يعمـ أف التفسخ الذم حؿ بذلؾ ك 
 البيت، التفكؾ الذم أصابو ىك النمط الذم كاف يخمخؿ أركاف المجتمع كمو. 

النساء تقبؿ كاحدتيف األخرل، لغط السبلـ كالضحكات يمؤل البيت ىرجا 
ه منذ زمف كمرجا، كمصباح فرح بعكدة ابنة أخيو، فرح بمقاء األىؿ الذم افتقد

طكيؿ، فرح بذلؾ النكع مف المزاح عف الغزك، فالغزك العراقي لمككيت كاف ابف أياـ 
فقط ككاف حديث الناس كميـ، شغميـ الشاغؿ.. بعضيـ فرح بو مصفؽ لو 

 كبعضيـ اآلخر منقبض متخكؼ مما قد يجره مف عكاقب. 
 أرأيت كيؼ تسرم العدكل؟ ضاحكيا العـ مصباح كىـ يجمسكف في غرفة-

 الضيكؼ، أصابؾ العراقيكف بالعدكل فجئت غازية؟ 
ـى ال يا عـ؟ أال يقكؿ المثؿ: مف ال ييكش، أصمو مف الكحكش؟ ردت أميرة - ًل

ضاحكة ىي األخرل كىي ال تخفي فرحيا بما يجرم عمى شاطئ الخميج العربي، 
 ىكذا فجأة كعمى غير تكقع. 

ر ىكذا النتيت ىذه لك يفعؿ كؿ بمد عربي كبير بما حكلو مف جيراف صغا-
الدكيبلت المسخة مف كطننا العربي!! قاؿ مأمكف ممكحان برأسو، كقد التقى بأفكاره 

 كفرحو مع ابنة عمو أميرة.. 
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 كالغاية؟ سأؿ العـ مصباح كعيناه عمى ابنة عمو كابنة أخيو.. -
الغاية نخمص مف ىذه التجزئة كالتشرذـ.. نصبح كطنا كاحدان، دكلة كاحدة.. -
 أميرة بالرد كفي نبرتيا الكثير مف الحماسة.. بادرت 
الغاية نبيمة، لكف كما تعمميف، الكسيمة جزء أساسي مف الغاية فيؿ الغزك -

 ىك الكسيمة النبيمة؟. 
أنا ال أناقش في الكسائؿ كالغايات.. يا عـ.. أنا أقكؿ إنو عمؿ يستحؽ -

 المغامرة. 
ه الدكؿ كأقاـ ىذه الدكيبلت لكف ىؿ يتركنا االستعمار؟ الغرب الذم زرع ىذ-

 ىؿ يرضى بإزالتيا؟ قاؿ العـ مف جديد. 
يقكلكف المفاجأة نصؼ النصر.. كعمؿ كيذا ينبغي أف يحسـ بسرعة كعمى -

نحك مفاجئ فبل يفتح االستعمار عينيو إال كقد أصبح أمران كاقعان يسمـ بو رغمان عف 
 أنفو.. 
ألخبار، الغرب يكاد يجف، ال.. ال.. ما أظف ذلؾ يصح، أميرة.. اسمعي ا-

مارغريت تاتشر ترغي كتزبد.. "مارسمناه ال يمحكه أحد.. ما أكجدناه نحف ال يمغيو 
أحد.. ىذه الدكيبلت كجدت لتبقى، فكيؼ تفكركف بإزالتيا؟ األمة العربية مزقناىا 
كي تبقى ممزقة فكيؼ تجرؤكف عمى تكحيدىا؟ كيؼ تخالفكف إرادتنا؟ ىذا ما تقكلو 

تاتشر.. فما تراىا تفعؿ ىي كجكرج بكش لجعؿ ذلؾ القكؿ فعبل؟ مارغريت 
 بصراحة أنا خائؼ.. خائؼ مف العكاقب.. 

لكف صكت الزكجة كىك ينادم مف المطبخ قطع حديث الزكج. كاف الغداء قد 
أصبح جاىزان ككانت شاىة كابنة عميا كأميا ينقمف األطباؽ إلى مائدة الطعاـ. مع 

 العجالة كالندامة.  الصكت ىبت أميرة متصنعة
 أكه!! كاف عمي أف أساعدكف في إعداد المائدة، بادرت امرأة عميا معتذرة. -
تساعديننا!؟ ال.. ال.. أنت ضيفة الشرؼ كال يجكز أف تتعبي نفسؾ.. ردت -

امرأة العـ كىي ترتب السكاكيف كالشكؾ فيما كاف الركب يتحرؾ مف غرؼ 
مصباح يمسؾ بذراع امرأة أخيو، أك الضيكؼ.. مأمكف، زكجتو، نكر ثـ العـ 

باألحرل طميقتو، فقد خابت كؿ المساعي التي بذلتيا أميرة كعميا القناع أبي دياب 
بالعدكؿ عف قراره. أميرة اتصمت عدة مرات، أخكه مصباح كممو عدة مرات، لكف 

 الرجؿ ركب رأسو كطمقيا. 
ة األكلى منذ عمى المائدة العامرة بشتى أصناؼ الطعاـ جمست األسرة لممر 

زمف طكيؿ. فغياب أميرة كاف قد أفقد األسرتيف الرابط الذم يشدىما الكاحدة إلى 
األخرل ثـ ىناؾ البعد كالشغؿ.. شاىة مشغكلة بمشاريعيا، كقمما تزكر بيت العـ، 
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نكر في الساحؿ ال تأتي إلى دمشؽ إال لماما، كأـ دياب في منزليا ال تخرج كال 
زكجتو أحيانان كبمفرده أكثر األحياف، فمأساة امرأة أخيو تدخؿ. مصباح يزكرىا مع 

تجسد في نظره مأساة المجتمع برمتو، المجتمع الذم دخؿ المتاىة فمـ يستطيع 
الخركج منيا كىك يظف أنو حقؽ انجازان عظيمان، صنع العجائب كىك بالحقيقة 

 . ضائع في متاىة، يميث خمؼ السراب دكف أف يعرؼ استقراران أك طمأنينة
آه ما أركع جمع الشمؿ!! ما أسعدني بيذه الممة!! ىتفت أميرة فرحة فرح -

 النشكة كىي تشير إلى الجميع.. 
نحف السعداء!! قاؿ العـ، فغيابؾ أحدث شرخان في بنياف العائمة نرجك أف -

 نرممو اآلف.. 
كجكدىا كحده كاؼو لترميمو، عمقت نكر كىي تمكز ابنة عميا في جنبيا.. -
 أميرة، كـ نحف سعداء بعكدتؾ!! يا هلل!!
 الحقيقة، تابع مأمكف، كنا نخشى أف ال تعكدم.. -
ال، في ىذا كف مطمئنان.. أنا ركحي معمقة ببمدم.. كأنا ىناؾ أشعر أني -

مشطكرة شطريف، جسدان كركحان الجسد ىناؾ كالركح ىنا تركتيا.. كىؿ لمجسد إال 
 أف يتبع ركحو!؟ 

لعـ، أنت أصيمة يا أميرة، أصيمة بنت أصيمة، قالت اهلل! اهلل!! ردت امرأة ا-
عزاز..   كىي تميؿ عمى سمفتيا رامقة إياىا بنظرة خاصة كميا تشجيع كا 

لكف ببل حظ، كمف ليس لو حظ اليتعب كاليشقى عقبت أـ دياب متنيدة -
كىي ال تستطيع أف تنسى لحظة كاحدة غدر زكجيا بيا، تخميو عنيا بعد ذلؾ 

سراء كضراء.. ال تغيب عف ذىنيا أبدان نظرة المحضر كىك العمر الطكيؿ مف 
يسمميا كرقة ال تعرؼ ما بيا.. "لمف"؟ سألتو" لؾ، "أجاب المحضر" اقرأىا لي يا 
بني فأنا ال أعرؼ القراءة كالكتابة" ىي كرقة طبلؽ يا خالة "ككادت تقع أرضان.. 

مف غبار، ثـ لـ تحمؿ  عيناىا غامتا، ركبتاىا ارتختا، دكار راح يمؼ رأسيا كزكبعة
نفسيا إلى أقرب مقعد إال بشؽ النفس.. كاف كؿ ظنيا بعد ذلؾ المقاء كتيديدىا لو 
بأكالده، ثـ تدخؿ أخيو، أف األمر انتيى.. ككانت قد اطمأنت تمامان. فقد مر أكثر 
مف شير عمى ذلؾ المقاء. لكف ىا ىي ذم الصاعقة تنزؿ فجأة عمى أـ رأسيا، 

ف أكالدىا تستند عميو، ليس بجانبيا أحد تشكك لو. الخادمة كليس حكليا أحد م
الفمبينية كحدىا في المنزؿ، لكف ىؿ تشكك لخادمة فمبينية؟ ككبست الممح عمى 
الجرح، كحده مصباح ثـ زكجتو جاءا إلييا كعرفا باألمر.. مصباح أرغى كأزبد، 

آخر مرة  ىدد كتكعد لكف ما عساه يفعؿ برجؿ شؽ عميو عصا الطاعة؟.. بؿ ىك
.. كال تتطاكؿ.. أنا أخكؾ  قاؿ لو صراحة "اسمع مصباح.. الـز حدكدؾ بعد اليـك
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األكبر كاسع الثراء، الدكتكر في االقتصاد، كالزمؾ أف تحترمني.. أتسمع!؟ 
تحترمني كؿ االحتراـ كال تتجاكز حدكدؾ أبدان.." ككاف ذلؾ إيذانان بفراؽ أقسـ بعده 

 يحدثو ميما تكف األسباب.  مصباح أف ال يمتقي بأخيو كال
اآلف.. دعينا مف النكد كالمنغصات قالت السمفة لسمفتيا مبتسمة.. ىذه -

 الكبة صنعتيا خصيصان.. طبعان ليست ككبتؾ لكف.. 
امرأة عمي.. ال تتكاضعي كثيران.. أنت سيدة مف صنع الكبة!! قاطعتيا -

فة أف تغرؽ أميا أميرة ضاحكة محاكلة أف تضفي بعض البيجة عمى الجمسة، خائ
مف جديد في ذكريات مأساتيا كأحزانيا فتنيمر دمكعيا كما أسرع ما تنيمر مف 

 عينييا الدمكع! 
تعممكف؟! مف زماف كأنا أحمـ بأكمو كبة عند حماتي، قاؿ زكج نكر، الطبيب -

الذم كاف يتحيف فرصة لممشاركة في الحديث.. فيك الغريب عف الكسط كمو لـ 
 تطاعتو التكيؼ مع ذلؾ الكسط. يكف كاثقان أف باس

الحؽ عمى نكر إذف.. ردت الحماة بإشارة اتياـ إلى ابنتيا، لك نقمت لي -
حممؾ ىذا لجعمتو حقيقة منذ زمف طكيؿ.. كقيقيت ضاحكة فضحؾ الجميع ككميـ 

 رغبة في أف يجعمكا مف لقائيـ لقاء بيجة كسركر. 
ىي منذ زمف طكيؿ لـ تر كانت أصناؼ الكبة كثيرة ككانت كميا تغرم أميرة، 

مائدة شرقية كيذه.. ست سنكات كانت قد أمضتيا في فرنسا.. اإلجازات كانت 
تستغميا لمتجكاؿ في أكربا، لمتعرؼ إلى ذلؾ العالـ.. إجازة صيفية كاحدة كانت قد 
جاءت فييا إلى الكطف، ككاف ذلؾ قبؿ ثبلث سنكات، حيف لـ يكف بيت أبييا قد 

نت خاطفة ال تكاد تذكر منيا شيئان.. ذاقت أميرة الكبة تصدع ذلؾ التصدع، ككا
المبنية، ثـ انتقمت إلى المشكية، لكف المقمية كانت أكثر إغراء، فامرأة العـ جعمتيا 
تسيخ سمنة عربية أصيمة، كرغـ أنيا كانت حريصة عمى رشاقتيا، ككانت متشددة 

يا العناف منقمة فؤادىا كؿ التشدد في إبعاد شبح البداية عنيا إال أنيا أرخت لنفس
حيث شاء مف أصناؼ الكبة، حتى إذا ما نيضت عف المائدة أحست أف ىناؾ 

 ثقبلن في جكفيا لـ تعيده مف قبؿ. 
بعد الطعاـ، الحظت أميرة نقص الحمكيات.. عميا، كما عيدتو، يحب 
 الحمكيات: مبركمة، بقبلكة، كؿ كاشكر. ىذه أشياء ال يخمك بيتيـ منيا أبدان، فكيؼ
لـ تر أثران ليا؟ قدمت امرأة العـ البطيخ األحمر كالعنب، لكف دكف أف يككف ىناؾ 

 مبركمة، تمؾ التي تحبيا خصيصان مف أنكاع الحمكل كميا. 
 

تمفتت حكليا المرة تمك األخرل ككأنيا تبحث عنيا.. الحظت نكر تمفتيا 
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 فتذكرت ما تحب: 
بكثير مف البراءة  أماه!! أنسيت أف أميرة تحب الحمكل!؟ سألت نكر-

 كالعفكية.. 
 أكه!! الحقيقة نسيت!! ردت األـ بشيء مف الحيرة كاالرتباؾ. -
.. عقب األب كىك ينتقي حبات عنب مف - ال.. ال.. الحقيقة أنا لـ أنسى

عنقكد أمامو.. المشكمة أف الحمكل باتت غالية.. كيمك المبركمة بمائتي ليرة. 
رة الحسرة كالحزف. ىي، بالحقيقة أغمى مف تصكرم، قاؿ مخاطبان ابنة أخيو بنب
 قدرتنا عمى شرائيا.. فاستغنينا عنيا.

 عمي.. معقكؿ؟ سألت شبو مصدكمة. -
بؿ ال أخفيؾ!! كثير مف األشياء بتنا نستغني عنيا، نحذفيا مف الئحة -

 مشترياتنا.. 
ألكؿ مرة، تسمع أميرة عميا يتكمـ بتمؾ النبرة كيشكك تمؾ الشككل. لكف قبؿ 

 ف تيـ بالكبلـ. ردت أختيا شاىة:أ
 ال، عماه! أنت تمزح؟-
 أمزح؟ ال، شاىة... ىي الحقيقة كعمؾ ال يخجؿ مف قكؿ الحقيقة...-

ىذا الغبلء ال تشعركف بو أنتـ، لكف نحف نشعر بو... إنو يمتيـ كؿ شيء 
جاعبلن األسعار تمتيب كالتضخـ النقدم كأنو السرطاف، حتى لـ يعد لعممتنا قيمة 

 ر....تذك
 إلى ىذه الدرجة عماه!؟ تابعت ىذه المرة أميرة بكثير مف الدىشة.-
صحيح أف الشككل لغير اهلل مذلة، أجاب العـ شبو ممازح، لكف نحف أىؿ -

نحكي بيننا كؿ شيء أميرة. كالصراحة: الحياة اآلف لـ تعد تطاؽ، معيشة غالية 
يؿ، فكيؼ يكازف كدخؿ محدكد، إنفاؽ كبير كدخؿ محدكد، بؿ قكلي  قميؿ ضئ

 المرء؟ يـك سافرت كاف الدكالر بأربع ليرات، أليس كذلؾ؟
 أجؿ.. كالفرنؾ الفرنسي بتسعة كستيف قرشان...؟-
عظيـ!! اآلف، الدكالر بخمسيف ليرة كالفرنؾ الفرنسي بتسع ليرات، ككؿ ما -

 نشتريو بالدكالر، أم انخفضت القيمة الشرائية لدينا عشر مرات...
 تار!! كـ التكازف اختؿ!!يالطيؼ!! ياس-
كؿ االختبلؿ، تابع العـ كقد تحمس أكثر لبث شككاه، دخؿ الفرد قؿ عشر -

مرات، إذف، عميو أف يخفض مستكاه المعيشي عشر مرات، فماذا يفعؿ! كيؼ 
 يتصرؼ؟
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الحؽ عميؾ، ردت شاىة عمى نحك غير متكقع، أنت، كبمكانتؾ في -
أف تضاعفو أكثر بكثير مف عشر الجامعة، كاف باستطاعتؾ أف تزيد دخمؾ. 

 مرات...
، تريديف أف أرتشي، شاىة؟-  كيؼ؟ قاطعيا كفي عينيو نظرة لـك
أريدؾ أف تككف مثؿ الناس، تعمؿ كما يعممكف... بصراحة، عمي، -

مكظفكف أدنى مرتبة منؾ بكثير، صار لدييـ أمكاؿ طائمة، ركبكا التيار كفعمكا ما 
 يفعؿ سكاىـ...

 ىـ صحيح؟ سأؿ العـ بمزيج مف التعجب كاالستغراب.كىؿ ما يفعمو سكا-
ال، ىك ليس صحيحان. تدخؿ مأمكف قاطعان الطريؽ عمى شاىة. لكف ىذا -

 خيارىـ الكحيد أبي كأنا ال ألكميـ...
 كأنا ال ألكميـ أيضان، تابعت شاىة فرحة بالدعـ الذم جاءىا مف مأمكف.-

 الحؽ ليس عمييـ بؿ عمى الحككمة....
مة؟ سألت أميرة ككميا تعجب مف فصاحة شاىة كفيميا الذم لـ عمى الحكك -

 تعيده مف قبؿ.
ال كيؼ تفسريف أف تبقي الحككمة دخؿ المكظؼ لدييا دكف إنفاقو - طبعان، كا 

بعشر مرات؟ عاد مأمكف مف جديد لمرد.. في بمداف العالـ كميا ىناؾ لجاف 
نفاقو، يزيد اإلنفاؽ يزيد ال دخؿ كبنسبة طردية تمامان، أما لممكازنة بيف دخؿ الفرد كا 

نحف فتزداد األسعار عشر مرات كترتفع النفقات عشريف ليزداد الدخؿ نصؼ مرة 
 أك ربع مرة، كيؼ ىذا؟ أال يدفع المكظؼ دفعان لبلنحراؼ؟

السؤاؿ مفحـ، يدكر في فضاء الغرفة كيدكر دكف جكاب... األب يعرؼ 
 يجيب...الحقيقة، قادر عمى الجكاب لكنو يحرص عمى أال 

كاف، منذ صباه، قد عمؿ في سمؾ الدكلة، ككاف قد اعتاد احتراـ الدكلة.. 
حيف بدأ، كانت الكظيفة مبعث فخار كمصدر رزؽ محتـر ككانت الدكلة تعامؿ 
مكظفييا كما يعامؿ األب ابنو، تيتـ بو ترعى مصالحو، تسأؿ عف حاجاتو، 

ذم يتقدـ إليو المكظؼ تقضييا، تحفظ ماء كجيو، تصكف لو كرامتو.. البيت ال
ليخطب ابنتو كاف يرفع رأسو عاليان "صيرم مكظؼ في الدكلة" لكف اليـك مف 
يرضى البنتو مكظفا؟ مف ال يشفؽ عمى أكلئؾ المساكيف كقد تحكلكا مرتشيف أك 
متسكليف أك فقراء يستحقكف اإلحساف؟ ىك يعمـ كـ تردت حالة المكظؼ الشريؼ 

و ألف يطمب احالتو إلى التقاعد.. كاف أمامو النزيو، ذلؾ التردم ىك ما دفع
ما أف يخرج خارج  خياراف: إما أف يفعؿ ما يفعمو اآلخركف، كما قالت شاىة، كا 
الحمبة بما بقي لو مف ماء كجو.. كحيف حانت أكؿ فرصة خرج خارج الحمبة غير 
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آسؼ. كاف قد قضى أربعيف عامان في العمؿ ككاف قد بمغ أعمى المراتب الكظيفية 
كنو ما اف أحيؿ إلى التقاعد حتى نزؿ راتبو إلى النصؼ أك أقؿ قميبلن.. لـ يفاجأ ل

مصباح بذلؾ فيك يعمـ قانكف التقاعد كميزلتو، لكف لـ يكف مف ذلؾ بد.. لك طمب 
التمديد لضربكه بألؼ منة، كالضطر ألف يغض النظر عف الكثير مما يراه مف 

 مب يكجع؟ أخطاء، إذف لـ ال يبتعد فبلعيف ترل كال ق
أنت اآلف متقاعد؟ سألتو أميرة باستغراب كدىشة شديديف، ىذه مفاجأة، -

 صدقني.. 
قد بمغت الستيف يا عماه!! فانظرم ما فعمت الستكف!! قاؿ العـ كىك يشير -

 إلى شعره المبيض كاألخاديد التي بدأت تنحفر عميقان في الجبيف.. 
منؾ كالبارحة تزكج.. بؿ لك كما الستكف؟ تدخمت األـ زافرة.. أخكؾ أكبر -

 يسمح لو الشرع لكاف كؿ يـك يتزكج.. 
كانفجرت في الغرفة الكاسعة، عتيقة األثاث ضحكات. كاف الكؿ يعممكف كـ 
تحمؿ أـ دياب في صدرىا مف غؿ عمى الرجؿ الذم باعيا بأبخس األثماف، أزرل 

 تيا. بيا إلى درجة لـ يكف بإمكاف أمكاؿ الدنيا كميا أف ترد ليا كرام
المعنة عمى الماؿ!! لكأنو إبميس يفسد كؿ شيء.. تدخمت امرأة العـ بحسرة -

 مف حـر شيئان كيرغب فيو كثيرا.. 
ال، أنا أحتج.. ردت شاىة بنبرة ممؤىا الحماسة.. الماؿ شيء رائع.. يميد -

 لؾ الطريؽ، يذلؿ الصعكبات.. 
اؿ يفسد لكف، قاطعيا مأمكف في الحاؿ كقد بدا محركؽ القمب، الم-

الضمائر، يجعؿ األبيض أسكد، كاألسكد أبيض، الحؽ باطبل كالباطؿ حقان. خذيني 
أنا مثبلن.. قبؿ ثبلث عشر سنة بدأت العمؿ في المكتب ككنت آخذ تعيدات.. 
، مف ترسي عميو المناقصة  أشارؾ في مناقصات، كالمناقصات بالظرؼ المختـك

ي مناقصتاف أك ثبلث ككانت األمكر يأخذىا.. كلـ أكف أعدـ في العاـ أف ترسك عم
عمى خير ما يراـ. لكف منذ ثبلث سنكات حتى اليـك لـ ترسي عمي سكل مناقصة 

 كاحدة كبقيمة زىيدة.. 
 لماذا؟. تدخمت أميرة متميفة لمخبر الجديد المفاجئ أيضان. -
ألف المناقصات صارت بالتراضي.. التبلعب عمى قدـ كساؽ.. الرشكة، بيع -

 السائد، كمف ال يمجأ لمرشكة كشراء الضمائر ال يفز بشيء..  الضمائر ىك
 تقصد أنؾ أنت اآلخر تعاني ىذه األياـ؟ -
كؿ الشرفاء يعانكف، صدقيني، أنا الميندس الذم كاف يأخذ التعيدات كؿ -
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عاـ كال يجد ساعة فراغ كاحدة بات عاطبلن عف العمؿ.. طكاؿ ىذه السنة لـ أعمؿ 
عيد طريؽ صغير ثـ انتيى األمر.. لماذا؟ ألنني ال أدفع أكثر مف عشرة أياـ.. ت

: ادفع تقبض، اعط تأخذ.. أطعـ التسعة تأكؿ العشرة..   فالمبدأ اليـك
كخيؿ ألميرة أف مرارة شديدة تمكف صكت ابف العـ الذم كاف ذات مرة الرجؿ 
الذم تعبد." مأمكف يعاني.. عمي يشكك العكز!؟ اهلل كـ تردت الحاؿ إذف مف 

 ؾ؟" بعد
 عمي.. أنا في حالة اندىاش.. مستغربة، ال أكاد أصدؽ.. -
بؿ صدقي.. عمؾ الذم كاف يجكد باألمكاؿ كيعيش في بحبكحة بات -

يخشى الفقر.. ألكؿ مرة في حياتي أخشى الفقر.. صدقيني.. الغبلء شديد كالدخؿ 
 ضئيؿ.. ىكة كاسعة بينيما فكيؼ تسدينيا؟ 

 مف ىـ فكؽ؟ لكنيا حالة خطيرة، أال يراىا -
ف كنت تدرم فالمصيبة أعظـ.   إذا كنت ال تدرم فتمؾ مصيبة.. كا 
 غمغـ العـ بيف اليازؿ كالجاد، فتبسـ مأمكف ىازان رأسو.. ثـ أردؼ: 

ىناؾ مف يقكؿ: السياسة العامة ىكذا: سحؽ الطبقة الكسطى، فبل يبقى -
لة برساميميا ىناؾ مف ىـ بيف بيف، أم: إما طبقة "ىام ىام" عالية جدان مشغك 

كاستثماراتيا، أك طبقة دنيا مسحكقة ال تتاح ليا فرصة ألف تشـ اليكاء أك تتابع 
القضايا العامة.. طبقة ال يشغميا سكل البحث عف لقمة العيش كالمياث خمؼ كسرة 

 الخبز.. 
في ىذه الحاؿ، كاف عميؾ أنت كعمي أف تعمبل المستحيؿ كي ال تنزال إلى -

مف جديد لكف بشيء مف حذر، كاف عميكما أف ترتفعا الحضيض، تدخمت شاىة 
 إلى األعمى.. تصبحا مف طبقة اليام بدالن مف النزكؿ إلى األسفؿ.. 

 كيؼ؟ -
ال أدرم.. لكف المرء ال يعدـ كسيمة حيف يفكر.. انظركا إلي.. أنا بدأت -

 صغيرة.. لكف اآلف.. صدقكني أنا امرأة أعماؿ ناجحة.. ألعب بالمبلييف.. 
مأمكف ينفجر في كجييا "لكف أنت تعمميف بتجارة الرقيؽ األبيض" غير  ككاد

أنو كبح نفسو آخر لحظة.. رأت أميرة ذلؾ في عينيو، كتدخمت قاطعة أم احتماؿ 
 لبلنفجار.. 

شاىة، دعينا اآلف منؾ.. قالت ثـ التفتت إلى الجانب اآلخر كقد لمعت في -
 ؟ ذىنيا فكرة، عمي.. ما رأيؾ في أف نعمؿ معان 

 نعمؿ ماذا؟ رد العـ مبتسمان كىك يممح قبس ضكء مف بعيد. -
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أنا مف حقي أف أفتح صيدلية فمماذا ال نفتحيا معان طالما صرت فارغ -
 األشغاؿ؟ 

صيدلية!؟ أم كاهلل، فكرة يا بنتي، باركت أـ دياب في الحاؿ، ىي التي كاف -
نبيؿ النزيو، المستقيـ يسعدىا كثيران أف تفعؿ أم شيء ينفع أبا مأمكف.. الرجؿ ال

 الذم ال يعرؼ غير الحؽ كال يقؼ إال إلى جانبو.
 أصير بائع أدكية في صيدلية؟ تساءؿ العـ بيف المحتج كالمستنكر. -
كماذا في ذلؾ، أبي؟ تدخمت نكر بحماسة مفاجئة.. فكرة ممتازة بالنسبة -

 . إليؾ.. أنت اختصاصي الكيمياء تعمؿ في األدكية، يعني في اختصاصؾ.
كحصؿ بعد ذلؾ ىرج كمرج شارؾ فيو الجميع، فقد بدت الفكرة فذة، تحؿ 
أكثر مف مشكمة دفعة كاحدة، كىكذا، لـ تشرب األسرتاف الشام حتى كاف المشركع 
قد درس. كؿ منيـ أدلى بدلكه فيو، ثـ قر القرار عمى أف تبدأ أميرة إجراءات التنفيذ 

 في الحاؿ. 
يا أف تجد محبلن صالحان الفتتاح صيدلية، في رأس تمؾ اإلجراءات كاف عمي

فكزارة الصحة ال تعطييا الترخيص إال بعد معاينة المكاف. "أيف أجد المكاف؟ أيف 
أجد المكاف؟" كانت تتمتـ بصكت ظنتو غير مسمكع كىي تسير في صالة منزليـ 

 الكاسعة حيف مرت بيا األـ.. 
باؿ ابنتيا، ىك يشيد  اذىبي إلى أبيؾ!! اقترحت األـ كقد عرفت ما يشغؿ-

 أبنية كيتعيد مشاريع بناء.. كال بد أف يككف لديو محؿ لصيدلية. 
كجدتيا يا أماه!! ىتفت البنت فرحة كقد كقعت عمى الفكرة التي لـ تخطر -

ليا بباؿ.. "أجؿ.. أبي!! ىك الذم سيحؿ لي المشكمة". لكف طكاؿ الطريؽ إليو 
ف كأنا أفكر بإيجاد مكاف لكف دكف أف ظمت تفكر "لماذا لـ يخطر ببالي؟" يكمي

أفكر بأبي.. أتراني ما زلت آراه ذلؾ الفبلح المسكيف الذم ال يممؾ شركل نقير؟" 
 كخيؿ إلييا لحظة مف الزماف أنيا ال تصدؽ حتى اليـك ما حدث ألبييا.. 

 ىك أصبح ثريا كبيران؟ 
سات؟ لديو يممؾ عقارات كأطيانان؟ يقيـ مشاريع استثمار؟ ينشئ شركات كمؤس

أمكاؿ ال تأكميا النيراف؟ إنيـ يحدثكنيا عف قفزة ىائمة قفزىا كالدىا خبلؿ السنكات 
الست التي غابتيا في باريس.. قفزة جعمتو يطير في اليكاء بأجنحة مف ذىب 

 كفضة، فكيؼ حدث ذلؾ؟ 
"ىؿ يكنسكف األمكاؿ كنسان مف الشكارع كاألرصفة؟ أىي سنابؿ قمح في حقكؿ 

أف يحصدكىا باآلالت؟ "لقد ارتفع أبي كثيرا.. ارتفع شككة  خصبة حسبيـ
الداىكؾ.. لكف كـ انخفض كاحد مقابميما؟ قانكف االقتصاد يقكؿ، كمما رأيت رجبلن 
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يرتقي سمـ الثراء اعمـ أف ىناؾ آالفان ينحدركف عمى سمـ الفقر.. أجؿ.. ىك 
ال كيؼ كاف لعمي، ذلؾ المكظؼ المحتـر الذم كاف ذا  مركز كاعتبار صحيح، كا 

 أف يخشى المستقبؿ كيشكك الفقر؟".
بتمؾ األفكار دخمت أميرة إلى مكتب أبييا في الطابؽ الثاني مف الدائرة الكبيرة 
التي كانت مقرا لنشاطات عديدة منيا االستثمار، الزراعة، الصناعة، التعيدات 

 كؾ. كفييا شركاء خمسة لكف عمكدىا الفقرم سيؼ الديف النايفة كشككة الداى
أميرة، أىبلن.. أىبلن.. ما ىذه الزيارة المفاجئة؟ استقبميا أبكىا بنبرة الريبة -

كعيف المتشكؾ كىك يصافحيا كيقكدىا إلى أقرب كرسي. فمكقفيا، مذ أراد طبلؽ 
أميا كاضح.. ىي مع أميا ضده.. دياب، فيد كانا معو.. منذ البداية انضكيا تحت 

تفعؿ ما تشاء، تترؾ ما تشاء.". شاىة لـ تكف جناحو كأعمنا: "لؾ مؿء الحرية.. 
معنية باألمر كمو، ليست معو كليست مع أميا. ىي محايدة، لكف أميرة كقفت 
ضده.. اتصمت بو عدة مرات، اشتبكت معو عمى الياتؼ في نقاش حاد كاد يصؿ 
حد الشجار، بعدئذ ألبت عميو أخاه مصباح، حاكلت أف تؤلب أخكييا عميو لكنو 

يرد. نفذ ما أراد.. تزكج المرأة الفاتنة التي خمبت لبو.. كأـ دياب  مع ذلؾ لـ
طمقت.. كرقة تافية مف القاضي الشرعي حمت مشكتو.. كلـ ير أـ دياب منذ ذلؾ 
الحيف.. صحيح أنو يفتقد المجدرة التي تطبخيا، السجؽ كالمقادـ،.. لكف نسي 

  يمحك.ذلؾ.. المرء ينسى، يمحك.. بؿ يجب أف يتعمـ كيؼ ينسى ك 
ليس لمفتاة غير أبييا، قالت بنبرة دماثة أرادت أف تككف جسرىا لممصالحة -

 مع أب تعقد كضعو إلى درجة ال تعرؼ كيؼ تتعامؿ معو. 
الحمد هلل. أنؾ.. عرفت.. ذلؾ.. رد كقد عاد إليو شيء مف عيو القديـ.. ىو.. -

ه دفتر ما األمر؟ لكف قبؿ أف تجيب، دخؿ شككة الداىكؾ عمى عجؿ كفي يد
 ككثائؽ.. 
أبا دياب.. بدأ مف عتبة الباب لكنو لـ يكمؿ فقد لفت نظره الفتاة الحنطية -

البيضاء، الرشيقة، األنيقة، ذات النظارتيف الشمسيتيف المتيف تعمدت أال ترفعيما 
رغـ ستائر المكتب. لديؾ ضيكؼ؟ أنا آسؼ، تابع غامزان كىك يتفحصيا مف فكؽ 

 إلى تحت. 
 ه ابنتي الدكتكرة أميرة.. ال.. ال.. ىذ-
دكتكرة بحؽ كحقيؽ؟ تساءؿ كىك ينحني باتجاىيا مادان يده. نيضت أميرة -

 نصؼ كاقفة مسممة بأدب.. 
طبعان.. تابع األب ضاحكان، بحؽ كحقيؽ كليس كشيادتنا أنا كأنت.. أميرة، -

 ىذا شريكي شككة الداىكؾ؟ 
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 أعرفو.. أعرفو. أىبل كسيبل أستاذ شككة. -
نني.. حقا؟ قاؿ كىك يجمس في الجانب اآلخر كاضعان الدفتر كالكثائؽ تعرفي-

 جانبان عمى الطاكلة. 
صحيح أنني كنت غائبة كنادران ما أجيء إلى مكتب أبي لكنني رأيتؾ.. عدة -

 مرات رأيتؾ أياـ زماف.. 
صحيح. تذكرت.. كنت صغيرة، لكف ما شاء اهلل، اآلف، أنت كبيرة، حمكة -

 رأس.. كدكتكرة ترفع ال
الميـ.. تدخؿ األب شبو مقاطع شريكو، مخاطبان ابنتو.. لـ تقكلي لي ما -
 األمر؟.
 يا سيدم.. أريد أف أفتح صيدلية.. -
تفتحيف صيدلية!؟ قاطعيا األب ضاحكان، تصبحيف بياعة أدكية؟ إذف لماذا -

 ذىبت إلى باريس؟ لماذا درست كتعذبت ست سنكات؟ 
ة ال تطعـ خبزان.. كمعمؿ أدكية يحتاج إلى إم.. أنت تعمـ اآلف.. الكظيف-

 ماؿ كثير.. قالت كفي نيتيا أال تكشؼ لو ىدفيا الحقيقي مف فتح الصيدلية .
الماؿ مكجكد، قاطعيا شككة بأريحية الحاتمي.. كؿ ما تطمبيف تحت -

 تصرفؾ.. فقط افتحي معمبلن.. 
ىي التي ال.. ال.. ليس مف أجؿ ىذا جئت، قالت الفتاة بنبرة قاطعة.. -

كانت قد آلت عمى نفسيا منذ البدء أف تنأل بنفسيا عف المستنقع فبل يمكثيا ما فيو 
مف كحؿ.. أف ال تممس ماؿ كالدىا كىي تراه سببان لكؿ ذلؾ الضياع.. كانت تريد 
النجاة بنفسيا مف كحش فاتؾ.. الخبلص مف أقذار الجشع كالماؿ، حتى لك كاف 

ط. مذ تخرجت مف الجامعة كصار ليا راتب، كانت خبلصان فرديان كنجاة بالذات فق
أميرة تحرص كؿ الحرص أف تنفؽ مف ماليا، أف تعيش مف عرؽ جبينيا، فكيؼ 

 تقبؿ اآلف ماؿ شريكو؟ كيؼ تفتح معمبل بأمكاؿ نصاب محتاؿ؟ 
 مف أجؿ ماذا جئت إذف؟ تدخؿ األب مف جديد كىك يرل شركدىا!! -
 و الصيدلية.. كي تساعدني في إيجاد مكاف أفتح في-
 

لـ يجب األب، بؿ رفع يده يحؾ رأسو، فيما راحت عيناه تتنقبلف بيف ابنتو 
 كشريكو.. ككأنما ىك حائر ال يدرم ما يقكؿ.. 

المكاف مكجكد.. تدخؿ شككة أخيران ككأنما تخمص مف صدمتو األكلى، -
 متنقبلن بناظريو بيف األب كابنتو.. 
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احت أميرة تمقي أسئمتيا رشان عمى الرجؿ حقان؟ أيف؟ كيؼ أراه؟ متى أراه؟ ر -
 الذم بدا عمى النقيض مف أبييا متحمسان كؿ الحماسة لمد يد المساعدة إلييا. 

 فقط أشيرم باصبعؾ تجديو بيف يديؾ. -
شككة، قاطعو األب مف جديد كقد انقبضت أساريره لميجة التي سمع شريكو -

 يتكمـ بيا. ما ىذا الذم تقكؿ؟ أيف ذلؾ المحؿ؟ 
غرب الحكاكير.. في آخر بناية بنيناىا.. المحؿ الذم لـ نبعو حتى اآلف.. -

 ىك كاسع.. مناسب تمامان لصيدلية أـ تراؾ نسيتو؟ 
 آ.. صحيح.. ذلؾ المحؿ الكحيد الباقي.. -
 لنذىب نره.. اقترحت الفتاة كىي تنيض. -
 اآلف؟ سأؿ األب محتجا-
ة كىك ينيض أيضان، أجؿ.. لـ ال؟ أال يقكلكف خير البر عاجمو؟ رد شكك-

 لنذىب.. 
في سيارة البي إـ التي كانت حديقة مف بنفسج داخبلن كخارجان، جمس شككة 
كراء المقكد داعيان أميرة لمجمكس إلى جانبو، لكنيا دفعت بأبييا إلى المقعد األمامي 

ضاحكة. الشارع كاسع -العيف التعمك عمى الحاجب -جالسة ىي في المؤخرة 
ة جميمة حسنة التنظيـ، أعدت كي يسكنيا كبار القـك ممف تمؤل تحؼ بو أبني

جيكبيـ أمكاؿ ال يعرفكف كيؼ ينفقكنيا.. عدد كبير مف تمؾ األبنية كاف الشريكاف 
قد ساىما في بنائيا.. الحي كمو.. كاف مف صنع أيدييما.. ألـ يبدأه شككة الداىكؾ 

؟ صفقة طيبة رفعتو إلى األعمى كمعو زميؿ ال دراسة القديـ سيؼ الديف ذات يـك
النايفة. ىذه الكتؿ االسمنتية كميا رآىا شككة بأـ عينو ترتفع كاحدة اثر األخرل 
دافنة تحتيا األشجار كالبساتيف، الحقكؿ كالزركع لينتصب محميا أحدث أحياء 

 دمشؽ، أفخميا كأرقاىا. 
ما  أماـ بناية مف ستة طكابؽ، كاجيتيا كميا مف البمكر الدخاني الذم يرل

 أمامو كيحجب ما كراءه، كقفت سيارة البي إـ كنزؿ الركاب الثبلثة. 
ىو.. ىذا ىك المحؿ.. حي راؽ.. ال صيدلية فيو.. كقريبان مف ىنا مستشفى -

 كبير كعيادات كثيرة.. قاؿ شككة كىك يفتح باب محؿ بجانب مدخؿ البناء.. 
يميف كاليسار في رائع.. مكقعو رائع.. ردت أميرة كىي تتمفت حكليا إلى ال-

 الشارع.. حي جديد كراؽ فعبلن.. ليس فيو صيدلية.. 
كىك قريب مف بيتؾ!! تدخؿ األب بحذر، لف تحتاجي إلى سيارة أك -

 مكاصبلت.. 
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كىك كاسع أيضان.. انظرم، قاؿ كقد انفتح الباب عمى مصراعيو كدخؿ -
 شككة مشيران لشريكو كابنتو بالدخكؿ. 

ات المطمكبة كميا.. سآخذه، كـ تريد أجرتو؟ عظيـ.. في المحؿ المكاصف-
 :  كاف السؤاؿ مكجيان إلى أبييا لكف شككة ىك الذم رد بنبرة المـك

 أجرة.. ماذا يا آنسة؟ -
ماذا إذف؟ تريد أف تبيعو؟ تريد فركغو؟ قالت بنبرة االستقبللية التي تعممتيا -

 مذ تخرجت، كالرغبة في الخبلص مذ رأت كؿ مف حكليا ييمككف. 
بؿ ىك منا لؾ.. حبلؿ.. زالؿ.. ىدية مني كمف أبيؾ.. رد شككة بأريحية -

 فائقة أحست بيا أميرة تفيض نيرا انصبت عميو أغزر األمطار. 
ىػ.. ىػ.. ىدية!؟ تساءلت متمعثمة كقد فكجئت بفيض األريحية الذم ييددىا -

 بالغرؽ. 
قد كجد نفسو أ.. أ.. أجؿ.. ىدية.. قاؿ األب بمزيج مف تمجمج كامتعاض ك -

 مضطران ألف يقكؿ شيئان. 
كىذا ىك المفتاح.. تابع شككة معطيان زخمان آخر لنير أريحيتو.. يمكنؾ أف -

 تبدئي منذ المحظة. 
 أكه!! ال، ىدية ال أقبؿ.. بؿ باألجرة.. -
ال تقبميف ىدية؟ الرسكؿ الكريـ كاف يقبؿ اليدية.. عمي الطبلؽ بالثبلث ال -

كال نأخذ منؾ حمراء كال صفراء.. كلـ تممؾ أميرة إزاء يأخذ ىذا المحؿ غيرؾ 
 حماسة الرجؿ كانفعالو كحمؼ أيماف الطبلؽ إال أف تيميـ.. 

حسف.. أقبؿ لكف ال أدرم كيؼ أشكركما، قالت كىي تنقؿ ناظرييا بيف -
الشريكيف المذيف خيؿ إلييا أنيما يخرجاف مف جمدييما ألكؿ مرة.. فاألب لـ تكف قد 

رة كاحدة مذ عادت مف باريس كقد بدا ليا حينذاؾ ككأنو غير معني رأتو سكل م
بكجكدىا كمو، ىك رحى تدكر حكؿ نفسيا، تطحف كؿ ما يقع تحتيا، تصدر الكثير 
مف الضجيج كالصخب لكف دكف أف ترل سكل ذاتيا، دكف أف تيتـ بشيء خارج 

انقمبا فجأة  دائرتيا، كلـ تكف صكرة شككة في ذىنيا بأحسف مف صكرة أبييا، فكيؼ
 إلى متعاطفيف متعاكنيف يقدماف ليا المحؿ ىدية؟ 

تشكريننا بأف تقبمي دعكتنا عمى العشاء ىذه الميمة، قاؿ شككة أخيران كقد -
الؾ الفكرة طكيبلن. بعد لحظة استأنؼ متعجبلن، طبعان بعد إذف أبيؾ.. نذىب معان 

 إلى نادم الذركة فأنت لـ تزكريو قط.. 
ه.. بؿ لـ يخطر بباليا ذلؾ. فتاة عازبة تذىب إلى ناد صحيح، ىي لـ تزر 
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يممكو أبكىا كشركاؤه!؟ ماذا تفعؿ فيو؟ لكف اآلف الفرصة مكاتية كالدعكة في محميا، 
 ستضرب فييا عصفكريف بحجر كاحد.. 

حسف نذىب عمى العشاء. قالت كىي تتأبط ذراع أبييا كيخرجاف إلى -
كلى إغبلؽ المحؿ الذم سيككف صيدلية الفضاء الطمؽ، فيما كاف شككة نفسو يت

 قريبا.. 
 فرحت األـ لنبأ الصيدلية كلكنيا لـ تفرح لنبأ الدعكة. 

