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عام ر مر   وقبل

كان جيوب الغرفة ذهابا وإيابا يا ،جيئهامبي نفسه منولكنها كعاد 
رت، نظر لساعته وزفر مث فَتأخركملطلة على ه للنافذة ا يده وتوج

ا شارد هل وافقوا على إجراء :ل بقلقءا يتساساحة اجلامعة ووقف 
  التجربة؟

نه هذه املرة متىن أن يكون إف، "رمبا"لى الرغم من عشقه لـوع
اموقفهم حامس.  

  .شك قرر التأكيد لنفسه بثقةالوقبل أن يتالعب به 

ا، يعرفون الرجل أنت عارف أبو العزم وهم يعرفون ذلك جيد
مبدأه ليفتح معها فضاء االحتماالت على " رمبا"ملا جعل من اذي لطال

  . يف تنفيذهامصراعيه لكل فكرة يتردد أي عاٍمل

ما كانت أحالم البشر، وما كان هو ليهاجر منذ " رمبا"فلوال 
ا كل شيء خلف ظهره ليدرس الطب اإلحيائي عشرين سنة تاركً

   .ري جمرى حياة البشروعلوم الربجمة العقلية ويصنع جهازه الذي سيغ
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 وصلت إمييلي، صوا احلاد انتشله من أحالمه اليت كان اأخريو
هما لتخربه بربود اجتماعينسجها عن جناحه وغناه، ومبكتبها كان 

اإلجنليز أن حبثه وجتربته قد مت رفضهما، سعى للمناقشة لكنها 
   :حسمت األمر بصيغة قاطعة

ضف إىل ذلك أن القوانني أا جمرد نظرية مبنية على افتراض، إ"
  ."لن تسمح لك بالتالعب بعقول البشر

 ال اا ومبكتبة الكلية انزوى، شاردع عن اجلدال وغادر حانقًترفَّ
  :يدري من أين البداية حىت أتاه مهس آدم يقطع عليه شروده

  . ما أكثر العاديني يا عارف-
   . رمبا-

قاهلا بضيق وقد بدا مشوفرد آدم بثقة،اش  :  
  .مبا هنا ليس مكامر -
  . حمتمل-
  . حاول وستجدهم-

 أهي :متسائلًا عارف ابتسامته استوقفت وقد النظرات تبادال وعندها
 السبب عن النظر وبغض املساعدة؟ يعرض أنه أم اازفة على حلثه

  .التجربة تنجح" رمبا"بـ أمره حسم قد أنه يكفيه
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  ."نفسك تكون أن"
  ."أنت من تعرف أن"
  ."احلقيقية ذاتك تدرك أن"

 كُِتب كتاب مقدمة أو تدريبة، لدورة اعنوان تكون قد كلمات
  :غالفه على

   ."ريةالبش تاريخ يف امبيع األكثر اهلري"

 هي تكون أن قرر التغيري كلمات براقة هي كم يدرك وألنه
 ارقًطُ مثة وبأن هني، األحالم حتقيق بأن البشر إقناع أسهل فما مدخله،
 مجيعهم بل وحسب يصدقوا لن وعندها لتعب حتتاج ال بسيطة

  .منطقي غري بدا لو حىت مسامعهم على لقىي ما نسينفذو

 لعودته التخطيط يف قضاه عام مانصر بعدما للقاهرة عارف عاد
 وقفصني أغراضه احاملً القاهرة، مطار وصل ومبهرة، استثنائية لتكون
  ."قرد "قفص وبكل

 إال أنه قد بدل يف صورته فحىت ،ليبدو كمشهد من أحد األفالم
بيده ميسك مل فهوا من بريطانيا لو كان عائد" pipe "ومل ،يدخنه 
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 بداية يف ارجلً بدا بل والعربية، ةاإلجنليزي بني ما بكلمات يتحدث
  .بامتياز مصرية ومالحمه عمره من اخلمسني

  .فندم يا مصر نورت -
: عتاب وعندها سفره جبواز يده عارف دم وقد املطار ضابط قاهلا

  ؟بروفيسور حضرتك -
   .أيوه -
 ؟قرود دي ؟دي معاك اللي اللعب يهوإ -

 صناعة: بتأكيد بقَّوع لزميله الضابط نظر عارف يرد أن وقبل
 جايبة واحدة كانت امبارح ولأ اتطورت، كله العامل يف طفالاأل لعب
   .وربنا هأ احلقيقة، عن متفرقهاش أخي يا خيايل شيء قطة، معها

  : بسؤاله لعارف بادر مث
  ؟برميوت وال بزمبلك ودول -

  : أجابه ساخرة بابتسامة
 ما لوأو يتنطط، القرد تصقف بالتصقيف بيشتغلوا دول ال -
   .تنطيط يبطل تصقيف تبطل

  : بانبهار جابةاإل وجاءته
   .نتفرج تسمحلنا طيب ممكن، مش ال -

   .التمتمة بعدها وعلت قفز، والقرد معا صقفوا حدث، ما وهذا
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 فاكرهم كنت األول يف أنا أخي، يا حاجات عليهم دول الغرب"
  ."هنا ملني جايبهم حضرتك ودول حقيقيني،

  .برضو رودق أصلهم أخيت لوالد -

 سعيد وأنا واهللا مصر نورت حضرتك ال خيلي، ربنا اهللا شاء ما -
   .حضرتك شوفت إين

  : رجاه رحيله وقبل

  .القرد مع سيلفي بصورة بس تسمحلنا طيب -

 لتبدأ بعدها وغادر ،عارف أوراق أُيت مث ،وافق وبالتأكيد
  :احدةو مجلة حديثهم حمور ،والمز هامز بني ما حوله فاجلميع التمتمة،

  ."القرود شوفت"

 العاديني، عن حبثه يبدأ أن هو اآلن يرجوه ما فكل يبايل، لن لكنه
  !سيجدهم؟ هل يشغله واحد وسؤال

***  

ا، يريد أن يبدل هو كماليني حيلم، وأحالمه ليست معضلة أبد
حالة شقته من إجيار جديد لتمليك حىت ال يكون حتت رمحة مالكها، 

 ا وهامش، من الديونا خاليابأحشائها غدأن يضمن لزوجته وما حتمل 
ال بأس به من الرفاهية، لعل محاته املصون ترضى عنه ذات يوم، تلك 
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جازته كعادة كل إمنذ ساعات بعدما أفسدت عليه يوم  رحلت اليت
  .ة حلملهاخريمجعة تأيت فيها لبيته لتساعد ابنتها كوا بالشهور األ

ا غرفة مكتبه، دون امسه جماز بغرفة صغرية مبرتله يسميها ىانزو
   "اخر خطاب كتبه والذي سيقوم بإرساله غدآ على بابتسامة ساخرة

  "السعد أبو سعيد مسعود"

ا بالسفر؟فهل سيتحقق حلمه يوم  

    !رمبا

 شركة أي من رد يصله مل أنه ليتأكد اإللكتروين بريده فتح
 نفسه ىومن ،ابريدي إرساله رقر الذي للخطاب نظر مث فزفر ،راسلها

 فقام لينام، ونادته التلفاز درة أغلقت الطرق، بأي حلمه يتحقق أن
 يطالع رأسه أسفل يديه كلتا اضعاو دمتد وقد وجاورها تثاءب بعدما
 الرجاء فرط من أمنية للذة امستسلم مبتسم، بشرود الغرفة سقف
، مستيقظة لتاز ام أا فظن نومها يف زوجته تقلبت غالية، باتت

  : بشوق ليسأهلا فالتفت

   ؟حبيبيت يا ِتمن أنِت -

 قصد، دون صفعته وقد أخرى مرة تتقلب وهي يدها من جاءه والرد
 ،بالنوم مستغرقة بالفعل كانت أا إال غيظه فرط من يردها كاد صفعة
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 منها الرد ليكون ،الزواج يلعن وهو ظهره يوليها أن إال ميلك فلم
  : عندها ويزعق ليقف اأرض معها فسقط باغتته ركلة

  !ريب يا دي العيشة يهإ ده بترفصي، وكمان -

 ليلته، من تبقى ما مالين امالذً الصالون أريكة اختاذ إال ميلك ومل
 من لةطوم وحماضرة حزا يعين لدرة تصرف أي على فاالعتراض

 زوجته اوخصوص الراحة من جبو تنعم أن بد ال احلامل بأن محاته
  .نسي لو له والويل وأمهمابت احاملً كوا

 عاد ما الذي لزوجها أسى، بفرط العتاب منها كان الصباح ويف
 أي على بتدور، أخرا دي الريسبشن، يف نامي: البداية هي وها حيبها

  .عين تبعد عشان فرصة

 يريد هو سفره، فكرة من الضيق إظهار كان احلقيقي ومقصدها
  .راضية ببساطة وهي اظروفهم حتسني يريد هو تريدها، ال وهي الغربة

 بكلمات تتربم ظلت بل الفطور، وضعت بعدما تصمت ومل
  : امعترض الرد عليه لتفرض والفراق والغربة السفر لعن مفادها

   ؟عيشتناِك عجبا يعين -

  ؟غرينا من أحسن حناإ -

 بتفكر وال طموح معندهاش اللي يبة،ااخل الناس كالم ده هوأ -
   .شغلي أروح وعايز زهقت أنا نعشا بقى وكفاية لبكرة،
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 حسم بعدما رحل مث صمت يف فطوره وتناول هندامه أكمل
 خضم يف جبسده يرمتي حني باملترو يتالقاه ما يكفيه ببتره، النقاش
 مرتني هذا حدث قد يكن مل إذا نظارته تتهشم تكاد البشري، التالحم

  ."فكرة على فاضي قدام ،أستاذ يا سكة "أمنية وبني، قبل من
أشغال عندنا كلنا ما مجاعة، يا بعض نساعي ما"بـ امرور".  
 حمياه على تطوف املعدنية، األعمدة أحد على جسده يسند
 جنت مالبسه لكن هحذاؤ اتسخ لنفسه، ينظر وهو أسى ابتسامة
  .سليمة تزال ال اهللا وبفضل ونظارته

***  
  :زوجته تنعته كما الرجا خلايب مسعود ومن

  "الصبور بدع رمسي الشكور عبد"
 تريد وكأا امسه املتميزة باحلضانة املدرسة رددت بنفور
 عن جتب مل اليتو كرتي وابنته رنا زوجته اسم من مستغربة السخرية،

 املقابلة لتنتهي اإلجنليزية باللغة مسامعها على طرحتها اليت أسئلتها
  ."الفاشلة "البنتها احلضانة برفض رنا هلا سعت اليت

 بالفيس حساا على تكتب لن عقب، على اأسر اليوم فينقلب
 عبد وبالتأكيد أصحاا، كبقية منتسوري حبضانة ابنتها أن بوك

 أمام جنليزيةباإل يتحدثا بأن اقتراحها رفض كونه السبب هو الشكور
   :بطالقة تتحدثها كي ابنتهما
  ."نعم"
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  : يكمل وهو مالبسه يشق وكاد ا هتف

   .النجاح درجة فيه يبجب كنت ده اهللا اتقي شيخة يا -

  :فردت غضبها زاد

 .fluent زمانك كان كالمي لومسعت أنت ما -

 تدارك رقر لكنه ،باحلرج فشعر الكلمة معىن يعرف يكن ومل
  : بثقة والرد املوقف

   .نفسه على دي زي حاجة يقبل اللي الراجل أنا مش -

 من األرض يف ىاليسر قدمها تضرب وهي فزفرت ميزح ظنته
 بأسى تنهد مث السرير طرف على جلس الغرفة، له تركت مث الغيظ
  برضاها؟ يوما حلمه سيتحقق هل ،وشرد

  !رمبا

 على اللعنة لكن يستطيع ما كل لبيته ليوفر جهده قصار يبذل هو
 على يقدر ال هو هذا ورغم الشهر، نصف قبل ينقضي الذي راتبه
 من امصروفا تقترب تكاد حلضانة ابنته دخول ورفض خاطرها كسر
  .إحلاحها أمام حيلة ميلك ال لكنه أكثر أو راتبه نصف

  ."رنا يا ِكيهدي ربنا"
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 اليوم صباح مع لكن الفكرة عن عدوهلا نفسه ميني وهو ا متتم
 علبة جبوار" كرواسان كيس "بها طبقً أعدت وقد ا أتفاج التاىل
 بطل السبب عرف وإذا خده، على دافئة قبلة وضعت مث ،عصري

 أقل مصروفاا: عددت وقد أكثر مبميزات أخرى حضانة العجب؛
  شيكو يا يهإ قلت مستوى، أعلى على ومدرسني قبلها اللي من بكتري
  .وربنا تعب شيكو -

 زفر، بسيارته هو بينما أثره فقد قد دالهلا أن خرج حني هلا وبدا
 واحدة ملرة ولو صادقة بعني تنظر أمل يدري، ال نفسها تظن من

 اليت تلك والده، عن ورثها اليت 128 الـ لسيارم إلمكانيام،
 فأخرج ،"كركرت "اثاني فعلتها قد هي وها متشي، منها أكثر تكركر

 بس، زقة: مصري مواطن بعشم املارة بأحد وهتف، النافذة من رأسه
  .معلش

 مل الصبح، ع ناقصاك هي أخي يا: جبملة امرور املباالة انعدام وبني
   :مرتله بواب على فنادى ادب الشكور عبد جيد

   .معايا يدكإ لؤي يا معلش -
 جيزم يكاد اليت سيارته ليدفع أسنانه بني جلبابه اواضع إليه اجتهف 

 أدمنت أا جيزم يكاد هو بينما الثانية، العاملية احلرب خملفات من أا
  .البرتين ال الدفع بقوة السري
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***  
 طفحت فقد خمتلف، صباح بدا وقد احللمية شوارع أحد إىل
 من ليتمكنوا الطوب من قطع رص إال األهايل ميلك فلم اليلً ااري
  .ياهامل لتفادي فوقها الوثب مقررا ساقيه عن مشر عندها فوقها، السري
  ؟إمساعيل عم يفعلها فهل"

 يده من اخلبز أرغفة فسقطت قدمه انزلقت أن لوال وكاد
  .اجلرجري بائعة هتاف وتعاىل عصاه وسقطت

  ."ااري يف وقع جدك احلق بشري يا"
فركض محوله وقفوا مبن يزعق جده ليجد اسرع :  

  .عدل يرصه الطوب يرص اللي مش امي، يا طوب رصة دي -
 كعادته فجده ملرتله، اعائد ليبعده بعصاه وكزه لكنه إلسناده سعى

 إن وما هو، كما يزال ال أنه ويصر الزمن خطه مبا االعتراف يأىب
 الفطور جيلب أن أصر ،ابنته وبني بينه الشجار احتدم حىت صلو

   .للتهدئة ايساع باملنتصف كالعادة بشري ووقف اخلبز، فأتلف
 بغرفته جده انزوى وبالنهاية ،اعنادمه مع قط  حيلة ميلك مل لكنه

امقرر   
  ."يفطر لن"



 
22

 خبز جللب للفرن هو اجته لوالدته بشري من عتاب نظرة وبعد
 مث الفطور صينية أعد عاد، مث ااور والطعمية الفول حمل إىل مث بديل،
  : وهتف الباب طرق

  .هفطر ما فطرت ما لو إمساعيل حاج يا واهللا -

 ابتسم وعندها ليسترضيه جبهته فقبل جده رضخ مجلته وأمام
  : وسأل إمساعيل

  ؟طعمية جيبت -

  .املخلل ومنسيتش وحمشية سخنة -

  .شغلك تروح تلحق نعشا ناكل خلينا اقعد طيب -

 موقف على أخريالت الثمن كان لو حىت األهم، بالتأكيد ِرضاه
  .توقعه ما وإجياد امليكروباصات

  ."ميكروباصات مفيش"

 أجرة أو املسافة نصف فإما التوقعات، أسوأ طياا بني حتمل مجلة 
 ميلك ال فهو وانتظر ،ساسباأل ميكروباص أتى إن هذا ،مضاعفة
  : سائقه وهتف واحد أتى حىت أخرى خيارات

  .وات يا جنية مخسة بقت األجرة -
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 بغض لوظيفتك، ستصل طريقه عن مقعد بالنهاية أحد، يعترض ومل
 وسط ةخرياأل باألريكة احنشر فقد هو أما جلستك، شكل عن النظر
  .وامرأة رجل
 وهنا املستغل السائق على دعاء أا منها ففُهم اهلمهمة وتعالت 

  :أحدهم اعترض
  .األول نرتل أما استنوا عليه، متدعوش جدعان يا -
  !"األخالق ونعم"
 حني تأكدت أا بل حوله دار ما لكل األدق الوصف هي 

 فئة من واحدة نقدية ورقة إال مبحفظته حيمل ال أنه بشري اكتشف
   .غريها حيمل وال اجنيه مسنياخل

 ال ألنه الزاعق بالسائق ابتداًء تباعا التعليقات بعدها من لتأتيه
  .وتعليقام بالركاب امرور، فكة ميلك
 معاه اللي كل شكله - كشك أي من تفك قادر مكنتش"

  ."عم يا عليك حينن اهللا - وميات مخسينات
   .غريها معايا ما وربنا -

   فجأة العربة يوقف أن السائق على وفرض اجلميع انتشل وصوت
  ؟"أسطى يا فاضي"
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  .اتفضلي آنسة يا طبعا -

 يتابعون لدقائق الصمت وساد اجنيه اخلمسني أمر اجلميع ىوتناس
 األرض انشقت لو متىن حىت بشري حملها إن ما اليت اآلنسة فيها

  ....و العمل يف زميلته صبا، إا ريب رمحاك وابتلعته،

 هنا، يكون ا جيمعه موقف وأول صمت يف يتابعها أشهر ستة
 هيات لكن بوجوده، هايشعر لن نيته ويف أكثر مقعده يف انكمش
 وأعطاها صبا باجتاه نظر مث، أجرته يدفع مل ماما د نزوله قرر فالسائق

 قسم مسؤول بشري أنه لتكتشف االلتفاتة وحانت ،لتعطيه إياها نقوده
 هتفت حىت للرتول ويتجه النقود ليتناول يده مد إن وما احلسابات،

  : هي

   .أسطى يا عندي األجرة -

 ادوم يتفادى الذي املرتبك ذلك بالتأكيد، تهعرف عنه؟ نيابة أتدفع
 انكمش بالعرق، وجهه تصبب يف يغرق يكاد نظر ولو لوجهها النظر
  املنتظر؟ املوقف هو أهذا األسى، ببالغ وشعر أكثر

  أبعد كل هذا من املمكن أن يتحقق حلمه وتكون زوجته؟

  !"رمبا؟"
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 اهلمهمات بينما شكرها دون الصمت آثر أنه حد إىل صدم
 يلتفت أن أمامه جلس من على فرض الذي للحد حوله من عادت

  ."أخي يا أنا كنت ريتين يا "يهتف يكاد حاله ولسان إليه
***  

   يكبر؟ مىت
  .ارجلً ابنها برؤية نفسها تمين أم كل تسأله سؤال

  ا؟طفلً تصرفاته بكل هلا يبدو الرجل هذا كان لو ماذا لكن 
 استيقظ وعندما جازته،إ يومب كعادته املغرب حىت نام باألمس

 بلنب اشاي وتناول املقهى على أصدقائه برفقة خرج مث بلنب، اشاي طلب
 بكوب يومه أى بعدما معها احلديث وتفادى مساء وجوارها عاد مث

 على أغدق وقد املرآة أمام هندامه ينهي اآلن هو وها ،بلنب شاي
 املعتاد فطوره اولليتن ليجاورها انطلق مث العطر زجاجة نصف مالبسه

برضو: بضيق هتافها عال وعندها ،بالسمسم اوبقسماطً باللنب اشاي 
  .عيسوي يا هتسقي

 يغمض وهو بتلذذ، اللني البقسماط التهام واصل تعقيب ودون
 أتراها شفتيه، تعلو واالبتسامة ،يأكل ملا اشتهائه مدى عن ليعرب عينيه

 الذي األمس رحوا ذات تعيد وراحت تفعل لن! وتتركه؟ تصمت
  : سائلة منه رب
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   ؟عماد كلمت -

  : وهتف يده من البقسماط وضع مث بشدة زفر

 فيه نتكلم ممكن موضوع مفيش ار ليل هو  واهللا حرام ماما يا -
  ؟جوازي غري

  : بتوعقَّ بضيق شفتيها لوت

 بنت مع ميعاد حيددلك عشان هتكلمه قلت اللي أنت مش -
  .خالته

  : بفأجا يرحيها أن قرر مث زفر

 معاهم حيددلنا هاكلمه الشغل وصلأ ما أول ماما، يا حاضر -
   ؟كده حلو ميعاد،

  : بالدعاء يدها رفعت مث برضا ابتسمت

  .بقى منك واخلص ينفع دي املرة املوضوع رب يا -

  .عيسوي أم يا رب يا -

 مفاتيحه وسحب واحدة دفعة وشربه كوبه بالتقاط وأسرع
  .زواجه أمر مشرية تتناسى أن نفسه ميني وهو باخلروج وأسرع

  فهل سيتحقق حلمه بأن تتركه وشأنه؟

  !"رمبا؟"
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 شركته، مقر أمام توقف حىت وانطلق البخارية دراجته ركب
 كان وما لبتمه متشي صبا ملح القاهرة، بتوقيت اصباح الثامنة كانت

 امقرر عيناه فلمعت خلفها من آتيا بشري ملح عندما إال ليستوقفه هذا
 فاقترب ا، امعجب كونه السفسطة دائم املتحذلق ذلك ضجر يثري أن

 ،التلكؤ مفاده حوار أي فتح خلف وسعى البناية مدخل عند منها
 بشري على تفرض باردة ابتسامة فيمنحه جبوارمها بشري مير أن املهم

 اخجولً وكونه الفوضوي، العابث املزعج ذلك من بالغضب الشعور
  .ماهل املصعد اتاركً الدرج صعد

 إىل وأسرع سيارته ركن وصل، معاناة فبعد الشكور عبد أما
 الفول سندوتشات - املعتاد فطوره ليشتري شلتوت عم عربة

 املهندس بذلك يرتطم كاد الشركة، باجتاه وأسرع - واملخلل
  .أحد على اأبد السالم يلقي ال الذي املتغطرس

 ال حىت مبعجزة نفسه كمتالَ أنه عندها مسعود استشعره وما
 حيمله الذي هذا كيس أي الشكور، عبد املسمى التاِفه ذلك يصفع
 بعضهما بادال املترو، من بأعجوبة جنت اليت مالبسه به يلطخ وكاد

 إىل منهما واحد كل اجته بينما املصعد محلهما حني الصمت البعض
 ما كل ليس لكن  بالعمل، تكالمش دون  يومه مرور امتمني مكتبه،
 رنني عال حني البداية كانت الشكور عبد ومبكتب يدركه ءاملر يتمناه



 
28

 حنن العقاري، واالستثمار لالنشاءات الفريوز شركة: فأجاب اهلاتف
  .مميزون ولكننا متفردين لسنا حبياتك، الفرق نصنع من

  .اتنيل شيخ يا -

  : يهتف وهو ريقه وابتلع قامته انتصبت

  .اخلري صباح هامن فريوز -

 يا مكتيب على افور تعاليل خري يعرف عرفكمي اللي هو خري، -
   .اتفضل ،أستاذ

 اجلميع إبالغ منها تطلب سكرتريا صبا هاتفت مث اخلط أغلقت
  .دقائق عشر خالل مبكتبها ااجتماع هناك بأن