 أنا ال أريد أف ترتادم أمكنة كيذه!! أخشى عميؾ؟ -
تخشيف عمي مف أبي؟ ال.. ال.. أنا أريد أف أذىب عمني أعرؼ عالميـ، -

 أجكاءىـ.. ما يفعمكف ىناؾ، كيؼ يفكركف.. 
 ة داىية.. رجؿ ممطخ بالقذارة.. ىك الذم لطخ أباؾ كذىب بعقمو. لكف شكك-

كتبسمت أميرة.. مف قاؿ "المرأة بغريزتيا تغمب الرجؿ بعقمو؟ "أميرة ال تدرم.. 
لكف يبدك أنو صحيح.. فتمؾ الغريزة العجيبة تصنع لدييا حدسان متقدمان ربما يممؾ 

إلى لب األشياء.. أميا  القدرة عمى خرؽ الحجب، كشؼ الستر كالكصكؿ دائمان 
بغريزتيا كانت تدرؾ أف شريؾ زكجيا ىك أس ببلئو، صانع مشاكمو كميا، فيؿ 

 تصؿ يده إلى ابنتيا اآلف؟ ىؿ يخبئ مكره شيئان ليا؟ 
أميرة مذ عادت مف المحؿ، كانت تفكر بسر ذلؾ الكـر الذم تجمى فجأة في 

د مف قبؿ.. لكف ما عساه سمكؾ شككة الداىكؾ، تمؾ األريحية التي لـ يعرفيا أح
 يككف كىي ابنة شريكو؟ ما تراه يريد ثمنان ألريحيتو؟ 

عمى كؿ حاؿ اطمئني، قالت ألميا أخيران، أنا أكره عالميـ مثمما تكرىينو أنت، -
 لكنني أشعر بأمس الحاجة ألف أعرفو مف الداخؿ.. كلف أفكت ىذه الفرصة.. 

 : لكف قبؿ أف تعد نفسيا لمعشاء، اتصمت بشاىة
 أختي.. أنا مدعكة لمعشاء في نادم الذركة، ما رأيؾ، نذىب معان؟ -

باستغراب ككثير مف التساؤالت ردت شاىة، ىي التي تعرؼ عقؿ أميرة، 
 كتعرؼ اليكة التي تفصؿ أجكاءىا عف أجكاء نادم الذركة. أخيران اعتذرت متعممة.. 

 لراحة ىذه الميمة.. طائرتي ستقمع عند الفجر.. كال بد مف أف آخذ قسطان مف ا-
 طائرتؾ؟ كأيف تسافريف؟ -
 إلى سيريبلنكا.. -
 اهلل!! اهلل!! كصؿ شرؾ إلى سيريبلنكا؟ عمقت أميرة ساخرة. -
كما سيريبلنكا!؟ ىا ىي مرمى حجر.. لقد ذىبت إلى تايبلند كالفمبيف في -
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 أقصى الشرؽ.. أختي.. العمؿ يقتضي ذلؾ.. تذىبيف بنفسؾ فتؤمنيف بضاعتؾ.. 
بضاعتؾ!؟ قاطعتيا أميرة بمزيج مف االندىاش كالضيؽ، ماذا؟ ىؿ أصبح -

الناس مجرد بضاعة؟ الفتيات المكاتي تأتي بيف شيء يباع كيشترل فقط، سمعة ال 
 أكثر كال أقؿ.. 

أميرة.. ال تدققي عمى كبلمي.. كثيران.. ىذه مصطمحات نستخدميا بيننا.. -
 أرجكؾ.. أنا ال أقصد اإلساءة.. 

ميرة لحظة مف الزمف أنيا يمكف أف تدعك ابنة عميا نكر ثـ عدلت كبدا أل
آخر لحظة مقرعة نفسيا عمى الجبف الذم أحست بو.. "أيف قكتؾ؟ أيف بسالتؾ؟ 
اقتحمت باريس، أكركبا، أك تخافيف نادم الذركة نادم أبيؾ كأخكيؾ؟ "راحت تمـك 

ظ فييا، ربما عمى نفسيا كاضعة آخر الممسات عمى شعرىا كىنداميا.. كقد استيق
 استحياء، حس المرأة. 

كرطة.. ىذا الرجؿ ال يفعؿ شيئان غير أف يكقعني بالكرطة بعد الكرطة، لكف -
أرجك أال تككف الدعكة كرطة لؾ.. بادرىا كالدىا كىك يستقبميا عند باب النادم بعد 
أف ترجمت مف سيارة البكيؾ الطكيمة الفارىة التي أرسميا أبكىا الحضارىا مف 

 البيت. 
ال.. ال.. بالعكس.. يسعدني أف أراؾ أكثر.. أف نمتقي أكثر.. فربما نتفاىـ -
 أكثر. 

كانت الساعة تقارب العاشرة، ككانت حياة الميؿ تبدأ بعد ذلؾ بكثير، لكف 
أميرة لـ تكف تعرؼ شيئان عف حياة الميؿ التي يعج بيا دائمان النادم الفخـ ذاؾ الذم 

األثاث الفاخر، األبياء الكاسعة، الثريات المشعشعة كميا  دخمت بابو العريض لمتك.
تبير األنظار، لكف أنظار أميرة ال تبير.. كانت قد رأت الكثير في عاصمة النكر 
كمدف الحضارة، ككانت تعمـ أف المقمد ال يطابؽ األصؿ ميما كاف بارعان في 

 التقميد. 
ؿ يجمسكف إلى في المطعـ ذم األضكاء الخافتة، كاف شككة كبضعة رجا

طاكلة بجكار حمبة الرقص، ككانت ثمة جكقة مكسيقية تعشش في أحد أركاف 
 الحمبة تعزؼ مكسيقى ىادئة. كصؿ األب كابنتو فيب شككة الداىكؾ ميمبلن مرحبا: 

شريكنا العظيـ أبك سامي، بدأ عممية التعارؼ مشيران إلى الرجؿ األكؿ إلى -
الكثيرة.. شريكنا الثالث عبد الفتاح الرأس  يمينو.. سيدنا.. مجيب.. صاحب النجكع

الكبير في المحافظة، كبدا كأنو لـ يكف بحاجة ألف يقدـ الفتاة، فقد كانكا جميعان 
 يرددكف تحية التعارؼ باسميا.. 

 أىبلن آنسة أميرة.. -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 244 - 

 شرفت دكتكرة أميرة -
 نكرت النادم ست أميرة. -

مرتبكان، قمقان، يتأتئ إف تكمـ، حيف جمسكا، بدا األب ككأنو في كرطة حقيقية، 
كيتعثر إف نظر كأنما يقكؿ ليا "ليتؾ لـ تقبمي ىذه الدعكة" كتبسمت أميرة في 
سرىا. "ىؿ استيقظ في داخمو الرجؿ الشرقي؟ "راحت تتساءؿ "أرأل ىذه المحظة 
فقط كيؼ يعرض ابنتو فمذة كبده ألنياب الذئاب كمخالبيـ؟" كقررت فجأة أف تريو 

نيا ليست النعجة التي يخشى عمييا الذئاب، كال ىي الضمع القاصر بأـ عينو أ
 الذم يحتاج إلى رعاية... أك الظعينة التي ال تمشي بغير حماية.. 

فرصة طيبة أف ألتقي بشركاء أبي.. بدأت كفي عينييا تحدو رغـ أف -
 األضكاء الخافتة لـ تكف تسمح برؤية الكثير، لكف كـ كاف بكدم لك جئتـ ببناتكـ

 أيضان، بزكجاتكـ فنغتنـ ىذه الفرصة كنتعارؼ.. 
في الحاؿ انتقؿ االرتباؾ الذم كاف يتخبط فيو أبك دياب إلى شركائو.. ناظران 
بعضيـ إلى البعض اآلخر. كبدا ألميرة أف أكثر مف كاحد منيـ كاف ييـ بالكبلـ 

 لكف دكف أف يعمـ ما يقكؿ.. 
لغرض.. استأنفت ممتفتة إليو بالحقيقة، أنا قمت عمي شككة دعاني ليذا ا

مؤكدة عمىكممة عمي.. سمعت أف لديؾ ثبلث بنات كقمت ىذه فرصة أتعرؼ فييا 
 الييف.. 
صحيح.. لػ.. لكف.. الحقيقة، بدأ شككة الرد متمعثمان متعثران، ىف خارج -

 البمد.. كؿ منيف مع زكجيا.. 
كؿ مرة متماسكان، ككاف ذلؾ كافيان ألف تشعر أميرة بالرضى، فقد بدا كالدىا أل

 قادران عمى رفع رأسو، قانعان أنو ليس في كرطة. 
حيف دخمت أميرة المطعـ، لـ تكف ىناؾ غير طاكالت قميمة يتكزع عمييا 
الناس، لكف لـ تبمغ الساعة الحادية عشرة إال كقد امتؤلت أكثر الطاكالت.. رجاؿ 

كالجكاىر.. أىذا في أبيى الحمؿ، نساء كاسيات عاريات ككميف مرصعات بالحمي 
ىك المجتمع الماسي؟" تساءلت أميرة كىي تنقؿ ناظرييا مف نحر امرأة إلى أذني 
امرأة أخرل فذراعي ثالثة، متفحصة الماس الذم يشع مف ىذه كتمؾ.. كلـ تممؾ إال 
أف تمقي نظرة سريعة عمى ساعدييا كنحرىا، أصابعيا الخالية مف الذىب كالماس 

 القيكد كـ أكرىيا حتى لك كانت مف ذىب كماس!". ثـ تبتسـ "ىذه السبلسؿ ك 
كانت الطاكلة قد عمرت بأصناؼ الطعاـ كالشراب، ككانت أميرة قد اكتفت 
بكأس مف البيرة أراح األب كثيران كىك ينظر إلييا ترشفو. بعضيـ طمب كيسكي، 
شككة طمب عرقان، فالشراب المحمي حسب رأيو، ىك األفضؿ مفعكالن كاألكثر نشكة، 
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 ف لدىشتيا، طمب كالدىا الفكدكا. لك
أبي.. منذ متى تشرب الفكدكا؟ مالت عميو ىامسة كقد شرب الكؿ نخب -

 الدكتكرة العائدة إلى الكطف. 
 مذ عممتني فضائمو زكجة أخيؾ دارينا.. -

كتبسمت في سرىا.. مف قاؿ إف الصغير ال يعمـ الكبير؟ ىا ىي دارينا تعمـ 
اب كالطعاـ، تحممت األلسف كتشعبت األحاديث.. أباىا شرب الفكدكا.. مع الشر 

سعر الدكالر، المناقصات المطركحة، المشاريع القادمة، حركة االستيراد كالتصدير، 
أخبار الكزير الفبلني، مشاكؿ المدير العبلني.. كميا مادة دسمة، مرت عمى 

ىذا، عبلف  الطاكلة ليتداكليا الشركاء.. أبك سامي يتقف فف القيؿ كالقاؿ.. فبلف قاؿ
قاؿ ذاؾ، لكف صاحب النجكع الكثيرة يسمع أكثر مما يتكمـ.. "ىؿ عممكىـ ذلؾ في 
صفكؼ اإلقطاع المنظـ؟" أما الرأس الكبير في المحافظة فكاف ميذاران، ذلؽ 
المساف، معجبان بذكائو إلى درجة الغركر، ككاف ال يفتأ يسر ألميرة بيذا التعميؽ أك 

إليو. لكف انتباه أميرة لـ يمفتو سكل حديث السياسة، حيف  ذاؾ محاكالن لفت انتباىيا
 عمؽ أبك سامي ساخران: 

 ىؿ سمعتـ بالنبأ العجيب؟ -
 أم نبأ؟ جاء الجكاب مف أكثر مف شريؾ.. -
صداـ اعتقؿ كؿ األكربييف كاألمريكاف في العراؽ.. يريد أف يجعؿ منيـ -

 دريئة يحتمي بيا .
و مثؿ ىذه األفكار؟ عمؽ الرأس الكبير ما أعجبو مف رجؿ!؟ مف أيف تأتي-

 في المحافظة.. يا رجؿ.. كؿ يـك يفاجئؾ بشيء لـ تكف تتكقعو. 
 ما أحسب إال أنو يتخبط خكفان كىمعان.. عمؽ شككة.. -
كلماذا الخكؼ كاليمع؟ تعجب أبك دياب ككأنو غير فاىـ أبدان، لقد كضع يده -

 ،  فماذا يستطيعكف فعمو؟ عمى الككيت كىك يرسخ أقدامو يكمان بعد يـك
ىو.. ىو.. رد عبد الفتاح ضاحكان، سترل ما يستطيعكف فعمو، بعدئذ غمغـ -

ف غدان لناظره قريب..   متشددان، كا 
 لكف كيؼ كال أرل أحدان يحرؾ ساكنان.؟ -
 أنا أقكؿ لؾ كيؼ.. أتعمـ كيؼ يصيدكف طائر الحر؟ -
 طائر الحر؟ تدخؿ مجيب ىذه المرة سائبل، ال. كيؼ؟ -
يا عزيزم.. ىـ يمقكف لو حمامة عمى ظيرىا شبكة، يراىا الحر المشيكر -

بحبو لمحـ الحماـ، فينقض عمييا، لكف ما إف ينشب مخالبو فييا حتى يعمؽ 
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 بالشبكة عمى ظيرىا.. 
 ما قصدؾ؟ عاد صاحب النجكع يسألو. -
 قصدم، اآلف عمؽ الرجؿ. -
 ديث اىتماميا.أتظف ذلؾ؟ سألت ىذه المرة أميرة كقد أثار الح-
أظف؟ بؿ أنا متأكد.. بكش ألقى لصداـ بالحمامة حيف أرسؿ لو القائمة -

 بأعماؿ السفارة في العراؽ. 
 كلماذا أرسميا لو؟ سألت أميرة بفضكؿ. -
لتقكؿ لو إف أم خبلؼ بيف العراؽ كالككيت ال يعني أمريكا بشيء بؿ -

كلما كانت الحمامة ستنظر إليو عمى أنو خبلؼ داخمي محض ال شأف ليا بو، 
الككيتية مغرية يشتيييا البازم العراقي فقد انقض عمييا لمتك.. كماذا حدث؟ اآلف 
مخالبو في الشرؾ يريد أف يطير بالحمامة فبل يستطيع كيريد أف يطير بغير 

 الحمامة فبل يستطيع. 
 إذف، عمينا أف نساعده، عقبت أميرة كىي ترل خطكرة المكقؼ فعبل. -
خؿ أبك سامي ىازان رأسو، بؿ عمينا أف نقص جناحيو كننتؼ نساعده؟ تد-

 ريشو، حتى ال يستطيع الطيراف بعد ذلؾ أبدان.. 
- .. عممي أنكـ تؤمنكف بالكحدة.. كما فعمو ال يخرج عف نطاؽ ذلؾ المفيـك

 الرجؿ يريد أف يكحد أقطار الكطف العربي.. 
ذا ما مد يده إلى األردف ثـ بسط نفكذه عمى - الخميج بعدئذ ضـ عاؿ.. كا 

 السعكدية.. ماذا يجرم؟ سيصبح خطران حقيقيان عمينا ىنا.. كعمى الكحدة.. 
 خطر؟ تساءلت أميرة باستنكار.. -
بالطبع.. سيضمنا إلى دكلتو بالقكة حينذاؾ.. سيمغينا.. سيمسحنا عف كجو -

 األرض كأم خطر أشد مف ذلؾ؟ 
ردؼ عبد الفتاح ال.. ال.. يجب أف يضرب.. صداـ يجب أف يسحؽ.. أ-

 قائبلن بضيؽ مفاجئ.. ىذا الخطر يجب أف يزاؿ.. 
 لكف أال تركف أنكـ تمتقكف بأفكاركـ مع األمريكاف كاالنكميز كالػ.. -
 كيؼ؟ قاطعيا مجيب منتفضا.. -
مذ كنت في فرنسا سمعت أكثر مف مسؤكؿ إسرائيمي، يصرح: أف الجيش -

 في الشرؽ األكسط ليذا ينبغي إبادتو.. العراقي بات قكة تخؿ بالتكازف االستراتيجي 
 ال.. ال.. أنا ال أصدؽ..-

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 247 - 

 لكنني سمعتو بأذني.. قرأتو بعيني..-
 ال ييـ. الييـ-
كيؼ الييـ؟ معقكؿ؟ ردت أميرة بنبرة الممازحة، أمريكا.. إسرائيؿ.. جادتاف  -

 باقتناص البازم...
 يشكؿ خطران عمينا؟ كماذا نفعؿ إذا كاف صداـ يريد أف يككف بازيان ييددنا.. -
لكف المسألة ليست مسألة صداـ.. ىي مسألة العراؽ.. كالعراؽ جزء ال -

 يتجزأ مف شعبنا ككطننا؟ 
لكىمة لـ يجب أحد، فقد بدا السؤاؿ محيرا كبدا صاحب النجكع الكثيرة مترددان 

 باإلجابة.. فاستأنفت أميرة: 
كي يغادر شطرىا  ألمانيا دفعت عشرة مميارات دكالر لبلتحاد السكفيتي-

الشرقي، عممت المستحيؿ كي تعيد كحدتيا، أكركبا ذات الشعكب المختمفة عرقا، 
لغة، تاريخان تبذؿ الغالي كالرخيص لتكحيد نفسيا، فمماذا نصر نحف عمى البقاء 

 مجزئيف مشرذميف؟ 
ال.. ال.. أبا دياب.. تدخؿ أبك سامي ضاحكان، الدكتكرة أضمع منا جميعان -

 كالفيـ.. الحقيقة أنا أىنئؾ عمييا..  في السياسة
إم كاهلل.. نينئو عمييا!.. بؿ نينئو عمى كؿ شيء.. تدخؿ ىذه المرة شككة -

بشيء مف المكر كالدىاء، كمف مثؿ أبي دياب؟ ثركة، عزجاه، دكاتره، قاؿ كىك 
 يشير إلى أميرة.. أبك دياب ممؾ.. 

ظة ضاحكان فانفجر ممؾ. لكف بغير جنكد، عمؽ الرأس الكبير في المحاف-
 الكؿ ضاحكيف. 

بؿ كمنا جنكد لدل أبي دياب.. كأس أبي دياب، كأس الدكتكرة أميرة، قاؿ -
صاحب النجكع الكثيرة ضاحكان ىك اآلخر رافعان كأس الكيسكي المعتقة منذ أكثر 

 مف اثني عشر عامان. 
نظرت أميرة إلى أبييا فبدا كالطاكس نافشان ريشو. كاف يعب الشراب دكف 
حساب، ككاف كجييو المنتفخ محمرا، كما بدا كرشو ككأنما ازداد كبرا فيما ذىب 

 عيو كتمعثمو لتحؿ محميما ثقة بالنفس كاعتداد.. 
ىو.. أبي.. كيؼ تشعر اآلف؟ سألت أميرة ىامسة كقد اقتربت بفميا مف -
 أذنو.. 
أنا كما قاؿ شككة ممؾ.. قاؿ األب بنبرة أعمى مف اليمس كقد أثر فيو -

لشراب، كما الذم ينقصني؟ ال.. ال.. نمت كؿ ما كنت أحمـ بو، بؿ أكثر مما ا
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 كنت أحمـ بو بكثير.
كشردت أميرة بعيدا، راحمة إلى الماضي البعيد، ربما لتعرؼ ما كاف أبكىا، 
كىك فبلح في حاككرتو، يحمـ، غير أف حركة مفاجئة مف شككة قطعت عمييا 

لة، انحنى عند كتفيا مف خمؼ، ثـ مد يده رحمتيا تمؾ، فقد كقؼ، دار حكؿ الطاك 
 بأدب كلطؼ. 

 دكتكرتي الجميمة، أتسمحيف لي بيذه الرقصة؟ -
الحركة المفاجئة جعمتيا تحتار كتتمجمج. ىي لـ تكف مستعدة لمثؿ تمؾ الدعكة 
كلـ يكف في ذىنيا أف ترقص، لكف شككة، البارع في اقتناص الفرص، لـ يدع 

أمسؾ بيدىا، رافعان إياىا رفعان عف الكرسي، قاطعان  فرصة حيرتيا تذىب ىباء، بؿ
 عمييا طريؽ الرفض، كبخطكة الكاثؽ مف نفسو سار بيا إلى الحمبة.. 

كانت الجكقة، منذ حيف، قد بدأت عزؼ مكسيقى راقصة راحت تجذب 
الراقصيف إلى الحمبة زكجا زكجا.. كسط أكلئؾ األزكاج سحب شككة شريكتو، 

تي اصطبغت كجنتاىا بالحمرة رغما عنيا.. كانت أميرة، ككؿ الرشيقة، األنيقة، ال
فتاة، تعرؼ كيؼ تنثني بجسدىا، كتحرؾ قدمييا.. حتى كلك لـ يكف لدييا كقت 

 لمرقص.. أال يقكلكف: في داخؿ كؿ امرأة جارية تتقف الرقص كالغناء؟ 
اهلل!! كـ أنا سعيد!! غمغـ شككة قرب أذنيا كقد دار بيا عمى الحمبة بضع -

 دكرات، بؿ الحقيقة.. أنا أسعد خمؽ اهلل!! 
 أسعد خمؽ اهلل؟ كررت كراءه ككؿ ىميا أف تعمـ ما يفكر بو ككيؼ يفكر.. -
 ككيؼ ال أككف كذلؾ كأنا أراقص أجمؿ فتاة، أركع بنات الدنيا..؟ -
ال.. ال.. أبا عمرك.. ردت ضاحكة محتجة، مف مدحؾ بما ليس فيؾ فقد -

  أركع.. ذمؾ.. كأنا لست أجمؿ كال
ال.. أنت غمطانة أميرة.. قاطعيا شككة كعمى محياه سيماء االستنكار.. -

ألست أعبلىف عممان كمعرفة؟ ألست تحمميف أرقى الشيادات مف باريس؟ إذف أنت 
 األجمؿ كاألركع.. العمـ كحده زينة الدنيا، أحمى الحبلكات.. 

 عف قناعة تقكؿ ذلؾ أـ أنت تجاممني أبا عمرك؟ -
دقيني أميرة.. كؿ عمرم أحتـر المتعممة.. المثقفة.. أشعر أف فييا ال.. ص-

شيئان مختمفان.. تتثقؼ المرأة تصبح متميزة.. بؿ ال أكتمؾ سران األستاذة كالدكتكرة 
عجابي..   ىي الكحيدة مف بيف النساء التي تحظى باحترامي كا 

ان كذاؾ أنت تفاجئني أبا عمرك، قالت أميرة ككميا استغراب أف تسمع كبلم-
 مف رجؿ ال يفكر إال بالماؿ.. 
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 كلسكؼ أفاجئؾ أكثر.. بدأ ثـ تكقؼ مترددان.. فشجعتو أميرة: -
 ىو.. قؿ.. بماذا تفاجئني أكثر؟ -
سأقكؿ لكف ال تضحكي عمي.. أنا.. منذ زمف طكيؿ، أحمـ بأف أتزكج امرأة -

 رفيعة الشيادة.. عالية التعميـ.. دكتكرة مثمؾ.. 
بلن كادت تسمرىا في مكانيا.. لحظات راحت أميرة تتفرس ككانت مفاجأة فع

 في كجيو النظر، لكف دكف أف تعرؼ ما تقكؿ. 
في الحاؿ قادىا شككة إلى لجة الراقصيف.. استغؿ حيرتيا كمفاجأتيا ثـ تابع: 

 بصراحة، أنا أنتيز ىذه الفرصة ألطمب يدؾ دكتكرة.. ليتؾ تتزكجينني؟ 
متكقفتيف عف الحركة عاصيتيف اإليقاع  ىذه المرة تسمرت قدماىا تمامان 

المكسيقي الراقص "آ.. إذف.. ىذا ىك سر الكـر الحاتمي، المحؿ الذم قدمت 
مفاتيحو، دعكة العشاء، المجامبلت، اإلطراء،.. كميا لغاية في نفسؾ سيد 

 يعقكب.." 
ىو.. أميرة.. ىؿ سمعتني؟ قطع عمييا شككة أفكارىا كىي تحاكؿ ربط -

 يا.. دافعان بيا إلى متابعة الرقص.. األحداث ببعض
 ال.. ال أدرم.. إف كنت قد سمعتؾ.. قالت أميرة بكثير مف التردد كالتمعثـ. -
أميرة.. اسمعي.. حممي.. منذ زمف.. أف أتزكج دكتكرة.. أشعر أنيا -

 ستعكضني الكثير، ستسد عندم ثغرات.. ستمؤل داخمي فرحان كسعادة.. 
ريد أف تعكض نقص تعميمؾ.. تريدأف تنتقـ "طبعان ىي عقدة النقص.. ت

لجيمؾ بأف تتزكج دكتكرة" راحت تفكر شاردة عما كاف ييمس في أذنيا.. لكف رقمان 
 ذكره جعميا تنتبو إليو.

مائة مميكف أدفع لؾ ميران.. مائتي مميكف... أتسمعيف؟ أفتح لؾ مصنع -
كمفتو أفتحو لؾ أدكية.. ال صيدلية تافية كيذه.. بؿ مصنع أدكية ميما كانت ت

 لتككني أنت صاحبتو كمديرتو.. أميرتي كأميرتو.. 
 كىؿ لديؾ كؿ ىذه األمكاؿ؟ سألتو كفي نيتيا أف تعرؼ أكثر كأكثر.. -
ىذه األمكاؿ؟ ردد ساخران، إف ىي إال نقطة في بحر.. أنا ككالدؾ نممؾ -

االثنيف فقط أمكاالن ال تأكميا النيراف.. مف شركة االستثمار الزراعية دخمنا نحف 
ثبلثة آالؼ مميكف.. مف كدائع الناس الذيف يريدكف استثمار أمكاليـ، لدينا أنا 

 ككالدؾ ثمانية آالؼ مميكف.. كثركتي ىذه كميا تصبح ممؾ يديؾ. 
 لكنؾ متزكج.. أكالدؾ كبار.. ىـ أنفسيـ متزكجكف.. -
كجكف.. كماذا في ذلؾ؟ أبكؾ لديو أربع زكجات.. كأكالده كبار أيضان.. متز -
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 أنا عمى األقؿ ليس لدم إال زكجة كاحدة.. 
 كماذا عف السف؟ يخيؿ إلي أنؾ كبير قميبل، قالت أميرة بكثير مف السياسة. -
كأنت.. أميرة. أتحسبيف نفسؾ صغيرة؟ أمؾ حيف كانت في سنؾ كانت قد -

خمفت ثمانية بطكف.. شيء مف القشعريرة سرل في جسدىا، فتكر كاشمئزاز أحست 
تككناف في داخميا تجاه ذلؾ الرجؿ األكرش القصير الذم كانت يداه ال بيما ي

تصبلف إال بالكاد إلى كتفييا كقد كقؼ كرشو حاجزان بينيما.. كيؼ يمكنو أف يفكر 
بالزكاج منيا؟ كيؼ ينسى فارؽ السف؟ فارؽ العمـ، فارؽ كؿ شيء.. أال يذكر 

كؿ شيء يجب أف يككف  سكل الماؿ؟ ىك ثرم إذف يحسب كؿ شيء متاحان مباحان.
ممؾ يده.. ككادت تككر في فميا بصقة تمقييا في كجيو ذم العينيف الثعمبيتيف 
كىك يمفح كجييا بأنفاسو الحارة، حيف تابع عرضو المغرم، سأقدـ لؾ فيبل في 

 أرقى أحياء دمشؽ، سيارة ركلزرايس، كأقيـ لؾ عرسان لـ تشيد دمشؽ لو مثيبل. 
تككر، إال أنيا ردتيا آخر لحظة كارىة أف تثير مرة ثانية عادت البصقة ت

 فضيحة، تككف فييا مضغة لؤلفكاه، فاكتفت بالقكؿ: 
 أبا عمرك.. لقد فاجأتني.. -
كأنا ال أريد منؾ جكابان اآلف.. ال.. ال.. معنا كقت.. أسبكع.. أسبكعاف.. -

حقيقية الييـ.. الميـ أف تكافقي.. أرجكؾ أميرة أف تكافقي.. كسأجعؿ منؾ أميرة 
 تتؤلأل جكاىر كألماس. 

انتيت المعزكفة المكسيقية فتكقؼ الراقصكف، بعضيـ انسحب إلى الصالة، 
كبعضيـ ظؿ ينتظر المعزكفة الجديدة. أبك عمرك أراد أف ينتظر متشبثان بأميرة، 
تتكسميا عيناه أف تبقى، لكف أميرة، كقد استنزفت المفاجأة قكاىا، تخمصت منو، 

 دة إلى الطاكلة. متعجمة الخطا عائ
ىناؾ فكجئت بكجييف نسائييف جميميف: دارينا كتكليب، فأسرعت إلييما 

 حاضنة معانقة، كما أسرع إلييا فيد مف طرؼ الطاكلة اآلخر محييان ضاحكان.. 
أكه!! فيد!! الحمد هلل أف جئت، بادرتو كقد صممت عمى شيء، أريدؾ أف -

 تكصمني إلى البيت. 
 جة، جاءت الشياطيف تيرب المبلئكة. ماذا؟ صاحت تكليب محت-
 ال.. ال.. بؿ الحقيقة أنا متعبة.-
 متعبة، كما زاؿ الميؿ في أكلو!؟ احتج أبك سامي مستغربا.-
الساعة تجاكزت منتصؼ الميؿ، كأنا لـ أعتد السير.. أتسمح لي يا أبي!؟ -

 أتسمحكف لي يا جماعة!؟ 
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 لكف اآلف بدأت السيرة. -
 ة. ما يزاؿ باكران أمير -
 ستحرميننا أنسؾ. -

راحت االحتجاجات تترل، عرض شككة كاف بمثابة الضربة القاضية التي 
 ألقتيا خارج الحمبة.. 

 ال.. ال بد مف أف أذىب.. كأنا آسفة دارينا.. آسفة تكليب.. -
 إذف أنا أكصمؾ.. تبرع شككة بحماسة كاضحة. -
في أف تنيي  ال، ال، أخي فيد يكصمني، قاطعتو أميرة كىي أشد رغبة-

تدخمو.. كلمفكر رفعت يدىا محيية الجمع المندىش فيما رافقيا فيد كىك يتمفت 
 كراءه، كأنما يرافقيا عمى مضض. 

عمى الطريؽ الضيؽ المتعرج تعرج بردل، انطمؽ فيد بسيارتو الكاديبلؾ 
الحمراء كمكف الجمنار، ثـ ما إف اطمأف عمى انطبلقتو حتى بادرىا، كفي نبرة 

 ـ شديد: صكتو لك 
 فرصة ذىبية كاف يجب أف تستغمييا كتسيرم، ال أف تغادرم باكران ىكذا.-
 فرصة ذىبية!؟ أستغميا؟ لـ أفيـ فيد.. -
 كنت ساىرة مع حيتاف كبار.. فمماذا تفكتيف مثؿ ىذه السيرة؟ -
 حيتاف كبار؟ -
طبعان، كميـ حيتاف كبار.. أبك سامي ال يمعب القمار إال بالدكالر، لديو -

 ارع في استراليا، مصانع في إيطاليا.. مز 
 معقكؿ؟ -
طبعان معقكؿ.. صاحب النجكع الكثيرة لديو أسطكؿ مف السفف يمخر البحار -

مف الفمبيف، استراليا حتى األرجنتيف ككندا.. أما الرأس الكبير في المحافظة فحدثي 
نا.. عف ثركتو كال حرج.. آالؼ الدكنمات في الساحؿ، معامؿ، عقارات، أراض ى

أراض ىناؾ.. كأرصدتو في البنكؾ يقكلكف إنيـ لك كضعكىا أمامو الحتاج إلى 
 عشر سنكات لعدىا فقط.. 

لكف مف أيف ليـ ىذا؟ سألتو بشيء مف ضيؽ، ىي التي تعمـ عمـ اليقيف -
 أنيـ كميـ مف منبت كادح فقير.

ىو.. ىو.. رد فيد ضاحكان.. أياـ الحساب كالعقاب، مف أيف لؾ ىذا؟ كؿ -
ذلؾ كلى، لـ يعد ىناؾ مف يسأؿ أسئمة كيذه اآلف.. ىنا حارة كؿ مف يده لو.. 
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 كالشاطر بشطارتو.. 
 كأنت.. ىؿ تقكؿ انؾ شاطر؟ -
 بالتأكيد، لكنني لـ أصبح حكتان مثميـ بعد.. -

بعدئذ، راح يحدثيا عف نجاحاتو في سكرية، في لبناف، عبلقاتو في فرنسا، 
الغرب.. لقد ميدت تكليب الطريؽ لو.. ىي التي صفقاتو في ركسيا، دكؿ الشرؽ ك 

تعرؼ الكثير منذ زكاجيا األكؿ مف ذلؾ المناضؿ العتيد الذم كاف يجعؿ مف 
بيركت مقران لنضالو، يأتي بالسبلح مف دكؿ المعسكر االشتراكي كباألمكاؿ مف 

 العالـ كمو. لكف قبؿ أف يصبل إلى المنزؿ فاجأىا فيد بسؤاؿ لـ تكف تتكقعو: 
 يف عاد شككة مف مراقصتؾ كاف محمرا مزردا.. ىؿ جرل بينكما شيء؟ ح-
 ال.. ال شيء.. فقط طمب يدم.. قالت بنبرة ساخرة.. -
 طمب يدؾ!؟ يريد أف يتزكجؾ؟ قاؿ فرحان ككأنو لـ يمحظ نبرتيا الساخرة. -
 أجؿ.. ما رأيؾ؟ -
القبر كافقي.. ىذه صفقة العمر.. أميرة.. تتزكجيف رجبلن ىرمان رجؿ في -

 كرجؿ خارجو.. سنة أك سنتيف كيمكت فترثيف آالؼ المبلييف منو.. 
 ىكذا ترل؟ -
طبعان.. بنات أرقى العائبلت تعقد صفقات كيذه.. كؿ يـك كاحدة مف ىذا -

النكع تتزكج ثريا كبيرا.. نيمة التي تزكجت ذلؾ الثرم في باريس، ثـ كرثت عنو 
 آالؼ المبلييف.. أال تعرفينيا؟ 

 دني أف أككف نيمة أخرل؟ كىؿ تري-
لـ ال إف كنت ستربحيف؟.. صفقة ربحيا كبير ككبير جدا، مضمكف -

 كمضمكف جدان فمماذا ال تكافقيف؟ 
 ال.. ال.. أميرة.. ال تترددم.. اسمعي مني.. ال تترددم.. 

كلـ تممؾ أميرة إال أف تضحؾ كىي تكدعو عند باب المنزؿ.. الماؿ.. ذلؾ 
كيؼ تراىـ ال يركعكف بيف يديو أينما ظير كحيثما الح!!؟ االلو الذم يعبدكنو.. 

لكف ما اف دخمت غرفتيا حتى ألقت بالمسألة كميا في سمة الميمبلت.. كىي عمى 
 ثقة أنيا ال تستحؽ منيا حتى التفكير.. 

عشريف يكمان ظمت غارقة في تجييز المحؿ لتحكيمو إلى صيدلية. عميا 
و الخبر، ممسكة بو مف ذراعو كي يذىبا مصباح دىش كؿ الدىشة حيف نقمت إلي

إلى أمانة العاصمة ثـ الكزارة فيستخرجا األكراؽ البلزمة لمترخيص.. ميندس 
الديككر، الكيربائيكف، الدىانكف، كميـ يشارككف في اإلعداد، كأميرة كعميا 
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يتحركاف مف مكاف إلى آخر كسبان لمكقت.. المكاتب العممية، شركات األدكية، 
دلة، كاف ليا ىي األخرل نصيب في تحركات أميرة كعميا.. فيما مؤسسة الصي

يريداف أف يؤسسا أكبر صيدلية في دمشؽ، لكف ما اف بدأ العمؿ كالشراء حتى 
 صدمت أميرة.. فاألسعار كاكية كما تممكو مف ماؿ ال يكفي لسد الحاجة.. 

ما يحتاجانو أظف أننا سنحتاج لمماؿ.. قالت لعميا كىما يقدراف تقديران أكليان -
 ثمنان لؤلدكية.. 

 أميرة، أنا آسؼ.. رد عميا بنبرة الحزف كتقطيب في الحاجبيف.. -
آسؼ؟ عمى ماذا؟ ردت باستغراب. كانا حتى تمؾ المحظة سعيديف، إذ كجد -

 ىك عمبلن يمؤل فراغو، ككجدت ىي ما ينقذ عميا مف براثف الفقر. 
 أشعر كأنني أكقعتؾ في كرطة.. -
ة كال ما يحزنكف، قالت بميجة مطمئنة كىي تعمـ شدة ال.. ال كرط-

 حساسيتو.. 
لكف ما معؾ مف ماؿ ال يكفي كأنا ال أممؾ شيئان.. ما كنت أدخره -

 لشيخكختي استيمكتو ىذه السنكات العجاؼ.. 
 ال عميؾ.. سأدبر نفسي.. -
بؿ لدم اقتراح، قاؿ كقد لمعت في ذىنو فكرة، ما رأيؾ: أبيع بيتي كأشترم -

 تان أصغر منو كالفارؽ نضعو في الصيدلية؟ بي
 تبيع بيتؾ!؟ ال.. ال.. لف أدعؾ تفعؿ ذلؾ.. -
 إذف، نأخذ قرضان مف المصرؼ!؟ اقترح عميا مف جديد. -
أيضان ال حاجة لذلؾ.. قطعت الطريؽ عميو ثـ أكدت بنبرة خاصة تريد -

 طمأنتو.. قمت لؾ سأتدبر األمر.. سآخذ الماؿ مف أبي.. 
مف أبيؾ كال مف أخيؾ.. ثـ حذار حذار أف تأخذم مف شككة.. ختـ ال، ال -

كبلمو بنبرة متشددة، فقد ركت لو ذات صباح، كىما يشرباف القيكة، قصة شككة 
كعرضو السخي.. "يريد أف يشتريؾ بمصنع أدكية!؟ الكغد، الخسيس.." عمؽ 

ي!!" "لـ حينذاؾ ىازان رأسو كفي نبرة صكتو كثير مف الضيؽ "صحيح ناس ال تستح
يبؽ في كاحدىـ ذرة خجؿ" كندمت أميرة عمى إخباره باألمر بعد أف رأت ما اعتراه 

 مف ضيؽ. 
ال.. بالتأكيد.. لف آخذ مف أحد منيـ. ردت بصرامة مفاجئة كقد تشنجت -

لذكر شككة.. كاف طكاؿ األياـ العشريف تمؾ ال يفتأ يتصؿ بيا، يريد أف يكمميا، 
ت كاضحة "في أم زماف كمكاف يتصؿ شككة، أنا لست يدعكىا، لكف تعميماتيا كان
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ىنا.." كلـ تسمع صكتو منذ تمؾ الميمة. لكف أميرة ال تنكر أف طمبو أيقظ في نفسيا 
 شجكنان كانت نائمة، لـ تستطع ذات ليمة إال أف تبكح ببعضيا البنة عميا نكر.

ة "إم.. .. كانتا تجمساف معان في حديقة المنزؿ، ككانت نكر تداعبيا كالعاد
اعترفي أميرة.. ألـ يحرؾ ىذا الغصف ىكاء باريس؟" كركت ليا أميرة قصة جاف 
كالزمبلء اآلخريف الذيف كانكا يتقربكف منيا، يتكددكف إلييا.. "لكف صدقيني.. لـ 
أشعر بكاحد منيـ.. لـ يحرؾ مشاعرم رجؿ في الغرب "قالت في ختاـ ركايتيا 

لو قمبي.. كاف مف ىنا.. مف الشرؽ". "الرجؿ الكحيد الذم أحسست بو.. فتح 
ماذا"؟ ردت نكر كمؿء عينييا االستغراب كالدىشة ." أحسست بو كال تتكمميف؟ 

 قكلي.. مف ىك؟ أيف ىك؟ كيؼ حدث ذلؾ؟ 
"قبؿ سنة أك أكثر التقيت بو "ردت أميرة عميا تكقؼ سيؿ أسئمتيا "مرتيف 

دكرة في جراحة الكمى  التقيت بو.. طبيب جراح كاف في طريقو إلى لندف لحضكر
 كزراعتيا.." 

"إم.. كماذا بعد؟ "ال شيء أبدان.. كاف مجرد نيزؾ، لمع في سمائي كمضى.. 
"ألـ تريو بعد؟ ألـ يتصؿ؟ أال تعرفيف عنكانو؟" "ال، أبدان.. كنا كمسافريف تقاطع 

 طريقاىما فالتقيا ساعة مف الزمف ثـ مضى كؿ في حاؿ سبيمو.." 
أميرة تستعيد في خياليا صكرة ذلؾ الجراح، تتذكر  لكف في الحقيقة كانت

كمماتو، تستحضر نظراتو، فتشعر أنو ىك الرجؿ الذم يمكف أف يسكف خياليا.. ىك 
النمكذج الذم يمكف أف يستقطب عكاطفيا.. لكف أيف ىك ذلؾ النيزؾ اآلف؟ كيؼ 

 يمكف اإلمساؾ بو كىك مجرد نيزؾ؟ 
"الرجؿ معركؼ كعيادتو معركفة، نكر نصحتيا أف تسأؿ عنو، أف تتصؿ بو 

فمماذا ال تحاكليف رؤيتو مرة ثانية؟" لكف في ذىف أميرة أف عمى الرجؿ أف يبادر.. 
ىي ذم ميمتو.. ال ميمة المرأة.. ىنا، في الشرؽ.. تبادر المرأة فتحط مف 
قيمتيا.. يظف الرجؿ أنيا سمعة بخسة.. كال تريد أميرة أف تككف سمعة بخسة.. 

ذا لـ يفعؿ؟ إف لـ يكف قد أحس "عمى الرجؿ  أف يبادر" قالت البنة عميا أخيران" كا 
بؾ أصبلن؟" "حينذاؾ أقكؿ عميو العكض كمنو العكض" ختمت حديثيا ذاؾ بشيء 

 مف الحرقة كالحسرة مضيفة شجنان جديدان عمى شجكنيا. 
لكف إف كاف لذلؾ الشجف أف ينتظر فشجف الماؿ ال ينتظر. كانت الصيدلية 

ت جاىزة.. فقط ينبغي شراء األدكية. ككاف ال بد ليا مف مميكف ليرة قد أصبح
 كنصؼ كي تشترم تمؾ األدكية. 

خذم، لدم بعض الماؿ خبأتو لميـك األسكد، قالت ليا أميا كقد باحت ليا -
بشجنيا، ستمائة ألؼ، سبعمائة ال أدرم كـ!! لكف لدم أيضان ىذا الذىب، قالت 
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ساكر كالحمي.. كاف أبك دياب قد اشتراىا ليا في كىي تشير إلى قدر كبير مف األ
 سنكات ثرائو األكلى. خذيو أيضان، بيعيو كاقضي حاجتؾ.. 

ال.. ال.. ذخيرتؾ ىذه لف أمد يدم إلييا.. ردت أميرة فرحة في سرىا بأف -
أميا لـ تنسى نفسيا خبلؿ تمؾ السنيف. سأستديف مف فيد.. مف دياب.. دينان أرجعو 

أثرياء.. كشعرة، كما تعمميف، مكسب، قالت غامزة ضاحكة ثـ ليـ.. ىـ كميـ 
 أسرعت إلى بيت فيد. 

عند الباب الخارجي رأت سيارة دياب المرسيدس الكتيمة المكف.. فاستبشرت 
خيران "سأضرب عصفكريف بحجر كاحد.. حظ يفمؽ الصخر "لكنيا لـ تصعد 

عجؿ في عينيو شرر  درجتيف مف سمـ المبنى حتى التقت بدياب نازالن الدرج عمى
 في كجيو غضب. 