  : م هتافها تعاىل حىت وااجتمع إن وما

 قُرب تكلفتها للمشروع دعاية أساتذة، يا استهتار امسه ده -
 أخطاء، فيها أالقي الدعاية برشورات أراجع اآلخر ويف هيجن املليون

   .حيصل ده زايإ

 فريوز عادت خري، على اليوم مير لن البعض، ببعضهم حدقوا
 فرصة دون بتوبيخه، وقامت منهم واحد لواحد نظرت لزعيقها
 عن للبحث الدعوة حىت أو اخلطأ أين تفهم أو األمر لشرح واحدة

 : حمذرة كالمها وأت الغضب طاقة فرغت أا يكفيها السبب،
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 باهللا قسمأ لكن فيكم واحد لكل خصم أيام بتالت هكتفي أنا -
 أقولكم إين النتيجة هتكون تانية مرة دي الغلطة اتكررت لو

  .مفهوم بالسالمة،
 أقل، راتب على حصوله معىن يفهم لن الذي هو ومن بالطبع

  .الذنب صاحب يكن مل ألنه باحلنق شعوره بالغ ذلك إىل امضافً
 خلفه مكتبه باب يصفع وهو بالضبط مسعود استشعره ما وهذا

  : حبنق اهاتفً ملكتبه املقابل املقعد بقدمه يركل مث
   .قرفه أشيل اللي وأنا يغلط يتنيل ده الشكور عبد امسه اللي -

 أا تصدق ومل درة من بوقته يكن مل هاتف رنني بلة الطني زاد وما
   :برباءة سألت ألا طفق كلماته ىحدبإ صفعت

  ."بامية وال مسقعة"
 األسى، ببالغ ملكتبه املقابل املقعد على فارمتى الشكور عبد أما

 ،التسويق قسم مسؤول واحلجة ،حدث عما املسؤولية سيحملونه
 هو أليس ،يعتمدها أن قبل النهائية املراجعة عن املسؤول من ولكن
 هو به، يشعر من جيد نل وكالعادة ؟الفوضوي واآلخر املتغطرس ذلك

 فهي ؟رنا أين وبالنهاية ،غريه أخطأ لو حىت ويوبخ املال ليجلب حيترق
   .يتكبده ما ايوم يعِنها مل

 آماله حتطمت بعدما األمهية ما لكن ؟اخلطأ أين ،مبكتبه يئن وبشري
  ؟حدث ما كل إثر على
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  ."أوله من باين يوم هو "
  .حدث ما كل ىعل عيان شاهد كانت صبا أن سوأواأل 
 هاتفه رنني بقدر شيء من بالغيظ يشعر عيسوي يكن مل وبالنهاية 

 رسالة له وأرسلت تستسلم فلم ،والدته جييب أال فقرر ،املتواصل
  :مفادها
  ."عماد كلمت "
عاهاتفً الغيظ فرط من يده كف ض :  
   .تشليين ملا إال هترتاحي ما واهللا -
  ."عليك يعدي هلقُلت أنا السكة يف جايلك عماد طيب"

 أد ولن ليك،ا خبانة حمالة ال وِضع لقد أكدت، أخرى رسالة
  .املأذون جبوار برؤيته إال مشرية

  عاديون؟
  !رمبا؟

  مميزون؟
  !احتمال؟

 تئن سؤال جبوار األحالم بعض ميلكون بشر، املطاف بنهاية لكنهم
  حتقيقها؟ من سيتمكنون مىت عقوهلم، به

***  
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   ."القرود شوفت"

   ."حقيقيني بيقولوا"

   ."أطفال لعب ال ال"

 قرود، أبو للدكتور يوتيوب على رفعته أنا فيديو ده شباب يا"
  ."ممتعة مشاهدة

 أال..أونا أال ،تويتات تويتات تويتات بوستات، بوستات بوستات
  .يتر أال...دوي

  !املزاد بدأ قد ها

  .عارف يءجم على األول األسبوع ومر

***  

  :الردود انتظرت مث منشورها كتبت األدبيةات اموع بأحد

 غصب اجتوزها أو البطلة اغتصب البطل فيها يكون رواية عايزة"
  ."بليز بسرعة بعض، حبوا خرواآل
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 الساخنة، الشوكوال املفضل مشروا أعدت للمطبخ، اجتهت مث
 فرحت لغرفتها، عادت مث شوكوالتة، ولوح املعجنات من وقطعة

 قبل، من قرأا تكن مل لروايات بالتعليقات حتميل روابط وجدت حني
 مث الشوكوالتة تقضم وهي بالقراءة امكت مث لهايبتحم قامت
   :تتنهد وتارة تارة تبتسم مث املشروب حتتسي

  ."هييييييييح"

 الذين أولئك يشبه فارس املشهد، يتصدر حلم وطيف تكمل،و
 أحالمها، فارس يف جتدها أن تتمىن بسيطة مواصفات عنهم، تقرأ

 وحكيم عصيب وصلد ناعم ،وراٍق غيور وأشقر أمسر مؤدب وسيم
  ."بأهله وبار متدين ملتزم ، بنات وبتاع وجريء وقح

 اليقني تلكمت هي هذا رغم لكن زحل من لرجل أروع، وال توليفة
  .دفةاصم ولو األرض على واحدا جتد قد بأا

  ."أخرى مرة هيييييح"
 وتنهيدة ابتسامة مث ،"الشحتفة "حد يصل قد وبكاء دموع مث

   :بسؤال وشرود
  ؟احلب ستجد مىت

 كسكرترية عملها أن تظن كانت بعد، احلظ حيالفها مل وملاذا
 ورث قد الذي اجحالن الوسيم األعمال رجل ستقابل البداية، سيكون
 فريوز، أمام نفسها وجدت حني صدمت لكنها والده، عن شركته
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 املستوى، دون والباقني متزوج بعضهم ا،جد عاديني موظفني وعدة
  .منهم أيّ نظرها يلفت ومل

 ابنته على خيشى أب هم صدره فوق وحيمل يعلم ووالدها
 تركب أال منها يطلب أن عليه فرض حد إىل تغريوا فالناس وبشدة،

  .مبفردها سيارة تقود أو أجرة سيارة
 قطع دون عليها باالطمئنان فاكتفى عودته تستشعر ومل ملرتله عاد

 ذلك يتذكر بدوره، اشارد سريره على ومتدد لغرفته واجته شرودها،
  .احلسرة قلبه ويعتلي أيام عدة منذ أتى الذي العريس
  .شاعر -
  .بالظبط يهبإ شاعر -
  .شغلي ده إن أقصد ال -

 امتمتم شفتيه ولوى والدها زفر بينما امبتسم صبا بعدها وطالع
  ."وجمايبه الفيس أخرة أدي "نفسه يف

  : ليكمل العريس عاد مث
  .حضرتك تعجب أمتىن كده حاجة كاتب كنت حىت أنا -

 وبدأ والدها باغت وقد االبتسامة وزادت ورقة بنطاله من وأخرج
  .يقرأها
  ."صبا يا صبا يا صبا يا صبا صبا صبا"
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  : وأكمل عاد مث تنحنح والدها صدمة وأمام
 عايز عايزك، أنا تعايل خدي صبا، يا تعايل صبا، يا صبا صبا -
 يا القلب ودق صبا يا احلب أنِت واهللا، بس اتنني كلمتني، أقولك
 يا تعايل صبا يا صبا الفل، وزي الكل بعض مش الكل وكل صبا،
  ."صبا

 واتسعت صبا صفقت هل ه،رآ مما بل مسعه مما ال واندهش
  : وخجلت ابتسامتها

  .رائع أوستاذ، يا عليك اهللا -
  .اجد متشكر -

 بل رفض نفسه قرارة ويف سيفكر، بأنه منه بوعد املقابلة وانتهت
 وهذا كنفه يف عليها يطمئن ارجلً البنته يريد احزين بغرفته وانزوى

  ؟ميلك ماذا ... -ال
   .الفيس ع كتري فلورز عنده -

  : حنق يف فهتف لوالدها، امتيازاته تشرح وهي قالتها
  .عليكم هيصرفوا اللي دول والفلورز -
  .هو له مبيعات وأعلى السوق، مغرقة وأشعاره كتبه ده بابا يا -
  .شعر كان ده االستهبال هو -
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  .خواطر اعتربها -
  .صبا يا مشكلتك دي هي -

 القرار أراحه ،سترفضه أا أخربته حني اطمأن لكنه ا،حانقً وزفر
  .السبب وأتعبه
  ."ا حتلم اليت الوسامة بقدر وليس كبري، أنفه"

  ؟طفليت يا تكربين مىت ":باألفق الح وسؤال بأسى تنهد
 عقلها تشبع بعدما حتلم سريرها على ومتددت الرواية أت
 بالتأكيد سيأيت باألمل، تشبثت ونفسها عينيها أغمضت باخليال،
 يهشم يكاد حىت إليه سيضمها عقب، على رأسا حياا وستتغري

 سبب، دون من الشقة يف ا وجيري ذراعيه بني سيحملها ضلوعها،
 حيسن مل املنجد أن يفكر لن وكالمها ،قطنها ويتطاير بالوسائد يقذفها
  .عمله

  احلب؟ هو هذا أليس
  ."رمبا"

***  
 أنه يف احلدوتة يهوإ ؟دي العزم أبو عارف حكاية يهإ هي"

 أوفر بقينا ليه حناإ هو ؟وقرود أحباثه ومعاه مصر وراجع بروفيسور
  "؟كده
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   القرد_شوفت_قالك#

  ."وخالص كالم أي هو أخوانا يا ده اإلحيائي الطب يهإ"

   القرد_شوفت_قالك#

 أعلى أخد ده اهلشتاج إن متخيلني أنتم بقى، كفاية جدعان يا"
  "!تريند

   القرد_شوفت_قالك#

 أال..أونا أال تويتات، تويتات اتتويت بوستات، بوستات بوستات
  .يتر أال...دوي

  !املزاد بدأ قد ها

  .الثاين األسبوع ومر

***  

 تنظر الشرفة من برأسها تطل املوقف، سيد هو القلق كان
 من اعدد تغسل للمطبخ، أدراجها تعود مث أمل خبيبة للمارين

  .للشرفة تعود مث األطباق،

  "فاطمة يا فاطمة"

   يووووه -

  "؟يهإ جرى هو فاطمة يا ةفاطم يا"



 
39

 وإىل الغفور عبد بدهشة، يهاإل حيدقون الثالثة لتجد والتفتت
 أحد هي فاطمة أن إدراكهم من الرغم فعلى وشجون، أشجان جواره
 كأي دوما قلقة هي اجلرعة، زادت قد اليوم أا إال التراجيديا ملوك

  .خاصة نكهة ذو هلا بالنسبة اليوم هولكن أم
  ."يتخال يا عريس" 

 عن تتواىن لن وشجن عماد، قاهلا أن منذ أذنيها يف تدوي
   .نقالة أم قدميه على مرتله إىل عاد أتراه لكن ،"تطفيشه"

  ."يستر ربنا"
: الغفور عبد من التعقيب أتاها وعندها توترها، زاد وقد قالتها
  .راجل مبيت شجن فاطمة، يا متقلقيش
 سيتزوج الذي هو منو يقلقها ما بالضبط هذا أن يدرك ال وكأنه

  مثله؟ برجل
 تذكرت كلما ضحكاا تكتم بصعوبٍة شجن، عادت اأخريو

 تابعتها فاطمة تدعها ومل العيادة، يغادر وهو وحالته خالتها ابن صديق
  : وسألت غرفتها باب عليهما وأغلقت

  ؟األخبار يهإ -
  : وأجابت صرب بفراغ زفرت

   .نصيب مفيش -
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  .طفشتيه تكويني وعا ليه، -

  : وأجابت شفتيها فمطت بغيظ هايلعين ونظرت لتهاقا

  .فرفور اللي هو ده أنا، -

  ."ِكأبو بنت عمايلك، ومن شجن يا منك آه"

 من كف كل تسند لسريرها املقابل باملقعد جتلس وهي قالتها
   .زبتحفُّ هلا وتنظر ركبتيها على هاييد

  ؟فيه يهإِت عمل -

 أنا غلطت بايظة، هبأسنان جاي اللي هو حاجة، عملت ما واهللا -
  .خلعتهومله ملا

   .ابين يا دلوقيت ايه عامل أنت ترى يا هلوي، يا -

***  

  ."آآآآآآآآآآآه"

  .املضاد خد وقوم اد خالص -

   .صح ناقص، أنا ما بتألشي -

 خالة بنت شجن رأى بعدما عاد أن منذ عيسوي حالة هذه كانت
 وكلما سكنات،امل ابتالعه رغم أسنانه أمل فرط من هيتأو عماد،
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 كوا أسناا، صف وتكسري لكمها حياول مل ملاذا :تساءل تذكرها
  ؟عنوة ضروسه وخلعت املوقف استغلت

  :شبابنا زهرة ليضيع كان ما لوالها مجلة على واللعنة
  ."تعجبك ميكن ما شوفها بس"

 مصر، شباب نصف ضياع على أوشكت اليت اجلملة تلك
   .إقناعه مت حال كل وعلى خر،اآل النصف وبصدق وضيعت

 شعوره لشدة ميقُتها زيارة عملها، مبكان سرياها أنه واحلجة
 اوجتنب أخرى، خيارات والدته إلرضاء ميلك ال ولكنه ،باالفتعال
  :امسها حيدد أن قرر احلرجة للمواقف

  ."شجن دكتورة"
 لو التحديق بل املطالعة يريد رجل فضول امتلك أنه ينكر ولن
 أدواا ترتب ظهرها أولته ملن ينظر الغرفة باتعت على وقف متكن،

 قدميها يأمخص إىل أسود بوشاح املغطى رأسها من نظرة املعدنية،
  .أبيض كروكس على احملتوية
 كبرية نظارة األعلى نصفه ابتلع قد فوجهها لتصدمه، التفتت مث
  .طبية بكمامة غطتهم قد وفمها وأنفها
  ."قوي املوضوع مكرب أنك شايفة أنا"

   .أنا: فهتف سرده من انتهى بعدما مشرية قالتها
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 وهي مسوسني، كانوا ضروسك املليان، الكوباية لنص بص ه،أ -
  .تشكرها ما بدل ده تزعل تقوم خلعتهوملك خريها كتر

 وضرا ضمها فقرر أسنانه، ألمل يده عض إمكانية فقد املرة وهذه
  : ردفتأ وعندها رد دون جملسه حيث للسرير ااور باحلائط
  .تشكرها ومنه تشوفها منه البيت نروحلهم حناإ -
 قرار حيث واجتهت أمامه من وهربت للرد، جمال أي له تترك ومل
  .عمادب االتصال قررت وقد التنفيذ

***  
  :قال ما لكم ونترك املذيعني أحد الشو، التوك برامج أحد

 فرااااااااااغ القرد، شوفت وقالك القرد، وشوفت القرد، آه"
 عشان أغاين خراآو ال عليه، الدنيا قالبني أنتم اللي ايه قرد ااغ،فراا

  ."تريند أعلى خد القرد القرد قال القرد، عليتكم بقية من القرد
 سائقي مع دتترد أو املقاهي، يف مدوية جتدها حني تتعجب ولن

   .امليكروباصات
 الاليك منه استىن والصديق، الصاحب فاكره كنت اللي وأنا"
 وادها فيا استخسرها فريند، وال فلور مطلعشي وحقيق، حبق جييين
  ."القرد للي

  وووووووووووووووووووو
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  تريند أعلى خد ........... القرد والقرد
  تريند أعلى خد ........... القرد القرد يهإ
  ."غاينلأل وصلت هي مجاعة يا أبيض ار يا"
  ."فحت جامدة غنيةاأل دي جدعان يا شري"

 أال..أونا أال تويتات، تويتات تويتات بوستات، اتبوست بوستات
  .تري أال...دوي

  !املزاد بدأ قد ها
ومالثالث األسبوع ر.  

***  
 مناقشة، دون ذونفَّ نصائحه امسع إمساعيل جدك يكون وحني

  .فعله ينبغي ما يعرف يتكلم حني فاخلبري
 وعايز حببك أنا صبا ودوران، لف غري من صارحها بتحبها طاملا"
  ."والدك أقابل
  ...."افرض طيب"

 ميلك ال إمساعيلو تنتهي، لن بشري فحجج وعدد، القوس وافتح
  .بأكمله جيله يعذر بل يعذره، اوأحيان ا،ِحيلً له

   .سهلة حمللها، خالص -
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   .مصرة ماما دي مها، وموضوع طيب -

  .ال تقول اتعلم حتسم، اتعلم -

  .."افرض طيب"

  : يتمتم وهو لغرفته اعائد إمساعيل زفر

  .كلكم شكلكم أبو -

 وقريبة حيبها زميلة بني تتلقفه لتاز ام واحلرية بغرفته بشري دار
  .االحترام إال هلا كني ال عليه تفرض

 ولكن جدي نصيحة على سأستند ؟صبا مع ستفعل ماذا واآلن
  !بطريقيت

***  

 مكتبها على وضعت لورقة صبا تطلعت التايل اليوم صباح ومع
   .عجزت لكنها ا املكتوبة الطالسم فك حاولت

  ."بشري خط ده"

 لكنه ذاا الورقة بفضول يطالع خلفها وقف من ا يهتف كاد
  .بثغره تعبث هازئة وابتسامة يفكر واستدرك وصمت ابتلعها
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 أنت زمن أي من شعرية، أبيات بعدة صبا من التقرب يريد هل"
 عليه أن شعر ري،البحت ومن؛ ،اجاهلي اشعر تكتب حىت بشري يا

  : فهتف املوقف استغالل

  .عليِك يغلس فكر الشركة من حد معقول دي، األدب قلة يهإ -

  : شارحة مستغربة وهي للصوت التفتت

 يهإ فامهة وال قراهاأ عارفة مش حىت أنا حاطها، مني معرفش أنا -
  .ده

  : بفعقَّ اشيئً يفهم ومل لقراءا وسعى يدها من الورقة وتناول

   .حمترم مش دح أكيد ده -

 عيسوي حمله للمراقبة، اعنهم املتواري بشري من الغيظ ونال
 قد بأنه يقر وكأنه لبشري لينظر يلتفت لوقاحته يا بل ابتسامته، فزادت

  .فهم

  :ملكتبها ااورة القمامة بسلة لقتهاأو الورقة صبا طوت

  ."أحسن"

  .ا النطق دون عيسوي حال لسان كانت والكلمة

 غيظه غلبه طيبته ورغم مكتبه إىل أدراجه ليعود بشري والتفت
 ملكتبه، عائد وهو عيسوي بطريق السجادة ثىن حني الرد فقرر
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 حدث، قد أراده ما أن له أكد باألرض أحدهم ارتطام وصوت
   :انزلق قد عيسوي والبامشهندس

  ."أحسن"
 صوت على بتشف يستدير وهو بشري حال لسان كانت والكلمة

  .الشكور عبد تأوه
   ."كويس أنت"

  : بغضب الشكور عبد زعق حني صبا من السؤال وكان
  ؟كده السجادة تىن اللي  احليوان مني -

 بصعوبة ضحكاته يكتم عيسوي كان بشري غضب زاد وبينما
 متزق بنطاله أن بأسى ادركًم ليقف احلائط على يستند الشكور وعبد
  .املشكلة ليست لكنها
  نصر؟ مدينة كومبوند بدعاية اخلاص" CD "ـال شم هل"

 جابةاإل أن وأدرك ا احملفوظ للعلبة نظر نعم، جابةاإل أن لو وآه
 إياها مطالبة صبا نادت واليت فريوز مكتب صوب امسرع فتركهم ال،
   .مبكتبها جتماعاال بضرورة موظفيها خترب أن

  ."رب يا استر"
  : الشكور عبد سألت ومبكتبها
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  ؟دي رةامل اإلعالن عملت اللي بقى ومني -
  : أجاب وجبدية

  حضرتك لولال بتاع ده السيزون -
   .لولال -

 للشاشة بفضول األربعة تطلع حىت االسم فريوز أكدت إن وما
  .CDــ ال تشغيل صبا من طلبت حيث فريوز، ملكتب املواجهة
 تعلقت وقد مبكانه اجلميع رتسم حىت لولال ظهرت إن وما
 عيسوي بينما الشكور بدع واعتدل مسعود استقام ا، أنظارهم

  .صبا تالحظه أال امتمني يرى أن سعى وبشري وقف،
 يد من القهوة فنجان حتمل كانت اليت الصينية سقوط وصوت

 كان أمامه" لولال"- ال تلك فرأى امندفع الباب فتح الذي مدبويل
 خلقي مل الروايات يف بصره يغض الذي فارسها أن لصبا، دليل خري
  .رضألا كوكب على بعد

  "؟مدبويل عم يا أنت حىت"
 ما ينظف أن وأمرته به فريوز زعقت حينما صبا تقوهلا كادت

  فعله
  ."الطلب ونعم"
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 حبجة الغرفة يف معهم سيكون ألنه افرح يتراقص قد نهإ بل
  .ذاته اإلعالن ليطالع التنظيف

 نصفه ظهرها، أولتهم وقد تقف !ظهور من له ويا ،لولال ظهرت
ال  جيرت شورت للغاية، اقصري كان شقراأل شعرها نأل ظهر وقد عاٍر

 ويدها اقليلً اليمني إىل مالت وقد ،"علينا ما......"إىل يصل يكاد
  .خصرها على أسندا قد ىاليسر

 اليت فالبلوزة !استدارة من هلا ويا واستدارت، اللحظة وحانت
  !مبعجزة صدرها سترت قد أا يبدو ارتدا

  ."ممتاز"

  :ببالهة ابتسم وقد عيسوي قاهلا

  .هوووووووش -

  : يتنحنح وهو فأردف فريوز قالتها

  .اجد ممتاز اإلعالن -

 بالفعل، الشكور عبد اندهش هل حقيقي، مسعود يراه ما هل
  .فقط دقائق ثالث ملدة أخالقه عن التخلي بشري حق من أليس

  :باألنوثة املفعم الناعم صوا وأتاهم
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 خدمات يوفرلك كمبوند يف ل،يييالنييي من قريب تسكن نفسك"
  ."يريكبييييييييي حبيز والشقة ل،قليييييي مقدم إال ومتدفعش يريكتشييي

  ."الدين عالء مصباح يف ده"
  "؟الفصيل مني"

 منها ابدلً ليظهر األنثوي املوديل اختفت حني مدبويل ا هتف
 مجاعية،" هوووووش"-ب له التفتوا إن وما بالسؤال، هتف قد رجل
 بيد يدها وضعت لولال، عادت وقد للتنظيف وعاد صمت حىت

 العمارات إحدى صورة إىل تشري وهي باإلعالن معها املوجود الرجل
  :وترد
 لكل ممتازة عروض بتعمل اللي الفريوز شركة دي حبييب يا"

  ."وعروس عريس
  ."منحوس أنا لكن"
 ياِك في الوكيل ونعم اهللا حسيب يه،إ قولأ أنا مالأ منحوس،"
  ."درة

  :مسعود متتمة وكانت
 ياِك في الوكيل ونعم اهللا حسيب وتبوس، دقيقة أنت ده منحوس،"

  ."رنا
  :الشكور عبد متتمة وكانت
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  ."هللا منك شيخ، يا روح منحوس،"
  .بشري متتمة وكانت
  : هتافه عال إذ ر،غي عيسوي ولكن

  .ممتازة كلوزات شوية عامل ده املخرج -

  : فأردف اجلميع من غيظ التفاتة وحانت

 على بقت أا حاسس ذلك ومع مصممها اللي أنا ده للعمارة، -
  .خالص تانية حاجة يدهإ

  ."منحوس أنا لكن"

  بييب يا كده نفسك على تقول اوعى: فأكملت كررها قد كان

 زمان، بأسعار هيسكن الكل الفريوز، شركة عروض مع"
  ."اخليال يف وال تسهيالت جنان، وخدمات

 والتقسيط مغري، بسعر اتنني، قة،أوش حجزلكا قوم يه،إ مستين"
  ."سنتني على

  ."اآلخرييييني عن خنتلف حنن الفريوز، شركة مع"

   .اإلعالن انتهى 

 وأشرف عيسوي، صممها اليت العمارات أن اجلميع صدق ومعه
 الشكور عبد هلا قوسو بشري، حساباا وراجع مسعود، بنائها على
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 كذب، حمض أا اإلدراك ةحقيق يدركون اليت االمتيازات تلك حتمل
 بسور طةحام متجاورة عمارات ثالث إال هو ما فالكمبوند
  .فقط مركزي وإنترنت مركزي دش إال هي ما واخلدمات

  ."مبسوطة أنا"
 ممتازة، مببيعات ستأيت اليت الدعاية محلة على برضا فريوز قالتها

 أن هي الوحيدة امليزة شيء، أي منهم أي لراتب تضيف لن ولكنها
  .زعيق دون سيمر اليوم

***  
  .)لكرتي جيدة حلضانة امستمر البحث يزال وال(
اختيار حول والعائلة األصدقاء من أخوية نصائح عدة ليهاإ اضافًم 

 كيف ولكن األفضل ألوالده يريد كأب متلؤه واحلرية املدرسة،
  .)يسرك ما لتجد ادفع (حبتة حسابية باتت التعليمية والعملية

 مرة ونرجعلكم املوسم أغنية مع فاصل هنطلع األعزاء مستمعينا"
  ."تانية

  :بدأت وقد الراديو عرب مسعها
  ...لعبت لو آه"

  : حبسرة عندها وعلق
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   .زهر يا لعبت لو آه -
  :اكتملت حني صدم ولكنه

  ."األحوال واتبدلت قرد يا لعبت لو آه"
  "؟ناقصة هي يهإ قرد قرد،"

 لشراء اجانب سيارته نيرك وهو وجهه على ارتسم واالستغراب
 دي هي ما القرد، جابوا هنج الزهر مع حاولوا ":فتمتم البطيخ

  ."خراآ
 ساعية الطبخ جمموعات إحدى تتابع النهار طوال فظلت هي أما
 إعداده من انتهت حىت باخلطوات، وتصويره املسابقة طبق لعمل
  :املنشور وقت وحان
 بقى ادعويلو ألفريدو الفيتوتشيين خطوات كل كانت دي"

  ."جوزي تعجب
  ."بتتحرق حاجة احلقي ماما ماما"

  .الفيتوتشيين: تفهتف صغريا هتاف على انتفضت
 االحتراق، هابيص مل ما كمية تلحق علها مسرعة القدر رفعت
 الطبق مجلت احملروق آثار أزالت ا بأس ال كمية جنت وبأعجوبة

  :ومتتمت
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  .طعمه ميعرفش الشكور عبد كده كده  -
   .شجارمها كان حىت عاد إن وما

   توتشيينيالف vs البطيخة
  ."كده اجلريان قدام بيها تطلع زايإ"

 القرف يهإ: امعقب بامشئزاز أعدت ما هو طالع بينما بضيق قالتها
   ؟الغدا فني ده،

 وتلك وامللوخية فاحملشي بالطعام يعرف ال بكونه الزعيق وبدأ
  .قدمية موضة باتت صنافاأل

  .موضة فيه بقى انكم األكل هو -
  بتاكله بقت ناس اللي األكل ده هو يوةأ -
  ."يوووووووووه"

 مع تلعب بغرفتها وانزوت املائدة هلما تركت مث كرتي ا هتفت
  .امستمر يزال ال الشجار بينما تيم أخوها

***  
 أن شعرت وقد يعتريها القلق كان توأمهما، وستضع قليلة أيام
 عمليات غرفة إىل فيها ستدخل اليت األوىل ةاملر إا بانتظارها، املوت

   .تنام أن فقررت البكاء أتعبها حىت بكت ،اللحظة ختشى وبالتأكيد
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 بينما ةجني آالف أربعة حوايل ادخر مبكتبه، اشارد هو ظل بينما
 أتعبه حىت فكر تدبريها، عليه أخرى آالف ثالثة يقارب ما يبق

   .ظهره اآلخر يويل امنهم وكل جتاورا، ينام أن فقرر التفكري
 وهي الوالدة مصروفات ستكمالال سلفة أخذ يف يفكر هو
  : وسألت الصمت قطعت
  ؟هتتجوز مت لو -

 فالتفت املفخخ، السؤال ذلك من بقلق هو شعر وقد بأسى سألت
  : حبسم وأجاب هلا

  .اأبد وجودك من وميحرمنيش لياِك خيلي ربنا -
  : عقبت مث كتفه على رأسها وضعت وقد براحة ابتسمت

  .اطبع حياتك هتكمل أكيد أموت، إين حالة يف بتكلم أنا -
  :رده فانتقى خري، على متر لن الليلة أن أكد وتصميمها

  .... الفر من ِكورا أموت ميكن أنا ده مستحيل، -
  : وصحح ابتلعها مث

  .القهرة من
  .لوحدك التوأم على هتقدر مش أكيد بس -
   .افعلً -
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  ."فعلًا"
 الصوتية أحباهلا يرى كاد كونه بالظبط كلمةال خرجت أين من
 قد عددها أن شعر ألنه بالغرفة الوسائد عدد وكم أمامه، تتجلى

  :يتلقاها كان وجهه بينما تضاعف
  ."عضم وترموها حلم الواحدة تاخدوا منرود، صنف يا هأ"
 أن عليها فرض بدوار شعرت تعبت األصح باملعىن أو هدأت مث
  : فهتفت معدا بأسفل وأمل ظهرها، ترخي
  .لدهو شكلي مسعود يا حلقينا  -

: بزعيق فيها هتف مث التصرف جييد لن كونه بصدق خديه ولطم
  .ةاارد التعدد نناقش حبكت يعين -

  .مسعود يا هاامع تتهىن ما رب يا -
اومل ميلك ردا والطبيبة بينما تعضهي  وهو يهرع ليتصل بوالد 

  .صرخاا وزادت وجهها تعرقحدى الوسائد وقد إ
***  

 عن يبحث بيده، حتدياته يصنع القاهرة شوارع جيول كان
 رواية يكتب ككاتب حنتها، للدقة أو برمسها سيقوم اليت الشخصيات

 أحد أمام توقف الورق، على شخصياته تكون لن روايته يف ولكن
   :نفسه وهتفت القاهرة، بارات
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  ."بغيتك هنا"

 واحدة، سيجد بالتأكيد ا،جيد اناملك يتفقد بعينيه اباحثً فدخل
ما أهذا خاصة، وليلة نقدية أوراق وبعض زبون خلف تسعى العوب 

  ؟يريده

  .إجابته ويريد اسؤالً يطرح فقط هو ال، بالطبع
  أشهر؟ مخسة يف جمتمع لسيدة عاهرة حتول أن بإمكانك هل

  .......تدربتـ لو ولكن اجد صعب
  أسابيع؟ مخسة يف تمعجم لسيدة عاهرة حتول أن بإمكانك هل
  ......ملشقـ حتتاج قد
  أيام؟ مخسة يف جمتمع لسيدة عاهرة حتول أن بإمكانك هل
  .....مستحيـ -

  دقائق؟ مخس يف جمتمع لسيدة عاهرة حتول أن بإمكانك هل
   ؟أنت جدع يا بتستعبط أنت -

 لرياها التفت صوا، مساع إثر على شفتيه على االبتسامة وانزوت
  .متىن كما وكانت

 األسود الرداء ذات لتقترب اكفيلً هذا وكان دوء طالعها
 تظن هي رمبا أو الدانتيل، اجلوارب إيضاح حد اجد القصري املخملي

 بات اقتربت وكلما فاتنة، يبديها الرخيصة املالبس هذه مجع أن
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 بالية تصري ال حىت جتاهد هي بل وحسب ،رخيصة ليست أا واضحا
كصاحبتها امتام.  

 باستجداء الوجوه تطالع وهي املكان خارج لفظها النادل ديري
 حتركها سيجارة شعالإل تسعى وعشاء، مشروب خلف اسعي واضح
   ."تشتعل ال قداحة "الغبية احليلة تلك مستخدمة بفمها

 إظهار امتعمد فعله ما وهذا سيجارا ويشعل أحدهم يقترب رمبا
   .الذهبية قداحته

 وهي سؤاله تنتظر ومل البار، أمام كليهما جلوس عقبها جيدة بداية
  : بالنادل هتفت من

   .مشربين برية زازتنيإ -
  ."مشربين"

 دفعة زجاجة شربت حني باالمشئزاز شعوره زاد وقد عارف عقب
  : وسألت بوقاحة ضحكت مث جتشأت مث واحدة
  ؟أخ يا فني هتعشيين -
  ؟"أخ"

  : هاتفة بدورها وقاطعته
  غريك وأشوف أقوم وال طفحن حاجة هتجيب تنجز، ما عم يا -



 
58

"rubbish". 

   :لوجودها احلاجة أمس يف لكنه
  .هنختلف ومش تطلبيه اللي -
   يهإ امسك يا حالوتك -
  : لتءتسا مث
   ؟صحيح يهإ امسك أنت أال -
  ؟هإي امسك أنِت مهم، مش -
   .نبيهة -

 لكنه القدر، سخرية هي رمبا السبب تدري وال ضحكاته وتعالت
 وظنها رآها كما أمامه هي وها غيتهب وجد لقد واضحة، استشعرها

  .ا والبداية
  أخريا و

   .التويتات انتهت البوستات، انتهت
  .تري أال...دوي أال...أونا أال

  .املزاد وانتهى
***  
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  الثالثة القاعدة
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 بإعداد هو انشغل بقصته، منشغلة حوله من امليديا كانت بينما
 معمله ا وجهز فيلته، كانت القاهرة بأطراف نائية مبنطقة مرتله،
حيث ،"بالبدروم "احتديد جرينتش توقيت "استقر".   

 ،نظارة ،ساعة "من امكون كونه اعادي يبدو قد الذي جهازه
  ."اسوبحب إيصاله مت وثالثتهم مساعات

 املستخدم غري آخر وحاسوب كتب عدة ا مكتبة اخللفية ويف 
   .بالتجربة
 هنا االحتماالت، لفضاء اآلخر والوجه األفكار صومعة هنا

   .العاهرة هنا.....وهنا املطلقة البطولة" رمبا"لـ
"مرةخد".  
"ممةنو".  

 رادة،اإل مسلوبة أا املهم السبب، يهم ال إحيائي، تنومي جلسة إثر
  .عمله سيبدأ وهكذا
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  )1 (خطوة
 اخلاص باملقعد اجللوس وضعية يف والقدمني اليدين مصفدة كانت

  .جبهازه
  )2 (خطوة

 أذنيها يف البصرية، الذاكرة بإحالل اخلاصة النظارات عينيها فوق
 الساعة معصمها يف السمعية، الذاكرة بإحالل اخلاصة السماعات

   .الوقت ذاكرة بإحالل اخلاصة
 الدور ذات تعمل أقطاب ايتها يف بأسالك إيصاله مت يعهمومج

 قرر اليت لألماكن املخ عرب استثارة نبضات ترسل احلسية، لألعصاب
 والـ والصدغي مامياأل بالفص استهدافها عارف

"hippocampus" - يزال وال كان سؤال وكأنه - الذاكرة مركز 
  !شىت جتارب حمور

  ؟حموناك قد نكون عنك عهنرت أن قررنا إذا الذي الشيء ما
دِعولن ةالكر اثاني.  
  ."نفسك تكون أن"
  ."أنت من تعرف أن"
  ."احلقيقية ذاتك تدرك أن"
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 وال فلسفية، نظريات وال وحسب، رنانة كلمات ادوم ليست
 كان كونه يعرف وعارف" الشخصية اهلوية نظرية "دراسة أوجه أحد
امولع هيوم ديفيد"و" لوك جون "بـ ادوم".  

 العقل ذلك املخ، يف املعلومات وحفظ الذاكرة، عمل آلية إا
 اختراع براءة تسجيل يريد هو واآلن ،عليه السيطرة وكيفية الغامض
  .ا فكر من أول هو لفكرة
  :مفادها 
 اإلحياء باإلحياء، فقط جراحية، تدخالت دون الذاكرة إحالل"

  ."جتربته يف البصمة صاحب سيكون
  ."نفسك تكون ولن"
  ."أنت من تعرف ولن"
  ."اجلديدة ذاتك عليك ومبارك"

 ا تنطق مل لغة رمبا عاصرا، أنك ستجزم حكايات خمتلف، ماٍض
  .معرفة سابق دون وأصدقاؤك أهلك هم وأناس قبل، من

   .فقط دقائق مخس بعد ستكون الالشيء تلك البداية، ونبيهة
  ."العزم أبو نانسي "بروفيسور

  .مبحوها سيبدأ اليت ألماكنا وحدد التشغيل، وبدأ
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  ."املدى طويلة الذاكرة ،ىاملد قصرية الذاكرة"
Done 

  ."الوقتية الذاكرة السمعية، الذاكرة الصور، ذاكرة"
Done 

 املبادئ ذاكرة املهارات، حفظ ذاكرة اللغة، حفظ ذاكرة"
  ."العامة واملفاهيم

Done 

  حاسوبه من صدر بصوت أتته والنتيجة
The mind you are working on is ready, Now 

 زمن، منذ يرجوها كان اليت اللحظة حانت بولَع، عيناه وملعت
 وفق ميلؤه ملكيته، صك ميلك بات من وهو هويته، من فارغ عقل

 املنوط فهو ،اقهر أو سعادة ،اجهلً أو اعلم ،اشر أو اخري رغباته،
  .ومستقبله بل حاضره ماضيه تارخيه؛ بكتابة
  ...أخريا و

  )3 (وةخط
 ذاكرة، بكل وضعها يريد اليت املعلومات كل بتحديد وكانت

 مع بالتوازي احلسية النبضات يسجل كان طويل مستطيل وظهر
   :فوقه املكتوب املستطيل ملء إشارة
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"loading" 

 وبطء تقاوم، تتوجع مقربة، على خفيض أنني وصوت القلق باغته
  به يفتك يكاد الدقائق مرور
"Done" 

"All operations are completed successfully" 

  ؟بصدق صحيح قرأه ما هل
  :هتف هتف هتف جنح، جنح جنح

YES، YES، YES 

 بإعجاب ونظر ظهر، عصره ينشتاينأ قفز، صاح رقص دار
 أنه أم اشتهاها، أتراه ا، يرقص إليه وضمها األصفاد فك للمصفدة،

   :نشوته رِس هي التملك وحلظة بدميته، فرح
 أخرى، اأوجه للسادية أن اكتشف لكنه سادي، أنه ظني يكن مل"

    ."قابلها عندما إال يعرفها مل أخرى، نكهات
 ناهلا لغرفته، ا صعد اجلسد، ينتهك أن رقر بالعقل، عبث وكما

 وجوارها السيطرة، عشق األوىل شهوته باتت مسيطر، لذة بلذة،
  .نتيجته بانتظار العني قرير

***  
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  "؟القرد شوفتوا"
  "الرحيم الرمحن اهللا بسم"
  ."نعم ...... جابةاإل"

  .يومنا يف شيء كل وحال كعادة انتهى، الضجيج بعد واملولد
 يتبعه حوار ضوء تسليط فيديوهات كوميكسات ضجيج خرب"

  ."يكن مل اشيئً وكأن احلقل صرصور صوت
  :حوله واجلميع يدور سؤال أثره، بقى ولكن القرد تالشى

  "؟بقى العزم أبو عارف مني"
  بيقولك؟

   ...وابيقول
  ."متشيجن جامعة يف كبري، بروفيسور عليه بيقولوا"
 من اجد وعادية دبلومة هي ده بروفيسور، متقولوش بس"

  ."السربون
  ."جزم حمل مش ده العزم أبو"
  ."الفرج روض يف وعيادته مسالك ختصصه ده عارفاه"

   .باملشاهدة واكتفى يريدون ما يقولون فتركهم هو أما
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 أين ترى التكاسل، رغم الفراش من النهوض وحاولت تثاءبت
 أقرت وقد املرآة وطالعت ،مالبسها لتبد ،اغتسلت ؟عارف اختفى

  .كعادته الفطور هلا يحضر بالتأكيد عارف أن
 فيلته حديقة يطالع بالنتائج، حيلم الشرود، يف اغارقً هو وكان

 الفاخر سيجاره يدخن  مكتبه، حبجرة املوجودة النافذة عرب اجلرداء
  ..الساقطة تلك بعقل وضعها اليت املعلوماتل ك يستعيد وهو
  ."العزم أبو نانسي"

 ذات وعشق اجلامعة مجعتهم ا،عام عشر مخسة منذ ليهاإ تعرف
 وتزوجته ا،عام عشر بثالثة يكربها أنه رغم عارف وأحبت اال،

 مثلما ابنتها تفعل أن تكره كانت اليت اإلجنليزية والدا معارضة رغم
 اإلطالق على بالعربية التحدث جتيد تكن ومل عريب،ب وتتزوج فعلت

 املراكز بأحد الفصحى العربية تعلُم دراستها إىل أضافت لذا
 يدعمها ما بقدر عارف هي تدعم السنوات ومرت لذلك، املخصصة

  .ذلك على شاهد بعقلها خطها ذكرى وكل
 قد نانسي هي ها ابتسم،ف الدرج ترتل وهي أقدامها وقع مسع

 وما الفرح شدة من القلب تراقص دح االبتسامة زادت استيقظت،
 رآه فما فزع، حزن لوعة بأسى يهتف وكاد صعق، حىت هلا التفت إن

  ..أذهله
  "؟التجربة فشلت هل"
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  ؟رجل يا أنت أين عارف -
 لغة لتوها،" اإلسالم فجر "فيلم من سقطت لعاهرة ابد واألداء

 تتوسط اليت الطبية النظارة وال احملتشمة مالبسها مع تتناغم ال اجلسد
 ذات تبدو احلروف خمارج كون مزرية فصحى هايلإ مضافًا وجهها
  .واضحة إعاقة

 بأسناا شفتيها تعض وهي عنقه رابطة من تسحبه تقترب تتمايل
  : بدالل مس مث" املنتظر احلانة زبون "وكأنه إلغوائه
  ؟الشوق يتعبك أمل -
  : وتسأل بعينيها تغمز مث
  .رجل يا باألمس بيننا كان ما نسيت أم -

 زجاجة منها وأخرجت الثالجة فتحت للمطبخ، وتوجهت تركته
: لتسأله التفتت مث جتشأت، دقيقة وبعد واحدة دفعة جترعتها عصري،

  ؟اجلوع من تئن فمعديت الطعام أين -
 حتركت بينما أمنُلة، قيد احلراك على يقدر ال مكانه يف هو مسمر

 عيش مقالة، عن تبحث ،ابيض خترج وحمتوياته، باملطبخ تعبث هي
 وألا يرافقها، أن له تشري وهي جلست انتهت أن ومبجرد جنب،
 عن بيدها الطعام بالتهام وبدأت الرغيف مزقت تنتظر، لن جائعة
 يسع ومل" لقمة "كل بعد يدها لعق ىتنس ولن" التغميس "طريق
  .تقيؤوال للحمام الركض إال عارف
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  "؟التجربة فشلت هل"
 عادا، لىع التأثري تستطع مل ولكنها العقلية معلوماا يف أثرت

   ؟العمل ما واآلن نطقها، وطريقة احلروف خمارج بل جسدها لغة
 الصنبور أغلق ا،مزري بدوره بدا وقد املرآة يف صورته إىل تطلع

 وقد دوء، فيه قحدت وجدها حىت منشفة، عن بعينه يبحث لَّوظَ
  .ا يدها مدت
  ؟عقرب ألدعك ؟رجل يا دهاك الذي ما -
  ؟نانسي وال نبيهة مني أنِت -
  )ههههههي ههههى هههي(

 أن أكدت إجابةو ينقصه، كان ما أهذا حقرية، رقيعة ضحكة
  .متت قد التجربة
  .بيننا كان ما نسيت وكأنك نانسي، بالطبع -

***  
 هي مصراعيه على" النيش "أم أي فيها تفتح اليت اللحظة تلك
  .استثنائية حلظة بالتأكيد

  .فاطمة يا قلب وجالك -
  .الغفور عبد يا ومكتوب مقدر -
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 كون تكرر لن تارخيية حملة يف للمطبخ وتوجه الكاسات طقم خرج
  .اليوم سيأيت ابنتها عريس

 األمر ضيوقُ والدا والدته هاتفت حني مبأزق عيسوي وضع فقد
 كل عليه أغلقت وقد معها ذهب مكره السبت، يوم اللقاء هلم ردوقُ

 احللوى اشترت من وهي مالبسه أعدت من فهي ،األعذار أبواب
 فشلت، إلثنائها خططه كل أن وجد وحني ،املوعد دتحد من وهي
 لو كارثة يضمن كي ببشري أسوة مرتهلم دخوله عند السجادة بثين قام

   .العصري بأكواب املصون عروسه انزلقت
 كي اخلناق عليها فاطمة ضيقت وقد بغرفتها فكانت هي أما
" الالكتلوز "دواء من عبلة أتخب قد أا إال ورها كبح تضمن

 قامت حىت للمطبخ هوالتوج باخلروج هلا مسح إن وما ،مبالبسها
   .كله العصري بدورق بسكبها
  .عيسوي أستاذ يا واهللا منورنا -
  .اطمةف طنط يا واهللا نورك ده -

 على التشديد حد املستقبل محوات على واضحا االنسجام وبدا
  : يؤكد وهو بابتسامة اعتذر أنه إال فور البييت تذوق
- قوي احللو يف مليش أنا طنط يا اشكر.  
  .بقسماط وجنيب بلنب شاي نعمل طيب -
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 مطت بينما وزوجته ضحكاته تعالت وقدحا ماز الغفور عبد قاهلا
  : جبواره تمتومت شفتيها مشرية
  .حكاهلم عماد ده -
  .نروح يال خالص -
  .اقعد -
 البعد كل بعيد مالئكي وجه وأبصرها، عينه فرفع دخلت أخريا و

  .تكفي الواسعة عينيها وزرقة تصرفاا، عن
   .اهللا شاء ما اهللا بسم -

 ببالهة خرج سؤال يتبعها أطلت، حني مشرية من اجلملة وكانت
  : عيسوي فم من

  ؟يد مني -
  : فاطمة من جابةواإل

   ابين يا شجن دي -
  .حلوة دي شجن، دي -

 وقفت واليت والدته جوار إىل اواقفً يهب وهو منه التمتمة وكانت
  ."السجادة "تذكر وبعدها أخرى خطوة الستقباهلا،