أميرة.. اسمعي.. بادرىا دكنما مقدمات.. أنت ذاىبة إلى ىناؾ.. قكلي لفيد -
 أف يدفع المبمغ خبلؿ أربع كعشريف ساعة أك فعمت فيو العجائب.. 

كمضى مسرعان دكف أف ينتظر حتى الجكاب.. فاغرة الفـ، جاحظة العينيف، 
تابع أخاىا بنظرىا إلى أف دخؿ سيارتو، أدار تسمرت أميرة عمى الدرج لحظات ت

 المحرؾ ثـ أقمع بسرعة صاركخية أجفؿ لصكتيا اآلتكف كالذاىبكف. 
في الطابؽ األكؿ كجدت منزؿ فيد منقمبان رأسان عمى عقب، دارينا تصرخ 

 غاضبة، فيد يرغي كيزيد، فمـ تممؾ إال أف تعجب: 
 ؟ مالكـ؟ دياب ييدد ىناؾ، كأنت ترغي كتزبد ىنا-
 كغد.. سافؿ.. ىذا الدياب.. ال يمسكني إال مف اليد التي تكجعني.. -
 ما األمر!؟ قؿ لي.. ماذا ىناؾ؟ -
يريد مني خمسمائة ألؼ دكالر؟ أقكؿ لو ال أممؾ منيا شيئان اآلف.. سآتيؾ -

 بيا مف بيركت األسبكع القادـ فيرفض.. يريدىا الميمة بالذات.. 
ر؟ سألت أميرة كقد ازدادت تعجبان. "المبمغ لكف لماذا الخمسمائة ألؼ دكال-

كبير!! خمسة كعشركف مميكف ليرة!! لماذا يريد دياب مف فيد خمسة كعشريف 
 مميكف ليرة؟ كثمنان لماذا؟" 

ىذا حساب بيننا.. صحيح انني تأخرت عميو في الدفع.. لكف سأعطيو إياه.. 
كميا في الخارج.. كال صدقيني.. لك كنت أممؾ ىنا ماال ألعطيتو إياه.. أرصدتي 

 أممؾ ىنا أم حساب.. 
حاكلت أميرة أف تعرؼ نكعية ذلؾ الحساب، البضاعة التي يأخذىا فيد مف 
دياب، أسباب تأخر الدفع لكنيا لـ تستطع.. إذ ما إف ىدأت سكرتو، ىك كزكجتو، 
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 حتى تنبيا إلى ضركرة الكتماف فأعماليما بأمس الحاجة إلى الكتماف.. 
ف. ظير أكؿ ما ظير لدل دارينا.." امرأة قكية بالغة التحفظ الجنكح لمكتما

كالسرية "تمؾ ىي الصكرة التي كانت أميرة قد رسمتيا المرأة أخييا.. كىي فكؽ 
ذلؾ مسيطرة عمى زكجيا، شديدة الغيرة، شديدة القسكة، الكؿ يعمـ أف قمبيا ال 

 إليو. يعرؼ الرحمة.. إذا أرادت شيئان تصؿ إليو. بأية كسيمة، تصؿ 
شربت أميرة القيكة ثـ استأذنت دكف أف يخطر بباؿ فيد أك امرأتو أف يسأالىا 
لماذا جاءت. كانت قضية دياب شغميما الشاغؿ، ككاف فيد، بما يممؾ في داخمو 
مف خكؼ قديـ، خكؼ األخ الصغير مف األخ الكبير، األخ األقكل جسدان كاألكثر 

 ر ببالو أف يسأؿ أختو شراسة، يخشى فعبلن تيديد دياب، فمـ يخط
 عف سبب ذلؾ المجيء. 

حائرة، مترددة، خرجت أميرة إلى الشارع.. ال تدرم أيف تذىب كدكف أف تدرم 
كجدت نفسيا في مكتب أبييا.. لكف كاف شككة مف كجدت ىناؾ.. حاكلت 

 االعتذار، العكدة، لكنو لـ يقبؿ اعتذارىا كال عكدتيا.. 
 عمى األقؿ نشرب فنجاف قيكة.. -

مع فنجاف القيكة انطمؽ لسانو الذلؽ يتحدث عف تمؾ الميمة الجميمة التي تمتع 
ـى لـ تتكرر تمؾ الميمة؟ لـ لـ يرىا كيسمع  فييا بكجييا السمح كحديثيا العذب، لكف ًل
صكتيا مذ ذاؾ؟ كانت أسئمة شككة كاضحة محددة، كميا تتجو إلى سؤاؿ محدد 

ربيف مني؟ لكف أميرة تجاىمت كؿ شيء، آخر.. لماذا لـ تجيبي عمى طمبي؟ لـ تتي
عداد الصيدلية..   متذرعة بالعمؿ كا 

لكف ينقصؾ الماؿ؟ تحتاجيف لثمف األدكية؟ سأليا بكثير مف الخبث كادت -
 تنتفض لو. 

 كيؼ عرفت؟ -
قالت لي العصفكرة، رد ضاحكان، أـ نسيت أنني معني بؾ، ميتـ بكؿ ما -

رج شيكان مكقعان بمميكني ليرة ثـ استأنؼ، ييمؾ؟ قاؿ ثـ مضى إلى درج طاكلتو، أخ
قد تحدثنا أنا ككالدؾ باألمر كأعددت لؾ ىذا الشيؾ.. ليس مف حسابي.. انتبيي.. 
بؿ ىك مف حسابنا نحف االثنيف.. ىدية منا لؾ.. كضحكت في سرىا، "ىك ذا 
الطعـ.. تمتقطينو أـ ال؟ تمؾ ىي المسألة "راحت تتساءؿ كعيناىا تنتقبلف بيف 

ؾ كالسمسار الداىية" الخبلص.. أيف الخبلص الذم كنت تتحدثيف عنو؟ أيف الشي
النجاة بالنفس؟ البعد عف المستنقع المكحؿ؟ "كفجأة كجدت نفسيا تنطمؽ مسرعة ال 
 تمكم عمى شيء، فيما كاف الشيؾ يتيادل في فضاء المكتب كقد قذفت بو عاليان. 

كاف الثمف حمي األـ بعد يكميف كانت األدكية تمؤل رفكؼ الصيدلية، ك 
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 كمدخراتيا.. فقد كاف ذاؾ أفضؿ الخيارات.. 
ليؿ نيار عمؿ العـ لترتيب تمؾ الرفكؼ، ثـ جاءت أكاليؿ الزىكر كسبكتيا 

 عمى جانبي الباب إيذانان بافتتاح "صيدلية أميرة". 
ذلؾ المساء كقبؿ ساعة مف االفتتاح كانت أميرة تحث أميا أف تمبس كتتزيف 

لحفؿ ككانت األـ ما تزاؿ مترددة "ال أريد أف ألتقي في مكاف كاحد كي تشاركيا ا
 بذلؾ الغادر الذم خاف عشرة العمر". رف الياتؼ فأسرعت إليو أميرة: 

سمكل.. أىبلن.. ما بؾ؟ ألست آتية؟ سألتيا كقد أحست بجرس انذار في -
 اتصاليا كنبرة صكتيا. 

 شاىة يا أميرة.. شاىة.. -
 ما بيا شاىة؟ -
 مف المفركض أف تأتي مف سريبلنكا منذ األمس، كلـ تأًت..  كاف-
 ربما ىناؾ مانع أخرىا.. -
 أجؿ.. ىناؾ مانع.. ثـ ترددت لحظة قبؿ أف تدفعيا أميرة إلى الكبلـ. -
 أم مانع قكلي!؟ -
 عميمنا ىناؾ يقكؿ إنيا خرجت قبؿ يكميف مف فندقيا كلـ تعد.. -
 كيؼ؟ ماذا يعني؟ -
طريقيا إلى إحدل القرل الستبلـ بعض الخادمات ثـ  ىك يقكؿ كانت في-
 فقدت.. 
فقدت؟ كيؼ؟ ماذا تعنيف؟ قالت بصكت عاؿ أطمقتو الصدمة المفاجأة -

 فانفتحت إذف األـ كشفتاىا كىي تندفع متثاقمة إلى ابنتيا، صائحة: 
 ماذا ىناؾ يا بنتي؟ -
 خطفيا نمكر التاميؿ، جاءىا جكاب سمكل.. -
ردت مذىكلة فزعة.. خطفيا نمكر التاميؿ!! ثـ لـ تكمؿ فقد نمكر التاميؿ!؟ -

 عمت صرخات األـ: 
ماذا؟ خطفكا ابنتي!؟ ضاعت شاىة؟ كيبله؟ كيمي!؟ كلـ تجد أميرة بدان مف -

 ترؾ السماعة تسقط كىي تندفع إلى أميا، عميا تمسؾ بيا قبؿ أف تقع أرضان. 
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-02- 
ر أخباران مزعجة عف السياج ليس غريبان أف تقرأ في الصحؼ مف حيف آلخ

"حافمة سياح تعرضت لكابؿ مف اطبلؽ النار كىي في طريقيا إلى األقصر مف 
القاىرة" "سياج في جباؿ سبأ اختطفيـ رجاؿ القبيمة المحمية كأخذكىـ رىائف". 
"سائحاف أمريكياف في أدغاؿ افريقيا خرج ليما رجاؿ بدائيكف مف أكمة لحـك البشر 

 صارا ليـ كجبة شكاء لذيذة.."  كأغمب الظف أنيما
أميرة تصادؼ مثؿ ىذه األخبار في الصحؼ، فالكؿ يعمـ أف العالـ بات ببل 
أماف.. عالـ غاب.. ما يسكده ىك شريعة الغاب، الكؿ يشرع مخالبو كيبرز أنيابو 
ف حانت لو الفرصة ال يتردد لحظة كاحدة في غرسيا في لحـ أخيو اإلنساف.  كا 

األمف، العنؼ الكحشي، القسكة.. كؿ ىذا جاء مف مفرزات االضطراب، افتقاد 
الحضارة الجديدة التي تكلى األمريكاف نشرىا.. فأصبح العالـ، الذم كاف يفتح 
ذراعيو لمغريب يحيطو بكؿ رعايتو كحنانو، مفعمان بالحقد كالكراىية لمغريب، متكجسان 

منو أك ألنتقـ  شران مف كؿ أجنبي "ربما ىك يحمؿ لي األذل كالضرر، ألحترس
 مسبقان". 

لكف، لـ يكف باستطاعة أـ دياب أف تصدؽ أف ابنتيا شاىة صارت ىدفان 
لحقد الناس في سريبلنكا إلى درجة يمكنيـ أف يخططكا لبلنتقاـ منيا. شاىة التي 
كانت ذات يـك قطة مغمضة ال تعرؼ شيئان في الدنيا تصبح ىدفان لبلنتقاـ كالثأر؟ 

أحبلميا أف تجد رجبلن تستظؿ سقفو، كتنعـ بفتاتو ال ترل  شاىة التي كانت أقصى
أحدان كال يراىا أحد، تغدك كجبة شيية لنمكر التاميؿ؟ كمف يعمـ؟ ربما سمخكا جمدىا 

 ثـ ممحكىا، شككىا عمى نار الحطب كما يفعمكف بالخركؼ؟ 
شرحت ليا أميرة أف أكمة لحـك البشر في افريقيا فقط، كأف التاميؿ ناس 

ف مثمنا ال يأكمكف بشران كال ما يحزنكف. لكف عبثان، فقمب األـ الحزيف، لـ متحضرك 
يكف ييدأ لو خفقاف.. خياؿ األـ الرؤـك لـ يكف يكؼ عف تصكر االبنة التي حممتيا 
ذات يـك كىنا عمى كىف كفطاميا في عاميف، إال كىي شكاء ألكلئؾ النمكر الذيف 

 ا تفعؿ نمكر الغابات.. يخطفكف البشر، ىكذا دكف سبب.. تمامان كم
ذىب دياب في البداية يبحث عف أختو المفقكدة، استعاف بعمبلء سمكل في 
كامباال، فتش، بحث لكف عبثان فقد عاد بخفي حنيف. أعكلت األـ أكثر كلكلت 
أكثر، فمضى فيد إلى الشرؽ مف جديد يدلي بدلكه، عؿ األمؿ يبقي األـ أكثر 
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كعشريف يكمان غاب فيد ىناؾ، فتمؾ الجزيرة احتماالن كصبرا.. عشريف.. خمسة 
شبو االستكائية جنة مف جنات اهلل عمى أرضو، غابات، خضراء، أمطار غزيرة 
غزيرة.. كشعب بسيط مسالـ، لـ يكف يممؾ فيد كىك يراه فرادل كزرافات إال أف 
يتعجب "كيؼ يخرج مف ىذا الشعب نمكر مفترسة كنمكر التاميؿ؟ ىؤالء الناس 

لمساكيف كيؼ ينصب جاـ غضبيـ عمى أختي فقط؟" لكف ما تجدم الطيبكف ا
األسئمة إف ظمت شاىة مفقكدة؟" أميا تبكي عمييا الدمكع الغزار، تتخيميا كىي 
تشكل عمى النار فتظؿ الميؿ بطكلو ساىرة، تبكي كتنكح.. حتى بدا ألميرة أف 

ف مف نار شحـك أميا ذاتيا كانت تتحكؿ إلى دمكع تسيؿ ليؿ نيار.. "يا لمحز 
!!" أميرة حزينة عمى أختيا، مشفقة عمى أميا، شفقتيا تمؾ  يذكب عمييا شحـ البشر

جعمتيا تفكر أف تذىب بنفسيا إلى سريبلنكا تبحث ىي األخرل عنيا، لكف أباىا 
منعيا "نككف بكاحدة نصبح باثنتيف، "قاؿ ليا فمـ تقتنع لكف ما اف أعقب ذلؾ 

تنعت كسكتت. ىذه المرة ذىبت سمكل نفسيا، بإعبلنو أنو سيذىب بنفسو حتى اق
الشريكة العتيدة مع األب، سمكل التي تعرؼ جيدان الجزيرة الخضراء المعزكلة التي 
كاف اسميا سرنديب كالتي تقكؿ األساطير اف أبانا آدـ نزؿ فييا أكؿ ما نزؿ 
مطركدان مف فردكس السماء.. كأنو فتح عينيو أكؿ ما فتحيا عمى الخكؼ كاليمع 
كىك ال يرل شيئان مما ألفو في ذلؾ الفردكس.. حتى حكاء لـ يجدىا بجانبو، ىي 
التي أغكتو أف يأكؿ مف تفاح المعرفة فتمزؽ شمميما شر ممزؽ.. ككما راح آدـ 
يبحث عف حكاء ىناؾ بيف األدغاؿ كالغابات، كذلؾ راح أبك دياب يبحث. رغـ 

رغمان أف يعكد أبان يبحث عف ابنتو مشاغمو الكثيرة، رغـ ىمكمو الكثيرة، كجد نفسو م
المفقكدة.. شيرا كامبلن ظؿ ىناؾ.. سمكل معو. معارفيا في الجزيرة، أصدقاؤىا، 
عمبلؤىا كميـ سخرىـ أبك دياب لمبحث. أمكاالن كثيرة دفع، مبالغ طائمة، لكف أيضان 
 عبثا. فقد اختفى كؿ أثر لممرأة السمراء قصيرة القامة ممتمئة الجسـ التي كانت
تمبس فستانان قصيران كالشكرت، كتركب مع عميميا مف كامباال سيارة رانج ركفر 

 قاصدة إحدل القرل القريبة مف الغابات. 
أعقب الخريؼ الشتاء كالربيع الصيؼ، لكف دكف أف يظير أثر لشاىة. ما 
ظير ىك ذلؾ السؤاؿ المحير: أيعتبركنيا ميتة كيعمنكف ذلؾ أـ تظؿ في عداد 

 سب؟ المفقكديف كح
لـ يكف باستطاعة أحد أف يجيب، لكف سمير بؾ األدىـ كاف يريد الجكاب.. 
الزكج السابؽ كاف بالمرصاد.. أـ أكالده غنية، تممؾ أمكاالن طائمة فمف يرثيا إف 
ماتت؟ صحيح أنو ىك نفسو كاف قد أخذ حصتو كيزيد، كاف قد امتصيا كما 

مفتو الفريسة مثير أيضان يمتص االخطبكط فريستو لكف الصحيح أيضان أف ما خ
 لمشيية، مغر إلى درجة تستحؽ حتى القتاؿ.. 
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فجأة ظير مع أكالد شاىة األربعة عمى باب البيت الكبير في حي الحكاكير.. 
فتحت أـ دياب الباب فدىشت. منذ سنكات لـ تكف قد رأت أكالد شاىة،.. مذ طمقت 

!! رعاع!! ال   ناس فكلجير   أميـ منعتيـ حماتيا مف أم اتصاؿ معيا أك مع أىميا."
أريدكـ أف تختمطكا بيـ!!" كانت تقكؿ ليـ كمما طالبكا أباىـ برؤيتيا ككاف ثمة 
شرط اشترطو األب كأمو عمى شاىة "طبلقؾ مقابؿ تخميؾ عف أكالدؾ" األكالد لنا 
كال عبلقة لؾ بيـ" يكمذاؾ كافقت شاىة فقط كي تتخمص مف حماتيا كمف ذاؾ 

كراىية التحريـ. لكف رغـ االتفاقات كالتعيدات، فقد كانت األـ  الرجؿ الذم كرىتو
ترل أكالدىا مف حيف آلخر.. لقد أدركت شاىة بعد أشير مف الطبلؽ أف ما 
تعيدت بو كاف مستحيبلن، كأف مكاثيؽ الدنيا كميا ال يمكنيا أف تقؼ حائبلن بيف أـ 

ـ الجدراف، يحطـ القيكد كأكالدىا.. عاطفة األـ، حبيا العظيـ كاف قادران أف يقتح
ليفتح الطريؽ. بالسرقة، باالحتياؿ، بالمؼ، بالدكراف، كانت األـ تدبر أمر المقاء 
بيـ. كما كانت بنتاىا الكبرياف تتدبراف أمر ذلؾ المقاء.. في المحؿ التجارم، عند 
 باب المدرسة، في الحديقة، كأحيانان في بيت األـ ذاتو كانت تتـ المقاءات، فتيدأ نار

 األـ كيطمئف قمبيا.. لكف الجدة لـ تكف قد رأت األكالد منذ سنيف.. 
اهلل!! كـ كبرت!! خاطبت الجدة حفيدتيا الكبرل كىي تنظر إلى الصدر -

 الذم بدأ ينيد، كالجسـ الذم بدأ يتككر عمى طريؽ األنكثة كالنضج.. 
يمكتكف شكقان لرؤيتؾ يا امرأة عمي!! خاصة ىذا الشاب الصغير، قاؿ -

، كىك يشير إلى االبف الكحيد الذم  سمير، الرجؿ الذم كاف معبكد ابنتيا ذات يـك
 تركتو شاىة بيف ثبلث أخكات.. 

أيضان.. كبرت. صرت شابان!! ردت أـ دياب التي ذاب نصؼ شحميا عمى -
نار الحزف، كىي تأخذ الصبي، الذم لما يبمغ الثامنة بعد، بيف أحضانيا، تقبمو كقد 

 حناف في قمبيا المتيس كأرض عطشى.. ثارت عاصفة مف 
كأنت!! كـ تشبييف شاىة كىي صغيرة!! قالت لمبنت الثالثة كىي تحمميا -

بيف يدييا مقبمة، الثمة، لكف دكف أف يزكؿ مف أماـ عينييا سؤاؿ كمو تعجب: "ما 
 ىذه الزيارة المفاجئة؟ كيؼ حؿ عمى سمير كؿ ذلؾ الحب كالحناف؟". 

حدثيا بكممات منمقة، ربما حفظيا عف ظير قمب، رغى سمير رغي النساء، 
الجكىرة التي لـ يعرؼ قيمتيا -مكاسيان بالمرأة التي ندـ كثيران عمى طبلقيا.. المرأة 

إال بعد افتقادىا.. شرب القيكة كىك يتكمـ، أكؿ الحمكيات كىك يتكمـ، كأـ دياب ال 
 رج. يشغميا إال ذلؾ السؤاؿ المحير. أخيران ذاب الثمج كظير الم

األكالد فقدكا أميـ كحناف أميـ، فمماذا يفقدكف ثركتيا كالنعـ التي تركتيا -
 كراءىا؟ جاء جكاب سمير عمى سؤاؿ األـ المتعجبة المتحيرة. 
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سؤاؿ كجيو!! ردت الجدة التي كاف قمبيا قد رؽ لمرأل أحفادىا.. فاغركرقت -
. أجؿ ىـ أكالدىا كىـ عيناىا بالدمكع كفاض مف ثديييا لبنا كالعسؿ كعسبل كالمبف

 أحؽ الناس بما تركت.. 
 إذف، نحف متفقاف!؟ سأؿ الصير الطميؽ بخبث الثعمب.. -
 كلماذا نختمؼ يا بني؟ -

كاكتفى مف تمؾ الزيارة بذلؾ القدر مف التقدـ، فقد أحس أف الشكط الذم قطعو 
 كاؼو ىذه المرة فبل تحدث صدمة كصد. 

ة حالما ركت أميا قصة الزيارة. ىذا كممة حؽ يراد بيا باطؿ، عمقت أمير -
األخطبكط القذر لـ يشبع مف لحـ فريستو، يريد أف يمد أذرعو، كماصاتو إلى 

 ىيكميا العظمي نفسو. 
كانت أميرة قد اضطرت، منذ غياب أختيا، أف تحؿ محميا بشكؿ مف 

اؿ األشكاؿ. لقد تركت كراءىا ثركة ينبغي أف تبقييا تحت إشرافيا. إنو الماؿ، كالم
السائب يعمـ الناس الحراـ، فكيؼ إف كانكا متعمميف أصبلن، راضعيف مف أثداء 

 أمياتيـ الحراـ؟ 
المحؿ كاسع كبير مميء مبلبس كفساتيف، معاطؼ كتنانير حتى ليبدك أشبو 
بمحؿ أزياء في باريس.. مكتب الخدمات السياحية يتكسط أبا رمانة كىك اآلخر 

عبلقاتيا مع رجاؿ الحؿ كالربط تجعميا عمى  خمية نحؿ.. سمكل نشطة ال تتكقؼ،
ثقة دائمة مف نفسيا، ظيرىا قكم فمماذا ال تتابع النشاط كالعمؿ؟ ككاف عمى أميرة 
أف تظؿ إلى جانبيا بشكؿ ما. اإلنساف طماع، نفسو أمارة بالسكء، كمف يدرم؟ في 

لتي البيت، كجدت أميرة أيضان ثركة قائمة بذاتيا مف الحمي كالذىب، فشاىة ا
خرجت مف قمب الحرماف كالعدـ، لـ يكف يسعدىا كفؽء الحصـر في عيف الحرماف 
كالعدـ.. كىكذا، لـ تكف تفكتيا فرصة كال تمضي مناسبة إال كتأتي باسكارة مف ىنا، 
مخمسة مف ىناؾ، عقد ألماس، مرصعة مف أحجار كريمة، حتى بدا ألميرة أف 

انة صائغ. كذلؾ كجدت دفاتر خزانة أختيا أغنى بالمصكغات الذىبية مف خز 
شيكات.. ىذا الدفتر حسابيا في مصرؼ سكيسرم، ذاؾ في مصرؼ انكميزم، 
ذلؾ في لبناف.. يا إليي!! كـ ربحت إذف مف تجارتيا تمؾ؟ كـ تممؾ مف أمكاؿ؟ 
"كانت أميرة تتساءؿ كمما قمبت دفاتر الشيكات بيف يدييا دكف أف تدرم ما كراءىا 

صدة بحثت عنيا طكيبلن لكف دكف أف تجد أثران ليا.. كحدىا مف أرصدة.. أرقاـ األر 
المصارؼ تعرؼ ذلؾ.. إف سألت لف يجيبكىا.. فأرقاـ الحسابات كميا سرية كليس 
مف حؽ أحد االطبلع عمييا غير أصحابيا.. لكف شاىة مفقكدة فكيؼ تعرؼ أميرة 

 حساباتيا ىناؾ؟ 
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ات مرة كىي تشعر بالحسرة "آه مف ىذه الحسابات المصرفية!!" قالت لنفسيا ذ
بعد أف مرقت في ذىنيا فكرة" ماذا إف ضاعت تمؾ الثركة؟ ماذا إف استكلت عمييا 
المصارؼ؟ أال تككف شاىة قد قدمت لحميا كدميا، عرقيا كتعبيا إلى أصحابيا 
الييكد؟ صيارفة العالـ الصياينة؟" تمؾ المسألة صارت شغميا الشاغؿ إلى أف 

 خطرت بباليا فكرة: 
ماذا لك قمدت تكقيعيا كسحبت تمؾ األمكاؿ؟ سألت عميا مصباح ذات ليمة -

 قبؿ أف يغمؽ الصيدلية. 
كماذا إف اكتشفكا ذلؾ التزكير؟ أال يكدم بؾ إلى الياكية؟ كارتجفت أميرة -

 كىي تتصكر نفسيا مكبمة باألغبلؿ يسكقيا ضابط االنتربكؿ الدكلي. 
 يع مف أيدينا؟ إذف، ما الحؿ؟ ىؿ نترؾ تمؾ الثركة تض-
الثركة ال تضيع.. إف لـ تظير صاحبتيا ال بد أف يظير كرثتيا فيستردكف -

 تمؾ الثركة، أجابيا بنبرة الكاثؽ مف أفكاره. 
 إذف ال بد مف إعبلف مكتيا، تثبيت قيد الكفاة. -
ىك ذاؾ، لكف األـ التي كانت ما تزاؿ تعيش عمى األمؿ لـ ترض بإعبلف -

.. "ربما ىي ىناؾ ما تزاؿ عمى قيد الحياة" كاحتـر األب المكت كتقييد الكفاة
 كاألخكة تمؾ الربما، تمؾ البقية مف أمؿ كأرجئ كؿ إجراء. 

لكف ظيكر سمير أكضح، كعمى نحك ال يقبؿ الجدؿ، أف ثمة مسائؿ ال يمكف 
إرجاؤىا.. ىك يريد ألكالده أف ينعمكا بالثركة التي تركتيا أميـ.. كىك يعمـ أنيا 

 لكثير. تركت ا
أميرة تعمـ أف أختيا المفقكدة أصبحت فريسة ببل قدرة عمى الدفاع فكيؼ 

 تحكؿ بيف أذرع أخطبكط كفريسة ببل قدرة عمى الدفاع؟ 
، راح األخطبكط يظير أكثر فأكثر، مادا ذراعان ىنا، ذراعان  يكمان بعد يـك

صغير ىناؾ.. بناتو يزرف جدتيف، ىك يذىب إلى المحؿ، ىاتؼ يرف مف ىماـ ال
طالبان خالتو أميرة. التقرب غير المباشر بدا تكتيؾ سمير المفضؿ.. ىك لديو ىدؼ 
يريد الكصكؿ إليو دكف أف يجفؿ ذلؾ اليدؼ أك يفر منو. كذات ليمة بصؽ 

 البحصة. 
اسمعي.. قاؿ ليا كقد جاء إلى المحؿ، أنا لـ أعد أستطيع التحمؿ، يجب -

 أف نضع حدان لؤلمر. 
يرة شبو متجاىمة كىي عمى عمـ تاـ بأف التقرب غير أم أمر؟ قالت أم-

 المباشر ىك تكتيكو المفضؿ. 
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 أنت تعمميف جيدان ما ىك فمماذا تتجاىميف؟ -
سمير، ببل لؼ كال دكراف، قؿ ما الذم تريد؟ قالت كقد قررت حسـ -

 المسألة.. 
 أريد تركة أكالدم.. قاؿ كقد قرر ىك اآلخر حسـ المسألة.. -
 ذلؾ.. لكف كيؼ؟  كىؿ تظنني ضد-
ىا!! أنا أقكؿ لؾ كيؼ.. فقط.. دعينا نذىب.. نجمس في مكاف ىادئ -

 قميبلن!! نتحدث بركية!! نتفاىـ!!
 كأعجبتيا الفكرة.. 

نتفاىـ!! لـ ال نتفاىـ؟ ردت كىي تنيض مشيرة إلى عامبلت المحؿ إشارة -
مف الكرطة  الكداع.. التفاىـ كرقة عمؿ معقكلة.. منذ زمف تكد أف تجدىا كتخمص

التي أكقعيا فييا غياب أختيا.. لقد كاف عمييا أف تعمؿ في مؤسسة الصيدلة.. 
مخابر األدكية، معمؿ العقاقير، كما كاف عمييا أف تدٌرس في الجامعة، تذىب إلى 
صيدليتيا، تعاكف عميا بعض األحياف.. أعباء كىمـك كثيرة، بؿ أكثر مف قدرتيا 

رت أف تتخفؼ مف تمؾ األعباء، تسمميا ألخييا، عمى التحمؿ .. أكثر مف مرة فك
ألبييا، لكف أحدان منيـ لـ يكف فارغان لذلؾ.. بؿ ذات مرة خطرت بباليا أف تسمـ 
كؿ شيء لسمير كباحت ألميا بذلؾ فأجفمت األـ لمتك.." ىذا المستغؿ القذر، 

كبدا  العابث المقامر، ماذا لك أنفؽ كؿ شيء كأبقى األكالد ببل ثركة كال رصيد؟"
الجكاب مفحما.. ىي تعمـ أف سمير، المدلؿ، النرجسي، المغـر بذاتو، كاف قد 
تحكؿ مع الزمف إلى ذكر نحؿ ال عمؿ لو سكل استغبلؿ جيد اآلخريف، كالعيش 
عمى ما يجنكف.. المسابح، النكادم، المرابع الميمية، كؿ ذلؾ بات عالمو.. 

ذلؾ كؿ ما يعنيو. الماؿ الذم  الفنانات، الطاكالت الخضراء، الشراب كالكحكؿ،
ينفقو لـ يتعب في كسبو فكيؼ يتعب في انفاقو؟ كؿ ما استطاع تحصيمو مف 
شاىة كاف يبذره ىنا كىناؾ دكنما حساب أك تفكير.. فماذا يمنعو مف أف يبذر كؿ 

 ما يحصؿ عميو مف جديد؟ 
. كاف في المقيى األنيؽ القريب جمسا.. أراد أف يطمب بيرة فآثرت ىي القيكة.

بإمكانيا أف ترل مف خبلؿ لكح البمكر الكبير، الذم يشكؿ جدراف المقيى كمو، 
الغادم كالصادم ككاف بإمكانيا أف تطمؽ العناف لخياليا، يرسـ مع األشكاؿ العابرة 
لمناس صكران كخياالت.. تسمعو إف شاءت أكالن تسمعو، تراه أك ال تراه.. األمداء 

يث عالية كىي تأتي مف طاكالت مزدحمة بالناس أماميا مفتكحة، كجمبة األحاد
، مشحكذيف بالعصبية كالتكتر إلى درجة تخرج معيا  كناس مزدحميف باليمـك

 اليمـك مف األفكاه سحائب دخاف تمؤل فضاء المقيى كمو. 
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كاف سمير قد بدأ الحديث بنبرة الحسرة كالندـ عمى أخطائو بحؽ شاىة.. 
لما حؿ بيا ما حؿ. لك ظؿ إلى جانبيا، ربما معبران عف شعكره بالذنب، فمكاله 

 كانت عمى قيد الحياة اآلف.. 
لكف، ربما ىي عمى قيد الحياة اآلف فعبلن.. ردت أميرة محتجة كىي ترل أنو -

 يريد، عامدان متعمدان تجريدىا مف تمؾ الكرقة الرابحة التي تممكيا.. 
ران مرت عمى بؿ كمنا يعمـ أنيا ماتت كانتيى األمر.. ثبلثة عشر شي-

فقدانيا.. كال أثر أك عمـ.. لك كانكا قد اختطفكىا مف أجؿ فدية، إذف، لكانكا قد 
 طالبكا بالفدية منذ األربع كالعشريف ساعة األكلى.. لك كانكا.. 

حسف، حسف، قاطعتو أميرة كىي تشعر بالضيؽ كنفاد الصبر، ما الذم -
 تريد؟ 
 ـ حؽ في تركة أميـ.. لست أنا مف يريد.. بؿ ىـ أكالدىا، مف لي-
 ال بأس.. أنا أعمـ أنيـ أكالدىا كأف ليـ حقان في تركة أميـ.. -

 لكف ىؿ ىـ بحاجة إلى الماؿ؟ 
بالتأكيد.. الحياة غالية كاألسعار نار تشتعؿ كؿ يـك أكثر فأكثر، فماذا -

 تريديف؟ أرل أكالدم جياعان كال أتكمـ؟ عراة كأسكت عف حقيـ؟ 
يا ضاغطة عمى أعصابيا كيبل تفمت فجأة. ىذه حسف، قالت ىازة رأس-

المقدمات أحفظيا عف ظير قمب.. ىؿ تريد مبمغان محددان كؿ شير ريثما تظير 
 الحقيقة؟.. 

لـ يجب سمير، بؿ اكتفى بالتبسـ تبسـ المتفحص لفريستو المطمئف إلى أنيا 
 صارت بيف يديو.. 

 ؿ لي ماذا تريد.. أتريد نسبة مف أرباح المحؿ؟ مبمغان عمى الحساب!؟ ق-
أريد ما ىك خير مف ذلؾ كمو!؟ قاؿ ببريؽ في العينيف ككأنما لمعت الفكرة -

 فجأة في رأسو 
 ماذا؟ قؿ، سمير، كاد صبرم ينفد. -
 نتزكج.. -
 ما.. ماذا؟ ردت أميرة متمعثمة كقد صعقتيا المفاجأة.. -
كثر مف اسمعي.. أميرة.. رد كقد أحس أنو تسرع في طرح فكرتو. قمت لؾ أ-

مرة أنني أخطأت بحؽ شاىة، ًكأشعر بالذنب كؿ الذنب أنني حرمت األكالد مف 
أميـ. كال أخفيؾ أكثر مف مرة حاكلت أف أصمح ذلؾ الخطأ، أكفر عف شعكرم 
بالذنب. لكف عبثان... اآلف كقد ذىبت شاىة، رحميا اهلل، أريد أف أصمح خطأم.. 
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 آتي لؤلكالد بأـ.. كمف أجدر بذلؾ منؾ؟ 
 ني أنا؟ ردت السؤاؿ ككأنما نزعت منيا المفاجأة كؿ قدرة عمى التفكير.. م-
أجؿ.. أليس األقربكف أكلى بالمعركؼ؟ أميرة.. أنت خالتيـ كلسكؼ يجدكف -

لديؾ الرحمة كالعطؼ.. حناف األـ الذم افتقدكه.. فكرة عبقرية.. أميرة.. أليس 
 كذلؾ؟ 

لمفاجأة ضاحكة في سرىا مف كلـ تممؾ أميرة إال أف تبتسـ كقد ذىب ىكؿ ا
 تمؾ المٌفة الطكيمة التي قاـ بيا ذلؾ الثعمب المراكغ لكي يصؿ إلى الدجاجة.. 

أنت جئت تطمب تركة.. فكيؼ غيرت؟ ما شأف زكاجنا ىذا بتركة زكجتؾ؟ -
 غمغمت أخيران كىي غير كاثقة كثيران مف االتجاه الذم تريد أف تدفع فيو حديثيا. 

ر كقد ظف أف السيـ أصاب الدريئة، نصبح أنا كأنت كلك!! رد بمرح ظاى-
كاحدان، نشرؼ معان عمى التركة، نستفيد منيا، نقؼ معان في كجو سمكل.. إم.. 
سمكل. عاد سمير يؤكد، كقد بدا عمى محيا أميرة شيء مف االستنكار، ىذه المرأة 

كراء  خبيثة، ماكرة، تمتيـ كؿ شيء كبطرؽ ذكية، ال يعمـ إال اهلل كـ تربح مف
ظيرؾ!! كـ تمطش!! لكف حيف نككف معان سنعمـ.. كسنكقفيا عند حدىا.. سمير، 
األشقر ذك العينيف الخضراكيف، طكيؿ القامة، عريض المنكبيف، ذاؾ الذم جعؿ 
، ساىرة الميالي مع فارس األحبلـ، ما يزاؿ رغـ مركر  رأس شاىة يفتؿ ذات يـك

ـ يغرم، الكثير مف الفتيات، كيدكخ السنيف الرجؿ الذم يمكف أف يككف فارس أحبل
عقكليف. لكف أميرة التي كانت تعمـ ما في داخمو مف بشع كقباحة يبطبلف كؿ ما 
في ظاىره مف جماؿ كبياء، يمغياف كؿ ما في مظيره مف فركسية كرجكلة. كانت 
الكحيدة التي ال يستطيع سمير أف يحرؾ ذرة كاحدة مف العاطفة في نفسيا.. "ىذا 

خارجي كالسخاـ الداخمي، أك يظف أنو يخدعني؟" راحت تتساءؿ كىي الرخاـ ال
تتفحصو مف فكؽ إلى تحت كمف تحت إلى فكؽ فيما كاف ىك يفرؾ يديو فرحان كقد 

 ظف أف سككتيا إقرار. 
مكافقة.. طبعان.. أميرة.. مكافقة، قاؿ كىك يمد يده فكؽ الطاكلة لئلمساؾ -
 بيدىا 
سمة.. ردت عميو أخيران كىي تسحب يدىا اسمع، سمير، ًخط بغير ىذه الم-
 بعيدان.. 
 مػ.. مػ.. ما.. ذا؟ أخيط بغير ىذه المسمة؟ لـ أفيـ.. قاؿ متمعثمان فتابعت: -
سأفيمؾ.. المؤمف ال يمدغ مف جحر مرتيف، كقد لدغتنا أنت مرة لدغة.. -

 ككبرا فيؿ نعطيؾ الفرصة لتمدغنا مرة أخرل؟ 
 كبرا؟ ا.. أ.. نا.. لدغتكـ..؟ أنا ك-
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 طبعان أنت.. لكف ليس ىذا كقتو.. اصرؼ النظر عف األمر. -
 أصرؼ النظر عنو؟ كيؼ كأنا أريدؾ؟ أتمناؾ؟ أحبؾ؟ -
 تحبني؟ ال.. ال.. أضحكتني.. سمير.. كمتى كنت تعرؼ الحب؟ -
 صدقيني.. أنا.. منذ زمف طكيؿ أفكر فيؾ.. -
.. أنا ال أري-  د أف أتزكج.. دعنا مف ىذا سمير.. قاطعتو أميرة بحـز
 لكنؾ.. بدأ سمير ثـ كؼ لمتك كىك متمجمج يتابع أـ يتكقؼ. -
 ماذا؟ قؿ.. لـ تكقفت؟ -
أنت ...أميرة.. أقصد ...لـ تعكدم صغيرة.. تجاكزت الثبلثيف.. فيؿ -

 تريديف أف تبقي عانسان مدل العمر؟ 
 ىذا شأني.. -
 ىا .لكني أعرض عميؾ الزكاج كقد صرت كبيرة.. ال أحد يطمب يد-
ىا.. ىا.. إذف أنت تشفؽ عمى عنكستي؟ تريد أف تخمصني مف بؤسي -

 كتعاستي؟ عقبت أميرة كقد جاءتيا السكينة كالطمأنينة دفعة كاحدة.. 
نحف نضرب كذا عصفكر بحجر كاحد.. صدقيني.. زكاجنا سيحؿ العديد -

كننطمؽ مف المشاكؿ.. األكالد، التركة، أنا، أنت.. فييا نضع جبناتؾ عمى خبزاتي 
 معان.. فكرة عبقرية.. صدقيني.. 

 عبقرية جدان.. بالتأكيد.. ألـ تتفتؽ عنيا قريحة أمؾ؟ -
 ال.. أقسـ لؾ. ىي بنت الساعة.. تفتقت عنيا قريحتي أنا. -

كدكف أف تجيب راحت بيدكء تتأممو.. تيـ بالكبلـ المرة تمك المرة. كالمرة تمك 
 المرة تتكقؼ.. 

سمير ينجدىا كىك يظف أنيا مكافقة، لكنيا خجمى.. ال تجيبي اآلف.. أسرع -
 فقط فكرم.. عشريف يكمان فكرم ثـ اعطيني الجكاب.. 

لكف أميرة لـ تكف بحاجة لمتفكير، ال عشريف يكمان كال عشريف ثانية، مع ذلؾ 
لـ تجبو.. يريد األمر معمقان؟ حسنان ليكف لو ذلؾ. لقد عممتيا الحياة أف الحكمة خير 

 .. نقاش األبمو ال يفعمو إال األبمو، فمماذا ال تمجأ لمحكمة كالحنكة؟ عبلج لمحمقى
أمر آخر كاف قد بات يقض مضجعيا.. العنكسة.. ىي تشعر أنيا كبرت.. 
ذات صباح نظرت إلى نفسيا في المرآة، فبدا ليا ككأنيا منذ سنكات لـ تر كجييا 

تقط أنفاسيا. فجأة ىناؾ.. سنكات جرت فييا بسرعة دكف أف تتطمع كراءىا أك تم
تكقفت، التقطت أنفاسيا، حدقت مميان إلى كجييا.. أجؿ لقد مرت سنكف.. كالسنكف 
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التي تمر تترؾ آثارىا عمى الكجو، البشرة، العيكف.. فكيؼ نسيت ذلؾ؟ اثناف 
كثبلثكف عامان.. كيؼ تراىا مرت تمؾ السنكف؟ كأيف ىي مف ذلؾ العمر كمو؟ 

ذة، عالمة، ذات مركز رفيع كمقاـ كبير في صحيح، ىي تحمؿ دكتكراه، أستا
المجتمع، لكف أيف ىي مف نفسيا؟ ىي األنثى.. ىي األـ، ىي المرأة. الكثير ممف 
حكليا كانكا قد باتكا ينبيكنيا، يشيركف إلى تمؾ الثغرة في حياتيا. ىي العزباء 
الكحيدة، العزالء ببل سبلح.. أتراه الرجؿ سبلح المرأة؟ بعض األحياف تحس 
بحاجتيا الماسة لمرجؿ.. في فرنسا حيث المرأة كالرجؿ صنكاف متساكياف، لـ تكف 
تشعر بمثؿ تمؾ الحاجة، لكف ىنا، في دمشؽ تشعر بيا كثيران. في مكاقؼ كثيرة 
تكد لك كاف إلى جانبيا رجؿ، إذف ستشعر أنيا تحمؿ معيا سيفان تقاتؿ بو.. عميا 

لصيدلية ىك كذلؾ كال شؾ.. كطالما مصباح يسد تمؾ الثغرة بعض األحياف. في ا
ىما معان، ىك كذلؾ، لكنو ليس معيا دائمان.. شعكر العنكسة كالعزلة بات يداىميا 
مف حيف إلى حيف.. ترل.. أىذا ىك السبب الذم بات يدفع الرجاؿ جميعان ألف 
يجربكا سياميـ في دريئتيا؟ شككة طمب منيا الزكاج، الحقيا، ضغط عمييا، 

اعت أف تراكغو، تماطمو، حتى جاء مف يقنعو بالبلجدكل. لـ تكف كبأعجكبة استط
أميرة تريد مجابيتو، خاصة أنو صديؽ أبييا الحميـ، فمماذا تصده صد اإلذالؿ 
كالتحقير؟ أشيران ظمت تقبؿ دعكاتو إلى نادم الذركة، تسير مع الشمة أحيانان، بؿ 

آراءه كتكجيياتو كانت تريد مف أجمو تمتقي بصدر الديف، أستاذه الجميؿ ذاتو، تسمع 
أف تقيـ بينيا كبيف شككة ركابط صداقة، تجعمو يعكد إلى كاقعو فيعمـ البكف الشاسع 
بينيما كيكؼ مف تمقاء ذاتو، لكف عبثان. ىك سادر في غيو، مصمـ عمى ىدفو 
ككاف ال بد ليا مف عكف، ككاف صدر الديف نفسو ذلؾ العكف. ىي تسمعو يتحدث 

ضربيا لمعراؽ، تحطيميا لجيشو، تدميرىا القتصاده، تمزيقيا  بفرح عف: أمريكا،
لشعبو، عكدتيا إلى الخميج.. كضع يدىا عمى نفطو، إقامة القكاعد العسكرية فيو، 

 استعماران مباشران ال يحكؿ كال يزكؿ. 
فرحو يصدميا، مع ذلؾ كانت تمتـز الصمت مؤثرة أف تعرؼ ما يفكر بو 

 الصكاب. أكلئؾ الناس عمى أف تقنعيـ ب
ما يفرحو أكثر أف يتكمـ عف تفكؾ الكتمة االشتراكية، انحبلؿ االتحاد 
السكفيتي.. "شيء كاألحبلـ"، ىكذا بدأ ذات ليمة كالمريدكف حكلو في نادم الذركة". 
"مف كاف يصدؽ أف تمؾ القكة اليائمة التي تقؼ في كجينا حاجزان بغيضان، تتفكؾ 

رصاصة.. أكه!! اآلف ال كتمة اشتراكية كال مف تمقاء ذاتيا، تنيار دكف إطبلؽ 
اتحاد سكفيتي.. الكؿ صار ىباء.. لنبقى كحدنا القكة المسيطرة عمى العالـ نأمر 

 كننيى". 
"لكف مف أنتـ؟" عاجمتو أميرة بالسؤاؿ، كقد عجزت عف كبح ما في صدرىا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 268 - 

ؼ" أقكؿ مف غيظ.. لـ يجبيا الرجؿ المييب الػ كقكر لمتك، بؿ تفحصيا مميان ثـ أرد
لؾ مف نحف بعد أف أنتيي" ثـ تابع حديثو معددان االنتصارات عمى الجبيات كافة، 
تمؾ االنتصارات التي جعمت العالـ كحيد القطب، كحيد القكة، تتيو فيو أميركا ىرقبل 

 ال نظير لو. 
بقية تمؾ الميمة، أفردىا صدر الديف لمدكتكرة أميرة التي يكف ليا كؿ اإلعجاب 

ا مستقببلن زاىران، فقط إف أطاعتو كسارت عمى الدرب الذم يرسمو ليا. كيرل أف لي
شككة حرضيا عمى أف تطيعو كتسير عمى ذلؾ الدرب، فبدت، كطكاؿ جمسات 
الحقة عدة، حمبلن مطيعان فعبلن أقنع صدر الديف بإبعاد شككة عنيا حيث شكت إليو 

 ىميا، طالبة إليو إبعاده.. 
األمر؟ أبك سامي نفسو طامع بيا" ىو.. ال بد  لكف إف ابتعد شككة ىؿ انتيى

أنؾ حننت لفرنسا.. ما رأيؾ أف ترافقيني إلى ىناؾ؟ أنا ذاىب غدان "عرض عمييا 
كىما يرقصاف معان عمى حمبة النادم ذات ليمة. كحيف تبسمت ضاحكة مف ذلؾ 
العرض، ظف أنيا راضية "سنذىب إلى الككت دازكر، "تابع بكشكشة أكثر 

م قصر باذخ ىناؾ، سنسير في أحسف المرابع الميمية، نرل عركض حميمية، لد
الفف، الستربتيز، الرقص، نمعب، كنربح. ىي تعمـ أف أبا سامي العب مر، يذىب 
خصيصان إلى نكادم القمار في أكربا كأمريكا ليمعب كيعكد.. يربح!؟ يخسر!؟ ال 

امريف كصدتو بقدر ييـ، الميـ أف يمعب. لكف أميرة لـ تكف تحب القمار كال المق
 غير يسير مف القسكة جعمو يبتعد عنيا إلى غير رجعة. 

بعد ذاؾ، بدأ الرأس الكبير في المحافظة عازمان ىكاآلخر عمى االدالء بدلكه، 
لكأنو دكر.. كلكأنيا دريئة يجربكف بيا سياميـ. راح الرجؿ يدعكىا، يتقرب إلييا، 

يخت، ممكي الخاص، سأككف أنا  ككانت العركض ىذه المرة مختمفة" اسمعي، لدم
أك ناسيس كأنت جاكميف كيندم.. فما رأيؾ بقضاء شير عسؿ فيو؟" ىي تعمـ أف 
لديو أسطكالن مف السفف، ال يختا كحسب، كأف أرصدتو في المصارؼ تنتشر في 
العالـ بدءان مف بيركت كحتى كاليفكرنيا في الشاطئ الغربي مف الكاليات المتحدة." 

أنا! لـ صرت ىدفا ليـ جميعان؟ دريئة يجربكف سياميـ فييا؟"  لكف لـ يطمع بي
راحت أميرة تتساءؿ كقد خبل ليا الجك لمتساؤؿ. "شككة كاف يريد شيادتي كي 
يعكض نقصان.. يحؿ عقدتو.. لكف ما ألبي سامي كعبد الفتاح؟ أىي عقدة النقص 

تحصى".. ذلؾ ذاتيا؟ أىك الطمع بأمكالي؟ لكنيـ أغنياء.. أمكاليـ ال تعد كال 
السؤاؿ بات يحيرىا.. إلى أف اىتدت ذات ليمة لمجكاب "عنكستي.. أجؿ، خمك 
حياتي مف الرجؿ يغرم الرجاؿ جميعان بي.. يحسبكف أنني ىدؼ سيؿ الغكاءاتيـ. 
عزالء ببل سبلح.. ضعيفة ال قدرة ليا عمى المقاكمة" كحيف فكرت أكثر بدا ليا 

ي فبلة ، أال يطمع بيا كؿ ذئب؟ أال ينقض أكلئؾ الرجاؿ عمى حؽ: نعجة كحيدة ف
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الفتراسيا كؿ ذم مخمب كناب؟ "العنكسة شيء فظيع" بدأت أميرة تفكر، ككأنما 
تشعر لممرة األكلى بيا "حقان، كيؼ أرضى أف أظؿ عانسان؟" باتت تتساءؿ، ىي 

 التي لـ تشعر بتمؾ المشكمة قط.. قبؿ أف تسافر...
ة مشكمة.. كانت تحٌصؿ العمـ، أماميا في فرنسا... كىي تدرس لـ يكف ثم

أىداؼ تجرم كتجرم لتحقيقيا، لكف اآلف كقد حصمت عمى كؿ ما تريد، "ماذا بقي 
لدم؟" ذلؾ السؤاؿ راح يتكرر في ذىنيا المرة تمك المرة.. الصيدلية تعمؿ بنجاح 
 كبير.. عميا يرييا كؿ أسبكع المبيعات الكبيرة كاألرباح األكبر، ديف أميا أعادتو
ليا كفكقو قبمة. عمميا في المخابر يؤتي أكمو، أنكاعان شتى مف األدكية باتت 
المؤسسة تدفع إلى السكؽ، في الجامعة، ىي نجمة عمـ األدكية، مثمما كانت فاتف 
حمامة نجمة السينما "إذف ماذا تريديف اآلف؟ ما الذم تسعيف لتحقيقو يا أميرة؟" 

ا أميا "يا بنتي.. يجب أف تمتفتي إلى كانت تتساءؿ ىي نفسيا فيما تضغط عميي
نفسؾ اآلف" "يا بنتي أنت تتقدميف في السف، كغدان يأتي يـك يفكتؾ فيو القطار، 
حتى طفؿ يؤنس شيخكختؾ، بنت تجدد لؾ شبابؾ لف تستطيعي اإلتياف بيما". 

 "أميرة اسمعي مني "فكرم بنفسؾ، تخمصي مف كحدتؾ، تزكجي كأنجبي أكالدان". 
ذا ما جا دلتيا عادت تذكرىا بعنكستيا أكثر "أنت مكشكفة لمجميع، ببل رجؿ كا 

يعني ببل سقؼ طالما أنت عانس.. يطمع بؾ الطامعكف كيتممظ عميؾ 
المتممظكف.. أليس سمير األدىـ مثاالن عمى ذلؾ؟" كتشعر أميرة بقمبيا يتقمص "لك 

ان اف كنت متزكجة لما فكر بؾ ذلؾ الخسيس القذر؟! يظف أنو يسدم لؾ معركف
تزكجؾ أنت التي بارت كعنست!!" كيزداد التقمص أكثر فأكثر "العنكسة عبء عمى 
كاىمؾ فانزلي ذلؾ العبء.. العنكسة عقـ كعجز فتخمصي مف عقمؾ كعجزؾ!!" 
كيتممكيا نكع مف الرعب.. "عجز؟ عقـ؟؟ ال، كؿ شيء إال ىذا" كبدا ألميرة أف 

لبلكعي، ذاؾ الذم يتحكـ بالقدر قراران ما اتخذ ىناؾ في أعماؽ أعماقيا حيث ا
 األكبر مف سمكؾ اإلنساف. 

لـ تكف تعرؼ ذلؾ القرار، لكف ما اف عادت ذات مساء إلى البيت كرأت أميا 
 تتكجع كتتمكل شاكية مف ألـ في خاصرتيا حتى عرفت كجية ذلؾ القرار.. 

أنت تشكيف مف كميتيؾ، قالت الدكتكرة الصيدالنية التي درست بعض -
 ألمراض كي تعرؼ استخدامات األدكية. أعراض ا
أجؿ.. ىنا.. كأشارت إلى خاصرتيا مف خمؼ، أنا أتألـ كثيران يا بنتي، -

شكت األـ التي كانت قد شعرت باأللـ مف قبؿ، لكنيا كابرت حتى لـ يعد 
 باستطاعتيا المكابرة. 

إذف آخذ لؾ مكعدان مف طبيب أخصائي.. قالت أميرة ثـ مضت إلى دليؿ -
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ؼ.. إلى اسـ بذاتو تبحث عف رقمو، ككأف كؿ شيء كاف محسكمان مف قبؿ.. اليات
"الدكتكر حساف.. الدكتكر حساف "راحت تغمغـ كىي تقمب صفحات الدليؿ.. أخيران 

 كجدتو. رفعت السماعة ثـ دقت الرقـ. 
ألك.. دكتكر حساف.. بادرتو ما اف سمعت الصكت بشحنتو المميزة التي -

 ميرة النايفة، ىؿ تتذكرني؟ تذكرتيا لمتك.. أنا أ
 الدكتكرة أميرة!؟ رد بفرح مفاجئ.. كمف يستطيع نسيانؾ إف رآؾ مرة كاحدة؟ -
 شكران لؾ دكتكر.. ىذا اطراء لف أنساه لؾ!!-
أبدان.. ىذا ليس إطراء بؿ ىك الحقيقة.. في طريؽ عكدتي مف لندف مررت -

تؾ كعدت إلى بمدؾ.. بباريس خصيصان، سألت عنؾ لكنيـ قالكا انؾ أنييت دراس
 كلؤلسؼ، لـ أكف قد سألتؾ عف عنكانؾ ىنا. 

كأحست أميرة بدفقة مف السعادة تنيمر عمييا مف عؿ.. مكشية خياالتيا 
بنمنمات الذىب "ىك ميتـ بي إذف!! اهلل!! ما أجمؿ ما سمعت!!" بدأت تتمتـ في 

سعادتيا،  سرىا لكنيا سرعاف ما تنبيت إلى أنو كاف يتكمـ، كلكي ال يمحظ فرط
 كبحت قميبلن مف جمكح خياالتيا قاطعة شركدىا ثـ قالت: 

 دكتكر، أمي تعاني مف كميتيا.. أريدؾ أف تراىا.. -
 عمى راسي كعيني.. ىاتييا في الحاؿ.. -
لكف أخشى أف يككف الكقت قد تأخر.. ردت كىي تنظر إلى ساعة الحائط -

 . حيث كاف العقرباف يمتقياف عند التاسعة إال ربعا.
 تريديف أف آتي إليؾ؟ قاؿ بشيامة فرساف القركف الكسطى.. -
 ال.. ال حاجة ألف تزعج نفسؾ اآلف.. يمكنني أف أتدبر األمر الميمة.. -
إذف. أنتظركما في الثامنة صباحان.. رد الدكتكر الذم بدا ككأنو يتعجؿ -
 المقاء.. 

ه قبؿ شير أك كانت أميرة تعمـ أف الدكتكر حساف المشيكر ال يعطي مكاعيد
شيريف.. نكر حدثتيا عف شيرتو كعيادتو المؤلل دائمان بالناس، عف سجؿ مكاعيده 
الذم ال تمقى فيو شاغران قبؿ زمف طكيؿ.. "إذف.. أنا أعني شيئان لو؟ ىاتييا في 
الحاؿ.. آتي إليؾ.. انتظركما في الثامنة".. أم رجؿ رائع ىك إذف؟ مربي في 

رنسا!؟ لماذا لـ أعطو عنكاني في دمشؽ مف قبؿ؟" طريؽ عكدتو!؟ سأؿ عني في ف
راحت أميرة تتساءؿ كىي تعطي دكاء مسكنان ألميا يجعميا تتحمؿ األلـ حتى 
الصباح. "إذف ليس ىك كحده مف ترؾ أثران في نفسؾ، أنت أيضان تركت أثران في 

جؿ نفسو" كبدا القرار كىي ترتمي عمى فراشيا آخر الميؿ، أكثر كضكحان "ىك ذا الر 
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المناسب فمماذا ال تتعرضيف لو..؟ إنو فارس األحبلـ فمماذا ال تحاكليف معو تحقيؽ 
 األحبلـ؟ "

في الصباح بدت سعيدة إلى درجة اضطرت أكثر مف مرة ألف تكبح نفسيا، 
تكبح تعابير السعادة عمى كجييا، فاألـ تتألـ كليس مف المعقكؿ أف تفرح الفتاة 

  أف تظير سعادتيا بمقائو. لكجع أميا، لكنيا لـ تستطع إال
كانت قد مضت ثبلث سنكات عمى لقائيما في باريس، ككاف كبلىما يشعر 
أف التقاطع الذم حدث ذات مرة ىناؾ، يعكد اآلف فيجعؿ طريقييما يتقاطعاف مف 
جديد، فكيؼ ال يفرح قمباف يشككاف الكحدة كالكحشة؟ كاف الرجؿ قد حدثيا في 

"لقد تزكجت كطمقت.. تجربة مرة كانت.. صحيح أنيا لقاءاتيما السابقة عف نفسو 
تركت أطفاالن كراءىا لكنيا لـ تترؾ إال المرارة في نفسي "كبدا ليا حينذاؾ ككأف 

 امرأتو عقدتو مف النساء إلى درجة جعمتو ينفر مف التفكير في الزكاج.. 
 دكتكرة أميرة!! كـ أنا سعيد برؤيتؾ مف جديد، بادرىا مرحبا.. -

حييو بمثؿ ما قاؿ، لكف آىات أميا كتكجعاتيا جعمتيا تشير إلييا ككادت ت
 راجية: 
 دكتكر!! أمي لـ تنـ طكاؿ الميؿ!! أرجكؾ!! انظر ما ليا. -

 شرع الطبيب ينظر، فاحصان، مدققان.. ثـ خرج بنتيجة: 
 عمينا أف نجرم ليا تحميبلن كفحكصات، تصكيرا كتنظيران. -

فحكص، التصكير كالتنظير. كثبلثة أياـ ظمت ثبلثة أياـ استغرؽ التحميؿ كال
أميرة عمى اتصاؿ بالطبيب النطاسي الذم يتقف اختصاصو جيدا، كالذم لـ تمض 

 أشير عمى عكدتو مف الخارج حيث يرد العطاش مكارد العمـ لينيمكا مف مياىيا. 
شٌخص الطبيب داء األـ ككصؼ الدكاء، فعادت الكمية إلى العمؿ بعد 

ـ ككأنو لـ يكف باألمس، أعربت األـ عف شكرىا لذلؾ الطبيب قصكر. مضى األل
 البارع الذم أنقذىا مف براثف األلـ ككاف عمى البنت أف تنقؿ ذلؾ الشكر. 

ال، ال شكر عمى كاجب.. رد الطبيب ثـ تابع شبو مازح، أنا الذم يجب أف -
أشكر أمؾ عمى مرضيا فقد أتاحت لي رؤيتؾ.. "ىا ىكذا خيط يمده فمماذا 

 الأمسؾ بو؟" تساءلت أميرة كىي ترل الفرصة سانحة. 
 أمي تدعكؾ إلى الغداء.. فقؿ ما تشتيي أف تأكؿ كي تطبخ لؾ. -
 أمؾ ما تزاؿ بحاجة لمراحة.. كال أريد أف أتعبيا بالطبخ كالنفخ. -
 تعبؾ راحة دكتكر، ردت ممازحة، ستزعؿ إف لـ تمٌب الدعكة.. -
. اآلف أنا أدعكؾ.. إلى الغداء.. العشاء.. أنا ألبي دعكتيا لكف ليس اآلف.-
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 فقط أرجكؾ أف تقبمي. كقبمت أميرة الدعكة.. ثـ قبؿ ىك الدعكة.. 
كاف كبل الكائنيف، الذكر كاألنثى، يعانياف الكحشة، كحدة الذات كعزلتيا ككانا 
يتكقاف إلى التكحد كاالندماج. كؿ يـك بات يتصؿ بيا، تتصؿ بو. يزكرىا، تزكره 

عمى غداء في مطعـ، عشاء في بيتيا.. كبدا ألميرة أنيما يقترباف كاحدىما  يمتقياف
مف اآلخر بخطا ال رجعة فييا. كانت تريد أف تدرسو عف كثب، أف تعرفو مف 
الداخؿ.. عميا مصباح حذرىا: الزكاج أخطر عمؿ يقـك بو اإلنساف، فأحسني 

ؾ لذلؾ الخطر الذم االختيار، ال تتركي شيئان لمحظ كالمصادفة.. أك عرضت نفس
يدعكنو الزكاج الفاشؿ.. ىك نفسو بدا أنو يدرسيا، يريد أف يعرفيا مف الداخؿ، فبل 
يمدغ مرة ثانية مف جحر الزكاج.. فشمو السابؽ كاف قد عممو الحيطة كالحذر، فبدا 
يقترب مف ىدفو عمى ميؿ.. لـ يعمف ليا عف حبو، لـ يعدىا بزكاج، لـ يمكح 

يد أف يقيـ معيا جسكران.. أف يتعرؼ إلييا جيدان، كمف يدرم؟ بشيء.. فقط، كاف ير 
 قد تنتيي تمؾ الجسكر إلى المقاء. 

لكف ىناؾ دائمان مف يقؼ لؾ بالمرصاد.. ىناؾ دائمان الحكاجز، ىكذا ىي 
 الحياة، كىكذا ىـ الناس ببلء الناس، فيؿ تفمت أميرة مف قانكف القكانيف ىذا؟ 

لنكع الذم يفقد األمؿ بسيكلة. كاف قد ألقى سمير بؾ األدىـ لـ يكف مف ا
الطعـ في الماء، ككاف ينتظر.. زيارة إلى البيت، ىاتؼ إلى الصيدلية، بصبر 
ينتظر.. ىك لـ يعد يريد تركة شاىة كحسب، بؿ ما ىك أكثر. العرض الذم قدمو 
ألميرة، العانس التي تجاكزت الثانية كالثبلثيف، كاف يظنو أكثر إغراء مف أف 

ضو، ىا ىي ذم تتميؿ في اإلجابة، تركغ منو.. تتيرب، ال بد أنو دالؿ ترف
األنثى، أمو أكدت ذلؾ: "المرأة التي تقبؿ عرضا مف رجؿ في الحاؿ، تعرض 
نفسيا لمميانة." "كمما تدلمت المرأة عمى الرجؿ ازدادت قيمة لديو". الدالؿ سبلح 

ليا بما تريد، كما أميرة إال المرأة القاطع، بو كحده تجعؿ الرجؿ يخضع ليا، يسمـ 
امرأة تتدلؿ.." بعدئذ راحت األـ تنفخ قربة ابنيا معيدة إليو ما افتقده مف غطرسة 
كغركر" رجؿ بطكلؾ كعرضؾ، بحسبؾ كنسبؾ، برجكلتؾ كجمالؾ.. أتظف امرأة 
في العالـ ترفضو؟ اطمب ابنة جكرج بكش نفسيا تأتي إليؾ زاحفة راكعة.." كشاؿ 

، مزىكان كما لـ يعرؼ الزىك مف قبؿ. أميرة صفقة ممتازة. ىك يعمـ سمير بيؾ برأسو
أنو سيربح مف كرائيا الكثير.. أمكاؿ شاىة، أمكاليا ىي، أمكاؿ أبييا حيف يكدع، 

 ستككف لو كميا، لكف عميو أف ينتظر.. 
انتظاره ذاؾ، جعؿ أميرة تنسى األمر كمو.. ىي مشغكلة بحساف.. فكرىا 

ر األدىـ؟ طمبو يدىا بدا أشبو بالنكتة.. تركتو لمزمف، معو، فكيؼ تفكر بسمي
كالزمف حبلؿ المشاكؿ.. طمب السمطاف مف جحا أف يعمـ حماره القراءة كالكتابة، 
كافؽ جحا كأخذ العربكف.. عشر ليرات ذىبا، كحيف سألكه: كيحؾ ماذا فعمت؟ كيؼ 
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تحؿ  تكرطت؟ أجاب جحا ضاحكان ال عميكـ. أخذت ميمة. عشر سنكات.. أال
عشر سنكات المشكمة؟ "كيؼ" سألكه فأجاب ضاحكان: "خبلليا إما أف يمكت الممؾ 

 أك يمكت الحمار أك أمكت أنا". 
لكف ال سمير بيؾ األدىـ مات كال أميرة ماتت.. كاف الرجؿ ينتظر.. رقيقا 
لطيفان مجامبلن صار.. بؿ تشعر أميرة أحيانان أنو يقطر عسبل، جنتممانان مف الطراز 

ؿ تدرب عمى أيدم أساتذة ميرة في قصر بكنغياـ.. يتكمـ حسب البركتكككؿ، األك 
يدخؿ إلى المحؿ بالبركتكككؿ، بؿ حتى زياراتو إلى البيت كفؽ البركتكككؿ. أـ 
دياب، رضاىا ميـ.. إف أخذ ليا األكالد، حدثيا كالطفيا، قد تصبح إلى جانبو، 

طيفان معيا؟ جنتممانا؟ لـ ال يأخذ تكمـ أميرة كممة حمكة لصالحو، إذف لـ ال يككف ل
ليا األكالد الذيف يؤنسكف كحشتيا كيدخمكف الراحة إلى قمبيا.. حبؿ الكد الذم كاف 
قد انقطع يكمان كاف عميو أف يصمو.. كصمة متينة ىذه المرة ال انفصاؿ ليا. 
فالرجؿ الذم كاف فبلحان فقيران حقؽ مف الثكرة ما كاف الخياؿ نفسو يعجز عف 

. آالؼ المبلييف، كما يقكلكف، صارت ممؾ أبي دياب.. أكالده أنفسيـ تصكره
صاركا أثرياء.. دياب.. فيد.. كبلىما أفمح في عالـ الثركة كالماؿ.. األكؿ لديو 
شركة استثمار. تأجير سيارات أرصدة في البنكؾ.. كىك في تقدـ مطرد كثركاتو في 

 ازدياد.. 
كالـ جديدة، الماؿ فييا ينيمر اآلخر مميء. بزكاجو مف دارينا، دخؿ ع

كالمطر، الناس كميـ يتكممكف حيث يذىب سمير يسمع الناس يتكممكف عف تمؾ 
األسرة الفقيرة التي طمعت ليا ليمة القدر فصعدت كالنيزؾ في عالـ الثراء. إذف لـ 
ال يبذؿ المستحيؿ لرأب ما انصدع ككصؿ ما انقطع؟ ىك ينتظر.. الزمف ال ييـ.. 

 نجح.. أف يضحؾ أخيران كمف يضحؾ أخيران يضحؾ كثيرا.. ما ييـ أف ي
حسبو أنو طمب يدىا كحسبو أنيا لـ تبصؽ في كجيو لمتك. ذلؾ كحده كاف 
كافيا ألف يجعمو يبني قصكران في األندلس.." ىي بحاجة لمتفكير.. إذف، دعيا تفكر 

إذف مف حقو  سمير "كتركيا تفكر.." أنا العانس الكحيدة العزالء" كانت أميرة تفكر"
أف يجرب سيامو في دريئتي.. ألـ يجرب سياميـ رجاؿ آخركف؟ رجاؿ أقؿ قيمة 
مف سمير، أقؿ شبابان، جماالن، حسبان، نسبا منو ىك ابف االرستقراطية المتخمة 
غركرا!! ثـ ىك الزكج السابؽ ألخت باتت في عداد المكتى.. إذف ىك مف األقربيف 

 يجرب حظو؟ "كانت أميرة تراه كىك يأتي باألكالد كاألقربكف أكلى بالمعركؼ، فمـ ال
إلى البيت، تراه كىك يأتي إلى المحؿ، ترد عميو كىك يطمبيا بالياتؼ، متجاىمة 
 نظراتو، متفادية تساؤالتو. كانت تتحممو بصبر ككميا أمؿ أف يحؿ الزمف المشكمة. 

عان دفعان أميرة؟ ىؿ تقبميف بي زكجا؟ كجد الدكتكر حساف نفسو أخيران مدفك -
ألف يسأليا، كبدا في ذلؾ حؿ لممشكمة. فرحيا الشديد، ال حياؤىا ىك الذم منعيا 
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مف أف تجيبو، فاطرقت لتبدك أشبو بفتاة صغيرة حيية لـ تحصؿ عمى دكتكراه، كلـ 
 تسافر إلى العالـ كلـ تعرؼ شيئان عف الحياة كالرجاؿ. 

فرحان منيا. األـ في إذف، غدان أطمب يدؾ، قاؿ الطبيب الجراح كىك أشد -
غاية السعادة كقد طمب الطبيب يد ابنتيا، لكف األب متردد، "لعمو طامع في مالنا"، 
كاف يفكر تفحص الرجؿ طكيبلن ثـ غمغـ طالبان ميمة مف الزمف، لكف أميرة التي 
تعرؼ جيدا ما تريد، دافعت عما تريد بشجاعة كحماسة جعمتا األب يكافؽ. سمع 

 سمير النبأ فصعؽ. 
إذف كنت تسكفينني، أيتيا المخادعة؟ قاؿ محمر الكجو، منتفخ األكداج كقد -

 دخؿ إلييا المكتب
احفظ كبلمؾ سمير، أنا لـ أعدؾ بشيء كلـ أخدعؾ.. ردت عميو مف كراء -

 مكتبيا بكثير مف تماسؾ األعصاب. 
 كاستقباالتؾ؟ أحاديثؾ عمى الياتؼ؟ دعكاتي إلى بيتؾ؟ -
 . أالطفؾ مف أجميـ. أستقبمؾ مف أجميـ.. كنت أدعك أكالد أختي.-
 كمف أجميـ ستتزكجينني!! أنا أحؽ بؾ منو!! -
 زكاج باإلكراه، يعني؟ -
 بؿ كاجب عميؾ.. مف أجؿ أكالد أختؾ مف كاجبؾ أف تتزكجيني.. -
 ال.. فييـ.. عبقرم.. زكاج كاجب!! أـ صفقة تريد اتماميا!؟ -
 صفقة.. كاجب.. لف تتزكجي سكام.. -
. سمي-  ر.. دعني كشأني.. اخرج مف ىنا.. ال أريد أف أرل كجيؾ بعد اليـك
 إذف.. أريد تركة زكجتي -
اذىب فخذىا.. ردت بقميؿ مف االنفعاؿ، ىي التي كانت حريصة أف تبقى -

 متماسكة األعصاب.. 
 حسف.. الميمة تسممينني البيت كالمحؿ. -
 رب إليؾ.. أسممؾ!؟ قالت كقد نيضت بسيما التيديد.. النجـك أق-
النجـك أقرب!؟ ستريف إذف أيتيا الماكرة المخادعة!! كرمقيا بعينيف تقدحاف -

 شرران ثـ خرج ال يمكم عمى شيء. 
 عمى الغداء ركت ألميا ماحدث. فأجفمت األـ: 

ىذا كحش.. احذرم منو أـ نسيت ما فعؿ بالمسكينة أختؾ؟ رأت األـ ابنتيا -
  مستخفة باألمر فاتصمت بابنيا دياب.
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الكغد!! رد دياب كقد سمع القصة. أيظف أنيا مقطكعة مف شجرة.. أنا -
سأريو. كفي المساء، حيف اتصمت سمكل باألـ، تخبرىا عف صيرىا السابؽ 
الرابض في المحؿ منذ ساعتيف، يريد أف يعرؼ الشاردة كالكاردة كأف يضع يده عمى 

 الغمة، أسرعت أـ دياب إلى ابنيا تنقؿ لو الخبر. 
أسرع دياب إلى الرجؿ يرافقو رجبلف عتبلف.. ىك، مذ أصبح رجبل  بدكره،

ميمان في المجتمع، يممؾ الثركة كالجاه، بات لديو رجاؿ رياضيك األجساـ، مفتكلك 
العضبلت، يسيركف إف سار، كيقفكف إف كقؼ.. يسكقكف لو السيارات كينفذكف 

 سيفو.. الميمات.. سمطاف يطعميـ خبزه كمف يأكؿ خبز السمطاف يضرب ب
خمؼ الصندكؽ، كاف يجمس سمير باسطان جناحيو عمى كؿ مف ىناؾ، ديكا 

 منفكش الريش. 
ماذا تفعؿ ىنا؟ سألو دياب الذم كاف ىك اآلخر يتقف فف نفش الريش مف -

شيبلف الرأس كنفخ دخاف الغميكف مف إحدل زاكيتي فمو، كالنظر شرزا كما يفعؿ 
 حديث النعمة. 

، الذم ربتو أمو عمى الغنج كالدالؿ حتى تقكقع لـ يكف سمير بيؾ األدىـ
داخؿ ذاتو كلـ يعد باستطاعتو أف يرل سكاىا، قد تنبو إلى الرجميف العتميف المذيف 

 دخبل المحؿ إثر دياب، ثـ اتخذ كؿ منيما زاكية منو. 
أفعؿ ما يجب أف أفعمو، أجاب سمير بيؾ األدىـ كىك ينظر مف مكانو -

النعمة الذم لـ يكف يشبع الخبز ثـ كجد نفسو غنيا فجأة.. بازدراء إلى ذلؾ الحديث 
 أسترد حؽ أكالدم.. 

بالقكة كالقسر؟ قاؿ كىك يقترب منو حتى صار بمحاذاتو.. لكف فجأة -
انطمقت صرخة دكل ليا المحؿ: انيض أييا الكقح!! حيف يحدثؾ رجؿ مثمي 

 تنيض، أتفيـ أييا القذر!؟ 
ر لكف بصكت مرتعش قميبلن، فقد خمخمت أنت القذر!! أنت الكقح!! رد سمي-

 الصرخة المدكية مفاصمو.. 
كيحؾ!! ترد في كجيي!؟ صاح دياب مف جديد كىك ينياؿ صفعا عمى -

الشاب الجميؿ األشقر، المغنج المدلؿ الذم لـ يكف يظف أف في العالـ مف يضربو. 
تكازنو، رافعا ىكؿ المفاجأة أخؿ بتكازنو فترنح يمينا ثـ شماال كحيف بدأ باستعادة 

يده لرد الصفعات، عاجمتو لكمات لكف مف نكع جديد، لكمات ذكرتو لمتك بمحمد 
عمي كبلم كىك ينقض عمى منافسو حانقان غاضبان: في البطف، في الصدر، الكجو 

 الرأس، بيف الفخذيف، فكؽ الكتفيف، إلى أف دارت بو الدنيا كسقط أرضا. 
مير كاستغاثتو، كؿ ذلؾ جعؿ صياح الزبائف، زعيؽ العامبلت، صراخ س
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بعض الجكار يطيركف إلى الياتؼ طمبان لمنجدة، لكف قبؿ أف تصؿ النجدة، كاف 
دياب كرجبله العتبلف يسرعكف خارجان كقد تمطخت أيدييـ بالدماء، فيما كاف الشاب 

 الجميؿ األشقر ينبطح أرضان ال مف يده كال مف رجمو. 
 ينقؿ ألختو أميرة ما فعمو بسمير..  كصؿ دياب إلى الصيدلية ضاحكان مقيقيان 

مجنكف!! تقتؿ رجبل مف أجؿ بعض الماؿ!؟ صاحت الئمة عاتبة ثـ -
 أسرعت إلى الياتؼ تتصؿ بالمحؿ.. 

الرجؿ يسبح في دمو.. ردت سمكل كالفزع يرشح مف صكتيا، نقمتو الشرطة -
 قبؿ أف يستعيد كعيو. أخشى أف يككف قد مات.. 

 يرة.. كبدا الفزع عمى محيا أم
 تبا لؾ.. الرجؿ قد يمكت.. عادت تقرع أخاىا الئمة.. -
ماذا؟ يمكت!؟ يا إليي!؟ أنا لـ أقؿ ليـ أف يميتكه!! الكحكش!! ماذا أفعؿ -

 إف مات؟ 
 اىرب.. الشرطة ستبحث عنؾ اآلف.. -

كىكذا، قبؿ أف تسأؿ الشرطة المجني عميو كقبؿ أف تكتب المحضر كاف 
 رية إلى بيركت.. دياب قد غادر الحدكد السك 

عجيب!! بادره فيد الذم كاف ينتظر قدكمو، لكف في اليـك التالي، كـ أنت -
متشكؽ لمسفر إلى ألمانيا إذف!؟ تابع فيد كقد احتضف كؿ منيما اآلخر احتضاف 
األخكة كالمحبة، فالمشكمة التي فرقتيما حينان مف الزمف كانت قد حمت، كالماؿ الذم 

. كصافي يا لبف!! الشغؿ يتطمب االستمرار أك كانت كاف يطالب بو األخ سدد.
 الخسائر أكبر بكثير مف نصؼ مميكف دكالر.

 ركل دياب لفيد ما حدث في دمشؽ فقيقو ضاحكا: 
 يستاىؿ ذلؾ الكمب. -
ف مات؟ -  كا 
 كمب كفطس، فمف يحزف عميو!؟ -

 كمضيا إلى الكازينك يكمبلف السيرة. 
أضكائيا فالميميشيات حمت، كحرب كانت بيركت قد استعادت بعض فرحيا ك 

العصابات انتيت، بؿ إف الحككمة استطاعت أف تجمع األسمحة مف الناس كترسخ 
األمف كالطمأنينة في معظـ أنحاء لبناف.. ىؿ تعب المحاربكف؟ ىؿ يئس 
المتقاتمكف؟ أـ أف مف كراءىـ تعبكا كيئسكا؟ أـ تراىا الميمة التي تحاربكا مف أجميا 

نتيت؟ أسئمة كانت تدكر في بيركت، جكنيو، طرابمس، صيدا. لكف لـ كتقاتمكا قد ا
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يكف باستطاعة أحد أف يجيب.. المناخ الجديد كاف يبسط جناحيو عمى لبناف، مناخ 
المصالحة كاالتفاؽ.. الطائؼ كاف مبعثو، كبيركت مجراه كمرساه.. ىؿ تمتـز 

دياب يتساءؿ كىك األطراؼ كميا باالتفاؽ؟ ىؿ سيظؿ ذلؾ المناخ سائدان؟ كاف 
يعبر شكارع بيركت نصؼ المظممة، نصؼ المضاءة، نصؼ العامرة، نصؼ 
الخربة، كحيف جمسكا إلى الطاكلة العامرة في الكازينك لـ يستطع منع نفسو مف 

 سؤاؿ تكليب، ممكة الجماؿ التي كانت عمى تمؾ الطاكلة 
 ممكة لمعرم أيضان. 

 تعكد الحرب؟  ما رأيؾ؟ ىؿ سيستمر السبلـ في لبناف أـ-
ال.. ال.. حرب الدمار انتيت.. اآلف حرب اإلعمار.. كغمزت بعينيا، -

مشيرة إلى أف فرصة جديدة تسنح لكؿ مف يريد استغبلليا: األبنية، الشكارع، 
القصكر، الجسكر، المكانئ، المطارات، مرافؽ الببلد كميا بحاجة إلى اإلعمار كىذه 

 معمعتيا لمخركج بأكبر الغنائـ.  ىي المعركة الجديدة التي ينبغي خكض
دياب معجب بتكليب، بكده لك يصبح عديؿ أخيو، لكف لتكليب حريتيا التي 
تعيش بيا الحياة بالطكؿ كالعرض. ارتباطاتيا كثيرة، عبلقاتيا كثيرة.. ىي حريصة 

 عمى تمؾ الحرية.. كال تتخمى أبدان عف تمؾ االرتباطات كالعبلقات.. 
أربعة عشر مدعكان: أثرياء، مسؤكليف جددان متعيديف،  كاف يجمس إلى الطاكلة

نساء جميبلت، لـ يعد ىناؾ صاحب ميميشيا أك كسيط أسمحة، كما كاف عميو 
األمر قبؿ سنة فقط، ترل ىؿ سمخت الحية جمدىا بيذه السرعة؟ ىؿ غيرت 
الحرباء لكنيا مباشرة؟ دياب يشرب، يأكؿ، يرفع األنخاب مع الساىريف لكف عقمو 

مكاف آخر.." ىؿ لداريف عبلقات كأختيا تكليب؟ ىؿ يعرؼ بيا فيد كيغض في 
النظر؟" كاف دياب يتساءؿ كىك ينظر إلى األختيف شبو التؤميف، تقيقياف، 
تشرباف، تيامساف جيرانيما، تراقصاف الرجاؿ عمى الحمبة.. فيد غير معني. ىك 

أصغر سنان مف  يشرب كيضحؾ، يقصؼ كيعربد.. إلى جانبو فتاة بارعة الجماؿ،
داريف كأكثر إغراء.. مف حيف إلى حيف كاف فيد يميؿ إلييا، ييامسيا، 
يتضاحكاف، "ىؿ عاد فيد زير نساء؟" دياب يتساءؿ كدارينا ترمقيما بنظرات 
عجمى أحيانان كنظرات شزراء متفحصة أحيانان أخرل. أكثر مف امرأة دعت دياب 

ف يشرب، يأكؿ، يتحدث كعقمو إلى الرقص، لكنو لـ يكف في مزاج مناسب. كا
شارد ىناؾ.. في دمشؽ، حيث الرجؿ الذم لـ يستطع أف يعرؼ عنو سكل أنو 
ميدد بالمكت. أكسرت جمجمتو؟ أأصابو ارتجاج دماغي؟ أفقد النطؽ أـ أصيب 
بالشمؿ؟ ىك ال يدرم كبيركت ما تزاؿ معزكلة عف العالـ، ال ىكاتؼ كال 

 اتصاالت.. 
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ت سأسافر غدا، فمماذا أفكر أك أىتـ؟ "تمتـ لنفسو كىك "كلماذا التفكير؟ إف كن
يرتمي عمى السرير، فيما كانت أشعة الشمس مف الشرؽ ترسـ لكحة مغبشة 

 لمفجر.. 
مع أذاف العصر المنطمؽ مف مآذف جامع ىدمتو الحرب نصؼ تيديـ، أفاؽ 

 دياب، فرؾ عينيو فكجد أخاه ينظر إليو مميا.. 
كالقتيؿ؟ أنسيت أف عميؾ أف تسافر ىذا  ماذا حدث لؾ يا رجؿ؟ تناـ-

 المساء؟ 
 ىؿ الشحنة جاىزة؟ سأؿ دياب أخاه كىك ما يزاؿ يفرؾ عينيو. -
 كؿ شيء جاىز.. ما عميؾ إال أف تركب السيارة كتنطمؽ.. -

الحدكد المبنانية اجتازىا، السكرية عبرىا، التركية لـ يتكقؼ فييا لحظة.. 
ت تبعث الرعب في قمكب رجاؿ الشرطة كالجمارؾ، فالسيارة الكاديبلؾ السكداء كان

 ينظركف إلييا فبل يممككف إال أف يرىبكا جانب صاحبيا.
عمى الحدكد البمغارية، دفع دياب بضع مئات مف الدكالرات، كذلؾ الحدكد 
التشيكية، لكف ما اف كصؿ إلى الحدكد األلمانية حتى ارتعش قمبو. كاف شطرا 

ر برليف قد سقط، حجارتو تكزعت ىنا كىناؾ في أنحاء ألمانيا قد اتحدا، ككاف جدا
العالـ، ككاف ذلؾ قد جاء إلى الحدكد برجاؿ جمارؾ كأمف ال يرتشكف، حاكؿ أف 
يدفع ليـ، لكف عبثان. راحكا يفتشكف، يدققكف، يتفحصكف، جاؤكا بأجيزة، بكبلب 

تكشفيا بكليسية كفؤاده داخؿ صدره يرتعش.. الشحنة مخبأة جيدا.. ىك يعمـ، ال 
األجيزة، ال تكشفيا الكبلب البكليسية، مع ذلؾ كاف يرتعش "اثبت دياب.. ال تخؼ 

 دياب" راح الرجؿ يشجع نفسو ثـ لـ يصدؽ حيف جاءت اإلشارة بالتحرؾ. 
أسرع إلى مقكده، أشعؿ المحرؾ كانطمؽ.. بسرعة البرؽ انطمؽ، ككأنما ىك 

 خائؼ أف يندمكا فيعيدكه إلى الفحص كالتفتيش. 
ألكتكستراد عريض كاسع، مستقيـ، األنكار تضيئو فتحيؿ الميؿ إلى نيار.. ا

مرزكؽ كسعد اهلل ينتظرانو في ميكنيخ، "إذف.. أسرع دياب إلى ميكنيخ" كضغط 
عمى دكاسة البنزيف ضغطة جعمت الكاديبلؾ تنطمؽ بسرعة أغمقت العداد.. 

ف، فرحا بالخبلص عشرات.. مئات األمياؿ.. ربما ظمت دعستو عمى دكاسة البنزي
كسركرا بالنجاة.. األكتكستراد عريض كاسع يغرم بالطيراف.. فميطر.. صحبو 
بانتظاره.. أجمؿ حساف ألمانيا بانتظاره.. المتع الرائعة، األرباح الكثيرة.. كميا 

 بانتظاره.. فمماذا ال يطير؟ 
فجأة، ظيرت يميف األكتكستراد سيارة جمارؾ، ثـ حاجز مف خشب ينتصب، 

ش !! تفتيش مف جديد؟" كبدالن مف أف يرفع   ارة ضكئية تمكح لو بالكقكؼ.." يا لمعنةكا 
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قدمو عف دكاسة البنزيف.. زاد ضغطو عمييا ربما خكفان، ربما استيتاران كربما أمبلن 
 بأف يرتفع الحاجز مف تمقاء نفسو كييرب رجاؿ الجمارؾ أنفسيـ أمامو. 

اندفعت إلى درجة لـ تكتؼ معيا بسرعة ىائمة شبت السيارة، كبقكة كبيرة 
بتحطيـ الحاجز، بؿ ارتفعت عاليان حتى بدت ككأنيا تطير في السماء.. لحظات، 
ثـ بدأت تترنح ذات اليميف كذات الشماؿ، كدياب يترنح معيا: في عينيو الرعب 

 كفي أذنيو لعمعة الرصاص. 
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ياب كىك يفتح عينيو. "مف أنا"؟ "كاف السؤاؿ األكؿ الذم تبادر إلى ذىف د

يرل إلى نفسو  فيعجب مف نفسو: ىك متمدد عمى سرير في غرفة بيضاء 
نظيفة،... كتمة مف الجبس األبيض كالشاش... يداه، صدره، حكضو، رجبله، بؿ 
حتى جمجمتو شاش كضماد، جبس كجبائر" ما الذم حدث لي؟" "ماذا أفعؿ ىنا"؟ 

مكبمة بقيكد ال يدرم كنييا  كلمتك أسئمة راحت تترل في جمجمتو، فبدت ثقيمة 
 شعر برعدة في داخمو.. مف ىك..؟ ما اسمو..؟...