  ."سيباح"
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 فات قد أنه يعرف يكن مل لكنه تسقط، ال كي يبعدها وهو قاهلا
  .حتذيرها وانأ

  ."تييييش بووم تييييش طوخ طراخ"
  ."ابين"

  :مشرية من اهلتاف وكان
   ."الكاسات طقم"

  :فاطمة من اهلتاف وكان
  ."دمه سايح الواد بسرعة، سعافإ شوفلنا"

  .الغفور عبد زعقة وكانت
 طريقها يف ووقف مكانه من جرى ملاذا فعله، مما مصدومة وشجن

 هي ها ،"احلضري عصام "نفسه يظن وكأنه الصينية التقاط وحاول
 عشوائية ولوحة رأسه، فوق ةالست أكواا وسقطت يدها من انفلتت
 منتصف يف قطعي جرح من الدماء امتزاج من مالبسه على رمست
  ..هو متتم بينما اجلوافة عصري مع جبهته
  ."عماد يا بيتك خيرب اهللا"

 أنفه رغم نفسه وجد أيام عدة مرور بعد وحىت اليوم ذلك ومنذ
  يعقل؟ هل ؛جبدية فيها يفكر
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  بوالدها؟ معجب
 املطاف انتهى مث للمرتل رافقه مث للمشفى معه وذهب أسعفه كونه

  :صمت وقد بالكل
  ."حافظ ابن يا حكايتك يهإ"

 لالتصال حماوالته كل باللنب، الشاي إال حيتسي وال ادائم شارد
 وخالته والدته بني رحم بقطيعة بتسب قد كونه بالفشل باءت بعماد
  ."الكاسات طقم "كسريت إثر على

 ندبة هناك يزال ال باملرآة، صورته طالع مث بغرفته يدور وهو زفر
  :التورم بعد تعافت وأسنانه القطعي، اجلرح مكان
  ."عيسوي يا حمتاجالك أمك"

 مبوعد امتحجج العيادة حنو توجه مقابلتها، قرر ذلك رغم لكنه
  :ودخل استشارته

  .حضرتك مع وأكون واحدة دقيقة -
  .براحتك -

 دون وحسب وجهها أمام ليكون االلتفات عليها فرض وصوته
 ذات أا يصدق ال جعله حلد ا، تليق واجلدية نظارات، أو كمامات
  ."تطفيشه"لـ سعى الذي الشخص
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  .برة اطلع اتفضل هنا، يهإ بتعمل أنت -
  ......شش آنسسة يا -
 حال أنه إال ،أحدهم لتنادي الباب حنو اجتهت فرصة أي متنحه ومل

  : جبدية امعقب فتحه وبني بينها
  .بتاعيت االستشارة جاي أنا ده، كل مستاهل مش املوضوع -
   ؟جبد -

 يبتسم، بغيظها يتسبب وكونه الغيظ، ميلؤها ساخرة والنربة
  : تكمل وهي الزفر عليها فرضت ابتسامة
  .عيسوي أستاذ يا اتفضل طيب -

 خرجت حني شتتال ابتسامته ولكن جيلس وهو باالنتصار شعر
 عيسوي ينتظر فلم زميلها أنه األبيض البالطو وأكد رجل، وأتاه

 رآها غادرت، أا أدرك كونه الدرج يرتل وهو هرول وخرج،
 رأت إن وما خلفها فأسرع باألتوبيس اللحاق تريد خطواا تسرع
 أن إال أتت، قد الفرصة أن فظن التايل تنتظر أن قررت حىت الزحام
 الركوب يريد أنه يظنون ببابه نياملتعلق جعل توبيساأل جبوار ركضه

 مالبسه من وجذبته يد من أكثر امتدت خالصة مصرية وبعفوية
  : يهتف هو بينما للداخل  ودفعوه
   .أركب عايز مش أنا -
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  : مساعدته حاولوا من كل من صارم والرد
 األتوبيس جنب بتجري تركب عايز مش أنت وملا -

   ؟ليه
 الضحك يف انفجرت شجن بينما غيظه، كتم بقدر إجابة ميلك ومل
  : فهتف
  .شجن يا ألوريكي واهللا -

***  
 حني لبشري الفرصة سنحت وقد الفريوز بشركة جديد صباح

 التفت مث مكتبها، على ورقته يضع كي افارغً صبا مكتب وجد
 مكتب من لتوها خرجت وقد استوقفه صوا أن إال ا،مسرع لريحل
 ومل لتقرأ نفسها جاهدت حني يتوقعه، مل مبا حماوالته لتكلل فريوز
 األمر سيختلف هل وقرأها، الورقة منها وأخذ مساعدا فقرر تفهم
  اليوم

  ؟حاجة فهمت -
  :قرأ ابتسامة ومع

  عذراء مليحة الفؤاد رمِت
  دواُء هلنّ ما حلٍظ بسهاِم
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تّرانَ مالِعيِد أو نياِهد بون   
  ِظباُء ِلحاظُهنّ الشّموِس ِمثِْل

   باطين يف الَّذي سقِمى فاغتالين
 أخفيته اإلخفاُء فأذاعه  

خطرت فقلت حركت باٍن قضيب   
  صباُء اجلَنوِب بعد أعطَافَه

  ؟يهإ يقول عايز يعين -
  .هه -

  : معقبة هي زفرت بينما صمت
   أبسط؟ حاجة يكتب قادر مكنش -

 له وهي هتماماال تغفل قد اليت املرأة هي فمن تنكر لن مهتمة؛
  .تتطلع دوما

  ..... هو -
   ::فتجرأ نفسه وحثته

  .مهم مش خالص -
  .استين ال -

  : وأكمل أنفاسه واستجمع تنحنح
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 دوا، ملوش اللي السهم زي عينيها نظرة إن يقول عايز هو -
 وإن بيشبهوها، اللي البنات كل وسط بتكون ملا استثناء عينه يف وأا
 أنه امتىن ما كتر من واضح وكان واليهمح اللي لكل ظهر ليها حبه

  ....وأا جواه، خيفيه
  .هه -
  : ارتباكه ببالغ أكمل مث

 أا بيحس بتتحرك ملا البان غصن زي أا بيقول هو يعين -
  .كده بس قلبه، بتحرك

 مبرتلة الورقة لتحظى املقصد فهمت حني ابتسامتها واتسعت
 تبخر، حىت لتشكره التفتت إن وما حقيبتها، توسطت كوا أعلى،
 التقليدي بذلك تفكر شردت هي بينما يراقبها أاختب ولكنه خرج
 لكنه نعم بشري؛ تقليدي العبسي، عنترة اختار الشعر اختار يوم الذي

  .التفرد حد تقليدي
***  

  "؟مها يا السلطةِت خلص"
 أمام أا فانتبهت اعتماد ا هتفت حني الشرود من انتشلتها مجلة

  .اشيئً طعتق ومل الطبق
  .عقلك واخد اللي -
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   :أن الطفولة منذ يقرروا مل وكأم تعرف، ال اعتماد وكأن
  إليهما، الرجوع أو سؤاهلما دون" لبشري ومها ملها بشري"

  .غبية ليست لكنها
 وجدها الصغرى، كأخته أا مسامعها على ويشدد ادوم يتفاداها

  .يستحقك ملن إال تكوين ال نصيحتها، على يداوم
  .خالص هنا مش أنِت ده ال -
  .حاضر هخلص -
   .نعناع السطوح ع من هايت اطلعي طيب -

 مزروعاته حيث جيد، بشري؛ لصومعة الصعود منها طلبت
 واجتهت النعناع أمر تناست حىت صعدت إن وما وكتبه، ومكتبته
 وتوقفت خواطره، كشكول بل وأقالمه، هأوراق بكتبه عبثت ملكتبته،

  :يتكرر اخلواطر بني اواحد اامس هناك أن تأدرك حني العبث عن
  ."صبا"

  !فهمت اآلن
***  

 على قادر وليته مها مسكينة للمقهى، واجته املرتل لبناته ترك
 ستعلنها فاعتماد صبا ضمن لو فحىت بدوره، بشري ومسكني إخبارها

  .حربا
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  "؟ولاأل زي بيشوفك حد معدش فينك إمساعيل حاج"
  .دعبس يا زيكإ -

 من اجلريان مجيع نادى والذي املقهى صيب من ؤالالس وكان
 تاريخ ميثل كونه حوله، وااللتفاف به الترحيب وكان وااجتمعف حوله
 جبواره بالدندنة، يبدأ حني العود بصوت وقصصه، حبكاياته املكان

 هذا أن إال خلوته اقتحام ورغم دهم،عو كما يغين أن يسأله أحدهم
 وصوت ،ينس مل الزمن مبرور أنه يكفيه ،امفرح الدوام على له كان
 إىل وجلس املقاعد أحد وسحب استوقفه حني املشهد، أكمل بشري

  :ليسمع جواره
  ."يفيدك ما غريه وسطك على احلزام شد"

 جلده النظر بشري على تفرض ذكرى خاصة، ذكرى وللحالة
 أن منذ دعمه على داوم الذي الرجل هذا حفيد هو مطلق، بفخر
 كثرة من قدمه أتعبته دخيل على فرض وصوم صغره، يف والده تويف

 العجوز الرجل إىل تطلع مث ليستريح، مقعد أقرب إىل يهوي أن السري
   :عنه املقهى صيب سأل وبالتأكيد

 يعملوا ما قبل من احللمية يف هنا عايش ده ،إمساعيل احلاج ده -
   .احللمية ليايل مسلسل
  : املقهى يبص سأله حىت اجلميعإىل  قحدي ظل
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  .أستاذ يا يهإ جيبلك أ-
 أا وقوله إمساعيل للحاج والتانية مظبوطة واحدة قهوة، اتنني -

   .مين
 فئة من ورقة جيبه من فأخرج بطلباته عاد مث املقهى صيب ذهب

  : وحدد جنيه مائة
  .عشانك الباقي وخلي القهوة متن خد -

  سيتبقى؟ كم يعرف هل
   .القهوة رانفو صوت جبوار بصدمة جاء وهتافه

  .بقشيش جنية 80 -
 كاملة، دجاجة يشتري أن املمكن من أنه يكفي ني، ليس واملبلغ

 عاد مث دقائق عشر غاب غادر، مث املقهى صيب فرحة عارف تابع
  ...مث هدوء يف مساعيلإل املستمعني جبوار جيلس أن قرر وعندها

  "؟القرد بتاع أنت مش"
 اجلميع والتفت الغناء، فتوق العود، صوت فتوقف أحدهم قاهلا

  .حنوه
 على كانوا باملقهى اجلالسني أغلب وال دعبس ال أن هو والغريب

 املقصد ملعرفة الفضول رهمأثا ذلك ورغم هاأساس من بالقصة دراية
   .السؤال من
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   ؟ده القرد موضوع يهإ -
   .جانبية مجلة أول

   ؟صح أنت هو املطار، بتاع صحيح، آه -
  .جانبية مجلة ثاين
 قصة لديه امنهم واحد وكل متجاورين، اثنني كل من مههمات مث
 تاف إال يتوقفوا ومل ويسمع، يبتسم بدوره وعارف حيكيها ختصه،

  : إمساعيل
   ؟له منك يهإ جرى -
  : وأردف عارف باجتاه نظر مث
 حاجة نالقي بنصدق ما كده إحنا حاكم ،أستاذ يا خذناشآمت -
  .فيها ونفيت

 هو برضا، عارف كرم نفحة إمساعيل ِبلوقَ أتت، قد القهوة كانت
 االستحواذ أراد لو أنه يعرف يعرف، وعارف التقدير مدخله رجل
 اجلانبية واحلوارات القهوة بعد واآلن مبأمهه يبدأ أن عليه عياجلم على
   .هو دوره حان
 نفسي كان أنا خالص، غلط اتفهمت القصة مجاعة، يا صدقوين"

 أا وكويس املوضوع، فيها أوضح فرصة عندي يكون زمان من
  ."عندكم من بدأت
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  .البشرية التنمية يف دكتور هو يسمع، واجلميع السرد، يف وبدأ

  .روحلهأ بالظبط يهإ يوجعين ملا وده -

 يسمع كان والذي بشري ألذن إمساعيل من كان مس والسؤال
  .بعدين قولكأ هبقى...ف متخصص ده: باهتمام

  "؟بإيه الناس هيفيد يعين ده بتاعك واجلهاز"

 وهو اجيد يفكر أن عارف قرر وهنا أحدهم، من جاء والسؤال
 حلظة، يف اجلمع سينفض احلقيقة قال لو الرجويل، اجلمعإىل  حيدق
  .إليه حباجة هو ما بالضبط عرف خبري، البشر بنفوس وألنه

  تعاطفهم ال مصاحلهم الناس يف خاطب املساعدة حتتاج حني

 اللي الراجل قوة بتضاعف ساعة ،للرجالة خمصوص ده اجلهاز
  .الطبيعية القوة أضعاف أربع بيلبسها،

  ."حاجة كل يف"

  : بثقة عارف رد تابعه امجاعي ااستفسار كان

 اجد واضح كان وده اآلخر، باجلنس عالقته خصوصا أكيد، -
  .عليه قادرة كانت قردة مفيش إن لدرجة القرد، مع

  ."دعبس يا فخفخينا ده للراجل هات"
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 قربوا ثالثة إىل ضافةباإل املقهى، صاحب من كانت والزعقة
 إمساعيل قام وهنا فدخلوا، باملقهى اجلمع استوقفهم وأربعة مقاعدهم،

 له إمساعيل فنظرة عارف، سوى ينتبه ومل الرحيل وقرر مكانه من
  .ضايقته

 جده جاور إن وما ينتظره، عله به يهتف خلفه بشري وخرج خرج
  :ببساطة إجابته وكانت رحيله عن سأله حىت املُسرع

  .يكذب الرجل هذا - 
  .القرد حكاية عرفنا كنا هوأ -
 مها بني حمتاس أنت ده ختطب، عارف أنت اتنيل، شيخ يا -
  .موقف تاخد عارف ومش وصبا

 - : مرتهلم حنو للصعود نتيتجه اومه أجابه الصمت من ثواٍن وبعد
  .حيصل حيصل واللي جدي يا موقف هاخد

 وكل وأمنية اعتماد زعيق صوت ااستوقفهم حىت صالو إن وما
  : فيهما تف مها بينما لألخرى، تكيل باتت منهما
  .عليكم حرام بقى كفاية -
  ؟حصل اللي يهإ الشارع، آخر جايب صوتكم ؟غجر يا يهإ فيه -

 ألحد النظر دون مها انتفضت حل، إمساعيل بصوت والصمت
 ترجته مها أن إال يفهم كي فيهم إمساعيل زعيق ورغم الرحيل مقررة

 لن ولكنها سيفهمها، الذي الوحيد أنه تدرك هي اآلن، يدعها أن
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 أن فهم الصمت، بشري آثر العادة كما الضجيج خضم ويف تشرح،
   .بشري من الزواج أريد ال قاطعة؛ قالتها مها أن بسبب كان الشجار
  اجلرأة؟ امتلكت وهل
 ووالدا خالتها من مجلتني آخر مسعت بعدما ورحلت نعم،
   .تتم لن الزجيةما دامت  واضحة رحم قطيعة ومفادمها

 بوجه باا صفع بعدما بغرفته إمساعيل فانزوى الشجار وانتهى
  : تؤكد وهي ابنها كتف على ربتت واليت ووالدته بشري

  .نفسك تزعل وعىا -
 تركها يفرح، مل نهفإ سمح قد األمر أن بالراحة شعور ورغم

وصعا كان خواطره بكشكول والعبث رتله،م لسطح دواضح، 
 فكانت املُرة، احلقيقة وعرف سباته من استيقظ حني ضمريها والفاعل

  .عنه نيابة للمواجهة تصدى من هي
ليأكل، حىت خيرج ومل ،بغرفته جده يزال وال الليل لَّح بشري رقر 
   .الدخول على وأصر له الطعام جلب

 صفحة يتصفح حاسوبه، أمام ليجلس عاد مث الباب إمساعيل فتح
  .لبشري النظر دون خاصته، بوك الفيس
  .الصبح من مأكلتش أنت كُل، حىت طيب -

  : إمساعيل رد فكان يده من الطعام صينية يضع وهو قاهلا
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 كده بصراحة أنا عشان بقى، اتفضل األكل، حطيت مش أنت -
  .أمك طايق وال طايقك ال

   ؟يهإ ذنيب أنا طب -
 على هي دموع إثر على متحشرج وبصوت األسى لغببا قاهلا
  .الرتول وشك
  .بشري يا امشي -

 وقبل ا،فعلً بكى وقد لريحل التفت يفعل، أن إال له كان وما
  :أكمل دموعه ورأى التفت وحني ،جده ناداه الغرفة من اخلروج
  .عايزك أنا بشري، يا تعاىل -

 بصدر هرأس دفن حلظة وبعد إليه نظر بصمت، جواره إىل جلس
  ."الفضفضة "قرر بالدموع املتحشرج والصوت وبكى جده
  ."قصدي كان ما واهللا كده، مها يف أعمل مقصدتش أنا"

  ."قوي خمنوق أنا"
 تبكي، ال الرجال، فيبكي أال هوحثَّ كتفه على إمساعيل فربت

 ؟بالبكاء القوة عالقة وما أقوياء، فالرجال إقرارها، مت قناعة ألا ملاذا،
 والضعف بكاء، البكاء ؟بالبكاء الضعف عالقة ما ضعف، البكاء

  .املسلمات من بات شيء كل يف اخللط أن إال ضعف،
  .أل ألمك وتقول تسترجل ما -
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  .راجل مش أبقى زعلها على أخاف ملا أنا هو -
  : وعقب كتفه على ربت

 قراراتك والزم أنت حياتك دي بس زعلها، قالك حمدش -
   .فامهين أنت، دماغك من تكون
 ربت بعد، ينتهي لن األمر أن مدرك لكنه بتفهم رأسه أومأ
 ظهر فيديو قطعه شروده ومن الطعاممعا  وتناوال كتفه على إمساعيل

  :استوقفهما وعنوانه جده صفحة على
  ."باحللمية القرود لدكتور فضيحة، "

  : يعقب أن إال بشري ميلك فلم
  .النت ع ورفعه صوره حد شكل -
 زيه واحد تسمع آخرها الناس هنا يصوره، هيقف اللي ومني -
  : تفكري بعد يردف أن عليه فرضت إمساعيل أدركها حقيقة
  !إنَّ وراه ده الراجل إن حاسس أنا -

***  

  
  
  



 
87

  
  
  
  

  

 )4(  
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م سيطرتك أسلوب ا عل  نسيمدحو وعند

  .)قراطيتكُديم
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 أي تلعب أن أردت إذا: دروسها أهم احلياة، علمته رجل هو
  .بنفسك قواعدها بإرساء قم خصمك، تسحق بل وتكسب لعبة،

 جديدة عدقوا يرسي جلس لتصويره، أحدهم استأجر أن وبعد
 أجل من امع تالمحهم يتم ونفوذ وشهرة مال مكاسبه، حيدد وهو

 وار رغبام، م ستأيت نم هم الضحايا أن ويكفيه جتربته، إجناح
  .الفضول إثارة هو اخللطة

 ستعلم وعندها، اصيد واألمثن اجناح األكثر البشر طُعم الفضول 
  :الكلمات تستخدم كيف

  ."كارثة" "مصيبة" "فضيحة"

  :باملشاعر تتالعب وكيف

  ."فظيع" "جنان" "رهيب"

   .املشهد عن وتوار تريد مبا ادفع مث

 وبعد واصمت، مسعتك يف القذف امسع ،املتفرج بدوري واكتف
 املوقف صاحب كن عنك، والدفاع موقفك تبين رقر من ستجد برهة
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 للجدل، امثري استطاعتك قدر كن حبقيقتك، تصرح وال الغامض،
 فيك أن لظنه الطيب عنك، سيتحدث اجلميع أن ستضمن وعندها

لقيمتك املقدرين أول سيكون والشرير ،اخري.  
   :ديداجل اهلشتاج كان شيم،اهل يف وكالنار

  القرد_شوفت_بتاع_الراجل_شوفتوا#
  ."ده حاجة يف نشوفه شوية كل اللي العزم، أبو عارف مني"
  ."دي القرود ع اجتربت اللي الساعة حكاية يهإ"
  ."القرد ع قادر حمدش بيقولك"

 جيب الشوكوالتة بإعالن تعرفها، أن عليك خطوات مثة وبامليديا
 أن جيب الغازية املشروبات بإعالن بفمك، اذوبا تستشعر أن

 كثرة دع األطمعة وبإعالنات بيدك، الكوب وكأن فوراا تستشعر
 من الصاعد الدخان ومشهد باجلوع، لشعورك كفيلة تكون األلوان
 لعقلك املدخل عيناك ساخنة، أا تصديق عقلك على يفرض الطعام

  : بعدها سيطرح سؤال مث
  .ال ؟دوقتها

  !وقهاتد الزم
  .ال ؟جربتها
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  !جترا الزم 
  ."وحتدي الفالحي الزبدة ورحية بطعم"

Cut 
   .لولال مدام يا هايل هايل هايل: لصوته اموازي كان والتصفيق

 عشان جاهز اللوكيشن وعايز دقايق عشر: باجلميع الزعيق مث
  .الفريوز شركة إعالن

 يتهرؤ اعتاد عامل صمت، يف املكان يراقب بدوره الشكور وعبد
 خلف هو ما بانبهار لريى جيلس به فإذا ،الشاشات خلف من

  : يعقب وهو الكواليس
  هيثم أستاذ يا أنتم قوي بتتعبوا -
 ختيل لولال، مدام تعب كفاية بتقدر، الناس ريت ويا ا،طبع آه -

  .ملشهد تغري شوية وكل مقعدتش، الصبح من أا
  .نفلونزاأ دور جيلها بعيد مش دي افعلً مسكينة -

 من يشع لوجوده والتقدير أمامه وقفت إليه، أتت واملسكينة
  : تسأل وهي عينيها
  ؟الشكور عبد أستاذ يا اإلعالن عجبك -

 والرد ؟مصدق غري ألنه أم يئها، إجالل أهو وقف؛ بدوره وهو
  : فمه من انساب
  .اجد موهوبة حضرتك ا،طبع أكيد -
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 أصلي األلقاب، شيلت إين يعين سوري الشكور، عبد يا جبد -
عزيز أخ باعتربك ادامي.  

 التمتمة عليه فرض حد إىل أكثر، منه تقترب وهي لتيق واجلملة
 توازي خبطوات للخلف يعود وهو" العظيم اهللا أستغفر "بـ هسر يف

  :اقتراا

  .حيفظك اهللا -

  : تكمل وهي ضحكتها زادت

  .زيك الرجالة كل لو ريت يا مشكلة، أنت جبد ال -

 املخرج نداء إال يدها من ينجده ومل ا يرد كلمات جيد ومل
  : تعرقه فرط من يهتف وهو ملغادرته فاضطرت ،بامسها

  .هللا منك شيخة يا روحي -

***  

 واحلمد بتاعتها، احلضانة يف ااردة أسبوع متت مامي قلب حبيبة"
  "منتسوري منهج وبتطبق ممتازة حضانة هللا

 شعرت وقد ابنتها رةصوبه  أرفقت وقد منشورها اأخري كتبت
  .والتعليقات اإلعجابات لكثرة بالزهو
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 ستقلب يبدو ما على اليت الصفحات ىحدإ ملتابعة عادت مث
 للدكتورة الرمسية الصفحة عقب؛ على ارأس بوك الفيس مسار

  .العزم أبو نانسي األسرية واملستشارة
 لتتذكر عنها ارغم شردت وقد بتركيز املنشورات تقرأ كانت

 باملنتديات عندها استعانت وقد زوجها مع حياا بدايات نتكا كيف
   .كان وقد لتعلمها

  ."صباعك يف اخلامت زي يبقى جوزك زايإ قولكأ ملا تعايل"
  .نصائح

  ."رومانسية ليلة حلىأ جلوزي عملت زايإ شوفوا بالصور،تعالوا"
  .فضائح

 أم التواصل مواقع نستخدم من حنن هل سؤال؛ االثنني بني وما
تستخدمنا؟ من هي اأ  

 زفرت وقد العزم أبو نانسي منشورات قراءة لتكمل عادت
  .معلومة كل الشكور عبد على تسقط وهي بضيق،

  !تغري؟ 
 يتحدث بل لولال بإعالن امهتم بات كونه ذلك قررت هي أو
 أبدى ابنتها حبضانة املقابلة ويوم كواليسه، حيضر كونه بفخر لكرتي
   .ستهامدر أينت مبيس إعجابه
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 يكن مل إن خليانتها طريقه يف الشكور عبد أن تؤكد مجيعها شواهد
   .فعلها
  "!هلوي يا"

 من الكثري إن ومبا ملساعدة حباجة أا شعرت وقد ا متتمت
، بدورها تفعل أن هي قررت الصفحة، صاحبة مع يتواصلن السيدات
  :وتسأل تشرح رسالتها فأرسلت

 حضرتك من وحمتاجة يجوز يف شاكة أنا نانسي دكتورة -
  .برة ميبصيش خليهأ زايإ تقوليلي مساعدة،

 لشخصيته حتليل هعملك وأنا وعنه عنك التفاصيل كل قوليلي -
  .تكسبيه زايإ قولكوأ

  ؟دكتورة يا جبد -
- أمرك حتت أنا ا،طبع.   

***  
  ."شيال هاتلك العيال أبو يا"
   .اأب السعد أبو مسعود أصبح اأخريو 

  .ونور حور -
 تعلو سعادة وابتسامة هيتلبن املالئكيني نيهالوج يطالع وهو هلاقا

 وجوده من حياته طوال حرم بعدما را هو أسرة اأخريو شفتيه،
  .أبواه تويف بعدما مايتي عمه بيت يف ترىب كونه أسرة وسط
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  .عطيات اسم وماله -
  : وأجابت درة فابتسمت محاته عقبت

 زي فيه هو الكل ست يا نوبعدي دي األمساء على متفقني إحنا -
   .عطيات

 على للحظة بغيظ مسعود هلا نظر بينما وتركتهما شفتيها مطت
   .سلم اهللا ولكن احلرجة والدا إثر

   .سالمتك على هللا محد -
  .اتفاقنا ناسي طلعت لو هزعل كنت يسلمك، اهللا -
  .مقدرش -
 قرر عطيات فم مصمصة يتفادى وكي والصغريتني رأسها لقب مث

 مبرتله عطيات ستمكثها أيام عدة ه،يتبن احتياجات لشراء خيرج أن
   .اأبد باهلينة تكون لن ابنتها خلدمة

 لساا، من يسلم فلن وإال ببذخ ويصرف اكرمي يبدو أن عليه
 وبالنهاية نيالتوأم" سبوع "أمت حىت واستدان ادخر ما كل وأنفق

 مصروفات من يلزمه ما تدبر وحياول الصعداء ليتنفس عطيات رحلت
   :التالية بالفترة
  "وووووأأأأأ ووووووأأأأ"
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 ،امهسرير حيث واجتهت بأسى الناعسة عينيها ففركت املساء حل
 تغمض دأ تتجشأ، كي خصرها على تربت حور، دهد وقفت
 متين لسريرها، وتعود بدورها هي وتتثاءب السرير يف فتضعها عينيها
   .......ولكن النوم نفسها

  :نور واستيقظت حور نامت
  ."كده ينفع ما واهللا الصبح شغل عندي"

 النوم هو قرر بينما االعتذار عليها فرض مسعود من والتعقيب
   .مكتبه بغرفة املوجودة األريكة على

 خطأ، أقل من يتذمر كونه عينيها اجف النوم ولكن ،نور نامت
  .ينوي كما ويسافر حجة جيد كي ليتعلَّ فهل

 نفسها دجاِهت احملرك، هو ورعبها لحظة،ال تلك من هي مرعوبة
 جمهود كل وتفعل ،وتكوي ،تطبخو ،ترتبو ،تنظف ختطئ، أال

ضجره لتتفادى فقط فمضاع .اتصفيقً تريد وال بالنهار الليل لُواِصت 
  .يرضى فقط ،اانبهار أو

 انمحراو وعيناها أشعث شعرها باملطبخ، وكانت عمله من عاد
  :هامالحم تأكل اإلجهاد ثارآو

  .كده شكلك هيكون مش خمدرات، بتاخدي لو أنِت ده -
  : سألت فقط لترد طاقة متلك ومل



 
97

  ؟الغدا أحضرلك -   
 السرير إىل ا ذهب حىت املطبخ من وأخرجها يدها من جذا
  فخ؟ هو هل ودثرها،

   .لنفسي هحضره وأنا دلوقيت نامي -
  ......مسعود -
  .هتطري مش الدنيا بس ارتاحي -
 جوارها، من ينهض أن قبل حىت نامت جتادله، مل ولكنها قتصد مل

  :ابتسمتا وقد امبتسم وطالعهما لبناته اجته وعندها
  ."مسعود بنات يا ماشي"

 وكوب الطعام لنفسه أعد مكتبه، حيث ام وخرج اومحلهم
 مبفرده، وعاش سافر لو املسؤولية لحتم سيعتاد هكذا يفكر وهو شاي
  .رفضها يدرك كونه بنفسه أسى مثة لكن
  "وووأأأأأأأووووأأأأأأأأ"

   .املواجهة بدء عن أعلن الصرخات وصوت
   .التوأم vs مسعود

  ؟احلفاض لتغيري حباجة امه هل
  .كده على متفقناش حناإ ال -
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 فوضع يفعل، أن إال ميلك ال ولكنه بأسى يطالعهما وهو قاهلا
 كادت يتال الرائحة من نفسه حيمي هعلَّ أنفه فوق غسيل مشبك
  :تزكمه
  "ووووووووووأأأأأأأأأأأأوووووووووأأأأأأأأأأأأ"

   ؟تاين يهإ -
 للمطبخ، ما اجته وقد زفر ،اطعامهم إلعداد وحباجة جائعتان

 وأطعمهما مبعجزة اللنب بربونات حضر معهما، درة تتعب كم امدركً
 راحة زفرة يطلق وهو اأرض جبسده هوى هو بينما نامتا وبالنهاية

  .مهمته أجنز كونه
 ومل ،هتنظيف عيدوي جرميته ثارآ وميح كي للمطبخ اجته مث دقيقة

 سقط فقد مبكاا، طفالاأل لنب علبة يضع وهو ينتظره ما يتوقع يكن
 إليه ارسلًم ليجده أمسكه ختفيه، كانت درة أن يبدو ما على خطاب

   :السعودية من
"؟"اخطاب  
  .......مخسة ،ثالثة ،اثنني بل ال

 اخلطابات زوجته تستلم بينما يأيت كان خطاباته على اإذً الرد
عنه خفيهاوت.  

***  
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  ."جااااااااااااي أيوه
   دعبس عن ليسأل االلتفاف إمساعيل على فرض خمتلف والصوت

  ؟اختفى أين
 كل انشغل أيام عدة مرور بعد لكن شغلهم، بدايته يف واألمر

 ،يسأل أحد يعد ملو اجلديد، املقهى صيب وااعتاد خيصه، فيما شخص
 بالك فما قابلهمن نم أهم على تنطبق القاعدة وتلك تنسى فالناس

  .نسيام األوىل بصمتهم أناس هم بل ،أمثاله من باملنسيون
ترمها، يصاحل أن قرر للسوق، وانصرف املقهى إمساعيل ك 

 احاولًم يراقبه نم هناك أن وبدا، هلا خصيصا األمحر العنب فاشترى
  .استطاعته قدر منه ربالتق

   .إمساعيل حاج يا عنك -
 إعطاءه إمساعيل على ادشدم احلي مبستوصف الطبيب حسن قاهلا

 حيث ،براقش نفسها على وجنت حيملها، كان اليت األكياس كل
 اعتماد متوين إىل ضافةباإل إمساعيل اشتراه ما كل حيمل نفسه وجد

   .وأمينة
  ؟حاجة وال تعبت -
 .إمساعيل حاج ياتعبك راحة  -
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 من فقط كان هذا وكل جبواره،  بصعوبٍةالسري حياول وهو قاهلا
 قرر يعرف إمساعيل وألن مها، يرى عله أمينة لبيت معه الذهاب أجل

  : بفعقَّ اعتماد لبيت وصال حىت بطريقته اختباره
   .باملرة بطيخة أجيب بافكر -

  عليه؟ امغشي سقط هل
   .طري جيل -

 أمام الشرفة،ا مجعتهم حني الضحك هام على فرض وكالمه
 على هلا حثه رغم الصمت آثرت وقد الطاولة، املفضلة العبتهم

   .التحدث
   ؟خراآو -

 يا حاجة وال: ردت مث وجهه تطالع التفتت حىت قاهلا إن وما
 حسن هتجوز وأنا سعيد، معاها ويعيش صبا هيتجوز هو جدو،
  .وبس
  !ده السمج الدكتور -

 ما كل تتذكر بل أخرى، مرة تضحك أن عليها فرض والتعقيب
 ها،رد وأنه منتظر خلطبتها تقدم قد بأنه علم أن منذ فيه، جدها فعله
  خيتربه؟ فهل

يؤكد وهو جبهتها لوقب :  
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  .سعيدة أشوفك عندي املهم -
  .جدي يا لينا خيليك ربنا -

***  
  أسبوع مرور بعد
 عم بعربة الفطور لتناول صباح كل جياوره أن املتوقع بات
 ملسعود نظر السبب، عن يسأله أن جيرؤ مل استغرابه ورغم شلتوت،
 إضايف برغيف هيد فمد اخلبز من املزيد طلب من احرجم ووجده

 الشكور بعبد فإذا فطوره كملي وعاد مسعود تناوله تعقيب، دون
  : يعلق

 يوم كل هتفطر أنك نفسك عود بالسالمة ولدت طاملا املدام -
  .هنا

 ندم وقد الشكور عبد فصمت الفضويل، من بالغيظ مسعود شعر
  : مسعود يسأل أن قبل لدقيقة الصمت ساد معه، حديثه على

  ؟متجوز يهإ قد بقالك أنت هو -
يسأل كونه الشكور عبد عقوص، سنني، ست حوايل: ورد 

  ؟توأن
  .سنتني -
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  .كده قُلت برضو أنا يعين، مستجد -
 اقررم يده عن الطعام بقايا ضنف االستفاضة، مسعود حياول ومل
   .املقتضب احلديث بذلك امكتفي الشكور عبد تابعه للشركة، االجتاه

 كان املرة وهذه سبب، أي على فريوز بزعيق بدأ روتيين يوم
 ولكنه بضيق يزفر مكتبها من خرج الذي عيسوي نصيب من الزعيق

 فقرر فيه، بشري مساعدة سيحتاج أنه شعر لحم أمر فثمة ملكتبه يعد مل
 دالتود قرر طويلة مقدمات ودون وجلس، ودخل مكتبه باب طرق

  :أدٍب بكل التحدث بل
  ؟مساعدة ممكن -
  ؟عيسوي بامشهندس يا خري -

 وأمسك مكتبه فوق عيسوي قفز عندما بشري قلب يتوقف وكاد
  : امترجي بيده

 مبقيتش أنا كتبهوملها،أ كلمتني قويل بشري يا يدكإ بوس أ-
   .أجلي هتجيب دي يه،إ معاها أعمال فعار

   .دي مني -
  .شجن -
  .مني شجن -
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  .أخطبها عاوز بنت -
 مبقعده، باجللوس طالبه مث عليها يربت عيسوي بيد بشري أمسك

 حمدش اللي من شعر بيتني عايز: حدد عندما إال مقصده يفهم ومل
  .مدخلها ده ويكون وعميقة مثقفة تكون ميكن دول، بيفهمهم

 معتقدش بامشهندس يا آسف دي، زي حباجة مايل أنا بس أيوه -
  .أساعدك هقدر إين

  ؟"جبد"
 رفع مث صدره أمام ذراعيه وعقد الغيظ، ببالغ عيسوي قاهلا
  : بعقِّي وهو األمين حاجبه
 كنت أنك عرفت فريوز مدام لو متزعلش بس بشري، يا ماشي -

  .مكتبها على وحتطهوهلا شعر لصبا بتكتب
: ابعقِّم ليستوقفه الباب ناحية اسرعم بشري فهب لينصرف والتفت

  .وعطا أخد الكالم بس استىن عيسوي، بامشهندس يا -
 الشغل، إال بشري، يا الشركة وقت فاضي، مش أنا معلش ال -
  .الشغل إال حاجة أي وقت أضيع أنا شوف

  : وأضاف بشري ترجي زاد
 اجحمت أنت عارف مكنتش بس أنا خالص، غلط فهمتين نتإ -

  .يهإ
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 ليزيد يده ميسك أن بشري على فرضت بالمباالة عيسوي تصرف
  : املوقف عيسوي فاستغل إحلاحه

 رأسي متبوسش جوك،أر بشري يا ال بشري، يا يديإ متبوسش ال -
   .أخي يا بوس كفاياك بشري يا خالص ما أخي، يا طيب

  ؟"بوس"

 االثنني يطالع عنوة دخل حني مدبويل عم من كانت والزعقة
  : ستلبّ حالة يف اوجدمه هوكأن

  ؟بالظبط يهإ بتعملوا أنتم -

 الشاي مدبويل عم وضع بينما هندامه من امنهم واحد كل عدل 
  : بتأفف يعقب وهو يده من

 يا فني على بينا راحية عظيم، ذنب كل من العظيم اهللا ستغفر أ-
  ؟مصر

  .واتفضل عندك الشاي حط مدبويل، عم يا خالص -

  : يردد وهو خيرج أن قبل  ذااالغيظ نظراتب ايطالعهم ظل

  ؟قال بوس قال -

  ؟كده عجبك -
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 زادت وقد كوبه يتناول ملكتبه، أدراجه يعود وهو بغيظ بشري قاهلا
  : عيسوي أجاب بضيقه استهانة ودون أمله، خيبة

  .هيعرف وحمدش غريي، عارف حمدش متخافش، -

  : تاف بشري فاستوقفه لالنصراف واجته عيسوي قاهلا

  .ستىنا - 
  : فأكمل له التفت

  ؟وقلم ورقة معاك -     
  : بشري فتابع عيسوي شفيت على ابتسامة انزوت

  ؟القيس امرؤ معاك ميشي -
  ؟ده عميق -
  : يرد وهو ضحكته كتم يستطع ومل
  .آه أعتقد -     

 ونسكافيه مسعود قهوة صينية على حيمل مدبويل عم كان بالردهة
" لولال "لرؤيته تسمر همايتبمك ألحد يتوجه أن وقبل الشكور عبد
  "للشركة أتت وقد

  فضلك؟ من فني الشكور عبد ستاذاأل مكتب -
 منه تنتظر فلم ،الباب ملكان فقط يشري أن عليه فرض سؤال
 حبرارة الشكور عبد وصافحت ودخلت الباب طرقت فقد مساعدة،
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 أن فيها يتأكد اليت األوىل املرة هي ذهوله، على يزال ال مدبويل بينما
  .حقيقيات التلفاز شاشات على تظهرن الاليت النساء
  "؟ست متجوز إين فاكر كنت اللي وأنا"

 كوب إلعداد باملغادرة الشكور عبد أمره بينما نفسه يف قاهلا
  :عندها ليتمتم للضيفته عصري
  "؟مسعود املهندس إال فيها مفيش دي الشركة هي"

   :عندها معليس القهوة له ويضع مكتبه باب يفتح وهو قاهلا
 هاكون اهللا شاء إن أسبوعني خالل باملوافقة، منهم الرد وصلين"
 عارف أنت حلظة، خرآ يف إال هتعرف مش ومرايت املوضوع، متمم

 أنا عملته، اللي عدتلها إين ربنا حتمد الدنيا، هتقلب عرفت لو
  ."اأبد دراعي ميتلويش
  :يتمتم وهو باستغراب يطالعه ظل

  ."اأبد عدل حد مفيهاش دي الشركة هي مراته؟ على هيتجوز"
  :حوله من حال على بكف اكف يضرب للمطبخ وعاد قاهلا

  "؟بالظبط للرجالة جري اللي يهأ هو"
 صبا، رأسهم وعلى لو تابع هو كما البقية جابةورمبا تتضح اإل

   :العاملي للربنامج الثالث باملوسم اخلاصة الرمسية الصفحة
}How to be a famous star?{ 

   :منشوراا أوىل على إعجاب ضغطت وقد
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 فريد مصر، من هتشارك اللي املوهبة هتدعم اللي الصفحة دي"
  ."بالفوز ملصر ودعواتنا دعمكم مستنيني العزم، أبو

 الصاعد بوك الفيس جنم أن عرفوا لو وآه حقيقته، أدركوا لو وآه
  !اسابقً دعبس....هو مصر فتيات نص وحديث

***  
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 ويوليوس كيلوباترا بني األول اللقاء كان كيف ايوم أخربوِك هل"
 اخلطط يناقش قادته مع اعاجتما يعقد قصره يف كان ؟قيصر

 العظيم القائد على للدخول اإلذن يطلب بتاجر فإذا ستراتيجيةاال
 ترا،اوبيلك فتظهر يبسطها خاطفة وحبركة مطوية سجادة هدية، ومعه

 على فرضت جرأة عنوة، عقله فتسرق زينتها بكامل أمامه تنهض
 كان اكم للنساء اكاره اليوم هذا بعد من يعد ومل يصعق، أن القيصر
 تشد مىت وعرفت جذبه خيوط أتقنت اليت الساحرة وجد لقد ينعت،
 جوارمها وإىل مهاوكال شهريارها، مع كشهرزاد امتام ترخي، ومىت
 لكل أمهية؛ األكثر الدرس تتعلم أن حواء كل علىا فرض ،قصة ألف
  ."لعبتها صار حواء تدركه أن استطاعت إن مدخل رجل

  لعبة_اجعليه#

  اءهاستثن_كوين#

  .العزم أبو نانسي

بل نساًء وليسوا بالصفحة، املعجبني عدد يزداد يوم بعد اويوم 
 تثري اليت الكلمات تلك تكتب من لرؤية الشغف ميلؤهم ،أيضا ارجالً

  .حفيظتهم
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 األرجح على أو معقدة جمنونة، "دمية "وجربوته سطوته بكل آدم
 نمع افعتد وهي آدم مع حواء تراشق حد السجال ويدور. ساذجة
 فيغطي دخانه يزفر بفرحة، جيري ما كل فيطالع" عارف "أما متثلها،
 وال الدخان يتالشى مث لدقائق الرؤية انعدام حد حاسوبه شاشة

   .أثره يتالشى
  ."ميديا السوشيال هو كاختيار كان طاملا مشوشة الرؤية ستظل"

***  
 خيوا، هعه إنهيمن اللي فإيه مراته ناحية باألمان حس لو الراجل"

 حالة يف حتطيه أو بالراحة حتسسيه وعيا خايبة، ست تكوين وعيا
 وساعتها ،اكيه ،اتعبيه ،استرتفيه تانية، ست على فيدور نفسي سالم

   ."برة يبص طاقة وال وقت عنده هيكون ال
 كونه هلا، حصر ال إعجابات حصد يف التوقعات كل فاق منشور

  .واستفزازها حواء ضعف على طرق
 هي ومن حقوقها، النساء لكل ستجلب مبن قصوى انبهار ةحال

 سرد يف بدأن بل وباترايلك يكن أن قررن النساء وكل لتقاوم رنا
  .اخلاصة الليلة تلك عن جتارن
  قيصر_يوليوس_لكي_يكن_كليوباترا_له_كوين#
 نص عندي باللنب، بتستحمى كانت أا مسعت أنا نانسي دكتورة"
  "؟رميهأ ما دلب للحمى ينفع قطع كيلو



 
113

  ."اطبع ،آه"

  ."واحدة يف هستخىب يوم وكل كلها السجاجيد غسلت أنا"

  ."برافو"

 وبدأت والدا، لدى أوالدها أودعت أمرها، رنا وحسمت
   .خطتها

 اأخريو الذهيب، درجات بكل مكياج ذهبية، براقة قصرية غاللة
 وهي ووجهها وجسدها شعرها على نثرته اقرش 75 بـ جليتر كيس

بعقِّت :  

  .اإلطاللة بيت خيرب ملكة، ملكة -

 منها وتعقيب األكرب كوا الصالون سجادة على وقع ختيارواال
  : ا ختتبئ وهي

  .يطمر يكش -

   ؟"معقول"

 العودة، بطريق سيارته يقود وهو الشكور عبد عقل يف والتعقيب
   :املغري لولال عرض يف يفكر

  ."اشهري جنيه آالف مخسة مقابل أعماهلا مدير"
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 تدبري على القدرة سيملك األقل على التفكري، املبلغ يستحق أال
  !املدرسية ابنته مصروفات
  ..اللحظة وحانت

  .كيلوباترا vs الشكور عبد 
 هكذا تركتها كالعادة رنا أن فأدرك مطوية السجادة فوجد دخل

  .بتنفيضها يقوم كي
فَزلتفاجئه، جاخلرو رنا على استعصى بينما مالبسه ليبدل واجته ر 
 املنفضدة، جلب وقد ثقلها امستغرب للشرفة ا واجته السجادة محل
أنه عرف لو احفلً سيقيم الشكور عبد فهمت؛ وقد ،تلوت ،تتأن 

  .الشارع يف قذفها عتبات على
  ."ولاأل طلعين السجادة متفتحش استىن استىن"
  ."الرحيم الرمحن اهللا بسم"

 أن عليه ففرض صدمه، السجادة داخل من اخلارج والصوت
  :اأرض لتسقط فجأة يده من يتركها
  "آآآآآآآآآآآآه"

 واضحا وبات خيرج، ال يكاد صوت هعِبت قوي أنني وصوت
  :السجادة ثقل سر الشمس وضوح
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  !"حرامي"
 امتلك ما بكل السجادة ضرب قرر الشكور فعبد لقضائه وجاء

   .باملنفضة كيلوباترا ضربت قوة، من
 ليصدم وفتحها للداخل السجادة سحب نتصارباال شعر وحني

  : فصرخ واضحة الكدمات وبدت وجهها تورم وقد رنا رأى حني
  ؟رنا -

 رقرو رقبتها والتوت اليمين يدها سرتكُ وقد اأرض ارمتت
  . أسبوع مدة بالفراش املكوث عليها أن الطبيب