ما عممو؟ مف أيف؟.. إلى أيف؟ كميا أسئمة بدت تتخبط في صحراء ذىنو 
عمى غير ىدل.. حاكؿ أف يحرؾ يديو، كرجميو، لكف عبثان.. يداه، رجبله  في 

ة في أعمى السرير.. كحدىما جبائر الجبس كؿ منيا مشدكدة بحباؿ معدنية إلى بكر 
عيناه بدتا قادرتيف عمى الحركة... جاؿ بيما في الغرفة.. ال أحد.. فقط.. النظافة، 
اليدكء، الترتيب.. "ماىذا المكاف؟ أيف أنا؟"، لكف، ذىنو سديـ مطبؽ.. ىيكلى كتمؾ 
التي كانت قبؿ أف يتشكؿ الككف.. قبؿ أف يحدث ذلؾ االنفجار األعظـ "يا إليي!! 

تى اسمي نسيتو!!".. راح يخاطب نفسو  بحرقة كلكعة "لـ أعد أعرؼ حتى ح
نفسي!! لكف يجب أف أتذكر!! يجب أف أتذكر !! كجاؿ بعينيو مف جديد في 
الغرفة، أخذ نفسان عميقان.. ىك ذا يتنفس، يرل، "إذف أنا كائف حي... لي اسـ 

دمكع مف عينيو، ككنية، بمد كأىؿ... لكف مف ىـ؟.. مف أنا؟.."ككادت تطفر ال
 فالييكلى ماتزاؿ مؿء جمجمتو، لـ يتشكؿ بيا شيء بعد..

مبلؾ أشقر الشعر، أزرؽ العينيف، دخؿ ساحة رؤيتو.. "ىؿ ىبط مف السماء 
لمساعدتي؟.. ىؿ انشقت عنو األرض رحمة بي؟ "راح يتساءؿ كفي عينيو رجاء 

. يحرره مف شديد أف يقترب ذلؾ المبلؾ، أف يخرجو مما فيو مف جبس كجبائر.
قيكد ال يدرم متى جاءت أك كيؼ.. المبلؾ يقترب...... تمتقي العيناف بالعينيف ثـ 
ترتٌسـ ابتسامة كاندىاشة عمى الكجو.. ترطف الشفتاف بشيء ال يفيمو دياب، يتمتـ 
دياب بشيء ال يفيمو المبلؾ،.. لكف في يده شيء اسطكاني الشكؿ في رأسو إبرة 

مكاف ما في الجسـ ليس فيو جبائر كيحس دياب بغرزة تممع.. ينكب المبلؾ عمى 
ألـ مفاجئة تبدك ككأنيا شرارة انفجار أعظـ... انقشع بعدىا السديـ كتشكمت 
الييكلى نجكمان كككاكب، شمكسان كمجرات... "ىذه ممرضة".. كاف التشكؿ األكؿ. 

ت "أنا في المستشفى... مكسر..محطـ".. كاف التشكؿ الثاني.. ثـ كرت التشكبل
ليعكد إليو اسمو، لقبو.. عممو، ذكريات طفكلتو، الحاككرة التي كاف يعمؿ فيا..ليمة 
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القدر التي طمعت ليـ..."لكف ما الذم أصابني؟"، ما الذم جاء بي إلى ىنا؟"، 
سأؿ نفسو أخيران... كقبس مف نكر يضيء ساحة كعيو. مع تمؾ اإلضاءة تذكر 

اره بالمتابعة كيبل يتعرض لمتفتيش مف أضكاء اإلشارة التي لمحيا عف بعد ثـ قر 
جديد. بعد ئذ جاءه صكت الرصاص ثـ التأرجح..."، إذف ىك الحادث "قاؿ لنفسو: 

 كىك ينقؿ ناظريو بيف المبلؾ األبيض كجبائره الجبسية البيضاء.... 
"لكف ىؿ حطـ الحادث جسدم!.. ىؿ فككو مفصبلن مفصبلن كيريد ىؤالء 

ب يعرؼ لغة المبلؾ كلـ يكف باستطاعتو االستفسار، إعادة تركيبو"؟ لـ يكف ديا
كؿ ماكاف يستطيعو ىك أف يراقب كينظر. جمجمتو خاكية كطبؿ كبير، نقرة كاحدة 
كتدكم كما الطبؿ... لسانو ال يدكر في حمقو. أذناه ال تفيماف شيئان مما يقكلو 

يعرؼ... المبلؾ" "آه!! لك أعرؼ فقط ما تقكؿ؟ لكنو لـ يكف قد سعى يكمان ألف 
 كاف يجيء إلى ألمانيا، يدكر أكركبا كميا، دكف أف يكمؼ نفسو عناء تعمـ لغاتيا. 

.. لديو شركاء، مرافقكف، مرتزقة، ببضعة دكالرات في اليـك يعممكف لديو 
 مترجميف كسماسرة حتى مع الفتيات الشقراكات، فمماذا يكمؼ نفسو عناء التعمـ؟. 

مؾ مقابؿ أف يفيـ لغتيـ، يتكاصؿ معيـ، لكف، كىك في سريره، يدفع كؿ مايم
يكسر ذلؾ الصمت الخارجي المطبؽ كذلؾ الصمت الداخمي القاتؿ.. غرفتو تشع 
بياضان كأناقة، لكنو متمدد عمى السرير مشبكح اليديف، مشبكح الرجميف، "يا إليي!! 

 أية أصفاد تكبمني! أم حطاـ صرت!!"...
مف اشفاؽ في عيني الممرضة  التكاصؿ األكؿ تـ بالعيكف.. فقد بدا شيء

الزرقاكيف، كىك ينظر إلييا مف الككتيف الكحيدتيف المتيف تركتا لعينيو. رطنت 
 بشيء لـ يفيمو، رطف ليا بشيء لكنيا لـ تفيـ كذىبت المحاكلة أدراج الرياح. 

التكاصؿ الثاني كاف مع جممة مف األطباء جاؤكا يتفقدكنو ككؿ في 
العصبي.. تمتـ أحدىـ بشيء، لكف دياب لـ يفيـ اختصاصو. العظمي، الصدرم، 
 كضاعت المحاكلة سدل أيضان. 

في المرة الثالثة كاف ضابط تحقيؽ ككاف معو ىذه المرة شاب أسكد الشعر 
أسكد العينيف، لكحت الشمس بشرتو فبدت أقرب إلى بشرة دياب كاستبشر دياب 

 ربيان يفيمو... خيران، ثـ شعر بمكجة مف الفرح تغمره كىك يسمع كبلمان ع
سؤاؿ كجكاب ثـ سؤاؿ كجكاب كعمـ دياب كؿ ماكاف يتكؽ لمعرفتو.. كاف 
الحادث قد أصابو بارتجاج دماغي ألقاه في خضـ الغيبكبة. خمسة أياـ دامت 
غيبكبتو تمؾ كحيف خرج مف غمارىا تبيف لؤلطباء أنو مصاب بفقداف الذاكرة.. 

يما دكف أف يحرؾ شفة أك يعطي عشريف يكمان أيضان ظؿ يفتح عينيو ثـ يغمض
إشارة.. سبات كسبات النبات كقد جاءه قرس الشتاء ككانت معظـ عظامو قد 
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تكسرت،  جؿ أعضائو قد رضت... لكنيـ طكاؿ الخمسة كالعشريف يكمان ظمكا 
يعممكف في جسده اصبلحان كترميمان.."، كاآلف زالت آثار االرتجاج الدماغي كعادت 

ب أسكد الشعر أسمر البشرة كبلمو... كالفرحة ماتزاؿ تغمر لؾ ذاكرتؾ". أنيى الشا
 دياب بمكج كمكج البحر كىك يصعد إلى رمؿ الشاطئ يغسمو ثـ ينسحب.. 

لكف ما إف شرع الضابط متجيـ الكجو بالغ الجد بطرح أسئمتو، حتى تمتـ 
. دياب في سره "ليتو لـ يذىب ذلؾ االرتجاج الدماغي.. ليتني ظممت فاقد الذاكرة".

 فقد غاص ذلؾ الفرح كانسحبت بعيدان أمكاجو.
كانكا يعرفكف اسمو، بمده، كؿ مايقدمو. جكاز السفر مف معمكمات. لكنيـ 
كانكا يكدكف معرفة أشياء أخرل: مف أيف جاءت الحشيشة؟ الى أيف يأخذىا؟ مف 
ىـ شركاؤه؟ عمبلؤه؟ مركز شبكتو؟ دائرة عبلقاتو؟ كتمجمج لسانو خكفان كىمعان... 

ذف، قد أمسككا بالحشيشة؟" سأؿ المترجـ.. "السيارة التي تحطمت كىي تنقمب "إ
كالبيمكاف، بطنان لظير كظيران لبطف، أفرغت كؿ مافي أحشائيا... فبل فائدة مف 
اإلنكار.. قؿ كؿ مالديؾ"، شرح الضابط لو، لكف أسئمتو ظمت دكف أجكبة. دياب 

... لكف  المحامي ال يستطيع أف يحجب يعمـ أف مف حقو أال يتكمـ بغير محاـو
الشمس بغرباؿ. صحيح أف القانكف ىناؾ يحميو مف جمد السياط كالتعذيب 
بالكيرباء لينتزعكا االعترافات منو انتزاعان لكف الصحيح أيضان أف المحققيف 
متطكركف، لدييـ أساليبيـ النفسية كالعقمية لمكصكؿ إلى الحقائؽ. أيامان كليالي ظؿ 

لنياية اعترؼ دياب بكؿ شيء.فالضابط المحقؽ يعرؼ جيدان التحقيؽ لكف في ا
 كيؼ يحاصر فريستو، كيؼ يستجرىا إلى المكقع الذم يريد ثـ يرمي سيامو.. 

ذىبت الشرطة إلى مرزكؽ كسعد اهلل لكنيا لـ تجدىما. "البد أنيما سمعا 
بالحادث ففرا"، أجاب دياب عمى سؤاؿ الضابط الذم شكؾ بأقكالو متيمان إياه 
بتضميؿ العدالة. "اطمب لي ىذا الرقـ"، قاؿ لممحقؽ الذم أمسؾ لو السماعة 
كاقترب مف أذنو كي يسمع مايدكر مف حديث. بيت مرزكؽ خاؿ، ىاتؼ سعد اهلل 
ال يجيب... كتذكر المنجي سعيد التكنسي الذم كاف عمى صمة حميمة بالمرادم. 

سية العذبة: "منذ أياـ لـ أرى طمب رقـ الياتؼ. ىذه المرة رد الميندس بميجتو التكن
مرزكؽ...صديقتو تقكؿ انو سافر خارج ألمانيا.. لكف ماذا عنؾ أنت؟"، كلـ يسمح 
المحقؽ لدياب باإلجابة عمى السؤاؿ. لممحققيف عقكليـ العجيبة، ال تدرم كيؼ 
تفكر تمامان.. لعمو الحذر، المكر الخبيث، ىذه كميا تجتمع لمحاصرة فرائسيـ 

. بعد ذاؾ أحس دياب بالضعؼ" لقد تخمكا عني.. أنا اآلف كحيد في كاإليقاع بيا
الساح "كلكي يكسر طكؽ كحدتو كيقير ضعفو.. فكر بأىمو.. "ىـ كحدىـ مبلذم 
كقكتي، فمماذا ال أطمبيـ؟".. ىـ أف يعطييـ عنكاف فيد في بيركت، لكنو تراجع 

اىية.. آخر لحظة.. إف شككا لحظة كاحدة في عبلقتو بالحشيش ذىب في د
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 كأعطاىـ عنكاف األىؿ في دمشؽ. 
سمعت أـ دياب بالخبر فصعقت: قمبيا تكقؼ عف الخفقاف، دميا تجمد في 
عركقيا، أنفاسيا ىربت مف صدرىا، بعدئذو جاءت الكلكلة كالعكيؿ. "دياب ميت!؟.. 
 ال أصدؽ إال أنو ميت!! حادث سيارة رىيب!! آه!! مف ينجك مف حادث رىيب؟".. 

ة رحؿ األب إلى ألمانيا. ثـ لحقت بو األـ كاألخت. كقعت عينا في أكؿ طائر 
األـ عميو، كىك كتمة مف الجبس كالمفائؼ، فبكت كما لـ تبؾ مف قبؿ لكف أبا دياب 
لـ يبًؾ.. كاف الغضب يفكر في صدره، كالغيظ يخنقو.. "لماذا فعمت ذلؾ؟ ما الذم 

ت، سيارات، محبلت، ينقصؾ؟.. مئات المبلييف تحت تصرفؾ... شركة استثمارا
ترل ماحاجتؾ لتيريب المخدرات؟.. ماحاجتؾ لمثؿ ىذه التجارة؟" لكف ما نفع 

 العذؿ كقد سبقو السيؼ؟..
سبعة أشير ظؿ دياب في المستشفى، يرمـ كيعالج، يصمح ىنا كيضبط ىناؾ 
إلى أف كقؼ عمى رجميو لكف بعكازتيف، فالحكض الذم تيشـ كاف أضعؼ مف أف 

رجبلف المتاف تكسرتا في أكثر مف مكضع كانتا أعجز مف أف يحمؿ الجسد كال
تحمبل األثقاؿ كحدىما.. مع ذلؾ فرحت أـ دياب كزغردت كىي تراه ينتقؿ مف أكؿ 
الغرفة إلى آخرىا.. لكنيا انكتمت حزنان كألمان كىي تراىـ يسكقكنو إلى السجف.. ثـ 

حكـ بحبسو كجمت كجـك المكت حيف جاء مكعد المحاكمة.. كما إف صدر ال
عشريف سنة حتى فغرت أميرة فاىا ليس لمحكـ الذم صدر بحؽ أخييا بؿ لمكلكلة 
التي أطمقتيا أميا عمى حيف غرة، كلكلة لـ تسمع محكمة في ألمانيا بمثميا مف 
قبؿ. "حقان!! عجيبةىي األـ!؟" ظمت أميرة تردد في نفسيا حتى كىي في طائرة 

ليعجز عف مضاىاتو أم حب!! أىي تحبو العكدة إلى الكطف. "عظيـ حبيا، حتى 
ألنو مكجكد فقط؟ أألنو ابنيا كحسب؟ تشعربو فمذة مف كبدىا فبل تستطيع أف 
تتحمؿ أذل يصيبو أك مكركىان يمحؽ بو، ال تستطيع إال أف تحبو حبان مطمقان ال 

 شائبة فيو. 
أميرة حزينة عمى أخييا حزف أميا لكنيا غاضبة عميو غضب أبييا. عقميا 

، يحمؿ أفتؾ األكبئة ألخيو اإلنساف.. يتد خؿ فيغمب عاطفتيا، رجؿ يتاجر بالسمـك
 ىناؾ في أكركبا.. ىنا في كطنو فكـ ىكمجـر ككـ ىك بحاجة لمقصاص!!"... 

كانت أميرة، طكاؿ فترة المعالجة تشد مف أزره، تذىب إلى ألمانيا كتجيء، 
ت ظمو في المستشفى، تزكره لكف ىؿ كاف باستطاعة األـ أف تفارقو؟.. لقد غد

تؤنس كحدتو، تجفؼ أحزانو، كحيف نقؿ إلى السجف، ظمت تذىب إليو كمما سمحكا 
ليا بزيارتو. لـ تكف تريد شيئان سكل أف تظؿ إلى جانب ابنيا المحطـ الميشـ، 
تطبخ لو، تصمي لو، تدعك لو... لكنيا كانت تذكب ذلؾ الذكباف الذم بدأتو إثر 
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ى نار كانت تذكب كيكمان تمك اآلخر، حتى إذا ما عادت اختفاء شاىة... شحمان عم
إلى دمشؽ كانت قد فقدت نصؼ كزنيا اآلخر كمضى ذلؾ الجـر مف الشحـ 

 كالمحـ الذم كاف يدعى أـ دياب. 
أماه!! شيقت أميرة كىي تنظر إلييا، كال تصدؽ، بسنة كاحدة خسرت كؿ  -

 ماكسبتو بثبلثيف سنة!! فكيؼ حدث ىذا!؟..
مف يابنتي.. يأخذ منؾ مايعطيؾ... فبل يبقى لؾ في النياية إال إنو الز  -

 التراب... 
ال ال أريد أف تتشاءمي ىكذا؟ قالت كىي تجمس إلى جنبيا، حاممة ليا  -

 فنجاف قيكة.. 
؟ لقد خسرت كؿ شيء، أميرة. زكجي ضاع مني،  - كماذا ظؿ غير التشاـؤ

 جرار.. ابنتي فقدتيا، ابني رىيف الحبس.. كالحبؿ عمى ال
ماذا؟ سنضيع نحف أيضان؟ سألت أميرة كقد تسرب شيء مف خكؼ إلى  -
 نفسيا؟ 
ىذا ما أشعر بو أميرة.. صدقيني. مذ بدأ أبكؾ طريقو األعكج ذاؾ، عممت  -

 أنو سيأتي يـك نخسر فيو كؿ شيء... 
 أعمـ.. لطالما سمعتؾ تقكليف ذلؾ.. -
ـ؟... ىذا ما سيحدث لنا كاآلف تقكليف إنني ذبت؟ لـ أبؽ سكل جمد كعظ -

 في كؿ شيء.. أـ أنؾ لـ تسمعي قصة ذلؾ الثعمب؟..
 أم ثعمب؟ سألت أميرة بشيء مف تعجب، فبدأت أـ دياب كىي تتنيد:  -
يحكى أف ثعمبان جائعان دخؿ كـر عنب مف ثغرة صغيرة في سياج.. ىناؾ  -

مف، يأكؿ كيسمف حتى كجد العناقيد كافرة كالخير كثيران.. أيامان كليالي ظؿ يأكؿ كيس
إذا ما أتخـ كسئـ العنب جاء إلى الثغرة كي يخرج، لكنو كجدىا أضيؽ بكثير مف 
أف تسمح لو بالخركج. حاكؿ القفز عمى السياج لكف السياج كاف عاليان، حاكؿ أف 
يجد مخرجان لكنو لـ يجد.. فقبع في الكـر حزينان يذبؿ كيذكم إلى أف فقد كؿ ماجناه 

 أىزؿ مما كاف... حينذاؾ فقط سمحت لو الثغرة بالخركج.مف الكـر كعاد 
أنت عمى حؽ... ردت أميرة كىي تمكح برأسيا ذات اليميف كذات الشماؿ،  -

أعمـ أف الثركة  ضيعتنا، جرت عمينا الكيؿ، خاصة أنت، لـ ينمؾ مف الشيد إال 
تفاؤؿ، لسع النحؿ.. مع ذلؾ... تفاءلي.. فمكي نعيش يا أماه البد لنا مف بعض ال
 بعض األمؿ. كأحاطت بذراعيا كتؼ األـ، كفي عينييا بريؽ تكسؿ كرجاء. 

آه!!.. أجؿ.. أنت عمى حؽ.. لكي نعيش  البد لنا مف بعض التفاؤؿ،  -
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 بعض األمؿ، كأنت أممي أميرة.. كحدؾ أممي يابنتي!!! 
إذف احمدم ربؾ كاشكريو حتى ال يضيع ىك اآلخر. ال تيئسي.... نحف  -

 أماه!؟.. بحاجة لؾ
آه!! مف يحتاج قمبان محطمان ككيانان ممزقان!؟ ال.. أميرة لـ يعد أحد بحاجة -

 إلي، كلـ يعد  لي سكل البكاء كالدمكع.. 
 إذف، لف تفرحي البنتؾ في عرسيا؟  -
-  .  ستقيميف عرسان؟ سألت األـ كفي عينييا لمعة لـك
فت ككأنما يمنعيا ال.. ماىذا قصدت..لكننا سنتزكج.. أنا كحساف.. ثـ تكق-

 الحياء... 
مسكينة!! ىذه المصيبة أخرت زكاجؾ.. لكف البأس.. أسرعي اآلف  -

 بالزكاج فبل تضيعيو مف يدؾ.
 يعني.. أنت ال تمانعيف؟.. -
أمانع؟ بالعكس.. لكال مصائبي ىذه ألقمت لؾ أحسف عرس.. كلكنت  -

 في ىذا العالـ..أسعد أـ في الكجكد... أنت ابنتي كحبيبتي، أنت أغمى مالدم 
أميرة تعمـ أنيا حبيبة أميا كأنيا أغمى مالدييا في ىذا العالـ، بؿ ربما كاف 
ذلؾ ىك السبب الذم  جعميا تؤجؿ زكاجيا مف حساف المرة تمك المرة. كاف الطبيب 
الجراح قد ألبسيا خاتـ الخطبة في حفؿ عائمي ضيؽ الدائرة ككاف عمى كشؾ 

دياب ماحدث كانشغمت األسرة بو ثـ غابت األـ، تحديد مكعد الزفاؼ حيف حدث ل
 فكيؼ تقيـ أميرة عرسان أك تتـ زكاجان؟ 

حساف كاف يرل أف باإلمكاف الزكاج دكف عرس كلـ العرس أصبلن؟ عادات 
بالية كتقاليد عتيقة ميترئة فمماذا نتمسؾ بيا؟ الناس في عصر السرعة، عصر 

ؾ دكف تكمؼ أك تعقيد، كطالما اليمبرغر كالكككا ككال، ككؿ ما يقضي لؾ حاجت
الظركؼ غير مكاتية، إذف لـ ال أضع يدم بيدؾ كنذىب إلى قاضي الشرع كصمى 
اهلل كبارؾ؟"، قاؿ ليا ذات مرة كقد عادت لتكىا مف ألمانيا. أميرة ليس لدييا مانع، 
بؿ بكدىا أف تفعؿ كؿ شيء عمى طريقة "رب يسر كال تعسر"، لكف أباىا اعترض، 

ـ يكافؽ، أميا مف ألمانيا راحت تكلكؿ "ىؿ أنت مطمقة؟ أرممة؟ أخاىا فيد ل
مقطكعة مف شجرة حتى تذىبي بيذه الطريقة...ال... ال... أريد أف أفرح بؾ 

 فانتظرم حتى يمتـ شمؿ العائمة...".
كانت خطبتيا لحساف قد قطعت  قكؿ كؿ خطيب. لـ تعد العانس المستيدفة 

الكبير في المحافظة، أبك سامي، بؿ حتى مف كؿ رجؿ.  شككة الداىكؾ، الرأس 
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سمير بيؾ األدىـ كاف قد قطع كؿ أمؿ. "التأديبة" التي عمميا لو دياب كانت قد 
فعمت فعميا.كرغـ أنو أبدل شماتتو بحادث دياب كأعمف أماـ العديد مف الناس أف 
 ذلؾ كاف عقابان لو عمى ما فعؿ بو كقصاصان مف عند اهلل، إال أٌنو لـ يعد يفكر
أفكاره القديمة تمؾ. لـ يعد يحمـ باالستحكاذ عمى كؿ شيء، كحيف جمس مع أبي 
دياب كفيد، استطاعا بسيكلة تسكية أمر التركة، كنقؿ ممكيتيا ألبنائو، كليس لو، 
شريطة أف تظؿ أميرة ىي الكصية. ذلؾ أرضى أميرة كؿ االرضاء. جعميا تشعر 

جمعتيا شاىة، تعبت كشقيت في كسبيا أف أبناء أختيا في أماف، كأف األمكاؿ التي 
 لف تذىب إلى مف كانت تكرىيـ أشد الكراىية. 

كانت أميرة حريصة كؿ الحرص عمى أف تكلي رعايتيا ألكلئؾ األطفاؿ، رغـ 
أنيا لـ تكف تممؾ الكثير مف الكقت. فعمميا في المؤسسة، ضركرة تكاجدىا في 

كف عميا مصباح كثيران ماكاف يدفعيا الصيدلية  كانا يشغبلف حيزان كبيران مف كقتيا ل
دفعان لمخركج مع خطيبيا كالتفريج عف نفسيا.. "ال تثقمي كاىمؾ باألعباء، عيشي 
حياتؾ فالزمف يمضي يمضي يمضي ."كاف العـ مصباح ال يفتأ يكرر ليا، كىك 
يراىا خجمى مف أف تعبر عف نفسيا، تعيش شبابيا كما ينبغي لمشباف أف يعيشكا.. 

ىي الشباب. فبل تضيعي شبابؾ"..ككانت أميرة تصغي إليو معجبة بذلؾ "الحياة 
العقؿ المتفتح المتقدـ الذم تجاكز الكثير مف عقد الشرؽ، أمراض التخمؼ كركاسب 
الجيؿ. كانت كثيران ما تسألو كتناقشو فيك معيف  ال ينضب مف أفكار رائعة تكد 

ع الرجؿ المناسب في المكاف أف تتمقفيا تمقفان." كثيران ما سمعتيـ ينادكف بكض
المناسب لكف قمما سمعتيـ ينادكف بتنفيذ العمؿ المناسب في الكقت المناسب ىكذا 
قاؿ ليا ذات مرة دافعان بيا لمزكاج باعتباره العمؿ المناسب في الكقت المناسب.. 
مع ذلؾ لـ تستطع.. في مرة أخرل قاؿ ليا:"أكلئؾ الذيف ينفذكف سياسة آخر لحظة 

كف آخر لحظة كيعممكف آخر لحظة كينتبيكف آخر لحظة غالبان ما فيستيقظ
يسقطكف في الياكية آخر لحظة." ككانت أميرة تضحؾ متسائمة"، مف أيف يأتي 
بأفكاره تمؾ؟ كاف تردم الحاؿ يشغمو كثيران كيحزنو كثيران، ككاف غالبان مايردد: "حاف 

ئـ ذلؾ؟"، فيقكؿ: قديمان مكعد قياـ الساعة". فتسألو أميرة: "لماذا؟" ماىي عبل
قالكا:"حيف تمد العبدة سيدتيا كترل الحفاة العراة كرعاة الشاة يتطاكلكف في البنياف 
كييرفع العمـ كيظير الجيؿ كيسكد كؿ قبيمة منافقكىا كيمي  األمر غير أىمو فانتظر 
الساعة". كاف عميا مصباح يرصد التغير االجتماعي الخطير كىك يحدث أماـ 

نقمب مفاىيـ كتتغير مفاىيـ، تختفي قيـ كتظير قيـ، تيزؿ طبقات كتسمف عينيو، ت
طبقات، فبل يممؾ إال أف يضحؾ كتدرؾ أميرة أنو ضحؾ البكاء، تصكرم: حديثك 
النعمة الذيف ال يعرفكف مبدأ في الحياة غير جمع الماؿ، كال قيمة مف القيـ سكل 

ف، ببل مكركث مف ثقافة تكديس الذىب كالفضة، ىـ الذيف يسرحكف كيمرحكف اآل
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كال صقؿ مف حضارة كال أساس مف تربية، فكيؼ ال يعيثكف فسادان في األرض؟ 
كحيف سألتو تفسيران أعمؽ قاؿ:"لممارسة الفضيمة يحتاج اإلنساف إلى الصبر لكنو 

 لممارسة الرذيمة يحتاج إلى الكقاحة كلدييـ منيا الكثير".. 
في اآلداب مثمما ىك ضالع في كاف عميا مصباح غزير الثقافة ضالعان 

العمـك يحمؿ كيركب، لكف أكثر ما كاف يمتعيا مف حديثو نظرتو إلى الحياة كالركح. 
"ما الحياة إال دكرة مف دكرات الطبيعة، نمر بيا لنعكد إلى التراب، ثـ ننتقؿ إلى 
دكرة أخرل نتحكؿ فييا إلى نبات أك حيكاف..."كيؼ؟"... سألتو أميرة:"يتحمؿ جسـ 

نساف في التراب إلىعناصر كمعادف، تمتصيا جذكر النبات مف جديد ثـ يأتي اإل
حيكاف، يأكميا فتتحكؿ تمؾ العناصر إلى خبليا كعظاـ، كجمد كشعر"، ىك شكؿ 
مف أشكاؿ التقمص إذف؟" ال... ال... التقمص يعني كجكد الركح، "فما الذم يحرؾ 

مية االحتراؽ في الجسـ، تمؾ األجساـ إذف؟".. ىي تمؾ الحرارة التي تنتج عف عم
الطاقة الكيرطيسية التي تتكالد عنيا. ذلؾ أف المكاد التي تدخؿ خبليا الجسـ 
تتفاعؿ كفؽ معادالت كيماكية محددة، كالناتج ىك طاقة كحرارة  تتحكؿ إلى حركة 
كحياة... أال يجرم ذلؾ في القطار حيف يحترؽ الفحـ، لتتحكؿ الحرارة إلى حركة 

ياة لمقطار؟ أال يحدث في المصباح، المككاة، الغسالة، العنفة، حيف لمدكاليب كح
 تأتييا الطاقة الكيربائية فتتحكؿ إلى ركح كحركة كحياة..؟"

أميرة ال تشبع مف عميا مصباح كأفكاره، لكنو ىك بات يشبع منيا، يريدىا أف 
يا ال تضيع كقتيا مع عجكز يبيع األدكية في الصيدلية، بؿ أف تذىب إلى خطيب

تستمتع بكقتيا معو، تعيش لحظات العمر الجميؿ التي ال يعيشيا اإلنساف مرتيف. 
"الحياة؟ جميمة، لكف أجمؿ ما فييا أياـ الشباب كالحب"..رأيو ذاؾ شجعيا أف 
تسألو "ما الحب؟".. "إنو الجكاب الكحيد المقنع عمى مشكمة الكجكد اإلنساني". 

كبلن كاحدان ثـ انشطر نصفيف: ذكران كأنثى، "كيؼ" "األساطير تقكؿ إف اإلنساف كاف 
ليذا ال يمكف لئلنساف أف يعيش إال إذا كجد نصفو الثاني، كليذا تجديف اإلنساف 
دائمان يبحث عف ذلؾ النصؼ..... تكاقان لمبلقاتو، لبلتحاد معو... الحب، بالحقيقة 

 ىك ذلؾ التكؽ لبلتحاد... كاالتحاد ىك مبعث كؿ متعة كسعادة...".
التفسير أفرحيا كثيران.. فقد أحست أنيا لممرة األكلى تحؿ لغزان كاف  ذلؾ

 مستعصيان عمى فيميا. 
كانت قد قرأت مف قبؿ فركيد كنظريتو في الجنس، لكف تمؾ النظرية لـ تكف 
ترضييا "كؿ شيء مبعثو الميبيدك" ."المشكمة ىي الشحنة الجنسية التي البد مف 

س ىك مجرد تجؿو مف تجميات ذلؾ التكؽ اإلنساني تفريغيا"، ىي تفيـ اآلف أف الجن
لمتكحد مع النصؼ اآلخر، كليس العكس، كاف السعادة الجنسية ليست إال نتاج 
الحب نفسو كليس العكس، عبلقتيا مع حساف أكبر دليؿ عمى ذلؾ.. سنة أك أكثر 
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ف كىما يمتقياف، يخرجاف يتنزىاف، يأتييا إلى بيتيا، تذىب إلى بيتو، كىما يعيشا
سعادة ذلؾ التكؽ، سعادة ذلؾ االتحاد دكف أف يمارسا الجنس. "كيؼ؟" ىك ذا 
السر. فالحب الذم نشأ عمى ميؿ كترسخ عمى ميؿ بات يبعث في نفسيا 
الطمأنينة. يبث في قمبيا الراحة كالدؼء. إف تره عيناىا تغمرىا السعادة، إف تممس 

ة كالسعادة. كانت أميرة قد يدىا يده تحس بالنشكة، إف يضميا كتضمو غاية النشك 
عرفت الحب مف قبؿ، حبيا لمأمكف كاف قد استغرقيا سنيف كسنيف لكنو كاف حبان 
مف طرؼ كاحد كلـ يكف ىناؾ تكؽ متبادؿ لبلتحاد... مع حساف تشعر أف كؿ 
شيء متبادؿ، أحاسيسو الدافقة، عكاطفو الجياشة، كميا تحس بيا حرارة في اليديف، 

تكىجا في الكجنتيف كدفئان في اليمسات التي تشنؼ أذنيا كمما  بريقان في العينيف،
سكب فييا شيئان. "آه!!  ىك ذا الحب الجميؿ الذم تحدث عنو الشعراء، ىك ذا 
؟ "كانت أميرة  الذم شغؿ البشر مذ كاف ىناؾ بشران!! فكيؼ غاب عني حتى اليـك

يا نشكة تتساءؿ أحيانان كىي تستعيد في ذىنيا مكاقؼ مع حساف مؤلت نفس
كسعادة. لكنيا كانت تعمـ أيضان أف الحب ال يأتي ىكذا بيف كؿ رجؿ كامراة. "ال.. 
البد أف ىناؾ أنصافان متكاممة ال يتـ الحب إال بمقائيا.. بعضيا مع البعض اآلخر. 
أىي الذبذبات الكيرطيسية المتكافقة؟ أىي المكجات الحرارية، اإلشعاعية؟ مف 

 قد تمضي عمرىا بحثان عف نصفيا فبل تجده.  يدرم؟ ما تدريو أف المرأة
حساف ىك النصؼ الحقيقي الذم كانت تنتظره أميرة. ىك أطكؿ منيا بقميؿ. 
أكثر امتبلء منيا بقميؿ، أسمر البشرة، يتحكؿ في الصيؼ إلى شديد السمرة، فحبو 
لمسباحة كاف يجعمو يرتاد المسابح كمما سنحت لو الفرصة. أحيانان يأخذىا معو، 

ي المسبح: تمتع عينييا بجسده الممتمئ رجكلة كالمشع سمرة كأنو معجكف كف
بالحنطة. أحيانان يبقياف طكاؿ الظير، يسبحاف، يمعباف، يشرباف الكككا ككال، 
كيدخناف.... لـ تكف أميرة قد دخنت مف قبؿ، لكف حبو لمسيجار اليافاني، كرائحة 

ؾ النكع المعسؿ المعطر الذم ذلؾ السيجار الجميمة جعبلىا تقبؿ سيجاران مف ذا
صنع خصيصان لمسيدات.. كانا يدخناف كيضحكاف.. الحياة جميمة ىكذا:.. سباحة، 

 تدخيف، شرب بيرة، مزاح، مداعبة، كيمقي المرء بيمكمو كميا جانبان...
أميرة تشعر أف مف حقيا أف تمقي ىمكميا جانبان، لقد جدت كدأبت طكيبلن، 

اآلف قميبلن؟ لماذا ال تميك كالحياة تصعب كؿ يـك  حٌصمت كنجحت فمماذا ال تمرح
أكثر، تزداد ىمكمان كمشاكؿ أكثر؟.. كمف يعمـ؟ قد يأتي يـك ال تستطيع فيو أف 

 تمرح كتميك..
 نركح كنغدك كؿ يـك كليمة..... كعما قميؿ ال نركح كال نغدك

ا ذات يـك أنييا السباحة ثـ مضيا إلى المطعـ، تناكال كجبة سريعة، أكصمي
بسيارتو إلى البيت كحيف ىمت بالنزكؿ أحست أنيا تترؾ قمبيا كراءىا. "لـ ال تنزؿ 
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 نشرب القيكة؟.."سألتو فأجاب فعبلن ال قكالن، ككأنما كاف بانتظار تمؾ الدعكة.
البيت قفر نفر، صاحبتو في ألمانيا، خادمتيا الفمبينية تمؿ الفراغ كالكحدة 

ي عمى كحدتيا. بسرعة أعدت القيكة، لكف فتذىب ىنا، ىناؾ، تمؤل فراغيا كتقض
حيف صبتيا في الفناجيف شعرت بيدييا ترتعشاف، فتعجبت. لـ تكف تمؾ ىي المرة 
األكلى التي ينفرداف بيا.. بؿ كثيران ماكانا ينفرداف، في المكتب، العيادة، بؿ حتى 
ه بيتو حيف ال يككف ىناؾ أكالده، مع ذلؾ قمما شعرت بتمؾ الرعشة، فمماذا ىذ

 المرة؟...
الجكاب جاءىا مع يده كىي تمتد إلييا، تجذبيا إلى حضنو... ثـ قبمة طكيمة، 
شعرت معيا أميرة أنيا تذكب."يا إليي!! أىك ذا انصيار الحكاجز، الذكباف الذم 
تتحد معو العناصر جميعان؟".. كاف الجك حاران، ككاف جسداىما يشعاف ليبان كميب 

أشد ألف تيصره، ييصرىا فبل يعكداف جسديف بؿ آب. مع ذلؾ أحست أميرة بشكؽ 
جسدان كاحدان، ال ركحيف بؿ ركحان كاحدة، أىذا ىك التكؽ األزلي لقير االنفصاؿ؟.. 
أىذه ىي رغبة النصؼ الذم انشطر لبلندماج مف جديد بنصفو اآلخر؟ ربما. أميرة 

فتاىا تتحرؽ لظى. مف داخؿ، مف خارج، كميا لظى... فجأة حمميا بيف ذراعيو كش
ماتزاالف بيف شفتيو... ىي مغمضة العينيف، مسترخية األعصاب، حتى ليخيؿ 
إلييا أنيا ال تريد شيئان كاالستمقاء عمى السرير كالغرؽ في بحيرة الحب... في 
المخدع تجد راحة االستمقاء، فستانيا صيفي خفيؼ، أزرار خمسة تمسؾ بو عمى 

لفستاف أكثر، لكف مف يبالي؟ جسدىا. يبلمس ظيرىا الفراش الطرم فينحسر ا
يداىا تشدانو إلييا، يداه تشدانيا إليو، فيما تنزلؽ شفتاه إلى عنقيا، "آه!! يالقببلت 
العنؽ الحارة!!" تنزلقاف إلى النيديف فيما تسرع اليداف تفكاف األزرار... أميرة  
تذكب أكثر فأكثر كىك يرضع، يتمٌمس، يستمقي فكقيا فتحس بدؼء رجكلتو في كؿ 
خمية مف خبلياىا، كتحس أكثر بميب ىناؾ في مكاف ما مف أحشائيا، ليب ال 
يطفئو إال الميب.. ظمأ شديد يريد االرتكاء، تشنجات ىائمة ترفع بيا كتنخفض تريد 
مف يزيميا، "آه!!.. لماذا التزيميا  يا حساف؟" تسألو في سرىا عاتبة لكنو ال يسمع 

حساف، يصكؿ كيجكؿ، كأميرة تزداد تحرقان السؤاؿ كيستمر مداعبان مقببلن، فارس 
كاشتعاالن، تشعر بالنار في أحشائيا، فمماذا ال يعطييا الماء الذم يطفئ النار؟ 
الحب عطاء.. فمماذا ال يعطييا حساف؟ القبؿ ال تكفي، ىي بحاجة لبلتحاد 
المطمؽ، أبكابيا كميا مشرعة لو فمماذا  اليدخميا؟ لماذا ال يسعى لذلؾ االتحاد 

 لمطمؽ؟ا
"ساقام جميمتاف؟ أليس كذلؾ؟ سألتو كيداىا تدفع برأسو نحك األسفؿ، عمو 

 ينظر، عمو يرل مكاطف االحتراؽ، دخاف االحتراؽ، فيعمؿ عمى إطفائيا.
نظر إلى األسفؿ، مد يده، داعب الساقيف، "أجؿ، جميمتاف، بؿ أجمؿ ساقيف 
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ف حيث كاف الفستاف قد رأيتيما في حياتي"، قاؿ: كىك يتممس الساقيف ثـ الفخذي
انشمر "آه!! يالممسة الرائعة!! يالمدؼء اإلليي!! قالت في نفسيا ككميا شكؽ ألف 
يصعد إلى أعمى فأعمى... لكنو لـ يصعد، أناممو تكقفت ىناؾ حائرة مترددة، "ال.. 
تابع...تابع"، كادت تقكؿ لو، لكف شفتييا لـ تنفرجا"، ىك يعمـ أنني عذراء، حافظت 

تي حتى في باريس"، راحت أميرة تقكؿ في سرىا كىي تبحث عف عمى عذري
تفسير. أكثر مف مرة أكدت لو، "أريد أف أحافظ عمى عذريتي"، "عذريتي 
مقدسة..."، ىكذا انغرس في ذىنيا. كىكذا غرست في ذىنو، فيؿ ينسى مافي 
ذىنو؟ "كانت أميرة تتساءؿ كىي تتمنى لممرة األكلى في حياتيا أف ينسى، أف 

طـ ذلؾ الحاجز الذم مايزاؿ يفصؿ بينيما... رغبة ال تطاؽ تدفعيا ألف تمتحـ يح
بو أكثر، تمص شفتيو أكثر، تحرؾ ساقييا بحركات انفتاح كانغبلؽ. تمعج كتمكج 
أعادا الحياة إلى أناممو المتكقفة. حركة  باتجاه الزر األسفؿ، فكتو، ثـ الثاني فغدا 

بطنيا مكشكفان أماـ عينيو، مغريان حتى  الفستاف مفتكحان عمى مصراعيو، كغدا
الجنكف. قطعة القماش المثمثية كانت ماتزاؿ رابضة في مكانيا، ينزعيا فتغدك 
أمامو حكاء ببل كرقة تكت... الميب المستعر في داخمو جعمو يمضي بشفتيو إلى 
بطنيا، يمثـ، يعض، كىي تتمكج، تمكج أفعى ممؤىا الرغبة، ممؤىا الميب."أخيران 

كؿ كؿ حاجز"، لكف ما إف مد يده إلى قطعة القماش المثمثية حتى أحست سيز 
بتشنج ىائؿ، تشنج مفاجئ جعؿ جسدىا كمو يتكتر ثـ ينتفض، ينضغط ثـ يندفع 
نابضان تحرر مف ثقؿ مفاجئ. بحركة مفاجئة أزاحتو جانبان، بحركة مفاجئة ىبت 

كالمذىكؿ كقد تكقؼ  جالسة، ككأف أفعى لدغتيا.. "مابؾ؟ ماذا جرل؟"...  سأليا
 كؿ شيء: تمفازان انقطع تياره الكيربائي.... 

منذئذ باتت أميرة حريصة كؿ الحرص أال تصؿ في لقائيا مع حساف إلى 
النقطة الحرجة تمؾ. لقد أدركت أف الحاجزالنفسي الذم صنعتو تربيتيا الشرقية 

مضجعيا،  أقكل بكثير مف كؿ شيكة، لكف حاجتيا لحساف ممحة كرغبتيا فيو تقض
فتأرؽ في الميؿ، تتقمب عمى الفراش، كطيؼ حساف اليفارقيا أبدان. "الزكاج ىك 

 الحؿ"، ككانت عكدة األـ منطمؽ ذلؾ الحؿ.
أبك دياب أراد أف يقيـ لياعرسان في الشيراتكف، يميؽ بابنة الثرم الكبير، لكف 

ا، المذيف كانا األـ الحزينة، التي لـ تستطع نسياف ابنيا في السجف، أميرة كعريسي
يكرىاف األعراس، بؿ حتى فيد، الذم لـ يستطع المشاركة فيما بعد، كميـ أقنعكه 
بالزكاج عمى الطريقة العصرية: حفؿ منزلي صغير، ركب بعدىا العركساف السيارة 

 كمضيا إلى بمكداف. 
األب متعب قميبلن، شارد قميبلن، رغـ كؿ مابذؿ مف محاكالت في الحفؿ 

قامكه كي يبتسـ كيضحؾ،إال أٌنو لـ يستطع االبتساـ كالضحؾ. أـ الصغير الذم أ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 291 - 

دياب ترل ذلؾ كىي تجمس في الطرؼ اآلخر مف المائدة باذلة كؿ جيد كيبل 
تنظر إليو ىك الذم باعيا بأبخس األثماف. لـ تكف عيناه قد رأتيا مذ التقيا عند 

ينظر إلييا، كال يممؾ ابنيما في مستشفى ميكنيخ. مف زاكيتو البعيدة كاف أبك دياب 
 إال أف يتعجب: أيف ذىبت شحكميا كلحكميا؟ أيعقؿ أنو الغـ كاليـ؟...

في الماضي، كانت بدانة زكجتو أحد المنغصات الرئيسة في حياتو..... أبك 
دياب يشعر معيا بالدكنية: ىك النحيؿ ضعيؼ الجسـ األميؿ لمقصر كىي السمينة 

لى جانبيا الطرؼ الخاسر دائمان. صحيح أنو رجراجة الكفؿ األميؿ لمطكؿ فيبدك إ
سمف بعد ذاؾ، ازداد بدانة ككبر كرشان لكف الصحيح أيضان أنو بات يمتقي 
بحسناكات دمشؽ، الرشيقات النحيبلت، فتعاؼ نفسو أـ دياب كيسعى المرة تمك 

 المرة، ألكلئؾ الحسناكات الرشيقات، كالمرة تمك المرة يتكرط في الزكاج.
ب األربع جيات العالـ األربع، كؿ منيف نقيض األخرل، ككؿ نساء أبي ديا

منيف عالـ مف المتطمبات: غادة الشقراء ذات العينيف الخضراكيف أنجبت لو طفمة 
ثـ تكقفت. كلماذا األكالد؟ كانت تجيبو كمما سأليا:"فتاة أجد نفسي فييا، أستمر مف 

غني، أمكالو ال تأكميا  خبلليا، ككفى اهلل المؤمنيف شر القتاؿ". لكف أبا دياب
النيراف، كاألكالد عزكة كزينة..."، تريد أف أحبؿ كألد، كي يتشكه جسمي كتشغمني 
عنؾ؟.. ال...ال... دع نساءؾ األخريات يفعمف ذلؾ. "لكف نساءه األخريات أشد 
عداء منيا لئلنجاب". ميا السمراء البلىبة تذىب إلى ممعب التنس، تسبح، تذىب 

يحافظ عمى رشاقة جسدىا كيبقى تناسقو كجمالو. نكاؿ البيضاء إلى المدلؾ، كي 
صغيرة الحجـ، حاكلت أكؿ مرة فجاءتو بابنة "سبعة" كمع المخاض نزفت نزفان زرع 
في قمبيا الرعب، فأقسمت أال تقاربو مرة ثانية. سكزاف لغز محير ألبي دياب فيي 

ررت ذلؾ بأسباب التي تزكجت ثبلث مرات مف قبؿ، لـ تكف ذات كلد. سأليا فب
داخ ليا رأس أبي دياب". لكف معي ال أسباب كال مكانع... أريدؾ أف تمدم لي 
دزينة مف األطفاؿ". قاؿ ليا. كىما مايزاالف في شير العسؿ، لكف بعدئذو مرت 
أشير كسنكف كسكزاف لـ تحمؿ كلـ تمد. "أىي عاقر؟" كاف يتساءؿ في سره"، أـ 

المرأة بجسدىا كجسدىا فقط؟. "سكزاف لعكب  أنيا نزعة العصر الحديث: اىتماـ
بارعة، ال تراه عينيا إال كفي رأسيا مشركع أك اقتراح يكمفو الكثير مف الماؿ. 
جشعيا لمماؿ ال يحد، أساليبيا جديدة ال تتكرر، تحصؿ عمى المميكف فتتممظ عمى 

ز، المميكنيف، تكسب المميكنيف فتطمح لمخمسة، ماكرة داىية بؿ حجة في االبتزا
 كلكي يتجنب ابتزازىا بات أبك دياب يغيب عف بيتيا.... 

..... في األسبكعيف، الثبلثة، يذىب مرة إلى سكزاف كأدركت المرأة الحاذقة 
البارعة أف المعبة انكشفت كأنيا إف أرادت االستمرار عمييا أف تمعب عمى 

تقدمو لي مف المكشكؼ: "اسمع" قالت لو ذات ليمة بعد أف استنزفتو في الفراش" ما 
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مصركؼ شيرم ال يكفي... أريدؾ أف تزيده لي"، لكنؾ تأخذيف مائتي ألؼ ليرة 
كؿ شير". "كما المائتا ألؼ! اآلف؟ أريد مميكنان كؿ شير..."..."مميكف!؟ معقكؿ؟"، 
"لـ ال كأنا زكجة أغنى أغنياء دمشؽ؟"، لكف أغنى األغنياء كاف قد شعر بالغثياف 

اء البتزازه فأبى كاستكبر، ثـ بدأ مبلسنة ارتفعت فييا كىك يراىا تستغؿ لحظة صف
األصكات عاليان ككاؿ كؿ منيما لآلخر راميان إياه بأقذع السباب كالشتائـ إلى درجة 

 غضب كؿ منيما مف اآلخر، كرمى عميو يميف الطبلؽ. 
كاف قد مضى عمى ذلؾ عشركف يكمان، كمنذ عشريف يكمان لـ يرىا كلـ يسمع 

صمـ أف يدع األمر سران، امرأة طمقيا لماذا يحدث الناس عنيا؟،  صكتيا. كاف قد
"سيشمتكف....أـ دياب بالتأكيد ستشمت فؤلكتـ السر.. ىي نفسيا لف تتكمـ... إذف 

 عبء كنزؿ عف ظيرؾ"...
أبك دياب منذ سنكات ثبلث بات يحس بالعبء. فالمرأة التي تتزكجيا ليست 

حتاج إلى شيء كال تطالبؾ بشيء، بؿ كتمة مف حجر تضعيا في الزاكية، فبل ت
ىي كائف حي لو مشاكمو كىمكمو، حاجاتو كمتطمباتو، كميا، السمراء البلىبة، 
أكثر تمؾ الكائنات حاجات كمتطمبات.. ال عمى صعيد الماؿ فحسب بؿ عمى 
صعيد الفراش أيضان. ىي امرأة مف نار كىك في الستينات، ماذا يفعؿ ليا؟ كيؼ 

غط عميو ميا. المرة تمك المرة، تضغط عميو، تحرجو، تتحداه، يمبي حاجاتيا؟ كتض
كالمرة تمك المرة يحاكؿ، بدافع مف رجكلة، بدافع مف كرامة، لكف ميا ال تنفع معيا 
رجكلة شيخ ىدمتو النساء كالمتطمبات. الشباب كحده ينفع معيا كشبابو كاف قد 

ا لو أدكية تدعـ كلى... ذىب إلى الطبيب، رأل أكثر مف صاحب صيدلية، كصفك 
رجكلتو لكف ذلؾ كمو لـ يجد نفعان. بات أبك دياب ينيـز عمى فراش ميا، كأصعب 
ىزائـ الرجاؿ ىزائميـ عمى الفراش. كىكذا بات يخشى الذىاب إلييا، يكد مف قمبو 
أف ييرب منيا، ثبلث مرات جاء دكرىا في األياـ األخيرة، كثبلث مرات تذرع 

 مكاف ما خارج المدينة، لكف الميمة دكرىا، كمامف حجةبالسفر، ادعى االنشغاؿ في 
 لديو لمغياب. ىي تعمـ أنو مكجكد. الميمة زفاؼ ابنتو فأيف المفر؟..

امتطى أبك دياب سيارتو المرسيدس البيضاء كأطمؽ ليا العناف... سارحان في 
الشكارع عمى غير ىدل. كاف زفاؼ أميرة، غياب دياب كشاىة، نحكؿ أـ دياب، 

عمى محياىا، االنكسار في عينييا، اعتذار فيد عف المشاركة، كؿ ذلؾ قد  الحزف
 شكش ذىنو، إلى درجة لـ يعد معيا كاثقان اف كاف باستطاعتو أف يفرح.

خبط عشكاء ضرب في شكارع أبي رمانة، الصالحية، المزرعة، ليجد نفسو 
دعني أره يدكر مف جديد باتجاه الركضة فالمالكي... "ىاىي ذم سيارة شككة... 

إذف" قاؿ لنفسو:"كىك يركف سيارتو جانبان، متدحرجان بكرشو الذم ازداد ضخامة 
 أخيران دكف أف يعرؼ السبب..
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أبا دياب !! ىتؼ شككة فاغر الفـ جاحظ العينيف كىك يرفع عينيو عف  -
أكراؽ أمامو، لكف سرعاف مامضت يداه إلى األكراؽ تمميا عمى عجؿ ككيفما اتفؽ 

 ان. حائران مضطرب
 ىو!! مالؾ شككة؟ رد أبك دياب متسائبلن تساؤؿ المستغرب.  -
 ال... ال شيء.. فقط فاجأتني، أليس الميمة عرس ابنتؾ؟-
ىك ليس عرسان كما تعمـ.. قاؿ كىك يجمس عمى أقرب كرسي فيماكاف  -

صاحبو قد سيطر عمى اضطرابو كحيرتو، مسرعان إلى الصندكؽ الحديدم يحشر 
 عائمية صغيرة فقط ثـ ذىب العركساف إلى المصيؼ... فيو أكراقو. حفمة

خسارة!!... أميرة تقضي شير عسميا ىنا في المصيؼ كبغير عرس!!..  -
 قاؿ كىك يمكح برأسو. لك قبمت بي زكجان  ألقمت ليا عرسان، كال عرس األميرة ديانا، 

شككة، أنت كبير عمييا، أـ نسيت فارؽ السف.... لكف شككة قاطعو  -
 تكشيرة صفراء كبنبرة اليجـك كالسخرية:  مكشران 
أنت تتحدث عف فارؽ السف؟ عف الكبير كالصغير؟ كيؼ إذف تزكجت ابنة  -

 الستة عشر؟
، الحزيف، المطمؽ ابف الستينات الذم  كأفحـ أبك دياب... المتعب، الميزـك
كانت تتحكـ بو عقدة المكليتا.... "لكف مالو شككة عمى غير عادتو؟" تساءؿ أبك 

ياب متحيران، كىك يرقب شريكو يقفؿ الصندكؽ كيعكد إلى طاكلتو. عمى محياه د
مسحة مف غضب حمت شيئان فشيئان محؿ الحيرة كاالضطراب. تفحصو أبكدياب 
أكثر فكجده عصبي المزاج، قمقان ال تستقر أصابعو في مكاف.... في عينيو بريؽ 

 حقد كعدكاف...
نت ال تعجبني ىذه األياـ... لكف شككة... لـ تجبني؟... قؿ لي مالؾ؟ أ -

الياتؼ الذم رف أكقؼ أبا دياب عف المتابعة كمنع شككة مف اإلجابة. بنبرة 
 اليمس بدأ شككة ككأنما ينكم أف ال يسمعو شريكو. 

لـ يستطع أبك دياب منع نفسو مف التساؤؿ مرة أخرل "لماذا؟"، فميس بيف 
اليمس؟"، كعاد أبك دياب إلى  الشريكيف سر... أعماليما كميا مشتركة. إذف لـ

الكراء قميبلن.... منذ أشير... تسعة... عشرة... بدأ شككة يتغير... لـ يعد يحب 
أف يقترب منو أحد. باتت لو جمساتو الخاصة، انزكاءاتو الخاصة، سيراتو الخاصة 
كبدا كأف حاجزان جديدان ينتصب بيف الصديقيف. في البداية فسر أبك دياب األمر 

يجة خذالف أميرة لو كاختيارىا ذلؾ الطبيب الجراح. فقاؿ في سره: "إف ىي بأنو نت
إال زكبعة في فنجاف... أياـ كيعكد شككة إلى حميميتو كعفكيتو". لكف األياـ مرت 

 كشككة يبتعد... الحاجز بينيما يرتفع...
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ذا التقيا فعمى عجؿ...  بؿ باتت تمضي أياـ أحيانان ال يمتقياف فييا، كا 
"  الحسابات التي كانت تجرم بينيما كؿ رأس شير باتت تؤجؿ... "أنا مشغكؿ اليـك

يحتج شككة. "المحاسب في إجازة الميمة"، كيسٌكؼ شككة كيسٌكؼ إلى أف يمر 
الشيراف كالثبلثة، كحيف يجرم الحساب يشعر أبك دياب أف ىناؾ اضطرابان 

و، لفو، دكرانو، مايجعمو غير مطمئف... يسأؿ شككة.. لكف ىذا ال يطمئنو. ركغان
 كؿ ذلؾ يجعمو أكثر قمقان كبمبمة... 

 شككة، ماذا كنت تعمؿ حتى ىذا الكقت؟ ماتمؾ األكراؽ؟  -
مجرد سندات ككشكؼ حسابات.... رد شككة كىك يتصنع البل مباالة،  -

 أمكاؿ مكدعيف... 
 بالمناسبة، ىناؾ بعض المكدعيف يشتككف مف تأخير فكائدىـ.. -
كدع يأخذ فكائد أمكالو رأس كؿ شير... بعضيـ يضيؼ ال تصدقيـ، كؿ م -

الفكائد إلى الحساب كال يأخذ شيئان... يستثمر المزيد مف الماؿ... كنحف نشجع 
 عمى ذلؾ كما تعمـ... 

رأيي.. شككة.. أف ال نشجع عمى المزيد مف االستثمار.. المبمغ صار  -
ة أخشى أف تضيعنا أبا كبيران... تسعة آالؼ... عشرة آلؼ مميكف... أرقاـ فمكي

 عمرك... 
ال... ال... رد شككة متضاحكان، ال تخشى شيئان. أبك عمرك ىنا.. آه!!... -

تصدؽ؟ أحمـ أف يكدع الناس لدم مائة مميار كنسبح نحف في بحار مف الذىب.. 
 أتسمع... بحار مف الذىب. 

لكف ىذا عمى حساب النادم... شركة االستثمارات الزراعية...  -
 دات... المشاريع األخرل يا صديقي... التعي

مشاريعنا كميا بكفة كمشركع االستثمار بكفة، ألـ أقؿ لؾ مف قبؿ: أرباحو  -
 خيالية ستكصؿ ثركتنا إلى المربع الرابع كالستيف في الشطرنج؟.. 

أرباح!؟.. شطرنج؟! ماذا تقكؿ؟! بؿ أيف ىي األرباح إف كنت تأخذ  -
 طيع تكظيفيا؟... األمكاؿ مف الناس دكف أف تست

لـ تفتح مصنعان حتى اآلف، لـ تعقد صفقة تجارية، لـ تستثمر ماالن في زراعة، 
أيف الربح بربؾ؟ الربح ىـ الذيف يأخذكنو: ثماني عشرة بالمائة كؿ شير!! أبا 
عمرك.. صدقني أنا خائؼ... خائؼ أف يأتي يـك يطالبنا الناس بكدائعيـ نفسيا 

 فبل نجد ماندفعو ليـ...
ال تخؼ.. بؿ ضع يديؾ كرجميؾ في ماء بارد. كطالما أنا ىنا، اطمئف، ألـ -
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 أرفعؾ إلى أعمى عمييف؟ ألـ أكف أنا كراء ثركتؾ الطائمة ىذه؟... 
أنا... ال.. أنكر. قاؿ أبك دياب بشيء مف ضيؽ بات يحس بو كمما ذٌكره  -

 بأصؿ ثركتو ككأنما ىي منة. 
و.. ىذه سياستي كىي سياسة ناجحة، إذف.. ال عميؾ.. مف دىنو أسقٌي ل -

كالدليؿ عمى ذلؾ  أف سيؿ المكدعيف مازاؿ يتدفؽ. الناس كميـ يريدكف أف يشغمكا 
؟...  أمكاليـ لدينا أـ تراؾ ال ترل طكابير الناس كؿ يـك

أراه.. أراه.. لكف كما قمت، جاءتني عدة شكاكل في األياـ األخيرة،  -
 يريف ك... كالحسابات لـ نجرىا كعادتنا، كؿ ش

إم أبا دياب..قاطعو بنزؽ مفاجئ... كلـ العجمة؟.. اطمئف قمت لؾ...  -
 اطمئف...

ثـ حمؿ حقيبتو اليدكية كخرج مسرعان. نبرة شككة، نزقو، ثـ خركجو السريع، 
كميا زادت في بمباؿ سيؼ الديف النايفة كقمقو". ىذه كميا ليست مف سمكؾ أبي 

ه ياترل؟".. راح أبك دياب يردد السؤاؿ، كىك عمرك، صديؽ العمر، فما الذم غٌير 
يقكد سيارتو إلى البيت. ىك يستطيع أف يتأخر عف الذىاب لكف إلى متى؟ الساعة 
الحادية عشرة كالنصؼ، كقكاه ميدكدة، يريد أم فراش يمقي بجسده عميو فيريحو 
مف تعب النيار، يغمض عينيو فيريحو مف ىمـك الدنيا كمشاغؿ الماؿ... 

ؿ!!" راح يناجي نفسو، "سفرجمة لذيذة الطعـ، لكف كؿ عضة بغصة... الماؿ "يالمما
يكفر لؾ أسباب الرفاه كالبذخ، يقضي لؾ ماتشاء مف حاجات، لكف يحرمؾ مف 
، آه منؾ أييا  الراحة، ينتزع مف نفسؾ الطمأنينة، يثقؿ عميؾ باألعباء كاليمـك

!!".. مع آىتو انتصب  أماـ عينيو  قامة ميا الفارعة الماؿ، يا أبا األعباء كاليمـك
كبشرتيا السمراء البلىبة بكؿ عرييا كلييبيا، فبمع ريقو. ىي متطمبة، بؿ كثيرة 
التطمب كلسكؼ تكاجيو المحظة بالمداعبات كالغزؿ كىك أبعد مايككف عف 

 المداعبات كالغزؿ. مع ذلؾ ال بد مما ليس منو بد.
آب اآلخر... إنو مقفؿ. إذف أكقؼ السيارة في المرآب، ألقى نظرة عمى المر 

سيارة ميا في داخمو، مشى متثاقؿ الخطا إلى الباب. فتحو، الظممة في كؿ مكاف. 
نائمة؟ أيعقؿ أف تناـ اآلف؟ ميا طائر ليمي.. يحب السير، التمفزيكف، المحطات 
العالمية الكثيرة بكؿ مافييا مف أفبلـ جنس كمسمسبلت اغراء، تتابعيا ميا حتى 

ممايجعميا في حالة ىيجاف دائـ... أشعؿ أبك دياب الثريا فشعشعت  مطمع الفجر،
كالشمس ذىبان كماسان، كغرؽ المنزؿ في بحيرة أنكار كألكاف. سكينة البيت جعمت 
قمبو يخفؽ خفقان سريعان.. شعكر مف فرح تسمؿ إلى صدره فأفعمو.... إف كانت  

براثنيا؟، "تساءؿ كىك يمشي نائمة فمماذا ال أنسؿ انسبلالن فبل أكقظيا، كأنجك مف 
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 .. عمى رؤكس أصابعو. أطفأ الثريا مف مفتاحيا اآلخر ثـ انسؿ إلى غرفة النـك
غرفة النـك مظممة..."لتظؿ مظممة".. ىك يعرؼ كيؼ ينزع ثيابو ببل ضكء، يمبس 
منامتو أك ال يمبسيا سكاء، ثـ ينسؿ إلى جانب امرأتو في الفراش، عمى ميؿ كبكؿ 

 جفانو لنـك سريع...ىدكء ثـ يسمـ أ
فعؿ أبك دياب  ذلؾ، غير أف اليدكء العجيب كالسكينة المطمقة جعبله يمد 
يده إلى جانب الفراش يتممسو، لكف ال أحد. مدىا إلى طرؼ السرير أيضان الأحد... 
"اهلل!! ميا ليست ىنا.. ليست نائمة". ككثب عف السرير أدار مفتاح الضكء 

... فصدمو خكاء الغرفة كىك ينعب   في كجيو كالبـك
"لعميا نائمة في غرفة الجمكس، "فكر كىك يسرع بالخركج إلى ىناؾ، بعدئذو 
مضى إلى الغرؼ األخرل باحثان مفتشان، لكف ال أثر. كبيت أبك دياب...دقائؽ... 
كقؼ متسمران فاغر الفـ تأكؿ قمبو الحيرة كالخكؼ.. قبؿ أف يأكمو الظف كالشؾ. 

أىي تخدعني؟ "أسرع إلى الياتؼ... صديقاتيا،  "أيف ىي؟ أىناؾ رجؿ آخر؟
أىميا، معارفيا كميـ يعرفكف أبك دياب، كبدأ الياتؼ يطمؽ نداء االستغاثة "ميا 
عندؾ؟"، "رأيت ميا الميمية"، "ىؿ اتصمت بؾ ميا؟"، "ىؿ تعرفيف أخبارىا؟" "راح 

تو، يسأؿ. لكف الجميع يفاجؤكف... منتصؼ ليؿ كرنيف ىاتؼ كسؤاؿ زكج عف زكج
 كؿ ذلؾ كاف أكثر مف مقمؽ.. لكنو مضطر كلمضركرة أحكاـ...

 في اليـك التالي فقط، رأل سمكل فيمست في أذنو جكاب تساؤالتو كميا: 
 ميا سافرت إلى بيركت.. -
 كيؼ؟ مع مف؟ -
 مع رجؿ... أظنو عشيقيا... قالت بعد كثير مف التردد... -
 كرر كقد عاكده  عيو البغيض.  عشػ... ػيػ....قػػػػ... مػػ...مػػ..ماذا؟ -
إم.. أبا دياب.. الماء يجرم تحت رجميؾ كأنت ال تدرم... منذ أشير كأنا  -

أراىا معو... يمتقياف، يخرجاف، يشترم ليا اليدايا.... كالبارحة، قاؿ لي أحد 
 أصحابنا، ىناؾ عمى الحدكد، إنو رآىا مع صاحبيا إياه مسافريف إلى بيركت... 

خائنة!! انفجر أبك دياب كقد احمرت عيناه كانتفخت أكداجو ثـ الغادرة!! ال-
بدأ يدكر عمى نفسو ثكران ىائجان يريد مف ينطحو.. سأذبحيا مف الكريد إلى 
الكريد.؟... بالسكيف سأقطع رأسيا. "ثـ خرج، الزبد مؿء شدقيو، كليس في ذىنو  

المكظفيف،  سكل أف يمحؽ بيا إلى بيركت.. لكف ما إف كصؿ إلى المكتب كرأل
الحجاب، الناس الذيف جاؤكا بأمكاليـ كي يكدعكىا عنده حتى انطفأت النار 
المشتعمة في صدره... التحيات، االنحناءات، ميابة الناس لو، انزياحيـ السريع 
أمامو، كىك يدخؿ المكتب كالعاصفة، كؿ ذلؾ جعؿ العاصفة تثبط كأعصابو 
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ؾ؟"، راح يحدث نفسو كىك يشرب تسترخي. "بيركت كبيرة فأيف تبحث عنيا ىنا
القيكة كينفث دخاف السيجار منكبان عمى طاكلتو، "تريد أف تفضح نفسؾ!؟.. 

 ال..ال... دعيا بالقمب تجرح كالتخرج فتفضح". 
كلمعت في ذىنو فكرة:"دع فيدان يبحث عنيا.. أجؿ.. فيد، ىي ذم الفكرة 

 يعرؼ فيشمت بؾ"...العبقرية، كال تدع أحدان يعرؼ سرؾ.. ال تدع حتى شككة 
في الميؿ فقط كجد ابنو بعد أف ضاع النيار كمو سدل. باقتضاب ككثير مف 
المكاربة سألو عف ميا. ىؿ رآىا في بيركت؟ ىؿ اتصمت بو؟ ثـ دخؿ لب 

 المكضكع..
أريدؾ  أف تبحث لي عنيا.. لقد تركت البيت كمضت  ببل عمـ كال خبر..  -

حكو". لـ يعد الطائر يطيؽ القفص حتى كلك لـ يستطع فيد إال بالكاد أف يكتـ ض
 كاف مف ذىب".. لكف صكت أبيو الممعمع مف دمشؽ أعاده إلى الياتؼ.

اسمع.. بكؿ سرية كتكتـ ابحث لي عنيا، ال تدع أحدان يعرؼ شيئان عف  -
 األمر... 

لكف المسألة بالنسبة إلى فيد لـ تكف مسألة سرية أك تكتـ، بؿ ىي مسألة 
 ر. استغرب كاستنكا

رجؿ في الستينات يستحكذ عمى أربع نساء كيحبسيف في األقفاص، كال 
يحاكلف اإلفبلت؟"، ىك مف تجربتو يعمـ أف الرجؿ ال يمبي حاجات امرأة كاحدة إال 
بالكاد، فكيؼ يمبي حاجات أربع؟. مف تجربتو يعمـ أف المرأة التي يخفؽ زكجيا في 

و عف رجؿ آخر يشبع ليا تمؾ إشباع حاجاتيا البد مف أف يأتي يـك تبحث في
 الحاجات، تمؾ سنة الطبيعة، كمف يممؾ لسنة الطبيعة تبديبلن؟..

لكف.. فيد رجؿ ميذب تعمـ منذ الصغر أف يحتـر أباه، يطيعو كيخفض لو 
جناح الذؿ فكيؼ يناقشو في مسألة خاصة كيذه؟ كىكذا، قاؿ ألبيو إنو سيبذؿ 

نو حيف يعكد إلىد مشؽ سيحمؿ لو الخبر اليقيف. لكف ما إف المستحيؿ إليجاد ميا كا 
أطبؽ فيد السماعة حتى نسي األمر كمو... "أأنا مجنكف؟ أأجمب العار لنفسي 
بنفسي؟ مف أسأؿ عف ميا ككيؼ أسأؿ؟.. "األمر مبتكت بو، ثـ ىك مشغكؿ. بعد 
ساعة فقط عميو أف يمتقي في الضاحية الجنكبية بمندكب حزب مسمح مازاؿ يقاتؿ 

ك يريد كاتيكشا، قذائؼ آر بي جي، بكاريد كبلشينككؼ... صفقة كبيرة، إسرائيؿ. ى
ربما سيعكد منيا بمميكنيف أك ثبلثة مبلييف دكالر.. كفي غد عميو أف يمتقي 
بمندكب آخر.. ىناؾ في البقاع، حيث حزب كردستاني يدرب أنصاره كيقاتؿ 

ائداتيا عف تمؾ. تركيا... ىك اآلخر.. يريد أسمحة، كصفقة كبيرة أخرل ال تقؿ ع
ىك كحده. ىذه المرة لف يشاركو أحد في األرباح... بأم ثمف سيعقد الصفقتيف 
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كسيبقي كؿ شيء سريان... ىك يتكفؿ بكؿ شيء.. يأتي ليـ باألسمحة مف مصانعيا 
 في شرقي أكركبا فيحكلكف الماؿ لحسابو في غربييا. 

ا تعرفاف؟ ال، ال، دارينا لف تعرؼ شيئان عف الصفقتيف، كذلؾ تكليب، كلماذ
األفضؿ أف يعمؿ المرء لحسابو الخاص.. فاألرباح إف قسمت عمى اثنيف صارت 

 أضأؿ مرتيف، أما إف قسمت عمى ثبلثة فإنيا ستصير أضأؿ بثبلث مرات.. 
صحيح أف األختيف ىما المتاف أدخمتاه ىذا العالـ، حيث الذىب كالماس، 

لجدم ال يظؿ جديان، بؿ يأتي يـك المخدرات كاألسمحة، لكف الصحيح أيضان أف ا
. ىك يشعر أنو صار تيسان كبإمكانو أف يقارع  يتحكؿ فيو إلى تيس يقارع الخصـك
كحيدان فريدان. سيما كأنيما غائبتاف... منذ عشرة أياـ سافرتا... لـ تدعكاه ىذه المرة 

اف لمذىاب معيما، بؿ لـ تطمعاه عمى الغاية مف سفرىما ذاؾ. دارينا كتكليب تكءم
سيامياف ال ينفصبلف، حاكؿ أكثر مف مرة أف يفصؿ زكجتو عف أختيا، أف ينفرد 
بزكجتو شأف األزكاج في  أنحاء الدنيا كميا، لكف مغناطيس تكليب كاف دائمان ىك 
األقكل، يجذب حديد دارينا إليو فبل يستطيع االنفكاؾ عنو. لك اتخذت تكليب زكجان 

 الغاية، لكف تكليب مصدكمة...  ليا، ربما كاف باستطاعتو تحقيؽ ىذه
مقتؿ زكجيا أماـ عينييا برصاص اإلسرائيمييف جعميا تنفر مف كؿ ارتباط. 
كانت تكليب تحبو، بؿ كانت تييـ بو حتى العبادة. أحبلمان بنت عمى ذلؾ الزكاج. 
قصكران شيدت في األندلس، لكف زخة رصاص كاحدة، انصبت عمى أبي اليمة 

 دمت تمؾ القصكر كميا... أكدت بتمؾ  األحبلـ كى
بعد ذاؾ، آلت عمى نفسيا أال تحب كأال تييـ... ىي بحاجة مف الرجؿ 
لمجنس، كلمجنس فقط، إذف لـ ال تقضي تمؾ الحاجة ببل ارتباط أك التزاـ؟ فركيد 
قاؿ إف حاجة األنثى لمذكر حاجة تفريغ لمشحنة، تخفؼ مف تكتر مؤلـ يسببو 

لؾ التكتر، كلـ ال تركم ذلؾ الشكؽ  مف أم الشكؽ لآلخر، فمـ ال تخفؼ مف ذ
 رجؿ يتاح ليا؟..

كىكذا، كما تعيش المرأة السكيدية العازبة عاشت تكليب ككما تفعؿ فعمت. لـ 
تكف تخجؿ مف التعبير عف رغبتيا في رجؿ يعجبيا، كلـ تكف تتردد في مبادرتو أك 

اء في أحضانو، قبكؿ دعكتو حيف يعجبيا. بؿ لـ تكف تستحيي مف تقبيمو كاالرتم
 تتأبط ذراعو، كتسكقو إلى غرفة النـك أمامو كأماـ أختيا: 

سمكؾ حر مفتكح كقناعة مطمقة بأف عمى اإلنساف أف يفعؿ ماييكل ككما  -
ييكل. كانت تكليب في مطمع شبابيا قد قرأت جاف بكؿ سارتر، سيمكف دم 

ذلؾ الجانب مف  بكفكر، الكجكدية العبثية، لكنيا أحبت أبا اليمة حبيا عتـ عمى
شخصيتيا، بعد ذاؾ ذىب سبب التعتيـ، فظيرت تكليب طائران ال يطيؽ األقفاص، 
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 بؿ ال يينأ لو عيش إف لـ ينتقؿ مف غصف إلى غصف... 
دارينا نسخة طبؽ األصؿ عنيا. فيد كاثؽ مف ذلؾ، فالتكءماف السيامياف 

يب ذات يـك متعمقة ينيبلف الماء نفسو، كيتغذياف الغذاء نفسو، لكف كما كانت تكل
، متعمقة بو، حتى درجة التممؾ. تكليب  بأبي اليمة، متيمة بو، كذلؾ دارينا اليـك
تسخرمنيا أحيانان، لكف دارينا تردىا عمى عقبييا بسخرية أشد مرارة كأدىى، ىي 
التي كانت تعمـ كؿ شيء عف ذلؾ الحب الكبير الذم جعؿ مف ممكة الجماؿ ذات 

 ي اليمة. يـك جارية عند قدمي أب
المنقذ الكحيد كاف البيزنس. كحاكلت تكليب إغراؽ أختيا  بالعمؿ، السفر، 
الصفقات، عميا تخفؼ مف غمكاء الحب كشدة التعمؽ. ذات يـك صارحتو تكليب، 
"ال تدعيا تتعمؽ بؾ كثيران... تخنقؾ بقبضتييا "كبدت لو الفكرة مثيرة لئلعجاب". 

ـ قبضتيا حكؿ عنقي كتظؿ تشد كتشد إلى حقان!! لماذا كؿ ذلؾ التعمؽ؟.. ستحك
 أف أختنؽ".

منذ ذلؾ الحيف، قرر أف يترؾ ىامشان بينو كبيف دارينا، أف يجد بديبلن.. يمكف 
أف يشغمو قميبلن عنيا. السفر مبرر لذلؾ. يسافر بمفرده، ىي تسافر بمفردىا، مع 

 ديؿ؟..تكليب، كيبقى فيد كحيدان أيامان كليالي، فمماذا ال يككف لديو الب
ىذه المرة األختاف مسافرتاف إلى صقمية، ميمة شبو سرية آثرتا أف تحيطاىا 
بالكتماف.. كلـ يحنؽ فيد، فمديو في لبناف ميمات ىك اآلخر، يمكف أيضان أف 
يحيطيا بالكتماف كيكسب منيا المبلييف، كسبان ال يقسـ عمى اثنيف أك ثبلثة. ىما 

لمافيا.. لكف ما شأنو؟ ىك حريص ىناؾ في عاصمة صقمية... حيث عصابات ا
ف ساكرتو الشككؾ أبعدىا في الحاؿ، "فالبيزنس بيزنس"،  أف يتظاىر بالبلمباالة كا 
عبلكة عمى أنو بات يشعر بشيء مف الممؿ، بشيء مف حب التغيير... كانت قد 
مرت أكثر مف أربع سنكات عمى زكاجيما، دكف أف تفكر دارينا بحمؿ أك 

أصبح كالبرميؿ؟ ازداد سمنة كبدانة؟ ال...ال.."ككانت إنجاب.."أشكه جمالي؟ 
تكليب محرضان رئيسيان عمى ذلؾ. ىك ال يحب األطفاؿ كثيران، لكف الصحيح أيضان 

 أنو يكد أف يأتيو طفؿ فيعمؽ الصبلت كيشد مف ركابط الزكاج. 
منذ سنة كنيؼ بدأ يشعر بدكافع قديمة نائمة في أعماقو تعكد لبلستيقاظ. 

ذيذات كألذ مافييف تبديميف" كاف ذلؾ في دمو قبؿ أف تطمع ليـ ليمة "النساء ل
القدر، كبعد أف طمعت كعرؼ النساء كالماؿ.. كاف بكده أف يككف شيريار.. يبدؿ 
كؿ ليمة امرأة دكف أف يبتمى بشيرزاد أبدان. "النساء فاكية، لكؿ منيف طعـ كرائحة 

رابعة فريز، فمماذا ال تجرب كؿ كمذاؽ، ىذه تفاحة، تمؾ دراقة، الثالثة كرز، ال
فاكية.؟ لماذا ال تأكؿ التفاح كالدراؽ كالكرز كالفريز؟.. قبؿ دارينا كاف ذلؾ ديدنو. 
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في المميى الذم يقبع عمى طريؽ المطار، في نادم الذركة، في حمو كترحالو كاف 
 دائمان يغير كيبدؿ، قاطفان زىرة مف ىذا الحقؿ كزىرة مف ذاؾ. 

جعمو ينكفئ حينان مف الزمف إلى حب أحادم البعد، جعمو يشعر تعمقو بدارينا 
 أف دارينا تختزؿ النساء كميف. فمـ يعد يرل سكاىا مف النساء. 

دارينا بدكرىا متعمقة بو، ذلؾ التعمؽ بات عبئان عميو، تكليب حذرتو، كسرعاف 
 ما باشر خطة معاكسة لمتخفيؼ مف ذلؾ العبء. 

ليبلن، كاف فيد قد التقى الشيخ عبد الحميد حيف دقت الساعة الحاديةعشرة 
المرابط في الضاحية الجنكبية، حيث تتربص قيادات حزبو، في المبلجئ 
كالسراديب السرية، ككاف قد عقد الصفقة. الحزب بأمس الحاجة لمسبلح، ثمة 
ضربة إسرائيمية جديدة لمجنكب كعمييـ أف يستعدكا. ألـ يقؿ سبحانو:"كأعدكا ليـ ما 

 مف قكة".  استطعتـ
عاد فيد إلى بيركت يكاد يطير فرحان، ىك كحده صاحب الصفقة، كىك كحده 
مف سيأخذ األرباح. ىاىك ذا يتحرر مف ربقة التبعية، يستقؿ بذاتو كلسكؼ يكسب 
أكثر كأكثر، يكدس الماؿ أكثر كأكثر حتى يصبح أغنى حتى مف أبيو. المميى، 

ي دمشؽ كبيركت، كميا أىمميا عمو نادل الذركة، المصالح الصغيرة المشتركة ف
يتفرغ لصفقاتو الكبيرة. الحشيشة نفسيا تخمى عف االتجار بيا مذ ألقي القبض عمى 
أخيو دياب.. "مسكيف دياب"، كاف كثيران ما يتذكر أخاه كيردد في سره." بسرعة كقع 
في الفخ، فخسر كؿ شيء." تجربة أخيو كانت قد عممتو أف يبتعد عف مكاطف 

 ف يككف أكثر مف الثعمب حذران كمراكغة. الخطر كأ
شكارع بيركت، ماتزاؿ معتمة.. األنكار الخارجة مف نكافذ البيكت كحدىا 
تضيء الشكارع. المبلىي. لـ تعد إلى غابر عيدىا، الزيتكنة لـ تعد الزيتكنة، 
الساف جكرج، الركشة، الككرنيش، كميا تستعيد عافيتيا شيئان فشيئان، لكنيا لـ 

تمامان. لك كانت بيركت كأياـ زماف  لذىب إلى مبلىي الحمراء كعاث  تستعدىا
ىناؾ فسادان، شرب كسكر، قصؼ كعربد، حتى مطمع الفجر، فدارينا غائبة 
كىكيكاد يطير فرحان، كأية أجكاء أصمح لمفرح مف أجكاء الكازينكىات كالمبلىي؟.. 

فسو فرد صكت آخر كازينك القطط الثبلث عامر، فمماذا ال أذىب إليو؟!، سأؿ ن
باستغراب: "كحدؾ تذىب!؟"..إذف سيسخركف منؾ. "كانكا ىناؾ يعرفكنو، صير 
الممكة المبجؿ، إذ ال يمر يكماف أك ثبلثة، إال كيذىبكف إلى ىناؾ يشاىدكف 

 العركض الفنية كينغمسكف في مكائد القمار. 
" كانت "إميميا!!"، خطرت في بالو فتبسـ "أجؿ، أدعكىا فنكمؿ السيرة معان.

الساعة ماتزاؿ الثانية عشرة، كالثانية عشرة عند طيكر الميؿ أكؿ الميؿ. رفع سماعة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 311 - 

 الياتؼ الخميكم، كىك في سيارة الكاديبلؾ البيضاء ثـ دؽ الرقـ: 
 ألك... حياتي... ردت إميميا بكثير مف الغنج، كقد عرفت صكتو.  -
بنبرة اليجـك كيبل مطمكبة حية أك ميتة كي نسير في الكازينك، بادرىا  -

 تستطيع الدفاع. 
أكه... حياتي.. عاد الصكت المغناج... أنا أكممؾ مف حكض الحماـ... -

 شعرم مبمؿ... جسدم كمو ماء كصابكف فكيؼ تريدني أف أذىب إلى الكازينك؟... 
 ماذا إذف؟ أنا كحيد.. أريد أف أسير.. -
 تعاؿ نسير ىنا.. اقترحت فأعجبو االقتراح.. -
حؽ... بيتؾ أقرب كطعامو أطيب، ثـ لكل عنؽ فرسو البيضاء  بيدؾ -

 باتجاه األشرفية.
كانت إميميا زكجة مغترب في سيراليكف بالغ الثراء كبير السف ككانت تكره 
سيراليكف كأفريقيا، لكنيا تحب أمكاؿ زكجيا كتحرص عمى استنزافيا حتى آخر 

بط مع الكطف. ككيؼ يتـ درىـ، كلكي تفعؿ ذلؾ، كانت قد أقنعتو بتمتيف الركا
ذلؾ؟ بشراء بيت، كاشترت بيتان في األشرفية. ثـ صارت إميميا تقضي شيران في 
سيراليكف كثبلثة في لبناف، ككاف التاجر الكبير راضيان، يتصؿ بزكجتو كؿ ليمة مف 

 سيراليكف يجدىا فيو فيبارؾ إخبلصيا ككفاءىا لمكطف. 
عاف ما تكطدت أكاصر عبلقة منذ أشير فقط عرؼ كاحدىما اآلخر لكف سر 

قادتيما إلى الفراش. إميميا صديقة األختيف كعبر تمؾ الصداقة نفذت إلى فيد 
الكسيـ الحنطي المائؿ لمطكؿ الذم ازدادت عظامو الرقيقة سماكة كامتؤل جسمو 
بعد نحكؿ. ليالي حمراء كانا يقضيانيا في غياب دارينا." إف غاب القط العب 

بة.. إذف، ليمعب الفار". إميميا حذرة كؿ الحذر، تعمـ أف دارينا يافار.. كدارينا غائ
شرسة، إف حشرت في زاكية انشبت مخالبيا فمزقت كفتكت... ليذا، لـ تكف تقارب 
فيدان في حضكر دارينا، أما كىي غائبة فمماذا ال تصنع معو األعاجيب؟.. 

ة كفطيرة ساخنة، كقد أعاجيب صنعا تمؾ الميمة، كفيد فرح منتش تثيره المرأة  الشيي
 خرجت مف حماميا البلىب فمـ يرقد ليما جفف حتى مطمع الفجر..

 مع أذاف الظير استيقظ كالمجنكف: 
 إميميا تأخرت... عمي أف أذىب في الحاؿ...  -
 أيف تذىب كتتركني؟ ال... ال... رجمي عمى رجمؾ...  -
ساعة الثانية في حبذا إميميا... قاؿ كىك يستر عرم آدـ، لكف لدم مكعد ال -

 شتكرا... ثـ أنطمؽ مف ىناؾ إلى دمشؽ.... 
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 كزكجتؾ؟ ألف تنتظرىا ىنا؟ سألتو كىي تتمطى عارية عرم حكاء.  -
كىؿ أعمـ متى تأتي؟! ىي دائمان تحب المفاجأة، تقكؿ انيا تريد كشفي  -

 عمى حقيقتي. "تكبسني" بغتة فترل إف كنت آتي بنساء إلى بيتي أـ ال؟.. 
 خبرؾ بتحركاتيا؟ لـ تقؿ لؾ متى تعكد ىذه المرة؟ كال ت -
.. غدان.. بعد غد.. مف يدرم؟ -  أبدان .. ربما تجيء اليـك
 إذف أذىب معؾ إلى شتكرا فدمشؽ.. نكمؿ شير عسمنا ىناؾ.. -
ىيئي نفسؾ... رد كقد أعجبتو الفكرة.. ىيا.. أسرعي.. ففي دمشؽ  -

يميا تعد نفسيا لمرحيؿ فيما سبقيا فيد يمكنيما أف يستمتعا أكثر كأكثر. أسرعت إم
إلى السيارة، لكف قبؿ أف تمحؽ بو رف الياتؼ. ترددت إميميا قميبلن ثـ حسمت 

 أمرىا، رفعت السماعة فجاءىا صكت دارينا... 
 إميميا! كيؼ الصحة؟ األخبار؟ بادرتيا دارينا رشان.. -

أسئمتيا  بارتعاش كاضطراب بدأت إميميا، لكف قبؿ أف تجيبيا عمى نصؼ
 قاطعتيا: 
 بحياتؾ إميميا، ىؿ أخذت لي خبر فيد؟  -
أكه... دارينا.. ردت بقدر أكبر مف التمجمج كاالضطراب. قبؿ خمسة أك  -

ستة أياـ رأيتو في مقيى الساف جكرج... لكف عممي أنؾ مسافرة، متى جئت 
 دارينا؟
أجد لو  العاشرة ليمة أمس.. كمنذ العاشرة كأنا أبحث عنو، لكف دكف أف -
 أثران..

لـ تعمـ إميميا كيؼ أنيت المكالمة، فيي تخشى االنزالؽ.. كالرجؿ في 
انتظارىا  يطمؽ بكؽ سيارتو نفخة مدكية إثر أخرل.. عمى الطريؽ فكرت: "ماذا 
أقكؿ لو؟ أأخبره بما حصؿ؟ الرجؿ لديو مكعد.. ساعة كنصؼ كعميو أف يصؿ.. 