***  
 عرب جتمعهما اليت باحملادثة وضعته مث باملنشور املكتوب نسخت

  :"بوك الفيس"
 صورة اجلدية، لية،واملسؤ موضع اجلميع يضعه أن اعتاد آدم"
 هنا السر وكلمة العقالنية، طياا بني حتمل الرجولة عن ذهنية

 سيكون عندها بصمتها، جتعله أن حواء استطاعت إذا" اجلموح"
ا، نربة حىت ،أحالمهاو ،أفكارهاو ،لكالمها اأسريإىل شعور صو 

  ."ىالكرب مغامرته هي بل املغامرة، معها حييا ال هو طورةباخل جوارها
 اجلول، يف كالمها رهيبة، دي شجن يا لصفحتها اليك اعملي -
 على اللي الريبوتات كمية وال بيشتموها، كلهم الرجالة أن يكفي

   ؟عيسوي مع تنفع ميكن مش بس، بوستاا اقري ادخلي صفحتها،
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  *اقريلها*

  *تابعيها*

  *اكالمه امسعي*

 كانت لو حىت اإلقناع، أيقونات أهم أحد إنه" اإلحلاح "من وآآه
  .املنطق خبالف الكلمات

 رسالة وصلت أن منذ حدث ما كل يف منطق وأي !املنطق
 للقدر يا بل ؟به إعجابه وازداد وتقابال والدها هلاتف عيسوي ستاذاأل

 يةالعرب اللغة أستاذ والدها لقلب الشعرية األبيات أحب اختار حني
ا عيسوي جيمع جديد موعد حددلياختلفت املرة هذه ولكن ،بأسر 

  .أفضل عريس ظهور إثر على الرفض قررت قد فاطمة كون نتيجتها

 يشرب عاد ما أنه حىت بعدها من احزين غرفته يف عيسوي ليرتوي
  ."بلنب شاي"

***  

  

  

  ."تدووووووووووم األوىل االنطباعات ألن"
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 العضالت من به بأس ال بعدد فحل ةصور يف يظهر أن عليه كان
 باتت بل فحسب اأدب تعد مل والفحولة، كافة جسمه أحناء يف املتفرقة

 أشهر أحد إيقاع على وركبة وخصر أكتاف، "أكتاف هز "أيضا
  :مصرية بأخرى اهلندي الكلمات استبدلنا بعدما اهلندية األغنيات

  "ليلي يا ليلي يا عيين عيين"
  "ويلي يا اه السود ونهعي من ويلي يا ويلي"

  آآآآآآآآآآه آآآآآآآآه آآآآآآآآه
  آآآآآآآآآآآآآآآه آآآآآآآآآآآآه

  "عليه مسوا وال وقع قليب أنا ليه، كده ناس يا احلب هو"
  "هييييييييييييييييييح"

  ."صبا "كرتذُ اهلييييح ذُكر وإذا
 وتتالعب شاردة اخلامسة، للمرة رمبا الفيديو تشاهد كانت

 لفارس األقرب النموذج أنه تنكر ولن شعرها، تخصال بإحدى
  .ألجله التواصل مواقع وانقالب وارتفاعه وعرضه بطوله أحالمها،
 فحسب، اإلقناع أيقونات أهم أحد ليس فهو ر،اإلا من وآآه

 الفرصة عقلك إعطاء قبل حىت ترى ما قصدست أنك إليه ضفأ بل
  .يبصر فيما ليفكر
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 للبنان، مسافر وهو املطار يف فريد عم يكون عدد أكرب عايزين"
 غري معانا ميكونش راحيني إحناو ريت ويا مصر، اسم هيمثل ألنه

  ."وبس مصر أعالم
 من أول هي نيتها ويف املنشور على إعجاب ضغط إال متلك ومل

  .سيذهب
}Branding{ 

   .التجارية العالمة أو
  : أردف مث طالبه فاستوقف قاهلا
 تاجر أو شركة زايإ بالتسويق، اجد مهم ده واملوضوع -

   .معتمدة جتارية عالمة ميلك زايوإ لصاحله، الدعاية يستخدم
 أكمل عالماإل كليةب األوىل الفرقة طالب من تعقيٍب انتظار ودون

   :الشرح بغدادي دكتور
 توصل قدرت اللي الرباندات أشهر عن نتكلم خلونا البداية يف"

  بالفعل امسه ده وكأنه الشركة باسم املنتج مع يتعامل أنه املستهلك
   :أمثلة يقولنا يقدر حد
   .كلينكس -
 ده إن رغم كلينكس الورقية املناديل كل على بنقول حناإ متام، -
   .تاين يهإ املنتج، وليس املنتجة الشركة اسم
   .)كوكاكوال رابسو، بامربز،(
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  : بتعقيب بغدادي الدكتور عند املطاف وانتهى
 معتمد براند تعمل زايإ هنسأل هنا ومن أكتر أمثلة ويف متام، -

  و}  Neuromarketing {بني الفرق عن وهنتكلم الدعاية طريق عن
} Behavioral Marketing{، والتسويق العصيب التسويق 

  .السلوكي
 رقر من هناك كان وطالبه، بغدادي الدكتور امك وبينما

  !مبكتبه انتظاره
 على بالفعل اتعملت اربجت يف إن دكتور يا حضرتك كالم معىن"
  ."التجارية والعالمات لإلعالنات املخ استجابة مدى

بغدادي الدكتور رد :  
 2003 سنة اتعملت" مونتيغ ريد"لـ جتربة وأشهرهم أكيد -
  ."البيبسي حتدي "وامسها
 كانت بيبسي لشركة قدمي تلفزيوين إعالن من ةمستوحا التجربة"

) بيبسي(من عشوائية عينات بني املفاضلة اجلمهور من فيه بتطلب
  !يهإ بيشربوا مها يعرفوا ما غري من لكن) كوال كوكا(و

  .)بيبسي (صاحل يف غالباً النتائج كانت اإلعالن وحسب
 كانت ادامي بيبسي التجربة بتكرار اوفعلً حيادي كان اإلعالن

 مبيعات عدت ما) بيبسي (مبيعات عمر كده رغم لكن بتكسب
  . أمريكا  يف) كوال كوكا(
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 التجربة إلعادة) مونتيغ (الدكتور دفع اللي السؤال جه هنا ومن
 التجربة وفق أنه رغم البيبسي مش الكوال بتشتري داميا الناس ليه"

  "؟أحسن طعمها شايفني
 األفراد أدمغة نشاطات مبراقبة قام أنه هو دي املرة زاد اللي

 ختلفةامل ألقسامها الدم تدفق معدالت وتسجيل لالختبار اخلاضعني
   :كالتايل كانت والنتايج املغناطيسي الرنني جهاز بواسطة

 حالة يف لكن يكسب اطعم األفضل املنتج هوية جتاهل حال يف"
  ."تارخيي كوكاكوال على اإلقبال كان املنتج هوية إظهار

 حالة يف املخ يف االستجابة مناطق باختالف كان والتفسري
 فيه حصلت اللي املكان ألن وده املنتجات، أمساء عن اإلفصاح

 الذكريات عن املسؤول املكان كان كوكاكوال حالة يف االستجابة
 استجابت اللي فاملنطقة بيبسي حالة يف أما، والعواطف واملشاعر

 إمتام أو جوايز على احلصول حالة يف بيستجيب اللي املكان كانت
 ألي الدعاية يف نتيجة ألهم نوصل هنا ومن حافز، وجود أو مهمة

  ."بباحلُ كله"نتجم
 كان ملاالط اليت اجلملة قال يضحك، مل ولكنه ضحكام وتعالت

  !اارواي تقرأ وهي صبا على ا يعقب
 أخذ قرر وقد القهوة من افنجان حيتسي ينتظره، إمساعيل كان
  :مها بنصيحة الًعم بشري عن نيابة األوىل اخلطوة

  ."رمسي دخلوا أبوها على واتعرف الواقع األمر قدام حطه أنت"
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 جاره ابن بغدادي، أمام أنه ليتفاجأ فعله، ما هذا كان حمقة وألا
    :بفرحة فهتف باحللمية السابق

  ؟بغدادي -

   .طيب يا راجل يا زيكإ ،إمساعيل حاج -

 والذكرى اجللوس، كان ومصافحات وأحضان سالمات وبعد
   :هوغناء حكاياته ليسمع جواره إىل احللمية يف اجلرية أليام

  .ةاارد بعض مع نتغدى الزم حناإ -

 عن أهل نبقى ميكن مش عارف مني الراحيات من أكتر اجلايات -
   .وعشا غدا هيبقى وساعتها قريب

  : مبباشرة إمساعيل فأردف نفسه ليفرض عاد واالستغراب

  ؟يهإ قُلت بشري حلفيدي صبا إيد منك أطلب جاي أنا -

  !"ياااااااااااااه"

 من رجل بوك، الفيس جيلبه ما عن ابعيد مىنيت كما عريس اأخريو
: إمساعيل بعقَّ صمته ومع يفرح مل لكنه حمترمة، وعائلة طيب أصل

  .اطبع صبا رأي تأخد الزم ،عارف -

 له كيف إذ أكرب، مشكلة مثة بل مشكلته، وحدها تلك تكن ومل
 بشري "بالكامل وامسه باحللمية يسكن اعريس هناك بأن صبا خيرب أن

  ؟"اجلليل عبد خليل
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 النتيجة خالفت ما سرعان لكنوما تيقنه بشري أنه بانتظار رفضها 
   :ليخربه التايل اليوم مساء به اتصل قد بغدادي كونه، عاتتوقُّ

  ."مواقفة صبا"
 ما بكل احتضنه حىت يده من اهلاتف وضع أن إمساعيل لبث وما
   :فرحة من امتلك
  !"عليا بتعملها كنت ما بعد عريس، وأشوفك هيعيش يااااه"

 يصدق يكن مل بشري أن رغم وبقوة نفسها فرضت والفرحة
 اأمر عندها لتؤكد حوله، من لتدوي الزغاريد عادت حىت موافقتها،

ا أصبح لقد اواحدعريس.  
***  

   أسبوع مرور بعد

 للوراء نعود اللحظة، تتغري أو الواقع، يتغري أن املمكن من هل
  !!!أبدا نستيقظ ال بل حنلم،و أعيننا فيها نغمض أعوام عدة

  ."مسعود يا مسافر خالص"

 تذكرة ترى وهي تبايل ال أا وتظاهرت بعينيها الدموع وحبست
  القادمة اجلمعة صباح املوعد، حتدد وقد الباسبور هلا اجماور سفره

 بل صامتة امتنعت، حاول وكلما تتكلم، ال عنه وانزوت
 امتجه الصباح يف هو دروغا الصدمة تأثري حتت لتازوما  خمروسة،
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 عدة منذ استقالته قدم بعدما معهم ملسعود خرياأل اليوم إنه للشركة،
  .صوري بشكل فقط دوجالو امقرر أيام،

جممغادرته، حلظة حانت وقد ،صغرية حقيبة يف له تبقى ما ع 
 باب أعتاب على مدبويل وعم الشكور وعبد وعيسوي بشري ليجد

  :حتبه وال الوادع تكره ألا لتأيت تكن مل وصبا مكتبه،

  ."مسعود يا خبري وشك نشوف"

  ."مسعود يا واهللا هتوحشنا"

 خلينا ابقى مصر ترتل ترجع وملا يكرمك ربنا اهللا شاء إن"
  ."نشوفك

 يستوقفه اليت األوىل املرة هي رمبا ني، ليس األمر أن يف درة حمقة
 املرة هي بل أحد، مع افارقً يشكل أن املمكن من غيابه أن إدراك فيها

 يف الرؤية تشويش حد إىل الدموع رقرقة عينه فيها ختترب اليت األوىل
  .نظارته

  ."مجاعة يا النيب ع تصلوا ما"

 اجلميع عني يف التأثر ىرأ حني عيسوي من التعقيب وكان
  : امازح تدخل وعندها

 ونبقى بعض مع سيلفي واحدة نتصور حناإ يه،إ بقولكم -
  ."األرض يف املوظفون "نسميها
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 قدر ألعلى رفعه اخللوي هاتفه يعيسو فأخرج ووافقوا
 باتوا أربعة وذكرى والبسمة والصورة الضغطة وكانت املستطاع،

  .ثالثة
 إن وما شيء كل أعد غاضبة، درة زالت اوم ةخرياأل ليلته كانت

 امرت وقد بوجهها أشاحت رأسها، قبل مث درة جاور حىت نتهىا
 درة، يا عليا متزوديهاش: وعقب يديه بني ههابوج فأمسك دموعها،

  .مشيا ما قبل متوجعنيش
 أنت كده، مش احلقيقة ألن مهمة إين متحسسنيش وأنت -
  .أفرح وعايزين الواقع األمر قدام حطيتين مسعود، يا دراعي لويت

 هاؤبكا زاد حىت بعقِّي ومل رأسه سنكَّ وهو وصمتت، قالتها
  : فقال

 كل بأعمل أنا معايا، فكري لكن ان،غلط فينا مني هقول مش -
  .عشانكم ده

 العناد من ادب جتد فلم صدره إىل رأسها مض مقدمات ودون
 القاهرة، ملطار بطريقهما وكانا الصباح كان حىت كربياؤها، فتهاوى
   .هأشد على الزحام وكان
  ؟ةاارد يهإ يف هو -

  : أحدهم من الرد فأتاها سألت
  عزمال أبو فريد مستنني -
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 فريد، سيارة وصلت بينمالداخل املطار  وزوجته مسعود ترجل
 مصر، علم قميصه فوق ارتدى وقد وصوله مبجرد اهلتاف عال

 هلم حتدث من هو روحي كأب وعارف كثب، عن تتابع هنا الصحافة
  .استطاع ما قدر كلماته يف اقتضب وقد

 لقب لدرة نظر حىت انتهى إن وما للتفتيش حقائبه مسعود وضع
  .هأوراق إلاء البوابة من املرور
 وأول املكتب درج يف هتالقيها فلوس يف البنات، من بالك خلي"

  ."درة يا ادعيلي عتلك،به قبضأ ما
سبق: ترد وهي تبكي أال وجاهدت يده قبضة على عندها دتشد 
 ده ، توصل ملا عليك طمين هيدبرها، ربنا اهلم، تشيل بطل وقُلتلك

   .يهمين اللي كل
  .العظيم واهللا قوي حببك أنا -

 تتبعه اراحلً والتفت عنه ارغم يده وسحب عليها وشدد قاهلا
 قد درة أن أدرك حىت التفت إن وما للبوابة هاجتَّ ،صمٍت يف هاعينا

 مجوع وسط نظارته، سقطت عوالتدافُ التفاتته ومع الزحام يف تاهت
 حىت يجلبهال احنىن إن وما حلمايته، تسعى ومجوع فريد خلف تسعى

 بل ليعتذر يلتفت حىت أو يباِل ومل فتهشمت بقدمه أحدهم دعسها
  .فعل مبا مباالة دون فريد جبوار سريه أكمل
  ."بتشوف ومش أعمى أنت"
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 كتفيه هز لكنه ا،مستغرب يلتفت أن عارف على فرضت وكلماته
 ياضالر لطائرة خرياأل النداء ولوال ،لَحور اانتباه يِعره ومل مباالة بال
 النظرة كانت النافذة وجبوار للطائرة، يصعد أن ملسعود كان ما
  ةخرياأل

   ."القاهرة هنا"
 االثنني بني هي أم شوق، أم عتاب نظرة أهي مسعود يدري وال
  .حائرة

 ذات يطالع فريد، جبوار عارف كان للبنان املتجهة وبالطائرة
  امتسائلً املدينة

  ؟التجربة ستنجح هل
***  
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  ،استطاعتك قدر األلباب جذب على احرص العرض يبدأ حني
 وقع مع بتناغم وذراعيك كتفيك كحر بقدمك، األرض اضرب

  .توقف مث القفز يف ابدأ مث ألعلى، كيدي ارفع بعدها أقدامك،
  .تصفيق تصفيق تصفيق

 أول صرخ يزيد، بل مبهر عرض الزومبا، غين الزومبا، رقص"
 شديد، عرض ساحر، عرض رائع، عرض شيد،وهذا ي ثاٍن صفق
  :اهتف ،اصرخ ،كرر بصوتك، اعلُ واآلن
  ".فريد عايزين ،فريد عايزين ،فريد عايزين"

 الزر على والضغط الوقوف اللبنانية املطربة على فرضت أجواء
 احتضنت املسرح، على لتصعد حتركت مث الصراخ، فتعاىل الذهيب
  : بتعقَّ مث لتهوقب فريد،

 فريد زملة، يا هيك، توقعتك ما العقل، بتاخد جد عن -
  .فريد وأنت

 وقبلة الذهيب، الزر على حصل بعدما مجهوره فحيا التصفيق زاد
   :ذهبية
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  ."صحيحب الستات دي اهي"
 فرض الذهيب، بفستاا تدقيق بعد الشكور عبد من والتعقيب

  : التعليق رنا على
   .وجياليك واهللا ،مسعاك -

 لربنامج القناة تغري عليه فرض باملطبخ ةدوجاملو رنا من واهلتاف
  .للدماء ناحق" نواراأل مساء"

 أسباب عن سألته كرتي كون بسالم متر لن الليلة أن بدا لكن
 لتجاوره رنا فيها أتت اليت باللحظة أينت مدرستها مع انيباجل حواره
  : اهاتفً ابنته كتف على وربت يتنحنح وهو فابتسم
   ؟يهإ وال هيناموا مش بايب حبايب -

  : فتمتم نارية بنظرة رنا رمقته
   .رب يا استر

 لتشاهد املسابقات برنامج عادتوأ يده من الرميوت تسحب مث
  :بةقِّمع املوسم جنم

  ."ييييحهييي"
  :"العزم أبو فريد "الوغد بذلك هائمة كوا بصدمة هلا فالتفت

  ؟كله ده الشو عشان زيادة يهإ فيه  فاهم، مش أنا -
  .دي البلد يف واحد أرجل أنه فيه  -
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  .نعممم -

  : فأكدت امصدوم قاهلا

  ؟زايإ لبنان بتاعة املطربة مع بيتصرف شايف -

  .سافل واحد تصرفات دي -

  !"هه"

 زوجته أن إلدراكه والغيظ الضيق عليه فرضت هازئة ضحكة
 قرر وقد فتركها واحدة، لعملة وجهني والرجولة الوقاحة ترى باتت
 منهما، كل جبني على قبلة وضع وقد سريريهما إىل وتيم كرتي محل
 رنا بأن شعر وقد اشارد جلس جوارها إىل بوجوده كرتي متسك ومع
 اتفه املتواصل تفتيشها رغم صامتة أا أيعقل للنوم، توجهت قد

 باحلضانة ابنتهما أن فيخربها أينت مكاملة عن تسأله ألن أغراضه، وكل
 على وافق أنه فيخربها لولال مكاملات أو بعدوانية، وتتصرف منطوية
  !معها يعمل اآلن وأنه عرضها

***  

 املتواصل را أن عقله سيقنع لذلك يبدو، هكذا أو موافقة هي
 املوعد حددوا لذلك ؛رمسي بشكل تتم مل اخلطوبة نأل خجل منه

 برنامج تتابع والدها، صدم والسبب ،اجلمعة يوم على هي وشددت
 أحد يف شردت حاسوا وأمام، احللقة تفويت تريد وال اخلميس فريد
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 أو العزم أبو فريد لتقابل هي نم ولكن ،أحالمها فارس فيديوهات
  .ا جبيع حىت أو حيبها أو قرب، عن تراه

  ."أل نصدقها ،آه نقراها الروايات"
 فكري احتضنها، اليت البنته بغدادي الدكتور من واجلملة
 املوقف حسمت لكنها تسرع، بدون بشري، موضوع يف واستخريي

  .طموحاا عن يكون ما أبعد فبشري بالرفض،
 صبا يضع وهو والدها صديق شكري للدكتور كان والتدخل 
  :املُرة احلقيقة أمام

  ."العالج رافض ِكبابا إن غري ده ة،خرياأل املراحل ويف كانسر"
 متلك ال عاجزة صبا ستقف الكرة، ستعاد املرض ذات وأمام 
  ! والدها واآلن والدا تدقَفَ دموعها، إال حيلة

 اإلعداد ومت لتسعده، سعيدة أا وادعت وافقت ترضيه ولكي
   .باحللمية تكون أن بغدادي وقرر للخطبة

 ورغم البخل فيه وتفترض صبا تتضايق أن خشية بشري أزعج رارق
 وخفق األقدار شاءت بل له خيفق مل قلبها ،رضاها على حرصه
  .فريد....لغريه

 على فريد دعص متابعتها، صبا تنسى ولن اجلديدة احللقة هي وها
 اخللفية، يف ىاملوسيق صوت بدأ وقد حاد، تصفيق وسط املسرح
  .رقصه بدأ وقد موديل جتاوره
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 يبعدها لتدور، بيدها اممسكً لليسار، أخرى توازيها لليمني خطوة
 حيملها حيتضنها الكرة، تعاد مث تبتعد مث اهمشفاه تتالمس وتكاد يقرا
  .كتفيه فوق تقف بالنهاية حىت يديه، بني وهي ا ويدور

   .تصفيق تصفيق تصفيق
 أول صرخ ويزيد، بل مبهر عرض التاجنو، غين التاجنو، رقص"
 شديد، عرض ساحر، عرض رائع، عرض شيد،وهذا ي ثاٍن صفق

  :جديد من اهتف اصرخ
  ."فريد عايزين ،فريد عايزين ،فريد عايزين"

  .دوالر مليون خداهي فاز لو -
  : إمساعيل لريد شفتيها مصمصة مع اعتماد قالتها

   .فني نوديها عارفني مش كتري فلوسنا إحنا ما -
 تعقيبه اموجه الشاشة ليطالع والتفت عرسه بدلة كي بشري ترك

  : جلده
  .تزعل أحسن صبا قدام عليه تتريق وعىا طيب -

 أن وكادت شفتيها فمطت اعتماد على الضيق فرض وتعليقه
  : حتدد وهي فصمتت أجلمتها النارية إمساعيل نظرة أن إال تعقب
  .شاي أعمل راحية أنا -
  .برضو أحسن -
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  : ردفوأ احللقة تابع مث إمساعيل قاهلا
 امتعظم كنت ما يوم دعبس ده دوالر، مليون خداهي ده بقى -
  .....كنت
  ؟"دعبس"

 بعضهماإىل  حدقا مث الشاشة،إىل  حدقا وقد ا هتف وكالمها
   :يهإل ليحدقا عادا مث البعض
  ؟دعبس ده مش -
  ...........اللي ده الدكتور أخو يبقى ده ا،طبع ال -
  .القرد بتاع -

 من حاجبه رفع وقد إمساعيل تعقيب حد غراباالست مأله وكالمها
  : الدهشة فرط

  .عارف -
***  

  ."تاين تاين تاين"
 بالدموع عيناه ترقرقت وقد املتابعني لتقدير اإجاللً رأسه أخفض

 اليمىن يده يضم وهو رفعه حىت اباكي سيبدو وجهه أن تأكد إن وما
 تأثرت قد التحكيم جلنة كل هتافهم، فزاد إليهم ا أشار مث قلبه فوق

 وقرر امليكروفون من فاقترب باملشاعر، احمموم بات واملوقف
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 حانت وعندها ،ودعمه جناحه يف اسبب كان الذي العظيم عن التحدث
 االحنناء امقرر فريد منه اقترب وقد ،املسرح على عارف صعود حلظة
 عاد ما والدموع العليا اللغة بات والتصفيق قدمه، تقبيل قرار حد
 من رأسه عارف فمنع ،عليها السيطرة على القدرة كميل أحد

 بكى فريد، بكى مفرط، أبوي حبنان صدره إىل دفعه مث ،االحنناء
   .التحكيم جلنة وبكت عارف،

  .امجيع املشاهدون بكى التلفزيون على احللقة هذه عرضت وحني

***  

 حبق الكارثي لكن خطأ كله وليس ا،صواب عليه تربينا ما كل ليس
 تذاكر إن أنه باملدارس علمونا ،الزمن مبرور مهاكال وشيتش أن

 ،رذاكَ العارية، احلقيقة أمام بات اآلن وهو د،ِجت جتتهد وإن تنجح،
تفوق، كد، بلح والنتيجة كدح.   