ذا تأ خر ضاعت الصفقة... ثـ إف عرؼ بمجيء لديو صفقة كبيرة يريد أف يتميا كا 
دارينا لـ يتابع إلى دمشؽ، سيعكد إلى أحضانيا، كأخسر كؿ شيء، إذف، يجب أال 
اخبره." كىكذا، كصمت إلى السيارة، اعتذرت لتأخرىا، ثـ انطمقا ككأف ىاتفان لـ يأًت 

 ألميميا قط. 
قد عاد فيد الساعة الخامسة كانا يجمساف عمى طاكلة في بارؾ أكتيؿ شتكرا ك 

مف مفاكضات صعبة كمفتو جيدان كبيران لكف تكممت بالنجاح... "مميكنا ليرة 
أرباحيا..، البأس إذف، "قاؿ في سره كىك عمى الطاكلة يحاكؿ إخفاء مافي نفسو 

 مف فرح.. فبل تسألو إميميا شيئان.. 
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مع غركب الشمس كانا يدخبلف دمشؽ دخكؿ الفاتحيف، ىك المنجز لصفقتيف 
يف يمكنو أف يعدىما صفقتي العمر، كىي المنتصرة بمكرىا كدىائيا عمى عظيمت

دارينا تمؾ القابعة في بيركت التي تبحث عف زكجيا فبل تقع لو عمى أثر. "أية 
بيجة أف أضحؾ عميؾ!! أية غبطة أف أتنعـ بزكجؾ كأنت تتقمبيف عمى جمر 

، ككؿ مافييا يريد أف المظى!!" إلى مخدع دارينا أسرعت المرأة  ما إف دخمت البيت
يشفي غبلن مف ممكات الجماؿ، ينتقـ مف أخكاتيف كأمياتيف، لكف الرجؿ كاف يبتغي 
لى المائدة  ليمة حمراء لـ يعشيا مف قبؿ. أسرع إلى الياتؼ. طمب طعامان كشرابان كا 
جمسا يأكبلف كيشرباف... كيضحكاف.. رقصت لو.. غنى ليا...كحيف أكشؾ الميؿ 

انت المرأة قد بمغت حد الجنكف.. أمسكت بو مف يده كأسرعت عمى االنتصاؼ، ك
إلى فراش دارينا حيث تكمؿ االنتقاـ. كانت إميميا ضامرة الخصر، طرية العظاـ، 

 غضة البشرة، ككانت تشتعؿ شيكة كشكقان ألف تككف فارسة الميؿ. 
عمى الفراش راحت تتمكل كتتمعج،مثمما راح ىك يتمكل كيتمعج، أفعكانيف 

 يف يرقصاف رقصة الربيع كالدؼء. منتشي
إميميا راىبة بارعة في معبد عشتار، تنثني، تنفتؿ، تصعد، تنزؿ، مؤدية 
طقكس عبادتيا البابمية، عارفة جيدان كيؼ تمضي بشريكيا إلى الذركة، كيؼ 

 تستنزفو حتى آخر ذرة مف المتعة كالنشكة. 
ا. رآىا فيد ففغر قبؿ لحظة كاحدة مف تمؾ الذركة فتح الباب، ككانت دارين

 فاه، رأتو ففغرت فاىا، قمبت ناظرييا بينو كبيف شريكتو مرة كاحدة، ثـ انتفضت: 
ىكذا إذف؟ تعقد صفقات سرية مف كراء ظيرم!؟ تأتي بالنساء مف كراء  -

لى أيف؟ إلى فراشي ذاتو!! انفجر صكتيا فجأة، فيما كانت عيناىا  ظيرم!؟ كا 
تيا باحثتيف عف شيء.. الفارسة متسمرة ككأنما تقدحاف شرران كيداىا تفتحاف حقيب

 سحبت منيا آخر قطرة دـ، الفرس متسمر أيضان يشيؽ طمبان لمكبلـ.. 
... ميبلن... دارينا .. تركَّم دارينا.. غمغـ أخيران كىك مايزاؿ ممقى عمى -

 ظيره كأنما ىك عاجز عف الحركة... 
رخت دارينا، كىي تخرج ال.. ال ميؿ عمى الغدر كال تركم مع الخيانة، ص -

مسدسان مف حقيبتيا، تصكبو عميو، كقبؿ أف تتاح لو فرصة الحركة، تدكم رصاصة 
 ثـ ثانية فثالثة تنداح إثرىا الدماء. 
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كاف أبك دياب يقيقو عاليان إثرنكتة بذيئة ركاىا الرأس الكبير في المحافظة 

 فضج ليا الشركاء اآلخركف. 
 بشيء في إذنو.نادؿ متجيـ الكجو ىمس 

 ماذا؟ رد الرجؿ شاىقان مجفبلن كقد باف عمى محياه الفزع.  -
 آسؼ، معممي.. يقكلكف إف ابنؾ قتؿ.. أسرع إليو.. -

كرر النادؿ بصكت كاضح، كقد بدا عمى المعمـ أنو لـ يفيـ مف المرة األكلى. 
الصدمة سمرتو لحظة، ىب أبك دياب إثرىا كاقفان ثـ أسرع دكف أف يرد عمى 
تساؤالت شركائو. دخؿ غرفة ابنو، فرآه مسجى عمى السرير، تغطيو مبلءة 
مضرجة بالدماء. حينذؾ أحس أف فقرة كسط ظيره تحطمت كأف ركبتيو أعجز مف 

  أف تحمبله. كدكف أف يشعر ألقى بنفسو عمى ابنو منيار القكل منيمر الدمكع.
كعينات، كانت الشرطة في كؿ مكاف ككاف المحقؽ يأخذ صكران كبصمات 

ككاف المنزؿ غارقان في الصمت.. الكؿ ساكف كأنما عمى رأسو الطير.. فقط، 
صكت نشيج أبي دياب كصكت امرأة مف غرفة أخرل تنشج أحيانان كتطمؽ أصكاتان 

 ىستيرية أحيانان أخرل، كانا يمزقاف ذلؾ الصمت... 
باقتضاب ركل لو ضابط الشرطة مبلبسات الحادث، كباقتضاب كسرعة دٌكف 
المحضر، خاصة أف االعتراؼ كامؿ كاألدلة مكجكدة حتى أداة القتؿ كالقاتمة كضع 

 عمييما اليد.
لكف لماذا؟ كاف ذلؾ كؿ ما استطاع األب أف يسألو لدارينا، كقد بدت  -

منفكشة الشعر، صفراء الكجو مزرقة الشفتيف، متفجرة العينيف، شائية السيماء كمف 
 أصابيا مس مف جنكف. 

ئف.. ال يستحؽ غير القتؿ.. أجابتو صارخة الصرخة نفسيا التي غادر..خا -
أطمقتيا في كجو زكجيا كىي ترميو بالرصاص، الصرخة نفسيا التي كجيتيا إلى 
المرأة العارية في السرير بعد أف فرغت   مف زكجيا كىي تبلحقيا بالرصاص. 

تحتو، زاعقة  لكف المرأة العارية كانت أسرع مف فأر في التدحرج خارج السرير ثـ
زعيقان يصـ اآلذاف. ذلؾ الزعيؽ، صكت الرصاص نبيا الجيراف. أسرعكا إلى بيت 
جارىـ فاصطدمكا بامرأتو تخرج مكلية األدبار.. لكنيـ قطعكا الطريؽ عمييا، 
أمسككا بيا، استدعكا الشرطة كانيار مخطط دارينا كىي تجد نفسيا مكبمة 
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 باألغبلؿ...
إجراءات الدفف قد أنجزت، ككانت األـ تكلكؿ صباح اليـك التالي، كانت 

كتعكؿ، كأميرة التي قطع عمييا شير عسميا تعكؿ كتكلكؿ أيضان. كاف أبك دياب 
أعجز مف أف يحرؾ ساكنان كقد شمتو الصدمة، فحؿ أخكه مصباح محمو. ابنو 
مأمكف معو كقد تحكؿ إلى لكلب متحرؾ، فإجراءات الجنازة أعقد بكثير مف أف 

 رجؿ بمفرده. يقـك بيا 
"ىا أنت ذا تخسر أكالدؾ كاحدان كاحدان"، كاف أبك دياب يتمتـ في سره كىـ 
يسيركف بالجثماف إلى المقبرة.. حشد مف األصدقاء كغير األصدقاء، الطفيمييف 
كالشامتيف، كاف يحمؿ الجثماف عمى األكتاؼ إلى مثكاه األخير.."كحيدان بقيت يا أبا 

 كميـ ذىبكا... فما أبأسؾ مف أب!!".  دياب!! شاىة، دياب، فيد...
، كجيو مكمد،  كاف الرجؿ يسير في مقدمة الحشد، كرشو متيدؿ، عنقو ممتكو
جبينو مخدد باألحزاف، كالدمكع تنحدر عمى كجنتيو. بضعؼ كخكر كاف يسير... 
ألكؿ مرة كاف أبك دياب يشعر بالضعؼ كالخكر، ذىاب أكالده الكاحد بعد اآلخر، 

تتالت عميو الكاحدة بعد األخرل كميا كانت قد حفرت في نفسو ىكة المصائب التي 
لمضعؼ، لكف ىاىي ذم تتحكؿ إلى ىاكية كاسعة مظممة، فيظمـ في عينيو كؿ 
شيء كيتحكؿ جسده كمو إلى مسكف لمخكر كالضعؼ. أخكه مصباح يرقبو بطرؼ 

بلـ. كاف عينو مشفقان عمى األخ الذم ضيعو الماؿ في متاىات العتمة كدىاليز الظ
مصباح أكؿ مف أضاعو أخكه، ككانت تمر األياـ كالشيكر ال يرل كاحدىما اآلخر، 
لكنو كىك في محنتو، لـ يممؾ مصباح إال أف يسارع إليو يحمؿ عنو الكزر، 

 كيخفؼ المصاب. 
لكف مف يخفؼ مصاب أـ دياب؟ أـ مأمكف حاكلت، أميرة، نكر، سمكل، 

ف قمب األـ كاف قد انفطر كانتيى، ككانت صديقاتيا األخريات، كميف حاكلف، لك
 الدمكع تسيؿ مختمطة بدماء ذلؾ االنفطار... 

فيد ابنيا األصغر المدلؿ، كرغـ البعد كالجفاء، المشاغؿ كالمشاكؿ، ظمت 
األـ تراه االبف األصغر المدلؿ.. لكف ىاىك ذا فجأة يذىب، فمذة كبدىا يأخذكنيا 

حت التراب، فكيؼ ال ينفطر القمب؟.. ككيؼ ال أماـ عينييا إلى القبر.. يدفنكنيا ت
 تبكي بدؿ الدمكع دماء؟..

لـ يعد فيد زير النساء الذم يجرم مف امرأة إلى أخرل، متنقبلن مف ببلد إلى 
أخرل، ال تدرم مايفعؿ كال يدرم أحد مايعقد مف صفقات أك يجمع مف أمكاؿ، بؿ 

ىف، أرضعتو مف ثدييا عاد الصبي الصغير الذم حممتو في بطنيا كىنان عمى ك 
الحناف كالحب كفطامو في عاميف.. عاد فيد ذلؾ الفتى الناحؿ أبيض البشرة رقيؽ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 316 - 

العظاـ الذم كاف يعرؼ مكضعو مف أمو فيتدلؿ. كىي تراه أماـ عينييا خركفان 
أبيض يرقص في دؼء الربيع. تراه يميك تحت أشجار ذلؾ البيت الطيني العتيؽ 

و الزرقاء كىك عائد مف المدرسة، فتبكي كابؿ الدمكع. في في الحاككرة، تراه بمريمت
الصباح تزكر قبره كتبكي، في الميؿ تعانؽ طيفو كتبكي، مستعيدة كؿ كممة مف 
كمماتو، كؿ حركة مف حركاتو، كأنما لـ يعد في ذاكرتيا غير فيد. صحيح أنيا لـ 

.. أىكذا حب تكف تراه إال لمامان.. لكف الصحيح أنو ابنيا، كحسبيا أنو مكجكد
األـ؟.. يقكلكف كؿ نكع مف أنكاع الحب أخذ كعطاء، ماعدا حب األـ فإنو عطاء 

 محض اليريد مقاببلن كال يبتغي جزاء كال شككرا.
أربعيف يكمان ظمت أـ دياب ال يرقأ ليا جفف كال تيدأ ليا دمعة.. لسانيا يميج 

كىك صغير، بفيد كذاكرتيا ال تستحضر سكاه، تركم ألميرة قصص "شيطنتو" 
ماحدث معو في المناسبة الفبلنية، في اليـك الفبلني.. األكؿ عمقـ في فميا، ال 
تستسيغ لو طعمان، لكف أميرة تطعميا رغمان عنيا، تسمييا.. رغـ مشاغميا الكثيرة، 
رغـ زكاجيا الجديد، كعريسيا الذم ينتظرىا عمى أحر مف الجمر، كانت أميرة 

يا كقد بدأت تيزؿ، كأنيا عامدة متعمدة ترفض أف تحاكؿ تسميتيا، تخفؼ مف آالم
 تعيش... 
أعيش بعد أكالدم!؟.. ال..ال.. األفضؿ لي المكت، كانت تقكؿ ليا كمما  -

 أرادت منيا أف تأكؿ أك تشرب.
لكف دياب يأكؿ كيشرب.. قالت ليا أميرة آخر مرة كقد أبت أف تدخؿ لقمة  -

 كاحدة في فميا...
 كؿ كيشرب...صحيح أنو سجيف، لكنو يأ

 كمانفع أكمو كشربو اف كاف داخؿ سجف كالقبر..ال يدخؿ كال يخرج... -
 ردت أميرة كىي فرحة بإخراجيا مف قمقـ صمتيا: 

أنت مخطئة. ىناؾ في أكركبا، السجف مختمؼ كأنت تعمميف ذلؾ.. زرت -
دياب كتعرفيف أنو يعيش حياتو، يمارس الرياضة، يتصؿ بالياتؼ، يقرأ جرائد، 

 ت، كتبان، بؿ يتفرج عمى التمفزيكف..مجبل
 مع ذلؾ ىك سجيف.. كالسجيف كالميت...  -
 دياب حي كلسكؼ يخرج قريبان... -
 صحيح.. أميرة.. أـ أنؾ تريديف التخفيؼ عني؟ -
 
إف كنًت ال تصدقيف دعينا نذىب إليو. ىناؾ تزكرينو كتسمعيف كبلمو  -
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 بنفسؾ...
د رأل امرأة أخيو ىزلت حتى بانت الفكرة خطرت بباؿ العـ قبؿ أياـ، كق

عظاميا. "مف يصدؽ؟ أـ دياب ذلؾ الجـر اليائؿ مف المحـك كالشحـك تصبح 
خياالن؟".. قاؿ مصباح البنة أخيو كقد خرجا مف البيت. شرحت الفتاة لعميا كضع 
أميا الصعب، كحزنيا القاتؿ عمى فيدىا المدلؿ، لكنيا لـ ترًك لو قصة الثعمب 

 مف ثغرة السياج ثـ لـ يستطع الخركج.... الذم دخؿ الكـر
"معنى ذلؾ أف عمينا إبعادىا عف ىذا الجك.. أك قتمت نفسيا"، "قاؿ كىما 
يتابعاف مناقشة كضعيا الصعب."، نبعدىا؟ كيؼ؟ أيف؟"، "اسمعي، "قاؿ بعد 
تفكير.. "خذييا إلى ابنيا دياب.. فمف ينسييا ابنيا غير ابنيا" أميرة احتجت بأنيا 

أف تزداد طينتيا بمة إذا ما رأت ابنيا اآلخر سجيف األغبلؿ كالقيكد، إال أف تخشى 
العـ أقنعيا "سجيف... مريض، غائب، كمو تقبمو األـ إال المكت ال تقبمو، كدياب 

 حي يرزؽ، كىك كحده سينسييا مكت فيد..."
أبكىا كافؽ عمى الفكرة، زكجيا حساف تحمس ليا، كىك يرل حماتو المسكينة 

ذكاء المكت. كىكذا، لـ تمًض أياـ حتى كانت أميرة كأميا تزكراف سجيف تذكم 
ألمانيا ىناؾ احتضنت األـ ابنيا، لثمتو لثـ الظامئة العطشى، تريدأف ترشفو كمو، 
ماء يركم ظمأىا. جمسكا ساعة كبعض الساعة، تحدثكا بكؿ شيء ماعدا قصة 

بدا ككأف السجف صقمو..  فيد.. دياب لـ يعد ذلؾ الجمؼ الغبي، الفظ الغميظ، بؿ
المرض غٌير كثيران مف نفسو. جعمو أكثر تفيمان، أشد لطفان كحمؿ ذلؾ الكثير مف 
الراحة لنفس األـ كاألخت." سبحاف مف يغير كال يتغير، "تمتمت أميرة في سرىا 
كىي ترقب أخاىا الذم تحكؿ حتى صار نقيض ذاؾ الذم كاف خارج السجف: 

، مزاج رائؽ، بؿ قاؿ ليا إنو متعمؽ بيكاية جديدة: كبلـ جنتمماف، حديث مكزكف
 عزؼ المكسيقى... 

 معقكؿ!؟.. دياب يعزؼ المكسيقى؟ سألتو أختو كىي تكاد تطير فرحان.. -
كؿ شيء في ىذا العالـ معقكؿ... رد دياب كقد زفر زفرة طكيمة، تصدقيف  -

ر ككأنني كنت أميرة..؟.. اآلف فقط أشعر أنني أبعث إلى الحياة مف جديد.. أشع
 كاآلف أىتدم ىداية الحياة؟!..  -ىناؾ ضاالن ضبللة المكت

 أمي..أتسمعيف؟ ىك اآلف يبعث إلى الحياة مف جديد!!  -
 يا إليي!! رحمتؾ يارب!! ىتفت األـ كىي ال تجد شيئان آخر تقكلو.  -
اهلل!! كـ أشعر بالذنب!! تمؾ الحياة القذرة التي كنت أحياىا، تمؾ  -

التي كنت أمارسيا.. تمؾ المتاىة التي كنتي أتخبط فييا، كميا كانت الضبلالت 
أسكأ عمٌي مف المكت.. اآلف.. أنا.. أقرأ، تصكرا.. إدارة السجف تأتي لي بالكتب 
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العربية.. كأنا أقرأ.. أعزؼ عمى األكرغ... معمـ المكسيقى ىنا يعممني..كأنا 
 سعيد...
تصدؽ أذنييا، حقان!! دياب!!  سعيد!؟.. ىتفت األـ مف جديد ككأنيا ال -

 أنت سعيد؟..
لـ ال كأنا أجد نفسي بعد ضياع طكيؿ؟ صدقيني أمي.. ىنا فقط شعرت  -

أنني أكسب نفسي... أستعيدىا بعد أف خسرتيا طكيبلن.. الماؿ الذم كنت أليث 
 كراءه، ما يساكم؟ بؿ، ماقيمة ماؿ الدنيا كمو، إف كنت أنا نفسي ببل قيمة؟..

 سنة؟ ستسجف عشريف سنة، غمغمت األـ بحرقة شديدة.. لكف عشريف -
إنيا الكفارة يا أمي.. قاؿ كىك يتنيد، الكفارة التي تتكجب عمى كؿ آثـ، كأنا  -

آثـ... صحيح.. ىي طكيمة.. لكنيا تمضي.. أنا كاثؽ أنيا ستمضي.. كحيف أخرج 
ة أككف قد كفرت عف ذنكبي كميا. خمصت مف شكائبي كميا فأفتح صفحة جديد

 كأبدأ حياة جديدة...
خمسة عشر يكمان ظمت األـ كابنتيا في ميكنيخ تزكراف األخ الذم بدا مصممان 
أف يفتح صفحة جديدة. لـ يكف يائسان، بؿ كمو تفاؤؿ.. كالعشركف سنة سيممؤىا بكؿ 
ما يفيده إف خرج.. األـ تسمعو كفي حمقيا غصة إال أف رؤيتيا لمحي بدت ككأنما 

يثيا عف الحياة بدا ككأنما أنساىا الحديث عف المكت. عادت أـ أنستيا الميت. حد
دياب تأكؿ لكف قميبلن أيضان. في الطائرة،  كىما عائدتاف إلى دمشؽ صمتت األـ 
شاردة بعيدان.. حاكلت االبنة دفعيا لمكبلـ، لكنيا لـ تستطع.. كحيف جاءت 

 المضيفة بالطعاـ.. ظؿ قابعان أماميا دكف أف يمس.. 
يف!؟ ىمست بأذنيا أميرة، أنت كعدتني بؿ كعدت ابنؾ نفسو ستأكم -
 بذلؾ؟..

كأكمت األـ.. لقيمات قميمة أكمت لكنيا كانت المخرج إلى فتح فميا ليس 
 لمطعاـ فقط بؿ لمكبلـ... 

 إم.. ماما.. لماذا عدت لمصمت.؟.. ماذا يدكر في رأسؾ؟.. -
 ا..أقكؿ، ىؿ سأرل ابني مف جديد؟ أفصحت أخيران عف ىمي -
 كلـ ال ترينو؟ كؿ شير، شيريف، نستطيع أف نجيء.. -
 حقان.. أميرة!؟.. سألت كقد لمعت عيناىا بكميض فرح.. -
بالتأكيد، فقط عميؾ أف تستعيدم صحتؾ، إرادتؾ في الحياة، ضحكتؾ  -

 كابتسامتؾ!؟... 
ضحكتي كابتسامتي!؟.. قاطعتيا األـ كقد رفعت المضيفة صينية الطعاـ  -
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. ال أميرة... مايذىب  ال يعكد.. كالسعادة ذىبت مف بيتنا يـك دخمت مف أماميا
 الثركة، كما أظنيا تعكد أبدان..

ربما.. ال تعكد ىي نفسيا..لكف الماؿ الذم لديؾ يمكنو أف يصنع لؾ  -
 سعادة مف نكع جديد..

بعد فقداني أكالدم ال أطمع بسعادة أبدان. أميرة، بالنسبة إلى األـ، األكالد  -
الحياة نفسيا، ال السعادة فحسب.. فإذا ذىب األكالد، ماذا يبقى؟! تساءلت األـ  ىـ

 فمـ تجب أميرة...
الماؿ!؟.. استأنفت األـ كقد تحمست لمكبلـ فجأة، ماذا جر عمي الماؿ سكل 
المصائب؟ الثركة ماذا جمبت لي غير الشقاء كالعذاب؟ ال، أميرة.. ىؤالء األثرياء 

دة... ثركتيـ ال تعطييـ غير المظاىر كالقشكر، أما السعادة ال يعرفكف معنى السعا
 الحقيقية فبل يعرفكنيا أبدان. 

كلـ تجد أميرة ما تقكلو.. ماتراىا تضيؼ ألفكار أميا؟ تمؾ األـ التي لـ تذىب 
إلى مدرسة، لـ تقرأ كلـ تكتب،. لكنيا تعممت في مدرسة الحياة أف السعادة ال 

ؿ ينقض صركحان لمسعادة راسخة البنياف... أميرة تنظر تشترل بالماؿ، بؿ لعؿ الما
إلى أميا كتتألـ.. ىي تذكر جيدان.. قبؿ الثركة، كىـ في بيت الحكاكير، كـ كانت 
أميا سعيدة مطمئنة؟! أكالدىا حكليا، زكجيا يتفانى في رعايتيا، حقميا تزرع فيو 

بيتيا عامر بالحب كؿ ماتحتاج مف خضار كفكاكو كتعيش مايشبو االكتفاء الذاتي، 
 كالحناف، لكف حيف جاءت الثركة.. ماذا حدث؟... 

ككر شريط طكيؿ في ذاكرة أميرة مذ ليمة القدر تمؾ، فمـ تممؾ إال أف تيتؼ 
 "صحيح!! ماذا ينفعؾ أف تكسب الدنيا كتخسر نفسؾ؟". 

لـ يكف ذلؾ السؤاؿ جديدان عمى أميرة، فكثيران ما راكد ذىنيا مف قبؿ، ككثيران 
كاف الدافع كراء سمككيا كمو.. عميا مصباح كاف لو الدكر األساسي في فتح ما

عينييا عمى الحقيقة الخالصة كميا،  عزكفو ىك عف المظاىر كالقشكر، تعمقو 
بالمب كحده، ىك الذم جعميا تعزؼ عف بيرجة الثركة كقشكر  الماؿ... تمسكت 

فسيا فقط، أف تحافظ بأىداب العمـ، تابعت، درست، كدت، ككؿ ىميا أف تكسب ن
عمى تكازنيا كحسب. كانت ترل أباىا، كىك يمقي بنفسو في متع الحياة، كلذائذ 
الثركة.  تراه يبتعد عف كؿ ما يربطو بجادة الصكاب.. كذلؾ رأت أختيا، أخكييا 
كىـ يضيعكف في متاىة الماؿ، يتخبطكف ىنا كىناؾ خبط عشكاء، دكف أف 

ماـ عينييا ضاعت شاىة.. تحت سمعيا تستطيع ردىـ إلى جادة الصكاب. أ
كبصرىا تاه دياب، ضؿ فيد.. لكنيا كانت مصممة عمى أال تدع الثركة تضيعيا. 
الحفاظ عمى الذات كاف شعارىا.. "إف لـ تستطيعي الحفاظ عمى اآلخريف، حافظي 
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 عمى نفسؾ عمى األقؿ".
تتكقعو لـ تكف أميرة قد فكجئت بما حدث.. أتراىا كانت تراه بعيف العقؿ؟ 

نتيجة المحاكمةالمنطقية؟ عميا مصباح ساىـ في ذلؾ، كالشؾ... ىي تتذكر 
أحاديثيما معان، تعميقاتو أحيانان، "ماطار طير كارتفع إال كما طار كقع"، "مامف 
شجرة كصمت إلى ربيا"، "ال يصح إال الصحيح كالزيؼ طريقو مسدكد". ليذا ربما 

ت كالشؾ لكنيا لـ تبؾ، فما يتكقعو لـ تبؾ الدمكع حيف فقدت شاىة.. ىي حزن
المرء ال يفاجئو كثيران كما ينتظره اليحزنو كثيران، أتراه يككف قد اتخذ لو االستعدادات 

 مف قبؿ؟ 
سجف دياب، مقتؿ فيد، كؿ ماحدث بدا ألميرة ككأنيا كانت تتكقعو. اآلخركف 

 بيـ؟..خسركا أنفسيـ، تاىكا في متاىة الدنيا... فما الذم ال يمكف أف يصي
حيف حطت الطائرة في المطار استقبميما حساف.. لـ يعد ىناؾ أخ أك أخت، 

 ابف أك ابنة. أكصبل األـ إلى البيت، اطمأنا عمييا، ثـ مضيا إلى البيت. 
ىناؾ تفتحت أميرة عف شكؽ لـ تكف تتكقعو، فانقضت عميو تمتيمو ضمان 

تممى كجييا، ينادميا الشراب، كشمان، لثمان كتقبيبلن... حساف مثميا، لكنو يريد أف ي
 يسمع حديثيا.. كباحت لو أميرة بما كانت تفكر فيو.. 

حساف، دعنا نحيا كأفضؿ ما نستطيع.. الحياة حمكة حمكة حمكة، قالت لو  -
 كقد خمصت شفتييا مف قبمة حارة احتجزىما فييا طكيبلن.. 

األياـ كالحب أحمى أحمى أحمى.. رد حساف الذم افتقدىا كثيران خبلؿ  -
 الخمسة عشر، كأنا مشكؽ لؾ كثيران كثيران كثيران..

 ليس كشكقي، أتعمـ لماذا؟.. -
 لماذا؟.. -
ألنني أحبؾ أكثر.. قالت غامزة كىي تنكب عمى عينيو، كجنتيو ثـ شفتيو  -

 تقبؿ كتقبؿ. 
 عمى الفراش لـ تستطع أميرة إال أف تصارح زكجيا: 

 حساف، سأقكؿ لؾ سران.. -
 قكلي... -
أمكمتي تستيقظ، قالت شبو ىامسة، أشعر أنني أمكت شكقان كي أصبح  -
 أمان.. 
شعكر عظيـ رائع.. كؿ امرأة تريد أف تصبح أمان، كؿ أنثى ترغب في  -

 االستمرار مف خبلؿ أمكمتيا فالطفؿ سر الحياة، أميرة. 
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أجؿ، ىك سر الحياة، يفنى اإلنساف فردان لكنو يخمد جنسان، يذىب كائنان  -
 دان لكنو يبقى مجتمعان كيستمر بشرية. مفر 

كانا قد اتفقا مف قبؿ عمى تأجيؿ اإلنجاب. ىك لديو أكالد، كىي ال تشعر 
بحاجة لؤلكالد، لكف كقد رأت أميا، تمؾ الكينكنة الرائعة بكؿ مافييا مف حناف 
كحب، أحست أف أمكمتيا تستيقظ كأٌنو لشيء رائع أف تنظر المرأة إلى كائف 

كيؿ عريض كىي تحس أنو مف صنعيا ىي... كؿ خمية مف بشرم، رجؿ ط
 صنعيا، ىي التي كىبتو الحياة، ىي التي جعمتو يمشي عمى األرض..

بيني كبينؾ، ىذا أمر يشغؿ باؿ اإلنساف منذ األزؿ: كيؼ يستمر؟ كيؼ  -
ذا كنت مكافقة عمى اإلنجاب.. أنا مكافؽ...  يحقؽ خمكده؟ كا 

. أنجب طفبلن يشبيؾ، طفمة أحقؽ بيا مكافقة؟ قؿ أمكت شكقان لذلؾ. -
 ذاتي.. تككف امتدادان لي كاستمراران...

إذف، الميمة نصنع أجمؿ طفؿ، ىمس في أذنيا مدغدغان ضاحكان ثـ التحما  -
 جمدان لجمد، جسديف يتكقاف لصنع الحياة.

!! قاؿ عميا مصباح كىك يستقبميا في الصيدلية آخذان     أميرة، أنت أميرة حقان  -
 بيف ذراعيو، أراؾ لكأنؾ تجاكزت الحدث. إياىا

الحياة ينبغي أف تستمر... أجابت عميا كىما يجمساف إلى الطاكلة.. في  -
ذلؾ الحيز الضيؽ مف الصيدلية تعج بالعقاقير كمستحضرات التجميؿ.. استأنفت 

 ضاحكة كقد مالت عميو: بالحب نقتؿ األحزاف.. 
 أنت تحبيف حسانان!؟ -
دقني عمي، كؿ يـك يفاجئني برجاحة عقمو، سعة أفقو ىك رجؿ ييحب.. ص -

كحرارة عكاطفو... لكف كيؼ حالؾ أنت؟ قؿ لي عماه!! أنا بشكؽ إليؾ!!.. إلى 
 أخبارؾ!!.. 

أخبارم عمى أحسف مايراـ.. أعماؿ الصيدلية ممتازة، صحتي ممتازة،  -
 عائمتي في كضع ممتاز، فماذا أريد غير ذلؾ؟..

 مأمكف، كيؼ عممو؟... -
البأس.. أنت تعمميف.. مأمكف ليس مف رجاؿ ىذا الزماف، زماف النفاؽ  -

 كالخداع، الرشكة كالرياء، لكف مع ذلؾ ىك يعيش كاألىـ أنو قانع بعيشو... 
أجؿ، ىك قانع.. أنا أعرؼ ذلؾ.. مرات كثيرة تناقشنا حكؿ ىذه النقطة!!  -

 ..أنا ال أريد أف أصبح مميكنيران.. أريد أف أعيش سعيدان.
كىاىك ذا لـ يصبح مميكنيران لكنو يعيش مع زكجتو كأكالده الثبلثة... سعيدان  -
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 كؿ السعادة...
"لك تزكجنا لكنت أنا أـ أكلئؾ األطفاؿ الثبلثة"، قالت في سرىا بمسحة مف 
حزف لكف سرعاف مانفضت رأسيا متخمصة مف مسحة الحزف تمؾ، "زكاج األقارب 

 قع في ذلؾ الخطأ". خطأن، كخير مافعمناه أننا لـ ن
لكف.. ىناؾ خبر سيفرحؾ.. قاطعيا كىي ماتزاؿ شاردة، فتنبيت لكممة  -
 الفرح..
 صحيح!! أم خبر؟.. -
 أميف عائد إلى الكطف... -
 يا إليي!! أم خبر مفرح حقان!؟ يعكد كيمتـ الشمؿ؟..  -
 أجؿ.. يمتـ الشمؿ فقد اقتنعت زكجتو بالعيش ىنا... -
 ت..العجيب أنيا اقتنع -
أميف رجؿ.. أنت تعرفينو.. ىك مقتنع أنو ال كطف كالكطف.. كأف الغربة  - 

تضيع الرجاؿ. بصراحة ىك منذ أشير يممح أنو سيعكد، لكنني مثمؾ، لـ أكف 
أصدؽ أف امرأتو تكافؽ... كتكقؼ ضاحكان قميبلن، لكف يبدك أف المسمار لـ يجد 

 غير ذلؾ الخيار. 
 ؟ سألتو أميرة بكثير مف االستغراب.مسمار؟ خيار؟ ماذا تعني عمي -
قالكا لممسمار كيؼ تدخؿ الحائط كىك بتمؾ الصبلبة، أجاب العـ ضاحكان،  -

قاؿ اسألكا المطرقة التي تدؽ رأسي. كالظاىرأف مطرقة أميف شديدة الثقؿ، عظيمة 
 التأثير..
الحمد هلل!! ىتفت أميرة أخيران بفرح حقيقي... عزائي أنت ياعـ!!.. بيتؾ -

 لعامر، أكالدؾ الناجحكف، انسجامكـ، محبتكـ، كؿ ذلؾ عزائي...ا
كـ كاف بكدم أف تككف أسرة أخي كذلؾ!! كـ كنتي أتمنى أال يبطرىـ  -

الغنى، أخكتؾ، أباؾ.. إذف كـ كنا سنعيش سعداء. نحف كأنتـ، عائمة، كاحدة ال 
 يفرقيا شيء... 

ا ذات اليميف كذات كماذا ينفع التمني، عماه؟ تساءلت كىي تمكح برأسي -
 الشماؿ.. قديمان قالكا مف أبطره الغنى أذلو الفقر.. كىانحف يذلنا المكت كالسجف... 

 كاآلتي أعظـ ، أميرة.. -
 حقان عماه!؟ أىناؾ أعظـ مما نحف فيو؟  -
أجؿ أميرة.. ىناؾ دائمان ماىك أعظـ، ىذا مايحزنني. أبكؾ اآلف في حالة  -
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 ضان. يرثى ليا، كىذا مايخيفني أي
 أعمـ ذلؾ... ردت أميرة مطمقة تنييدة طكيمة، رأيتو اليـك فأحزنني كثيران... -

كاف أبك دياب يبدك ككأنو ييبط السفح اآلخر بسرعة ىائمة.. ىك متجيـ، 
شارد، صامت. النادم ال يرتاده البتة، في المكتب ال يتكمـ.. أعمالو لـ يعد يكلييا 

جناحاه فسقط عمى األرض محطماى  اىتمامان.. كاف يشعر ككأنو طائر قص
ميشمان. فيد، دياب، ألـ يككنا الجناحيف المذيف يطير بيما، ألـ يقصا كبلىما؟ كيؼ 
إذف اليسقط عمى األرض حطامان ميمشان!؟ ىك خائؼ مف كؿ ماحكلو، كاره لكؿ 

 مف حكلو.. مامف شيء يغريو.. 
الو الفكرة... "الماؿ؟.. كلمف أكسب الماؿ؟"، راح يتساءؿ، كمما خطرت بب

دياب في غياىب السجكف، فيد في بطف األرض، شاىة فص ممح كذاب،   كأميرة 
 ليست بحاجة إلي.. ىي ترفض أف تأخذ شيئان مني... 

ـى أتعب؟ مف أجؿ  أمكالي كميا ال تساكم لدييا شركل نقير، إذف، لمف أشقى؟ ًل
 المزيد".  ابنة غادة؟ ابنة نكاؿ؟ لدييما أمكاؿ كثيرة كليستا بحاجة إلى

تمؾ المشاعر جعمتو يزىد، فأقمع عف مبلحقة األعماؿ، أىمؿ شركاءه، 
أصدقاءه، بات يحس أف ىكة تفصمو عف أبي سامي، عف شككة، عف كؿ ذلؾ 
العالـ البلىث خمؼ الماؿ. ىك يشعر أف جسمو نفسو يذكم، أتراه ذكاء الركح 

يـ األكد، نفسو عافت ينعكس عمى الجسد؟ جسده لـ يعد يقبؿ مف الطعاـ إال مايق
الشراب فمـ يعد يستطيع االقتراب مف خمرة أككيسكي؟! حتى النساء لـ يعد 
يشتيييف، ذلؾ البريؽ الذم كاف يسحره فييف خبا، كأنما غطتو طبقة مف رماد.. 
غادة كنكاؿ لـ يعد يقاربيما، "لتذىبا إلى الجحيـ"، كاف يقكؿ في نفسو كمما رأل 

 ثعمبان أكؿ الكثير مف العنب.كاحدة منيما.. لقد بشـ، 
لـ يعد ثمة مايثيره فييما... "ىما البالكعتاف المتاف ال تشبعاف أبدان.. ادفؽ 
فييما الماء.. سيبلن جارفان تبتمعانو.." الجنس؟ ىك يشعر أنو كبر عمى الجنس.. 
أربع كستكف سنة!! ىؿ تيشيخ المرء أربع كستكف سنة؟ ىك ال يدرم، مايدريو أنو 

فيد شعر بصدمة كقعت عميو ككقع الصاعقة ثبطت عزيمتو، شمت  بعد ذىاب
إرادتو، كىاىك ذا كؿ يـك يزداد تثبيطان كشمبلن. ليذا حيف طمبت نكاؿ أف  يسمح ليا 

 بزيارة أخييا في كندا، كافؽ في الحاؿ. 
كاف أخاىا الكحيد. ىاجر قبؿ سنكات، كليس باستطاعتو أف يعكد إلى بمده 

تاقة إليو كثيران كانو يطالب بيا كثيران، فمماذا ال يجعميا تسافر اآلف. قالت: إنيا مش
إليو؟ بؿ ماحاجتو ىك إلييا؟ كىكذا، رحمت نكاؿ دكف أف يسأليا كـ ستبقى؟ متى 
تعكد؟ بؿ حتى بيتيا لـ يذىب إليو، كما عساه يمقى ىناؾ سكل الكحشة كالفراغ؟ 
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مماذا يذىب إلى بيت نكاؿ؟ ىك لـ يعد يطيؽ البيكت.. مكتبو يجده كثيران عميو، ف
االتصاؿ بيا؟ لـ يفكر بو، إف شاءت أف تتصؿ فمتفعؿ، لكف.. ىك  يبلحقيا إلى 
كندا؟ يسأؿ عنيا!؟ لماذا؟ عبء أنزؿ عف ظيره، فمماذا يبلحقو؟ لكف لـ تمض 
ثبلثة أسابيع حتى عاد العبء يبلحقو، فقد جاء مف ييمس في أذنو" بيت نكاؿ 

 إليو. "اتصؿ بالياتؼ، ىاتفو ىك، فرد عميو رجؿ.  مفتكح، رأيت رجبلن يدخؿ
 مف أنت؟ ماذا تفعؿ ىنا؟ سأؿ الزكج الذم لـ يعرؼ بعد أنو مخدكع...  -
 أنا في بيتي.. اشتريتو منذ شير كأكثر مف السيدة نكاؿ...  -

كأسقط في يد الرجؿ كىك يدرؾ أنو حقان زكج مخدكع .. ىك مثبط العزيمة، 
ـ يستطع إال أف يذىب إلى البيت الذم اشتراه ذات يـك بحرِّ كاره، زاىد، مع ذلؾ ل

مالو، ثـ سجمو باسـ نكاؿ الجميمة، صغيرة الحجـ، ىدية زكاج كما كانت عادتو مع 
 نسائو كميف..

األكراؽ صحيحة كالكثائؽ مصدقة، كميا تثبت أف نكاؿ سعد الديف باعت 
كنان قبضتيا شيكان يصرؼ مف البيت بما فيو لفبلف الفبلني بمبمغ اثنيف كعشريف ممي

بنؾ مانياتف في نيكيكرؾ.. بعدئذو اكتشؼ الزكج المخدكع أف السيارة بيعت ىي 
األخرل.. األمكاؿ ىربت مف قبؿ كتبيف بما ال يقبؿ الجدؿ أنو كاف ضحية مكر 

 امرأة ىي حجة في المكر..
لكف ماذا يفعؿ اآلف؟ البيت ذىب، السيارة كلت، الذىب كاألمكاؿ التي 

عطاىا إياىا ضاعت، كشعر بصدمة أخرل، صدمة جعمتو يذىؿ، أكثر فأكثر، أ
خاصة كقد جاءه مف يسر في أذنو أف المرأة في الكاليات المتحدة مع صاحبيا 
 الميندس، الذم كانت تحبو أياـ الجامعة، كالذم ربما كانت ابنتيا "السباعية" منو. 

 قيت شامتة: ضحكت غادة، زكجتو المتبقية، حيف سمعت النبأ كقي
أرأيت؟ زكجاتؾ كميف غادرات خائنات  سكزاف، ميا، نكاؿ،،كميف ىجرنؾ  -

 كتخميف عنؾ.. أنا كحدم المخمصة الكفية... 
 مخمصة كفية...؟! سأؿ بكثير مف الشؾ كاالرتياب.. -
 بالتأكيد.. كمحبةه لؾ، لكف يالضياع ذلؾ الحب!! -
 لماذا؟! -
 ألنؾ ال تحبني  كال تثؽ بي... -
 بؿ أنا أحبؾ، كأثؽ بؾ، قاؿ دكنما اقتناع.. -
 إف كنت كذلؾ، ائتني ببرىانؾ..  -
 كأم برىاف تريديف؟.. -
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أنا الكحيدة الباقية لديؾ.. سجؿ أمبلكؾ باسمي.. سجؿ عقاراتؾ، شركاتؾ،  -
 باسـ ابنتي.. أليس خيران مف أف نعاني مر العذاب، إذا ال سمح اهلل... 

تظاىر بالندامة كىي تتفحصو مف بيف أجفانيا كتكقفت بمزيج مف الخبث كال
 شبو المطبقة.. 

 تريديف أف ترثيني قبؿ أف أمكت؟ قاؿ حانقان مغيظان.. -
 لكنني سأرثؾ عمى كؿ حاؿ.. إف لـ أكف أنا، فابنتؾ..  -
يالمنساء!! ال يفكرف إال بأنفسيف!! قاطعيا باشمئزاز ثـ أسرع بالخركج كيبل  -

 يتيح ليا فرصة لمنقاش..
ىك ال يكره كنقاش المرأة.. يشبِّيو بمناطحة الصخر، إذ ما إف تضع المرأة 
شيئان في ذىنيا، حتى تعمى عيناىا عف كؿ ماعداه. إذف، كيؼ لو أف يجعميا ترل 
خطأىا، تحيد عف ىدفيا، خاصة كقد بات يعاكده العي كمما تحدث في أمر 

 مزعج..
كال يدرم متى تتكقؼ  الدنيا تضيؽ بو، صدمة كيربائية بعد صدمة يتمقى

 الصدمات. حيثما تكجو يتمقى المطمات كال يدرم أيف يتكجو؟... 
 أسمعت  مافعمت نكاؿ؟ قاؿ ألميرة كقد كجدىا مبلذه األخير.. -
 سمعت.. ردت حزينة زافرة.. -
 الحقيرة!! تيرب إلى صاحبيا.. بأمكالي!! بدأ كقد عاكده عي شديد.. -
ضؿ مف ىذا؟ لكف أميرة تكقفت فجأة نادمة كماذا كنًت تنتظر يا أبي؟ أف -

عمى شماتتيا بأبييا. كاف الرجؿ مثقبلن باألحزاف كاليمـك إلى درجة بدا ليا غصنان 
عمى كشؾ االنكسار. عمى كؿ حاؿ، تابعت مغيرة نبرتيا كأسمكبيا، ال تباؿ بيا.. 