 يثري أيام منذ القادم املصري املهندس السمع، ملء كان وصراخه
  .الشغب

 اتفقنا اللي العقد إما يا مقتول، يا قاتل يا هنا أنا بريب أقسم -
  .دماغتكم على طربقهاه واهللا يا إما  مصر من عليه

 باملهانة شعوره وأمام وجيره، جلبابه من كفيله يسحب وهو قاهلا
 صفعه، حىت قبالته الوقوف عاود إن وما عنه مبسعود دفع عماله أمام

  : فيه زعق مث
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 يف ما علىأ حجك، باملصري جوهلالكأ هوووا، كل تنب، كل -
  .ركبها خيلك

 إىل أين؛ إىل ولكن اخلروج، مسعود من امنتظر ظهره وأواله قاهلا
 سكن على االتفاق كان بعدما فيه نفسه وجد الذي اجلماعي السكن
 إىل حباجة ألم كعامل املؤقت بالعمل والقبول الرضا إىل مستقل،

 كل املهندس، يعد مل ألنه نصفه املبتور املرتب بل مهندسني، ال عمال
  :مبهانة املشهد اكتمل مث اارت، بل ال اوت األحالم

  ."هوينا عجبك مش عجبك تعيش عجبك"
 وكل هيساحمك، وهو رأسه وبوس اعتذرله مسعود، يا خالص"
  ."أخي يا عيش

 الكفيل مبكتب املوجودين بعض من تتناثر حوله من كانت واجلمل
 مكان دهوي واجم صامت شارد لكنه ملساعدته، التدخل أرادوا وقد

   .الصفعة
اآلن؟ عقله على املريرة الذكريات كل طافت ِلم  

 خرج والتعقيب توالت صفعات صوت مث ،ثالث ،انتاثن ،دقيقة
  : امتحديلكفيله  مسعود من

  .قلم قصاد قلمني -
***  
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 باتا أبنائها من اثنني أن احللمية، كل لتسمع يدارغالزر وتعالت
  .صبا وارجب وبشري مها جبوار حسن سني،عرو اليوم

 صبا، حاملية عن تكون ما أبعد مبواصفات باحللمية، شعيب فرح
 على فرضت جواءأ .منطقته أبناء لتحية يقف املقهى صاحب هو وها

  ،ليصافحه إمساعيل ناحية اجته وقد ،الضحك لتوه أتى الذي عيسوي
 والسيدات البنات كل باجتاه بالنظر إال تبايل ال والدته كانت وجبواره

  .املنتظرة العروسة البنها دجت علها
  ؟هامن يا حاجة على بتدوري -
  ؟"هامن"

 وقد وحتيته مساعيلإل االلتفاف مشرية على فرضت واجلملة
 حوار لفتح يسعى بل نفسه إمساعيل بعدها ليعرف الكلمة، أسعدا

  : يعقب وهو يسعل أن إال عيسوي ميلك فلم معها
  إمساعيل حاج يا ايه وال هنقعد مش حنا إ-
  .ماسكك أنا هو ابين يا تقعد ما -
  ،جوارهن إىل وجتلس بناته ناحية للتتجه ملشرية إشارته أتت مث

 اخلشيب، املسرح على صعد حني إمساعيلب خاصة حلظة وحانت
 ا،أيض ا الرقص بل عصاه عن التخلي على قادر أنه للجميع سيثبت
 وبعد بعصاه رقص الشقاوة، أيام يعيد بل، شبابه بعز يزال ال إمساعيل

  .الشكور عبد اأخريو عيسوي، مث وحسن بشري، جاوره دقيقة
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 اليوتيوب ع ويرفعها يصورنا حد ،هجني مليون بربع رقص شوية"
  ."بقى

  : يكمل وهو الضحك عليهم فرض إمساعيل من والتعقيب
  ."اهللس زمن يف إحنا": وأقول وأزعق -

 ما على لسةاحمل حد السهوكة من بالقرب احملن جوار إىل واهللس
   .املعادلة أطراف باتوا قد يبدو

***  
 حسام متقد مث ومن ،الذي تاله والعريس عيسوي رفض مت

 ميلكها اليتو ا تعمل اليت بالعيادة زميلها، املوافقة ومتت لشجن
  .لفاطمة راقت املادية االتفاقات وأغلب والده

 الداو إحلاح من لترتاح باملوافقة التظاهر إال شجن متلك ومل
  .سبقه مبن حسام سيلحق فرصة بأقرب أنه مقررة

 حسام كتبه منشور من األول، اليوم منذ عرف وعيسوي
  :لتكون احلالة لتغيري بصفحته

   in relationship with  املصري شجن
  .وفلورز وأصدقاء أقارب من التربيكات واالت

  .بعده أتى ملا بداية جمرد هو املنشور وكان
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 ذهبية ملصوغات صور وعدة tag نصيبها من كان التايل فباليوم
 هي أا عندها لتدرك جواهرجي، أفضل عن الصفحة ملتابعي وسؤال

 تفاصيل الستعراض العاشق وهو تصرفاته من اكمد ستموت من
 هو وها، ينشر ما كل اجلميع ومشاركة بوك، الفيس على حياته

   .شجن مشاركة ينسى ولن يضعه جديد منشور
  ."اللبنانية باملطربة يتحرش للفوز األقرب املتسابق"
  ."فضيحة ،كارثة ،مصيبة"

 أمر اجلميع وتوىل، يجتماعاال التواصل مواقع انقلبت ومعها
 بتدخل لدعوات األمر وصل لقد بل أوهلم، كانت وصبا ،عنه الدفاع
  .األزمة حلل املصري السفري
 لكل إساءة هي مصر لنجم إساءة وأي فريد، مسعة من مصر مسعة"

  ."املصريني
سيتدخل بالفعل بأنه املصري السفري وعد فلقد ؛هللا اومحد.  

 هتترحل آخرك حاجة، عملك السفارة من حد لو قابلين ابقى"
  ."تانية مرة السعودية يف تشتغل هتقدر ما وعمرك

 ع جت ولو مقتلكش، أنه كويس كفيله، يضرب حد يف"
  ."وتسكت ربنا حتمد كده يبقى الترحيل
 فيهم يهتف وهو مسعود، حول من تتناثر ذاا اآلراء زالت اوم
   .تسأل حقوق أي عن بسؤال سؤاله عن جابةواإل ،حقي أين بسؤال
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 اجتمعو،ياصحف رامؤمت عقد قررت بدورها والقنصلية 
  :الدبلوماسية البعثة ممثلي أحد وحتدث الصحفيون

 ومل حمترم فريد يعقوب، ابن دم من الذئب براءة بريء فريد"
  ."طئخي

 الصاعد النجم ألتراس لريتاح أته،بر بدورها املطربة وتصرحيات
  .باملسابقة يزال ال كونه

 البحث اقررم اجلماعي السكن من خرج فقد مسعود عن وأما
 سيارة مثة لكن بالرياض، مصر لقنصلية ا ليتجه سيارة أقرب عن

 وعلى بطريقها واجتاحته مسرعة انطلقت تنتظره، كانت أخرى
  .بدمه اغارقً كان الطريق انبج

 اجلرائد بكل الرئيسية نشتاتاامل كانت التايل اليوم وبصباح
   :عنواا
  ."يرحل لن املصري األسطورة"

   :هامشية جبريدة جانيب وخرب
 والسبب باخلارج املصريني دهس قصص من جديدة قصة"

  ."مشاجرة
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 هذا فإن يكمن العجب كل والعجب املسابقة، خسر التربئة ورغم
 وانسحب وبكى، وخسر خرياأل عرضه فريد مقد، عارف أراده ما

 مواقع على فرض الذي للحد مثايل وأداؤه خلفه، املسرح اتاركً
 ما بأن والتأكيد خسر، من لتؤازر تنقلب أن يجتماعاال التواصل

 وقد لدعمه القاهرة مبطار حافل باستقبال ودعوات مؤامرة، حدث
 عارف وعلى الذهول فريد على فرض مشهد كُثر، استجاب

  ."التعاطف "واكسب شيء كل اخسر االبتسامة،

 بقلبك للتصرف ستدفع فأمامه األخطر، األيقونة التعاطف من وآه
  .عقلك ال

 إىل األمر، جمريات حبزن تتابع بالزحام انصهرت كآخرين وأينت
  وأخوه؟ وزوجته الغامض الرجل ذلك سيأخذنا أين

 لتحديد بغدادي من اتصال هايليأت هاتفها صوت اقتطعها حىت
  .لماجستريل تهارسال أجل من للمقابلة موعٍد
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 فريد وصول حلظة ليتابع لفازالت طالع حىت اهلاتف أغلق إن وما
 بالصفوف موجودة بالتأكيد صبا ألن قلبه يأكل واحلزن للمطار
   األوىل

 بتعريف قامت بانتظاره، أينت وكانت ،ملكتبه عاد مث حملاضرته غادر
 اإلعالم، كلية من خترجها رغم حبضانة مدرسة تعمل نفسها،

  والسبب؟
 بس يةصحف أكون نفسي بكليته، ويشتغل بيتخرج حمدش -

   .بالوسايط إال كويسة جريدة يف شغل مفيش عارف حضرتك
 الدراسات مع تسنح قد الفرصة أن بأمل تتمسك ذلك ورغم

  .العليا
 موضوع اختاريت وليه أيوب، بغدادي دكتور اختاريت وليه -

   "self-fulfilling prophecy "عن يكون الرسالة
 دور عن الكلية، مكتبة يف حلضرتك حبث قريت كنت أنا -

 نظرية اخترت واحلقيقة م،هوتوجه الناس اتاختيار حتديد يف اإلعالم
 هو فيه فكرت واللي حضرتك، حبث عن بناًء لذاا احملققة التوقعات
   .وظيفيت من االستفادة
  : أكملت هي بينما صبا وبني بينها قارن اإرادي وال باجتاهها نظر
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 بلد أي يف طالع جليل تنبؤات حطينا إحنا لو دي النظرية وفق -
 معناه ده هل كده، على تساعده اللي امليديا واديناله فاشل هيكون أنه
   .درجة 180 هويتها وأبدل حباهلا دولة مستقبل أرسم ممكن أن

 هل والربط، التفكري بغدادي على وفرض التأمل استحق سؤال
  : العزم أبو عارف به يفكر ما هذا

   ؟مىتإ من نبدأ حتيب -
  .أمكن لو قيتدلو من -
 يكمل ده البحث ما حلد طاقيت بكل هساعدك وأنا متام، -

   .سؤالك جابةإل ونوصل
***  

 اليت للخبرية استثنائي لقاء يف التلفاز شاشة على أطلت اأخريو
 وقد" كده الدنيا "بربامج ضيفة العزم أبو نانسي العقول، استوقفت

 ما ،علمها من ينهل أن يريد والكل احللقة على تصاالتاال االت
  ؟فعله زوجة كل على ينبغي الذي
 ونستحقي ال ارجالً تتزوجن املصريات، أيتها أمركن عجيب"

 وقفي قومي األفضل نتستحق أننت بأنفسكن ثقن ،نتتأفف مث العشرة
  :صوتك بأعلى وقويل املرآة أمام
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  ."األفضل أستحق أنا"
 ووه يستيقظ أن عليه فرض اجلملة بذات تف وهي رنا وصوت

  :الرمسي اجلنون من اقتربت اليت زوجته حال على بكف اكف يضرب
  ."األفضل أستحق أنا"

  . ربنا يهديِك يا رنا-
  .األفضل أستحق أنا -
  تأخديهم؟ احملفظة يف جنية عشرين آخر -
  .األفضل أستحق أنا -

  : كرتي سألته بينما ترددها وظلت
  ماهلا؟ ماما هي -
 أن عليه فرضت لولال من مكاملة أتته وقد البنته إجابة ميلك ومل
 محلة على لالتفاق حضورها منه تريد املخرج مع مقابلة خيرج،

  .األحالم لتحقيق السراب ملركز ستؤديها إعالنات
   .نصب وال جد وده -
 وأنت أنا اإلعالنات تكاليف يدفع أنه لينا إحنا مالنا، إحناو -
  .لنفسه وحش لنفسه حلو نقبض، ولولال

 ليتابع الصمت الشكور عبد على فرضت اجد قيةمنط جابةواإل
  : املخرج بعدها
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 مع جايلها اللي الفيلم ع توافق لولال تقنع منك بقى اجلدعنة -
 خالص، تانية لةقن هنتنقل اتعمل لو ده الفيلم العزم، أبو فريد

 له يقنعها عرف لو قال إيدك، يف املوضوع إن للمنتج قُلت أنا
  .احلالوة عندي

 نفسه؛ وضع طريق بأي يؤرقه، احلزن كان عودته طريق وطوال
 عن حيكي الذي الفيلم من صفحات عدة قرأ بعدما ازداد وضيقه

 احق هل ساخنة، مشاهد لعدة ضافةباإل حارة يف بلطجي حياة قصة
 طريقه، تابع مث ىبأس للتو به حظى الذي املايل للمبلغ نظر ؟سيقنعها
حبسبانه يكن مل صوت ليصدمه برتين حمطة ألقرب امتوجه:  
  "؟مسعود"
  "؟هنا يهإ بتعمل أنت"

 عينه، يف حتجرت يبدو ما على دموع جبوار مكسورة والنظرة
 سيارته مللء البرتين مسدس مكان حيث امتجه وجهه بعدها أشاح
  :سوى بكلمة يتفوه أن دون

   .جنيه ومخسني اتنني  -
  : بقلق وسأل ليجاوره الشكور عبد نزل
 وليه كده فيك عمل اللي يهإ حصل، اللي يهإ احكيلي طيب -
  ؟برجلك بتعرج
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   متقلقش الشكور، عبد أستاذ يا كويس أنا: امؤكد بوجهه أشاح

 عاد الوردية انتهاء ومع حريته، مع وتركه اسريع حواره وأى
 رأسه وضع مث وأكله فول سندويتش حيمله كيٍس من أخرج ملرتله،
 عله ا،ميت يستيقظ أن داخله،ب متناها اجد غالية وأمنية الوسادة على

 كانت املصون فحماته عودته، وحىت سفره منذ جرى ما كل ينسى
 له تلتمس ومل األمل، خبيبة احمملً عاد بعدما متوعدة باملطار بانتظاره

 ويتمم شقة يشتري أن إما اثنني من خبيار دده راحت بل ،أعذار أي
   .الطالق وإما البنتها وعوده

  ."فاشل يا"

 مل درة حىت ينقصها، وكأنه ورحلت وتركته حوارها ا تأ
   .متساويان عندها حياتهو موته وكأن مهاتفته أو رؤيته حتاول

 نفسك عن التخلي ومع، فيه ما أسوأ إظهار فيقرر ،حياته لتتبدل
 إن بنطالك يف تضعها مدية أو بفمك، تلوكها بسيجارة أكثر ستتلذذ

. "بلطجي "والتصرفات هندسم واالسم ليلية، بوردية ستعمل كنت
  .فال وإال احلقوق أخذ يكون وهكذا

***  
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 وكل بينهما، االختالف عمق اكتشف األوىل اللحظة ومنذ
 كلما بينما خيبته، أذيال جير فيعود بالفشل تبوء منها للتقرب مساعيه
 يبدو ما وعلى هلا ديتود حسن أن وجد اقدر مها على عينه وقعت

  .معه سعيدة هي

   ."مها يا يوفقك ربنا"

 عاتهومزر أُصص جبوار مرتله بسطح كعادته جالس وهو ا متتم
  ؟إمساعيل فعلها فهل ملرتله، عيسوي مبجيء ليتفاجأ

عندما صدمهم قرار بوالدته؟ معجب ألنه لعيسوي التودد رقر 
  !مناسبة يراها وبأنه الزواج يريد أنه جده؛ صرح

  : وسأله بقربه سجل حىت امندهش عيسوي يطالع بشري ظل

  ؟ابين يا كويس أنت -

  : أكمل وعندها بشري استغراب زاد

  .صبا مع متخانق نكإ وقايل آجي عليا يتحايل فضل جدك -

 أكواب حتمل صينية بيده اممسكً إمساعيل ظهر يرد أن وقبل
  : صطنعم بشغٍف بشري سأل مث بلنب الشاي

   ؟دلوقيت يهإ عامل -

  الدنيئة؟ إمساعيل يلعب هل
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 عن به ويبتعد ذراعه من جيذبه إمساعيل وجد فعل رد أي وقبل
 جيلب اموقفً إمساعيل افتعل فهم، اآلن مبساعدته، إياه امطالب عيسوي

 فرصة له تسنح ثَم ومن حبفيده عالقته يوطد عله ملرتله عيسوي به
  .املساعدة إال بشري ميلك لن إمساعيل رجاء وأمام والدته، يد لطلب
   .بإيدي عملته أنا اللي الشاي مع سماطبق أجيبلكم لرته أنا - 

  : عيسوي فسأل إمساعيل قاهلا
  .والبقسماط بلنب الشاي حبب إين منني عرفت وأنت -
 باسم اآلد، بعتلك حىت أنا ده بوك، الفيس ع صفحتك من -

  .الفواليل إمساعيل
  : إمساعيل بفعقَّ الضحك يف عيسوي وانفجر

  ؟عيسوي يا....يا حاجة يف -
  .لًاحا وأقبله الفيس هفتح فواليل، عم يا اأبد ال -

  : فسأله لضيفه التودد بشري فقرر إمساعيلا تركهم
  ؟لسة وال عروسة لقيت -

 من للمكان امتطلع الصمت وآثر للضيق عيسوي مالمح تغريت
  : وعلق حوله
  .بشري يا بيتكم قوي حلو -
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 لقبول جيبه من هاتفه أخرج مث املكان يف يتحرك بدأ وقد قاهلا
  : بشري فسأله الصداقة طلب

  ؟عيسوي يا جدو يف رأيك يهإ -

  ."حقري قذر شخص"

  :أكمل مث عيسوي ا صرخ

   !الكلب حسام يا وريتك ما إن -

  : يهتف وهو بشري ودفع الشاي أكواب وكسر قاهلا

  .قتلهأل واهللا ،هقتله -

 وال دهاه الذي ما يفهم ال وهو به حلق وبشري اسرعم ركض مث
  .بدوره إمساعيل حىت

  .ده لكل يهإ حصل بس طيب -

 عيسوي خلف نفسه وجد وقد إجابة بال كان بشري من والسؤال
  : انطلق وقد عندها ليهتف البخارية دراجته فوق

  .املوتوسكالت من فوبيا عندي أنا ،اقف ايدك أبوس -

 وصل إن وما ليسمعه، يكن مل فعيسوي أراده ما وانأ فات لكن
  .املشاجرة كانت بالشارعو سبقه قد شجن والد أن استوقفه حىت
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 قرارها أمام اجلميع ضعو بل الرفض على شجن صممت إن فما
 مت وقد ،امجعتهم حملادثات صور ومعه منشور بنشر هو قام حىت

   :مفادها خامتة مع تزييفها،
  ."منها جناين ربنا إن هللا احلمد قذرة، بنت"

   .شجن بسمعة الطعن وكان كُثر منشوره شارك نٍةبي ودون
 فثمة عيسوي، به فكر ما بالضبط هو الغفور عبد به فكر وما
 اآلن إىل األقل على األعراض، رأسها وعلى للتالعب قابلة غري أشياء
 وقد ،والصفع واللكم الضرب نصيبه من فكان الرجال، بعض عند
حسام متكو حياول عليه استند قد بشري كان حائط جبوار اأرض 

 فكاد معدته صتقلُّ زاد وقد ابه،أص الذي الدوار شدة من التماسك
 القيء كل حسام فتلقَّى يسعفه مل الوقت أن إال يبتعد أن حلسام يشري
  ؟ حسام اكتفى هل رأسه، فوق

 أراد وارهجب مير كان صغري طفل كون ال، جابةاإل أن يبدو ما على
  .فوقه فتبول حاجته يقضي أن

  : طللضاب يتحدث حسام والد حيث الشرطة بقسم كان والزعيق
 البييب حىت اتعرضله اللي وكل حسام، حالة واثبت حمضر افتح -

  .والترجيع
 اقعد وال األوضة، برة طلعوه دي، برحيته ثبتهاأ اللي يهإ حالة -

  .احلمام يف بيه
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  ....حضرت يا -

   .خالص خالص -

 لبشري اإلشارة مث احملضر، بفتح للعسكري الضابط من واإلشارة
 لوال جييب وكاد وعنوانه، امسه عن سأله ذيال الضابط اجماور ليتقدم
 احملضر فوق القيء عليه فرض حىت لبث ما الذي بالغثيان شعوره
  : عندها العساكر أحد ليهتف

  .القسم مغرق وهو جه ما ساعة من ده باشا يا -

 أتى قد إمساعيل بينما االعتذار، عيسوي على فرضت وهيئته
 حني ذهب من طبق على وأتت فرصة احللمية، حمامي معه وأحضر
 أغلق إن وما برمتها القصة فهم امقرر الغفور بعبد إمساعيل اختلى
 شجن يد بطلب بادر القسم وخارج التدخل قرر حىت احملضر

   .لعيسوي

  : إمساعيلب انبهاره عيسوي ينكر ولن

  ؟جدو يا كده زايإ أنت -

  ...واهللا طب جدو، يا هيقويل تاين -

  .جدو يا خالص ما -

  : وأكمل لعيسوي نظر مث بشري قاهلا
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 كلمة من بيتنرفز جدو جدو، يا متقولوش أخي يا كمان وأنت -
  .جدو

  ؟يهإ وال زملكاوي هو -
 جديد مبوعد تأكيد مع إجابة له جيد مل الغفور عبد من واالستفسار

   .مرافقتهم قرر وقد شجن مبرتل
  : فسأل بشري نصيب من كانت والدهشة

  ؟يهإ بصفتك معاهم هتروح وأنت -
 أمر ويل سيكون أنه قرر كونه صفة، إىل حباجة إمساعيل يكن ومل

  .والده ومبرتلة عيسوي
 اجلديد باملهندس فريوز بزعيق بدأ الفريوز بشركة جديد صباح

 استقالته، تقدمي فقرر سوأاأل أا أيقن معاملة نعته، تاعتاد كما الغيب
 مسعود مسعود، بعودة فريوز بإخبار الشكور عبد فكر مغادرته ومع
   .يده على كربت قد الشركة أن ويكفي اكفؤ بالفعل كان
  ."آخرا نشوف أما إعالن، نزيل"