 باعتؾ بعيا.. ذىبت، ال تأسؼ عمييا يا أبي..
 يا..لكنيـ ينصحكنني بأف أالحق -
 كيؼ؟.. -
االنتربكؿ الدكلي يمكف أف يأتيني بيا.. ىكذا يقكؿ شريكي، الرأس الكبير  -

 في المحافظة...
كما الفائدة ؟ ىي لف تعكد لؾ زكجة، كالبيت كالسيارة ممكيا.. أنت قدمتيما  -

 ليا بمؿء إرادتؾ، أليس كذلؾ؟...
 أجؿ كذلؾ، لكف ىؿ يحؽ ليا ىجرم كخيانتي!؟.. -
ط الطير حيث ينتثر الحب... ىكذا يقكؿ الشاعر، فمماذا تمـك أبي، يسق -
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طائران يبحث عف حبو؟!.. كأدرؾ أبك دياب، كىك يستعيد في ذىنو األشير األخيرة 
التي زىد فييا الدنيا كالماؿ كالنساء، اف ابنتو عمى حؽ.. أجؿ.. نكاؿ تبحث عف 

 الرجؿ الذم يقدـ ليا السعادة. 
رنح مف جديد، فقد جاء ذات صباح إلى المكتب لكف صدمة جديدة جعمتو يت

 ليجد حشدان مف المكدعيف يتجمعكف أماـ المبنى.. رأكه فالتفكا حكلو: 
 نريد كدائعنا.. أعيدكا لنا أمكالنا.. -
 لصكص! سراقكف! راحت اليتافات تعمك كالعجب في نفسو يشتد.. -
 ماذا ىناؾ؟ ماذا تقكلكف؟.. -

ثانية ليمنعاه مف قكؿ أم شيء أكفيـ أم  لكف العجيج كالضجيج عادا مرة
 شيء...

أخيران أمسؾ بيد اثنيف مف الحشد كانسؿ انسبلالن إلى الداخؿ. ىناؾ فيـ أف 
 شككة الداىكؾ فر خارج الببلد بكؿ ما أكدعو المكدعكف مف أمكاؿ. 

مستحيؿ، قاؿ أبك دياب لممكدع األشيب الذم بدا أقؿ حماسة كانفعاالن،  -
 يعكد غدان أك بعد غد..شككة مسافر كس

لككاف سيعكد، كما تقكؿ، رد المكدع األكثر شبابان كانفعاالن، لماذا تمحؽ بو  -
 امرأتو كأكالده؟..

كشعر أبك دياب بمسانو يتمجمج كالعي يعاكده كأشد مايككف.. صحيح، ىك 
يعمـ أف امرأتو سافرت إثره بيكميف، كذلؾ ابنتو  كابنو.. لكنو حينذاؾ لـ يربط بيف 

 األشياء كلـ تخطر ببالو فكرة اليركب... 
شككة سافر إلى إيطاليا، كما اتفقا كي يشترم معامؿ لمتصنيع.. األمر الذم 
فكرا بو مذ بدأا مشركع جمع األمكاؿ كاستثمارىا. صحيح أف شككة ماطؿ في 
الشراء بعد ذلؾ، لكف الصحيح أيضان أنو كافؽ أخيران عمى إقامة ثبلثة معامؿ دفعة 

.. فاألمكاؿ التي أكدعيا المكدعكف كثيرة: أربعة عشر ألؼ مميكف..كما الذم كاحدة
 ال تفعمو أربعة عشر ألؼ مميكف؟... 

لحقت بو أـ لـ تمحؽ!؟.. قاؿ بنكع مف المكابرة، ىك مسافر إلى إيطاليا في  -
 عمؿ. يريد شراء مصانع، صدقكني.. أنا شريكو كأعرؼ كؿ شيء..

يء، لماذا لـ يصرؼ لنا فكائد أمكالنا منذ إف كنت شريكو كتعرؼ كؿ ش -
 أشير؟.. سألو المكدع األكثر شبابان كانفعاالن...

منذ أشير؟. أجاب أبك دياب سائبلن كقد خالط تمجمجو السابؽ عجب  -
 كدىشة..
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بؿ ىناؾ مكدعكف لـ يستممكا فكائدىـ منذ أكثر مف عاـ، تابع األشيب  -
 لعدكل... الذم بدا ككأف حماسة صاحبو أصابتو با

 كيؼ؟ -
بحجة أك بأخرل كانكا يقنعكننا: ضمكا فكائدكـ تزدد أمكالكـ. كثركا أمكالكـ  -

بإبقاء فكائدكـ... كىكذا، راح الكثيركف يترككف فكائدىـ فبل يأخذكنيا، أنا نفسي لـ 
 آخذ فكائد منذ أحد عشر شيران.. 

ذب فجأة أحس أبك دياب بالشؾ يتسرب إلى تبلفيؼ دماغو.. "يالمكا
المخادع!"، راح يتمتـ في سره كأعيف الرجميف تتفحصو". يفعؿ ذلؾ دكف عممي!! 
يقكؿ كؿ شيء تماـ... الفكائد تسدد، الحسابات تصفى كؿ شير كىك يفعؿ 

 العكس؟ إذف، كراء األكمة ما كراءىا..". 
ىو.. ماذا قمت؟.. نريد أمكالنا... أك قمبنا الدنيا عمى رؤكسكـ، صاح  -

طراقو..الشاب المتحم  س كقد أثاره مف جديد صمتو كا 
ال.. ال.. لف تفعمكا شيئان.. أمكالكـ ستعكد إليكـ... صدقكني.. فقط اعطكني -

 ميمة يـك أك يكميف.
لف نعطيؾ ساعة كاحدة، صاح الشاب المتحمس كقد أحس بضعؼ  -

 خصمو.. أمكالنا نريدىا اآلف..
 اآلف مستحيؿ..البد مف بعض اإلجراءات... -
 ىنا قاعدكف.. لف نتحرؾ قبؿ أف تدفعكا لنا... كنحف  -

 عاد الشاب إلى تيديده كعيناه تقدحاف شرران..
حسف... دعكني اآلف قميبلن.. اعطكني بعض الكقت، قاؿ كىك يدفع  -

بالرجميف خارجان، ىدئا الناس فقط، ككعد مني لف يذىب لكـ قرش كاحد. قكال ليـ.. 
 ؿ قرش. شريكو سيؼ الديف النايفة مسؤكؿ عف ك

حيف خرج الرجبلف، كاف المغط في الخارج مسمكعان كالصيحات تتعالى حاممة 
التيديد كالسباب.. شعر أبك دياب بنكع مف الرعشة... رعشة خكؼ ال يعرؼ كيؼ 

 تسمؿ إلى نفسو. أسرع إلى غرفة المحاسب فكجده ىك اآلخر يفرؾ يديو مرتعشان..
 فكا الفكائد لمناس؟ معاذ... ماىذا الذم أسمع؟ لماذا لـ تصر  -
ال.. ال أدرم، سيؼ الديف بيؾ... أكامر شككة بيؾ ىكذا: ال تصرؼ قرشان -

 قبؿ أف أعكد...
 لكف اآلف العاشر مف الشير.. كالناس يشككف أننا نتبلعب بيـ...  -
 أنا عبد مأمكر ياسيدم.. مرني أنفذ...  -
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 اذىب فائت ليـ بالماؿ، اصرؼ الفكائد في الحاؿ...  -
 كتب لي شيكان إذف.. ككتب سيؼ الديف النايفة الشيؾ...ا -

لكف حيف كصؿ المحاسب إلى المصرؼ كجد أنو ببل رصيد. كاف حساب 
المكدعيف مشتركان ككاف بإمكاف أم مف الشريكيف أف يسحب الماؿ الذم يريد فردان 
أك مثنى، كعاد المحاسب بالخبر الذم قصـ ظير أبي دياب، "ال رصيد في 

 لـ يدع شككة الداىكؾ قرشان كاحدان مف الحساب المشترؾ".المصرؼ.. 
ال، ال.. مستحيؿ.. راح أبك دياب يتمتـ كىك يحس أف األرض تميد تحت  -

قدميو. حاكؿ أف يدكر عمى عقبيو لكنو لـ يستطع فأسرع إلى الطاكلة القريبة يستند 
 عمييا. 
 المصرؼ...شيؾ ببل رصيد.. عاد يتمتـ.. كقعنا في كرطة.. سيبلحقنا  -
 بالتأكيد ياسيدم رد المحاسب كىك يرتعش خكفان كيتفصد عرقان..  -

في الخارج كاف الحشد قد ازداد عددان كغضبان، كىك يرل المحاسب يعكد خاكم 
الكفاض. كانت الصيحات تتعالى مطالبة الحرامية النصابيف بإعادة األمكاؿ إلى 

و الحشد يمنعكنو مف الدخكؿ أصحابيا.. ككاف بضعة مكظفيف كأذنة يقفكف في كج
إلى المبنى...لكف ما جعؿ ركبتي أبي دياب تصطكاف متراخيتيف تحت جسده، ىي 
الصيحات التي بدأت تتردد باسمو: سيؼ الديف يانصاب!! ياحرامي يا كذاب!! 

 اطمع برا!! ادفع!! ادفع!!..
 نظرة كاحدة مف الشباؾ إلى الحشد جعمتو يرتد مسرعان كقد تحكؿ ذعره إلى

 ىمع كرعشتو إلى ارتجاؼ:
ماذا أفعؿ؟ أيف أذىب؟؟ اآلف يريدكف رأسي؟ كاف يتمتـ لنفسو فيما اجتمع  -

عدد مف المكظفيف يرقبكف الشريؾ الذم كجد نفسو كحده في الشرؾ بينما كاف 
 اآلخر يحمؽ عاليان في السماء حيث ال يستطيع اإلمساؾ بو أحد. 

 ادفع ليـ أنت ياسيدم.. -
 باب الخمفي سيؼ الديف بيؾ..اىرب مف ال -
 كاجييـ يامعممي -
 ىدئيـ... أقنعيـ... -

راح المكظفكف يشيركف عميو.. لكف مشكرة كاحدة أعجبتو، فأسرع إلى الباب 
 الخمفي يكلي منو األدبار... 

مزيج عجيب مف المشاعر كاف يعتمؿ في صدره: القير، الغيظ، الخكؼ، 
عرؼ أيف يذىب أك ماذا يفعؿ... لـ يكف الحيرة، االضطراب. لـ يكف أبك دياب ي
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يدرم أيصدؽ مايسمع كيرل أـ ال يصدؽ؟ أيصب جاـ غضبو عمى شككة 
الداىكؾ، أـ عمى نفسو؟ ألكؿ مرة يشعر بالخكؼ مف الناس، مف المستقبؿ، كسؤاؿ 
كاحد يتردد في ذىنو: لماذا فعؿ ذلؾ شككة الداىكؾ؟ لماذا كىك ممؾ متكج في 

كاف األمر عجيبان... الماؿ لدل شككة كثير بؿ أكثر مما  مممكتو؟ بكؿ المعايير
يستطيع عده، فمماذا ييرب؟ أعمالو ناجحة، مشاريعو مزدىرة، فمماذا يتخمى عف 
كؿ شيء؟ مف أجؿ األربعة عشر ممياران، لكنو يممؾ مثميا لنفسو"... راحت 
األصكات المتضاربة تتحدث داخؿ جمجمتو كىك يسكؽ السيارة عمى غير 

..ال يدرم أيف يذىب... "حاصكد.. شككة حاصكد.. زرع الناس فجاء ىك ىدل.
يحصد مازرعكه..". "قاطع طريؽ جشع، كرجؿ عصابة ال يشبع.. إنو الطمع.. إنو 

 الطمع..".
راح يردد كىك يستعيد في ذاكرتو ماكاف شككة يحدثو بو أحيانان، "مصمحتؾ، 

 ثـ مصمحتؾ، ثـ مصمحتؾ"...
مف الماؿ ما تستطيع، بأم كسيمة تستطيع، كالغاية ذلؾ مبدأ شككة، "اجمع 

تبرر الكسيمة" لكف كممات أخرل سمعيا أبك دياب في نادم الذركة عادت ترف في 
أذنو..."، الناس ذكك الرساميؿ الصغيرة: ربع مميكف، نصؼ مميكف، مميكف، كميـ 

 يجب أف يجردكا مف رساميميـ الصغيرة تمؾ فييككا إلى القاع".
يقكؿ المعمـ صدر الديف أبك رمحيف، الذم يخشع لو شككة  ..ىكذا كاف

الداىكؾ كيعتبر أقكالو تعاليـ مقدسة ينبغي أف تطاع.. حينذاؾ، سألو شككة "لكف 
كيؼ ياسيدم؟"، ككاف جكاب المعمـ كاضحان، سيؼ الديف يذكره جيدان، "باإلغراء، 

صعد إلى السطح باألشراؾ، نفعؿ كؿ مافي كسعنا كي نسمبيـ أمكاليـ تمؾ، فبل ي
إال القمة.. النخبة المصطفاة التي تستحؽ أف تككف الطبقة الرأسمالية الصحيحة 
المتماسكة، فبل تشكبيا شائبة كال يدخميا رعاع.. "ىك يكمذاؾ لـ يكًؿ أىمية 
لمحديث، كلـ يرى مافيو مف خطكرة.. لكنو اليـك يرل تمؾ الخطكرة..."تجريد الناس 

ذ الليـ.. البد إذف أف ىناؾ خطة... كأف ىناؾ مف يقؼ مف أمكاليـ إلفقارىـ كا 
كراء الخطة، لكف لماذا تتركيـ الدكلة يفعمكف ذلؾ؟ أبك دياب ال يدرم.. فجمع 
األمكاؿ يجرم تحت سمع الدكلة كبصرىا، إذف لماذا لـ تحرؾ ساكنان؟ لماذا لـ تقؿ 

 انو قد يقع خطأ؟ قد يحدث تبلعب أك تآمر؟ 
قد تغير، سيؼ الديف أحس بذلؾ مف قبؿ، عبلقتو  سمكؾ شككة منذ زمف كاف

بشريكو نفسو تغيرت.. ىك الحظ ذلؾ أكثر مف مرة.. لكنو كاف مشغكالن ميمكمان، 
تائو الفكر.. كانت ثقتو بشريكو كبيرة ككاف قد أعطاه مطمؽ الحرية في 
التصرؼ... ليس في الحاضر فقط بؿ مذ بدأا العمؿ معان: رفيقي دراسة كرفيقي 

 عمر..
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أبا سامي، مصيبة يا أبا سامي!!.. ىتؼ أبك دياب كىك يدخؿ مكتب  -
شريكو اآلخر، مدير المؤسسة الذم كاف يظف أنو خير صاحب كمبلذ. شككة 

 أكقعني في مصيبة. 
إذف، صحيح، أنو فر؟ سألو أبك سامي عمى الفكر دكف أف يتحرؾ مف  -

 كراء طاكلتو.
 كىؿ سمعت بذلؾ؟! -
 ، ككميا تؤكد أنو فر بأمكاؿ المكدعيف... الشائعات مؿء البمد -
البد أف األمر كذلؾ يا أبا سامي.. الماء كاف يجرم مف تحتي كأنا ال -

أعمـ... سممتو رقبتي فشد عمي الحبؿ... قؿ لي أبا سامي، ماذا أفعؿ؟ كيؼ 
 أتصرؼ؟..

لكف أبا سامي الذم كاف بحاجة إلى كقت لمتفكير  كالمشاكرة، رأل أف يأتيا 
ييما اآلخريف يبحثكف األمر معان.. في االجتماع ذاؾ، اكتشؼ أبك دياب بشريك

حقائؽ جديدة أشد خطكرة. كاف شككة الداىكؾ قد صفى أعمالو األخرل كميا. 
بصمت كحذر باع حصتو في النادم ألبي سامي.. "أنا لـ أعد أريد كجع راس... 

و". أبك سامي مشاغمي كثيرة كليس لدم كقت لنادم الذركة.... اشتر حصتي في
رأل العرض مغريان جدان... فاشترل الحصة بأقؿ مف ستيف بالمائة مف قيمتيا 

 الحقيقية كأحاطيا بالكتماف كما طمب إليو شككة الداىكؾ نفسو.
الرأس الكبير في المحافظة أخذ حصتو األخرل في شركة االستثمارات 

... كبدا كحده أبك الزراعية، صاحب النجكع الكثيرة اشترل مباني كممتمكات أخرل
 دياب زكجان مخدكعان، آخر مف يعمـ.. 

يا إليي!؟ األمر إذف أخطر مما تصكرت.. مؤامرة!؟ مكيدة!؟ ضربة  -
 قاضية!؟ راح أبك دياب يصرخ كىك يحس أنو غاص في حمأة الطيف حتى أنفو...

ال.. ال تخؼ.. بدأ صاحب النجكع الكثيرة مطمئنان. فراره باألمكاؿ  جريمة  -
ياؿ كنصب، كاالحتياؿ كالنصب يطاليما القانكف.. سنجند لؾ االنتربكؿ الدكلي احت

 كمو فيأتي بشككة الداىكؾ مف تحت األرض. 
كيؼ؟ رد الرأس الكبيرة في المحافظة، أتظف أف رجبلن كيذا مغفؿ؟...  -

 يسممؾ نفسو ىكذا ببساطة؟
 كأيف يذىب؟ ىكمعركؼ كاسمو معركؼ.. -
يف جكاز سفر بأسماء مستعارة كجنسيات مزيفة.. البد أف لديو اآلف عشر -

 يتحرؾ بيا حيث يشاء كأنى يشاء. 
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 كأسقط في يدالرجؿ ذم النجكع الكثيرة فمـ يحر جكابان. 
 رأيي، تدخؿ أبك سامي في الحاؿ، أمامؾ خياراف.  -
ماىما؟.. قؿ لي.. أرجكؾ... رد أبك دياب بميفة شديدة كعي أشد جعمو  -

 الفبلح المسكيف الذم ال يحسف النطؽ.  يعكد أبا دياب، ذلؾ
 إما أف تدفع لممكدعيف مف حر مالؾ أك تعمؿ كشريكؾ فتفر أنت أيضان. -
 أدفع مف حر مالي؟ لكنني ال أممؾ أربعة عشر ممياران!؟...  -
فٌر إذف.. انج بنفسؾ سعد.. ردد أبك سامي بشيء مف الحماسة المفاجئة،  -

 فالمأزؽ خطير.
 أنا لـ أىيء نفسي لذلؾ.. لـ أفكر بو مف قبؿ...  لكف أيف المفر؟ -
أبك سامي عمى حؽ، ثنى الرأس الكبير في المحافظة، صحيح أنيما  -

 خياراف صعباف.. أمراف أحبلىما مر..لكف بالتأكيد ليس أمامؾ سكاىما..
كأمضى أبك دياب الميؿ بطكلو كىك يذرع مكتبو جيئة كذىابان، ال يرقد لو جفف 

اكنة. كاف قد آثر البقاء في المكتب كيبل يرل امرأتو فتكجع رأسو كال تيدأ لو س
باألسئمة كالتحقيقات، كىك يقمب الفكر:أفر؟ أـ أتحمؿ أمكاؿ المكدعيف؟ كحده كاف 
يقمب الفكر.. كحده كاف عميو أف يتخذ ذلؾ القرار الخطير... لكنو لـ يستطع أف 

كقؼ عف التفكير.. بدت يتخذ قراران.. بؿ بدا مع شركؽ الشمس ككأف دماغو ت
عيناه محمرتيف.. يداه مرتعشتيف، رجبله متعبتيف كقد أنيكو مشي الميؿ بطكلو. 
"أميرة، ليس لي سكل أميرة" فكر أخيران كىك يرل دماغو يخذلو عاجزان عف تقديـ 

 فكرة كاحدة أك حؿ.
أية كارثة!! عمقت أميرة كقد ذىب إلييا في الصيدلية طمبان لممشكرة.. ىذا  -

لشككة النذؿ... طكاؿ عمرم أكرىو... طكاؿ عمرم أشعر أنو يبيت لؾ شيئان... ا
 راحت تندب الئمة... 

 الميـ، ماذا أفعؿ اآلف؟ كيؼ أتصرؼ؟  -
لكف قبؿ أف تجيب دخؿ العـ مصباح. أسرعت، تركم لو القصة كتطمب 

 بدكرىا الرأم..
- ...  تدفع لمناس طبعان... كاف جكابو الحاسـ الجاـز
 ما ذنبي أنا؟ ىك الذم أخذ الماؿ...لكف  -
أنتما شريكاف متكافبلف متضامناف.. كاحدكما يتحمؿ أخطاء اآلخر  -

 كيصحح عثراتو... 
 صحيح، أبي... عمي يقكؿ الصحيح... -
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األمر اآلخر كاألىـ.. ىك أف تسأؿ نفسؾ: ماذنب أكلئؾ المساكيف  -
نيـ باعكا بيكتيـ لكي المكدعيف.. أنا أعرؼ عشرات منيـ.. صدقني.. كثيركف م

يحصمكا عمى ذلؾ المبمغ، يأخذكف فائدتو الشيرية كي يسددكا بيا نفقاتيـ.. يردكا 
كحش الغبلء.. نساء باعت حمييا..رجاؿ رىنكا ركاتبيـ، باعكا أراضييـ، تنازلكا عف 
كؿ احتياطييـ.. ىؤالء سيصابكف بكارثة حقيقية إف ذىبت أمكاليـ.. سينزلكف أسفؿ 

 ؿ يصبحكف فقراء مدقعيف، ال تتكفر ليـ لقمة العيش..السافميف ب
 كأككف أنا الضحية؟.. رد أبك دياب بكثير مف الخكؼ.. -
إف ذىب كاحد ضحية خير مف أف يذىب اآلالؼ.. قاؿ األخ الذم لـ يكف  -

يكمان راضيان عف سمكؾ أخيو، أجؿ، ىناؾ آالؼ المكدعيف سيذىبكف ضحايا.. بؿ 
يف مف المكدعيف ذىبا: أحدىما لو أربعمائة ألؼ.. سمعت ىذا الصباح أف اثن

أتسمع.. ماقيمة األربعمائة ألؼ بالنسبة إليؾ؟ لكنيا ىي كؿ مايممؾ. سمع بفرار 
شككة كذىاب مالو فأصيب بالسكتة الدماغية كشؿ نصفو األيسر..الثاني لو مميكف 

 .كنصؼ.... سمع ىك اآلخر فأصابتو ذبحة صدرية لـ تشمو كحسب بؿ قتمتو..
ىذا ذنب شككة كليس ذنبي... ال... ال عبلقة لي باألمر... ىك المسؤكؿ  -

 عف كؿ شيء. ىك الذم نيب كؿ شيء... 
، أنت شريكو كلسكؼ يمسؾ بتبلبيبؾ القانكف...  -  لكف ال تنسى
 ماذا تقكؿ؟ -
 ماسمعت.. -
 أميرة!!.. أتسمعيف؟ -
الدكلة قد تميؿ لكنيا  أجؿ.. أبي.. ردت أميرة يخالط نبرتيا الحيرة كالحزف، -

 ال تيمؿ كالقانكنيك القانكف...
صحيح... تابع العـ حانقان.. المكدعكف سيشتككف عميؾ لمدكلة كالدكلة  -

ؿ أمكاؿ المكدعيف منؾ إف لـ تستطع تحصيميا مف شككة...   ستحصِّ
 لكنني ال أممؾ ذلؾ المبمغ الضخـ... -
 حقكقيـ...تممؾ أك ال تممؾ.. ال بد مف أف تعيد لمناس  -
كأنت!! يسعدؾ ذلؾ؟ رد أبك دياب كقد استيقظ في نفسو فجأة حقده القديـ،  -

بؿ ربما ال يسعدؾ كأف أجرد مف أمكالي كميا، أبقى جمدان عمى عظـ.. أعكد فقيران 
تتحكـ بي كتشمت.. لـ يرد مصباح، كقد أجفمتو النبرة الجديدة في صكت أخيو، بؿ 

 راح يتفحصو بشيء مف تعجب. 
بي، قاطعتو أميرة لمتك، ماىذا الذم تقكؿ؟ أنت طمبت رأينا كعمي يقكؿ أ -
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 رأيو..
رأيو.. أف أتحمؿ كزر سكام!؟ أف أتخمى عف أمكالي كميا؟ أف أعكد فقيران  -

 معكزان أتسكؿ في الشكارع؟..ال.. ال.. سأغادر ىذا البمد كما فعؿ شككة...
 رة أك عميا تحريؾ ساكف.كأسرع أبكدياب يغادر الصيدلية قبؿ أف تستطيع أمي

لكف، ثمة أعماؿ كثيرة البد مف إنجازىا: جكاز السفر، التأشيرة، األمكاؿ، 
البيت.... كاتخذ مف نادم الذكرة مبلذان، ككؿ ظنو أف نادم الذركة كبيت أبي 
سفياف"مف دخمو فيك آمف". لـ يذىب إلى مكتبو، لـ يدخؿ مبنى الشركة، لـ يتردد 

بانيو، ككمو أمؿ أف ينتيي األمر بسبلـ. غادة مسركرة عمى مصالحو األخرل كم
بالمصاب الجديد، زكجيا سيأخذىا إلى أكركبا، ىك بنفسو أسر ليا، "ىيئي 
نفسؾ... أسافر غدان كتمحقيف بي بعد أسبكع. "أربع كعشركف ساعة ككؿ شيء 

رة ثـ يسير عمى مايراـ: الجكاز، التأشيرة، األمكاؿ، لـ يبؽ عميو إال أف يركب الطائ
يقمع إلى حيث األماف كاالطمئناف. حقيبتو جاىزة كالسائؽ ييـ بحمميا إلى السيارة، 

 لكف قبؿ أف يفعؿ ذلؾ رف الياتؼ فأجفؿ أبك دياب. 
 ألك.. نعـ.. !؟ رد بعيو القديـ نفسو كقمبو يخفؽ كالمجنكف.. -
مرحبان أبا دياب.. جاءه صكت شريكو، الرأس الكبير في المحافظة، آسؼ  -

 ف أبمغؾ..لكف القرار كصمني لمتك، كالبد مف تبميغو لؾ... أ
 قرار!؟ أم قرار!؟. رد أبك دياب عييان مرتعشان متيدج الصكت.. -
 قرار يقضي بمصادرة أمكالؾ كأمبلكؾ المنقكلة كغير المنقكلة.. -
 مصادرة أمكالي كأمبلكي.. ليأخذكىا!! لست بحاجة إلييا!! أنا  راحؿ!!.. -
 أنؾ لف تستطيع... القرار يمنعؾ مف المغادرة...  أخشى أيضان  -
ماذا؟ صرخ أبك دياب كقد جحظت عيناه.. يصادركف أمبلكي كيمنعكنني  -

 مف المغادرة؟ 
 أجؿ.. كربما يأخذكنؾ إلى السجف.. -
السجف... السجف!! راح يتمتـ فيما غشاكة مف عتمة راحت تتسمؿ إلى  -

ان. بعدئذو أحس برخاكة شديدة في مفاصمو عينيو فتحجب عنيما الرؤية شيئان فشيئ
جعمت الميتاؼ يسقط مف يده، كجذعو يسقط عمى الكرسي، دكف أف يريد ذلؾ. 
"ماليا الدنيا؟ أكسفت الشمس؟ أحؿ الميؿ فجأة؟ "راح يتساءؿ كىك يفتح عينيو 

 كيغمضيما فبل يجد فرقان بيف الحالتيف. 
 محمكد!! صاح بالسائؽ.. أنا لـ أعد أرل... -
ي المستشفى، استدعي أطباء عمى عجؿ، أجريت فحكص عمى عجؿ، فكاف ف
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رأم الطب كاضحان: ارتفع السكر في الدـ فجأة فضرب شبكتي العينيف كفقد الرجؿ 
 البصر. 
 لكف مف أيف جاءني السكرم؟ -

 احتج الرجؿ الذم فقد البصر بغتة...
ضت ىذه الحالة تأتي إثر صدمة، زعؿ شديد، مصاب مفاجئ فيؿ تعر  -

لشيء كيذا؟ سألو الطبيب، كاضطربت المكاجع في نفسو كجاشت في صدره 
 الشجكف..
صدمة!! زعؿ شديد!! مصاب مفاجئ، بؿ قؿ كميا معان، دكتكر!! قاؿ  -

 العالـ كمو انقمب عمى رأسي دفعة كاحدة...
إذف، ىك ذا السبب، إضافة إلى أف بدانتؾ... لحكمؾ كشحكمؾ ىذه، قاؿ  -

كرشو، كتفيو، صدره المنتفخ بأثداء كأثداء النساء، تجعؿ لديؾ الطبيب كىك يممس 
كامؿ االستعداد لئلصابة بالسكرم... ستة كثبلثيف يكمان ظؿ أبك دياب في 
المستشفى، ال لكي يعالج بصره كيعكد نظره كما كاف مف قبؿ، بؿ إلنزاؿ السكرم 

بط في لجة الحزف المرتفع، كمنعو مف اإلجياز عميو إجيازان تامان. كاف الرجؿ يتخ
تخبطو في ميمو العمى، ككانت الدنيا التي اسكدت في عينيو قد ضاقت حكؿ 
عنقو أنشكطة تكشؾ أف تخنقو.". "خسرت كؿ شيء"، كاف يقكؿ لنفسو كمما خبل 
بنفسو، "فقدت أكالدؾ، نساءؾ، مالؾ، جنى عمرؾ كمو، بؿ فقدت حتى بصرؾ، 

يارجؿ... مت، فما نفع حياة  فماذا بقي لؾ؟ مت... أبا دياب، ذلؾ خير لؾ
 خسرت فييا كؿ شيء؟". 

لكنو لـ يمت، فالمكت ال يأتيؾ عندما تشاء.. كاف الرجؿ قد غدا رىيف 
الظممة كالقير ... لـ يعد يسأؿ عف األمكاؿ المصادرة كاألمبلؾ المحجكزة بؿ بات 

 ىمو كمو: نزؿ السكرم، طمع السكرم، ماذا سيفعؿ بو السكرم؟... 
قد حذره مف أف ذلؾ الكحش الذم يدعكنو السكرم قد يمتيمو  كاف الطبيب

 عضكان عضكان، كلكي ال يفعؿ ذلؾ، اتخذ الطب اإلجراءات: 
حقف أنسكليف، نظاـ حمية، امتناع كامؿ عف الدسـ كالنشكيات، راحة تامة، 

 عزؿ كامؿ عف العالـ الخارجي، عميا تخفض نسبة السكرم...
و ينحؿ كشحكمو تذكب. لـ يكف يرل مع انخفاض تمؾ النسبة، كاف جسم

شيئان، لكنو كاف يحس.. يتممس كجيو، صدره، كرشو، كميا كانت تذبؿ، يشعر بيا 
ذاكية تحت أصابعو، فتتمشى في غياىب عتمتو أقداـ اليأس كتسرم سحائب 

 القنكط. 
اسألي أميرة.. استفسرم... يجب أف أعالج... يجب أف يعكد ناظرام، قاؿ  -
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بخبر إخراجو مف المستشفى: أنا أدفع كؿ ما أممؾ، أدفع كؿ مالي  ليا: كقد جاءتو
 عمى كجو األرض... فقط كي يعكد ناظرام... 

 لكنؾ لـ تعد تممؾ شيئان يا أبي!!  -
 بؿ ىناؾ... في مصارؼ سكيسرا..فرنسا... لي أمكاؿ كثيرة.. -

 لـ ترد أميرة أف تزيد الطيف بمة ىي التي عممت أف الدكلة طمبت مصادرة
 أمكالو حتى في الخارج بتيمة االحتياؿ كالنصب... 

سأسأؿ، أبي، سأستفسر، غمغمت بكثير مف اإلشفاؽ، كاتمة ماتعمـ،  -
 كلسكؼ نعالجؾ ميما كمفنا األمر، فقط ال تيئس... 

كيؼ ال أيئس ككؿ ماحكلي ظبلـ؟آه!! أميرة.. لـ أكف أعرؼ قيمة النكر  -
فيو مف نعـ حتى حمت بي ىذه  حتى فقدت بصرم.. لـ أكف أعرؼ ما أنا

 المصيبة... 
لككنت تعرؼ، لما حمت بؾ ىذه المصيبة... قاؿ أخكه مصباح، كىك يزفر  -

 زفرات الحسرة...
 مصباح.. أنت تؤنبني أـ تشمت بي؟  -
أنا أشمت بؾ!؟.. ال... سيؼ الديف.. ال... أنا عمى أتـ استعداد ألف  -

 كنيا لؾ فتعكد إلى عالـ النكر..أعطيؾ في ىذه المحظة عيني اليمنى يزرع
آه!! مصباح!! أخي!! ىتؼ كىك يتممس أخاه عف قرب ثـ يرتمي بيف  -

 ذراعيو، كـ أخطأت بحقؾ!! كـ ظممتؾ!!
 بؿ قؿ كـ ظممت نفسؾ... -
إذف، كـ ىك عقاب قاسو أنزلو بي ربي!! كـ ىك عقاب فظيع!! لكف تبيف  -

أنزلو بو ربو بعد. كانت غادة الزكجة  بعد ذلؾ أف العقاب القاسي الفظيع لـ يكف قد
 المتبقية لو قد زارتو مرتيف أك ثبلثان، لكف دكف أف تفصح عف شيء.

بكؿ رسمية، كانت تجمس إلى جانب السرير. بكؿ بركد تسألو عف أحكالو، 
صحتو، السكرم، ثـ تنسحب، فابنتيا ستأتي مف المدرسة، كينبغي أف تناـ، أك 

ف تبحث معو في مستقبؿ، أك تسألو عف حاجة.. كانت أىميا سيأتكف إلييا، لـ تك
تبدك مصدكمة، منكمشة، متشنجة، ككاف ذلؾ كمو يخدع أميرة، لعميا المصيبة 
كقعت عمييا فجعمتيا متجمدة كالحجر... ال ىي حزينة كال فرحة، ال يبدك عمى 

 سيماىا غضب كال رضى لكف لـ يخطر بباؿ أميرة أنيا تبيت أمران. 
يب بإخراجو، سألكه "أيف تذىب؟"، إلى بيتي طبعان، أجاب كىك حيف سمح الطب

يفكر بزكجتو الكفية المخمصة غادة، الكحيدة التي لـ تتخؿ عنو.. ركبكا السيارة، 
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تحدثكا حديثان متقطعان، يخيـ عميو الحزف، فأبك دياب ال يفتأ يسأؿ "أيف نحف اآلف"؟ 
، كانت المرة األكلى الت ي يخرج فييا إلى الشارع في أم شارع؟، في أم ركفو

 أعمى، ككاف يشغمو كثيران أف يعرؼ اتجاه الحركة كالمكاف. 
عند الباب رنت أميرة الجرس كعميا مصباح يقؼ خمفيا متأبطان ذراع أخيو. 
دقيقة، دقيقتيف، ثـ طاؿ االنتظار لكف الباب لـ يفتح.. رنت مرة ثانية كمرة ثانية 

الباب...لعميا ليست ىنا... غائبة في مكاف انتظركا... دقائؽ أطكؿ دكف أف يفتح 
ما، قالت أميرة ككأنيا تبحث عف مبرر لغيابيا. كاف األفضؿ أف نتصؿ بيا قبؿ 

 أف نجيء..
 أليس لديؾ مفتاح؟ سألو األخ كىك مايزاؿ يتأبط ذراعو... -
بمى.. كاف معي.. ربما ىك ىنا في حمقة المفاتيح.. رد أبك دياب الذاكم  -

ذاب نصؼ شحمو كلحمو، كىك يتممس جيب سترتو اليمنى ثـ  المنكمش الذم
 اليسرل مخرجان منيا حمقة مفاتيح.

أخذت أميرة الحمقة تجرب مفاتيحيا الكاحد تمك اآلخر لكف عبثان. رنت الجرس 
 مف جديد لكف دكف جدكل... الباب أصـ أبكـ.. كالبيت قفر خاؿ... 

يا اليأس. لكف قبؿ أف ينزلكا لنذىب إلى بيتي، قالت أميرة كقد دب إلى قمب -
 آخر درجة، فتح الباب بقكة لكت رقاب النازليف الثبلثة.... 

أكه!! غادة!! أيف كنت؟ مضى زمف طكيؿ كنحف نرف الجرس، قالت أميرة  -
 كىي تعكد باتجاه الباب الذم فتح. 

 كماذا تريدكف؟ سألت المرأة التي بدا الحقد كالغضب عمى محياىا. -
 المستشفى.. كقد جئنا بو إلى بيتو...أبي خرج مف  -
 بيتو!؟ ردت مقيقية قيقية الفجكر.. أبكؾ لـ يعد لو بيت... -
 ماذا؟ رد األب األعمى كىك فاغر فاه..  -
قمت لؾ... سجؿ أمبلكؾ باسمي.. انقؿ أمبلكؾ إلى اسـ ابنتؾ... لكنؾ  -

بلؾ كال لـ تفعؿ.. تركتيا حتى صادرتيا الدكلة، فأصبحنا نحف كأنت ببل أم
 أمكاؿ...
 لكف مايزاؿ البيت لنا... -
 ىذا البيت لي أنا... أما أنت فميس لؾ شيء...  -
 لكنؾ امرأتي... -
كنت امرأتؾ.. أما اآلف فماذا أفعؿ بؾ؟! أعمى، فقير، مريض، رمة مف  -

 عظاـ....ال....ال... العصمة بيدم... اذىب أنت طالؽ...
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لباب.. حائريف، مذىكليف، ظمكا ىنيية كصعؽ الثبلثة... كقد صفقت خمفيا ا 
 مف الزمف ال يعرفكف مايفعمكف... أخيران ىتؼ أبك دياب: 

ىك ذا العقاب الحقيقي.. أطرد مف بيتي!؟ رباه!! كـ أخطأت إذف!؟  كـ  -
 ىك ذنبي عظيـ!؟ 

ال عميؾ أبي، قالت أميرة تيكف عميو، فيما كانت الدمكع تنيمر عمى  -
 تي...خدييا، ىمـ نذىب إلى بي

-  ...  بؿ اذىب إلى بيتي أنا، قاؿ مصباح الذم كاف يتفطر قمبو أسىن
ال... أخي.. ال.. أميرة.... رد أبك دياب أخيران كىك يمسح عف خده دمعة  -

 نزلت رغمان عنو، ال ىنا كال ىناؾ...
 أيف إذف؟ سألتو ابنتو بتعجب كحيرة. -
لبعيد كاألعمى، أنا ىـ يريدكف أخذم إلى السجف.. قاؿ كىك يشير إلى ا -

 أعمـ ذلؾ... خذكني إليو منذ اآلف....
لكأننا نذىب إلى السجف بمشيئتنا!! رد مصباح كىك يمكح برأسو، ال... أبا  -

 دياب.... ال.... السجف كالمكت، رغمان عنا نذىب إليو كليس بإرادتنا... 
ميرة إف آه!! تنيد األعمى بحرقة شديدة، ليتنا نذىب إليو اآلف! كلـ تدر أ -

 كاف أبكىا يقصد السجف أـ المكت... 
 ال.. أبي، ال تقؿ ذلؾ.. انتفضت مترجية... ال تقنط.. أرجكؾ..  -
: عمينا أف  - ...كال تنسى أجؿ، التقنط أبا دياب.. ثنى مصباح بنبرة مف لـك

 نظؿ رجاالن ميما اشتدت المصائب، فقؿ أيف نأخذؾ؛ إلى بيتي أـ إلى بيت أميرة؟ 
يتي األكؿ، قاؿ الميدد بالسجف، الخارج مف المستشفى، الفاقد بؿ إلى ب -

أمكالو كأمبلكو، بمزيج مف ثقة كحزف عميؽ، ثـ أردؼ بتككيد أكثر: إلى أـ 
 دياب... 

لحظة مف الزمف تسمرت قدما األخ مف جية كاالبنة مف جية ثانية، لكف 
ثـ باألعمى أحدان منيما لـ ينبس بحرؼ... كاف كاحدىما يقمب النظر باآلخر، 

الذم ينتظر أف يقكداه إلى مأكل ال يمفظو كما لفظو ىذا المأكل. كانت أـ دياب قد 
زارت طميقيا مرة كاحدة في المستشفى، ككانت ابنتيا قد رأتيا تمسح دمكعيا أكثر 

 مف مرة..
أجؿ.. ذلؾ ىك الحؿ.. ىتفت أميرة كقد كقع االقتراح مف نفسيا مكقعان  -

لى السيارة، كفي رأس كؿ منيـ رحى تدكر كتدكر، طاحنة حسنان، ثـ أسرعا بو إ
 أكداسان مف األسئمة كاالستفسارات، االحتجاجات ك االعتراضات..
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رنت أميرة الجرس، كلمتك فتحت األـ الباب.. لكأنما كانت باالنتظار. ذابمة 
كزكجيا، مشفقة كسمفيا، حزينة كابنتيا.. تسمرت لحظة مف الزمف، متنقمة 

 ف القادميف الثبلثة... بناظرييا بي
أىبلن كسيبلن بؾ في بيتؾ!! نطقت أخيران بمساف حائر ال يدرم مف أيف  -

 جاءه النطؽ، فتنفس سيؼ الديف الصعداء. 
كنتي أعمـ أنؾ امرأة أصيمة ال تعمؿ إال بأصميا، حرة كريمة ال يخيب  -

الكريمة، يريد رجاء فييا، غمغـ الرجؿ كىك يمد عنقو كيده، بحثان عف المرأة الحرة 
االقتراب منيا كالبحث عف يدىا، ربما كي يمثميا شاكران، لكف المرأة كانت قد 
تراجعت مفسحة ليـ في الطريؽ، كعبارة كاحدة تمؼ دماغيا كزكبعة صيؼ. "ليتؾ 

 عرفت قيمة ىذه الحرة الكريمة". 
قكلي شيئان.. تكممي.. باهلل عميؾ.. ألح األعمى كىك يرتعش مف رأسو إلى  -

 أخمص قدميو... 
 ليتنا لـ نحظى بميمة القدر!! أجابت المرأة الحزينة المشفقة... -
ليػػ...تػػ...نػػػػػػ...ػػػا.... تردد الصدل مؿء األبصار كاألسماع مكجة إثر  -

 أخرل ككأنيا أصداء ترددىا الجدراف..
بخطا بطيئة صامتة، تقدمت األـ الركب، كبسيما متجيمة حزينة سار الكؿ 

الغرفة القصية مف البيت، حيث كاف أبك دياب ينتبذ حيف بدأ رحمة الماؿ إلى 
 كالنساء... 

دكنما كممة، دكنما التفاتة، فتحت األـ الباب مشيرة بالدخكؿ.. كدكنما كممة، 
دكنما التفاتة دخؿ األخ بأخيو مف جانب كاالبنة مف جانب آخر، يحمبلف الجسد 

 كاه األخير...الضعيؼ ككأنما يحمبلف جثمانان إلى مث
 8991ربيع -دمشق 
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 هذا الكتاب 
 

رواٌة اجتماعٌة سٌاسٌة اقتصادٌة تعالج قضاٌا التغٌٌر 
االقتصادي فً سورٌا وما جرَّ من ظهور طبقة طفٌلٌة تعمل فً 
السمسرة وسٌطرتها على مقدرات الوطن وهبوط طبقة المثقفٌن 

 وانهٌارها.

ة امتألت الرواٌة بحوادث وشخصٌات شحنت الرواٌة بالحرك
 واالنفعال والتنوع والحٌاة عبر بناء روائً متٌن ومشوق. 
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