 عصبية، كالعادة بدت وقد الشكور لعبد نظرت مث بصبا زعقت
  .إخبارها يستطع ومل فتراجع
 وبعد فاستوقفه لبشري امتجه عيسوي كان وبطريقه ملكتبه عاد

عقب دترد :  
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   .فيه عايزكم يعيسو يا مهم موضوع يف -
 تطلع مث عنده ما الشكور عبد سرد وقد بشري، مكتب مجعهم
  : بسؤال لوجههم

   .ال وال هنساعده يه،إ قُلتم -
 أو اأخ يكن مل مسعود قاسية، يةنساناإل االختبارات وأغلب

 اأحق ا،متغطرس األحيان بعض يف يرونه كانوا زميل جمرد هو اصديقً
  ؟املساعدة مسعود يستحق
 نكلم موضوع أصل ونديهوله، مبلغ بعض من جنمع ما طيب -
  .مستحيل شبه ده فريوز

  : عيسوي من التعقيب تبعه بشري من والكالم
 إهانة هيعتربها ده بالعكس مساعدة، يقبل مستحيل مسعود -

  .مننا
  : بوضوح أكمل مث
 الشكور عبد قال ما زي التالتة إحنا نتجمع نقدر إحنا -

 أوىل فمسعود فعلًا مهندس حمتاجة وهي ع،يرج عايزينه أننا وحنسسها
  هه؟ الغريب، من

  .توافق ممكن فريوز تفتكر -
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  : املتردد من قاطعة إجابته كانت الشكور عبد من والسؤال

 يف نكمل خلتنا إذا ده هتنفخنا، اغالب دي توافق اللي دي مني -
  .الشركة

 توجهوا األغلبية وحبكم واحد، ضد رأيان هناك كان القلق ورغم
 نيابة الطلب مهمة توىل من وعيسوي طلبام، ليعلنوا فريوز، كتبمل

  :عنهم

  "خلصتوا؟"

 مث غاضبة صدرها أمام ذراعيها عقدت وقد متهكم والسؤال
  : أردفت

 وتاخدوا وتتفقوا بتجتمعوا التالتة، أنتم رباطية عاملني -
  ؟كمان يهإو قرارات،

  ...فريوووز مدام يا -

   .بشري يا بس -

  : بعدها لتكمل لسانه على ِترتب والكلمات

 واللي عايزة، أنا ما زي يشتغل هنا عندي يشتغل عايز اللي -
  .ميشي عاجبه مش
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 الشركة، بشغل أوىل هو مث ظروفه، شرحنالك إحنا فندم يا -
  .حمتاجاله والشركة

 الشركة الشكور، عبد يا حلد حتتاج اللي الفريوز شركة مش -
 غري من أنتم بتضيفوهلا، اللي أنتم مش لكم بتضيف اللي هي دي

 مصري من ومصريكم مرتب، وال وظيفة ال عواطلية، دي الشركة
 الشركة غري من حاجة وال أنتم كويس، ده تفهموا ريت ويا مسعود،

   .دي
 أن املؤكد كان عيسوي رد لكن كالمها، أت أا تظن وكادت

 على قالته ما فرض حني عليها، نفسها ستفرض أخرى بداية مثة
  : إهانتها على الرد املتهور
  .حاجة وال غريها من إحناو بتضيفلنا اللي دي ايه شركة -

 حال ولسان الذهول، ثالثتهم على فرض عيسوي من والزعيق
  : أكمل لكنه" اصمت "كان وبشري الشكور عبد

 فيها، اللي العمالة لضعف حمتاجة الشركة إن عارفة، حضرتك -
 يهإ مرتب واحد، مش اتنني مبقام شغل بيعمل فينا ما كل أن وعارفة

 كمان، حقنا من وأقل حقنا ده بيه، علينا بتمين حضرتك اللي
 من أقل مرتب بتدينا أنِت بالعكس علينا، بتتكرمي مش حضرتك

   .نستحقه اللي
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  .عيسوي يا اخرس -

  .بقى اتكتم عيسوي يا خالص -

  ."عيسوي يا كمان وايه سيبوه،"

 على وفرضت كليهما متأجل حاد بصوت فريوز من والزعقة
  :به الزعيق الشكور عبد

  ."بيتك خيرب اهللا بقى اسكت"

 ومدام حاجة وال غرينا من دي الشركة هاسكت، مش ال -
 عارفني مش مشى مسعود ما يوم ومن كويس، كده عارفة فريوز
 ولو وميشي، يومني بيستحمل مش بيجي اللي كل مكانه، حد جنيب

  .هتخسر اللي الشركة الوضع ع استمرينا

  : وهتفت بيدها مكتبها فريوز ضربت حني زعيق يواجهه والزعيق
 ده كل ده، باألسلوب تكلمين أنك لنفسك تسمح زايإ أنت -
 اللحظة من ومها أنت إن حسابك اعمل طيب يرجع، مسعود عشان

  .ينفعكم مسعود خلي وابقى الشركة برة دي
 دئةالته فحاوال وبشري الشكور عبد على اخلوف فرض والقرار

 من الثالثة خرج حىت وتسب تلعن وهي زعيقها فزاد تتراجع، علها
: ملكتبه عودته طريق طول الشكور عبد ا متتم واحدة ومجلة مكتبها،
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 ومال مايل أنا مة،زاجل ضرب أستاهل أنا عيسوي، يا بيتك خيرب اهللا
  .التالتة أنتم تتحرقوا ما بشري، على مسعود يتحرق ما مسعود

 ليهتف وراءه يركض أن عيسوي على فرض منه العايل والصوت
  : فيه

 ملا استفزتين اللي هي لكده، توصل األمور قصدي مكنش أنا -
  .أهانتنا

 بكراميت فرحيت يا عليها، جت يعين هي أخي، يا نتهان ما -
 مصاريفهم، أدفع عارف وال والدي، أأكل القي مش وأنا احملفوظة

   .ناتضيع تقوم حد وراك مفيش عشان أنت وال

 دموع بقايا بينما هدوء لبعض يسعى مقعد ألقرب وهوى قاهلا
  : ابعقِّم دئته احماولً بشري منه اقترب وعندها ه،يعين يف تتجمع

 جتيب هتقدر مش ألا دي، بالسهولة ترفدنا متقدرش هي -
 ولو قرب، الوحدات تسليم معاد أن خصوصا بسرعة، غرينا

 ،أخريت يوم كل عن هتدفعه ئيجزا شرط يف معادها يف مسلمتهاش
   .؟كبرية والغرامة

 الفليسوف، عم يا ليه مهااقد ده الكالم مقولتش كده هو وملا -
   .كده مش خفت

  .ا االعتراف خيشى اليت احلقيقة ألا جيب ومل
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 من وثاروا متردوا موظفوها ا،كمد متوت تكاد مبكتبها فريوز بينما
 املطالب من املزيد ذلك يتبع دق ثورم جنحت ولو مسعود عودة أجل
  .قوم أدركوا ألم
  !"اللعنة"

 د،تعم دون من الضعيف موقفها حقيقة أظهر قد املتهور ذلك ألن
 ماذا لكن نفسه، مسعود رأسهم وعلى لوجودهم احلاجة أمس يف هي

  .أقوى أم ظةحل أدركوا لو ستفعل
  : وقررت مجعتهم هدأت أن وبعد

  .بكرة يقابلين جيي مسعود خلوا -
 حني جنحوا هل مكتبها، من خرجوا حني يصدق يكن مل وثالثتهم

 يف اخلوض ودون أمامها، واحد رجل قلب على وكانوا احتدوا
 هل :فكرت هي بينما البشرى، له حيملون ملسعود انطلقوا تفاصيل

  ؟وترويضهم لكبحهم سبيل من
  

***  
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 عليه، ليستند معدين عمود أقرب على نفسه يرمي للمترو اجته

 أو للشفقة أحتاج ال ":اهاتفً أمره وحسم ،الثالثة بزمالئه زعق
 تدمع فكادت والده، حيمله صغري لطفل وجه فهاستوق ،"املساعدة

 ال هي اجلمود؛ عليه فرض عنه ختليها لكن ه،يتوبن درة لذكرى عيناه
  !تستحق
 أن قرر ظروفه أدرك حني الشقة صاحب حىت ا،باليم ال بات

  ؟يبق فماذا غريها، شقة عن يبحث كي شهر مهلة بفرض عليه يكمل
 أن إال ا،كمد وينام امهطع سيتناول أنه افترض يوم كل وكعادة

 اورهاجت السلم درجات على جالسة درة رؤية صدمته اختلف، اليوم
   .غفت وقد مالبسها بعض ا صغرية وحقيبة ناالطفلت
  ؟درة -

 أهي بغيظ، ومطالعتها مبكانه اجلمود سوى منه جتد فلم واحتضنته
 وكسره، الطالق طلب لتأكيد زيارة أم الغفران، لطلب منها حيلة

 على افوضعتهم هيتلبن أو هلا النظر دون دخوله مبجرد ظهره الهاأو
 : بزعيقه إليها التفت بكلمة تتفوه أن وقبل ،هلا املقابلة األريكة
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 أهلك، عند وقاعدة الطالق طالبة مش أنِت درة، يا ليه جاية -
 يهإ عايزة املؤخر، فلوس أمجع ما مبجرد هتوصلك ورقتك متخافيش

  ؟تاين
 قادرة غري بلوعة تبكي كانت يطالعها، ظل مث زفر بعدما صمت

 الشفقة يستحق من هو بل ،بالشفقة حياهلا يشعر مل لكنه الرد، على
 ولو رؤيتهاب نفسه ميني ألنه ؛حتترق أعصابه كانت مر يوم كل على
 وابتعد عنها يده فنفض بيده لتمسك اقتربت دفة،اصامل سبيل على

  : الرد هي فقررت
 ملا منهارة ىاملستشف يف كنت أنا مسعود عين،امس تظلمين ما قبل -
 وقالتلهم خرجت ما بعد وعمامي خالين مجعت وماما باحلادثة، عرفت

 أخدت ااردة، بعد مسعود مع هتعيش مش بنيت منه، نطلقها الزم
 يطلق، وعايز صدق وما بايع هو وقالتلي وتليفوين الشقة مفتاح مين
  .تشوفهم ولتشاحم أنت البنات حىت

   بعتيين وأنِت درة، يا رفضت كأم -
   .خسرهمأ يا خسركأ يا قصادهم، لوحدي كنت أنا قُلتلك -

 مقعد ألقرب وهوت ها،بكاؤ زاد وقد منهارة كلماا وأت
  : رده كان حالتها وأمام يديها، بني وجهها تدفن
  .خاطري عشان أهلك ختسري إنك ميخلصنيش وأنا -

 وهي بذهول وجهه لتطالع وجهها ترفع أن عليها فرضت مجلة
  : تعقب
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  .عندك اللي كل ده -
 ده الفارغ والكالم احلب من سيبك خلص، بينا اللي إحنا -
  .مصلحتك وشويف

 باردة بنربة التحدث رقر وقد سيجارة، ليشعل ظهره وأوالها قاهلا
  : مبالية وغري

  .هتوصلك وحقوقك يطلقوا، اتنني آخر وال أول مش إحنا -
 أن فأدركت ،فصمت واحدة كلمة افةإضب االستطاعة ميلك ومل
  .الرحيل عليها

 واألخرى جائعة طفلتها نفسه، فرض حور بكاء صوت أن إال
  : سألت وعندها استيقظت بدورها
  .أنزل وبعدها رضعتهم للبنات أحضر بس ممكن -
   .ممكن -

 جوارها إىل أخرى دقيقة خلفه، باا اصافع مكتبه لغرفة واجته قاهلا
 به، يليق ال وهذا والدته رحيل خيشى كطفل ياباك سريجوها وبعدها

   ؟وأُغلق الشقة باب انفتح كدهر مرت دقيقة بعد
  ؟رحلت
  : بأنني اهاتفً الصالة بوسط يقف اسرعم فخرج

  .درة -
 من خرجت وقد درة صوت ثَم ومن حور صوت على ليلتفت

  : معقبة املطبخ
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  .جيبتها ففتحت حاجتهم فيها اللي الشنطة ناسية كنت -
 ودون قلوبنا، يف ليس مبا والتظاهر والكربياء اجلمود على واللعنة

 صدره يف رأسها ادافن ليضمها ذراعيها من يسحبها وجدته مقدمات
  .، دون عتاب أو لومكتفها على رأسه أرخى وقد

  : ساد الصمت حىت قالت
  .بالش تتخلى عين يا مسعود -
  .امعاي أظلمك خايف بس أنا ، ومني قالك إين أقدر-
  .يفرقنا حلد نسمح أننا احلقيقي الظلم -
  ؟جاي اللي معايا هتستحملي -
  .حببك حصل مهما ينأل وة،أي -

  .أخرى مرة احلياة له أعاد وقد إليه، احلاجة أمس يف كان تأكيد
***  

 معه فقرر األفق يف الح أمل وطيف زوجته جبوار سعيدة ليلة
 على فرض بامسه فيهت وهو مدبويل وصوت الفريوز، لشركة العودة
   .لرؤيته اهلرولة البقية

 البغيض الرباعي وعاد إرادم وانتصرت ملوقعه، مسعود عاد
   .لقواعد

 مل إن مهمة ملسعود حددت وقد مبكتبها فريوز م تاجتمع
  .ستطرده أيام بثالثة ينجزها
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 الذي املهندس أخطاء أصلح بل جبد عمل ،جنح التحدي ورغم
 يسرد احلوار أدار من وبشري هم؛اجتماع كان بعالرا اليوم ويف سبقه،

 هو هذا فكان سارة، اليوم أخبار كل أن لفريوز ويشرح النجاحات
  .سوأاأل اخلرب

  !جنحوا
 زاد خرجوا وحني مبكافأة، همؤإهلا مت ضجرهم تتفادى ولكي

 يتملك عاد ما باألحرى، أو السيطرة عن خرجوا فموظفوها غيظها،
  .ليزعق سببا الديكتاتور

***  
  ."حالماأل لتحقيق السراب مركز"

 اإلعالن لتصوير االستعدادات كانت مساًء اخلامسة مشارف على
 اعرصم افضي اجلباب ترتدي حني لولال من أفضل يوجد ال وكالعادة
 وموقع خلصرها، تصل تكاد اجلانبني من طويلة بفتحة امزود بالترتر،
 بالستكية قارورة أمامها عشوائية، بناية بسطح أشبه بات التصوير

 فتيات عدة جبوارها تنظفها، بأا واإلحياء مالبس قطع ا يوجد كبرية
 أغنية واملسموع عجرم، لنانسي أغنيه واملتوقع لتغين، تتوسطهم هي

  .شعبية أكثر أخرى
  :املهنة وسر

  "توقعام اكسر"
  "تاين لنانسي وهاروح .....ياين ياين وياين"
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  "أوالين بس مش...... ..ياين ياين ياين"
  هوبا هوبا هوبا

  آييييييييييييييه 
   طيشة آه طيشة آه ...طيشة فاكرين جوزي أنا

  ريشة آه ريشة آه ...ريشة راسه على وعاملي
 ويبص هنا يبص عيشة مش عيشتك ويقويل هناك ويبص هنا يبص

   عيشة مش عيشتك ويقويل هناك
   طالع ماهو أبدا وحلفت الشارع نزلته خالين

  راجع هو ما واهللا ياإما عارف يشوف ياإما اهوم
  دور قولوه دور قولوه دور قولوه
  عااااااااااارف على

   عارف عارف عارف
   عارف مش تعمل وإياك

 مييل حني فاتنة من الشرقي الرقص توازي جسد لغة توجد وال
   :بعدها لتكمل هايفكت هز مع هادا ويتحرك خصرها،

  "أمينة أيدي يف أنت..  ..العزم أبو عارف سنتر مع"
  "األفضل تستحق ألنك .... العزم أبو عارف سنتر"
  .ستووووووووووووووبا

 طاقم أرت كعادا، لولال أبدعت  نصيبها، من كان والتصفيق
 وفرضت باالستوديو املوجودين الرجال كل لُب سحبت العمل،
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 كونه بغيظ هيثم يطالعه اشارد ظل اواحد إال هاإلي حيدقوا أن عليهم
 هيثم متتمة فكانت لولال، بدورها فرفضت بالفيلم بصراحة رأيه قال
  : يطالعه وهو

  .أنت يا أنا ويا شيكو، يا جاي دورك -
***  

 جبوار احملمولة، للهواتف نغمة باتت وأغنية بالتلفاز إعالنات
 جامعة "واملكان، "االستثنائية القيادة "براق اسم ذات حماضرة
  ."القاهرة

 أي تقود ممكن أنت ده ال لنفسك، بس مش ياديق تكون زايإ"
   ."حواليك حد

 بات وقد اآلف جبوار احلضور قررتا وقد لفريوز قالت من وصبا
  .والتقدم والوعي النجاح رمز عارف،
 قلة من إال فارغ شبه املدرج ليجد حملاضرته بغدادي الدكتور اجته

  .قليلة
  ؟هنا يهإ بتعملوا أنتم -
  .ردكتو يا كحضرت حماضرة منتظرين -
  .طيب وأنت سنة كل ابين، يا مني حماضرة -

 هناك يعد مل اأحق لطالبه، بغدادي من حائرة كانت والنظرة
 توازي مهزلة فال يقوله، ما يدِر ومل لعيوم، نظر مث صمت ؟فائدة

 كل تشويش ضاهيي خم غسيل ال الوعي، عن باحلديث تغييبك
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 يعلنها أن بغدادي جيرؤ هل الدور؟ هو ما ،هذا أمام ولكن ،شيء
   :عارف يقوله ما ويسمع ابنته جيوار أو فايدة مفيش صراحة؛

 وتقول عميق، نفس تاخد جواك، تبص املهم فايدة، يف طبعا"
  ."احلياة متعة دي هي السعادة، دي هي اااااام،سالااااا يا لله،اللللل
 كلنا اللي الوعي ده هو عارف، دكتور يا رائع حضرتك كالم"

  ."إدراكه تاجنيحم
 أن طالبه إخبار على القدرة ميلك وال ارتباكه يف معذور وبغدادي

 أي يسمعه أن نفسه ميني ما يقول أن قادر لكنه املقابل، باملدرج ابنته
  :يعي أحدهم لعل حد

 اجلاية املرحلة خالل البشري بالعقل التالعب إن نتفق خلونا"
 قصفها من أخطر حىت ميكن أمة، أي بتواجهه سالح أخطر هيكون
  .بغدادي  ."والكيماوي بالنووي

 لتطوير التكنولوجيا فيه وصلت جديد عهد قدام أننا نتفق خلونا"
 ما غري من مكاا واقفة فضلت عقولنا ولو حوالينا من شيء كل

 سيبوا نفسنا، إال منلومش يبقى العامل ونسود ونوصل ونعلى نرتقي
  .عارف ."يشهوتع وختتربه تطور كل لذة تدوق عقولكم

  .بغدادي ".إعماله العقل وجود يف األصل أن تنسوا أوعوا"
 ."التعاسة سر مها بالذات دول للمتأخرين، تسمعوا أوعوا"

  .عارف
  ."نعمة عقولكم"
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  ."نقمة وقوفكم"
  ."فكروا أرجوكم فكروا"
  ."ضوابط أو قيود بدون أفكاركم زمام اطلقوا"
 بتكون كتري أوقات يستاهل، الكالم من املنمق كل مش"

  ."خديعة الشعارات
 لتطويعك، قابل اتساعه بكل والكون حدود أحطلك أن اخلديعة"

 أنت الشريعة، أو القانون دعوات حتت املطلقة قدراتك أحجم إين
  ."فينا واحد كل يدركها الزم حكمة أعظم ودي تقدر

 على القدرة سيملك نوم أيديهم، معه تدمي كادت والتصفيق
  .والعزمية املعرفة بصاح وهو منافسته
 بغدادي وخرج مجهوره، يتبعه عارف خرج احملاضرة اية ومع

 ظهور لوال التحدي ليكون وكان الثاينإىل  حدق واألول طالبه، يتبعه
 تكون أن ينبغي األوىل معركته أنا بغدادي ليدرك بالصورة صبا

   ."ابنته"
 ،عارف سيارة أمام وقفت حىت هي حتركت مالتزاح تالشي ومع

 عرض عرضت خريوباأل اهلواتف، أرقام لوتباد للتعارف، سعت
   :فيه التفكري عارف على سيفرض

 على أسيطر زايإ تعلمين مقابل عايزه أنت اللي املبلغ تأخد -
  .شركيت موظفني
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 أن مقابل يف املال له سيدفع البشر من عدد براقة، والفكرة
  :التجربة فئران يكونوا
  ؟إمىت من نبدأ حتيب -
   .حتب لو بكرة -

   :فقرأه ورحلت إياه ومنحته ا اخلاص الكارت أخرجت
  ."عز فريوز"
  ."العقاري لالستثمار الفريوز شركة"

***  
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 والدا عادت لو شاردة، هي بينما ابتسمم جوارها إىل كان
 رمانة هو فوجودها فابتسم ملسعود نظرت ،سوألأل شيء كل سينقلب

 هل ستكتمل، لعمله عاد بعدما فرحته هل ولكن حبياته امليزان
  حباهلم؟ عطيات ستتركهما

 اجلريان حوهلا جتمع ه،سؤال عن جابةاإل محل الباب على وطرقها
 أا إلخبارها كفيلة كانت وهيأته الباب لفتح مسعود أسرع بينما
 اجلريان بينما النوم لغرفة واجتهت للداخل دفعته اخلطأ، بالتوقيت أتت
 عطيات بينما بابه، امغلقً يدفعهم وهو زعق فضوهلم، إلرواء ايتبعو

   :السباب من نصيبها هلا تكيل شعرها من درة جلبت
  .عليا بتنصفيه درة يا كالمي بتعصي -
  .بقى فضايح كفاية -
 ادحلبت سافرت القيتين فضايح، شوفت لسة أنت فضايح -

 بكرة قبل وااردة ألفرجك نعمة ابن يا أعبد وما وريب وأخدا،
  .مطلقها هتكون
  .اركبوه خيلكم يف ما وأعلى هطلق مش -
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 وقد خلفه وقفت رةد بينما غيظ، من داخله من نبع ما بكل قاهلا
 فقررت بابنتها ومتسكه نادهِع عطيات أدركت تبكي، بكتفه تشبثت
 توفري عن وعجزه بفشله عايرته ،"إهانته "سوأاأل بالوسيلة الضغط

 مجلة كل وخلطت سيطرده، الشقة صاحب بأن أوجعته اجام،ياحت
 يبق ما كل على أجهزت أا استشعرت عندما إال تصمت ومل بسبة
  .ورجولته تهكرام من

ضناشب حريق من  البعضببعضها أسنانه واصطكت بقوة يده م 
  .حياا الثمن لدفعت زوجته أم تكن مل لو بداخله،

 وأغلق ملكتبه واجته اتركهم ،النهاية هذه تكون أن يريد ال وألنه
  .معها لترحل مالبسها درة جتمع أن عطيات أصرت بينما بابه

 سيجارة كم يدِر ومل غيظه، هافي لينفث السجائر علبة أخرج 
  .فارغة سجائره علبة وجد عندما إال حرق
 الغرفة حمتويات بكل الدفع بعدها امقرر اأرض وقذفها فطواها 

 جيبه يف ا حيتفظ كان اليت تلك مديته، عندها لتظهر وشيمها،
 إحدى على جالسة ليجدها خرج البرتين، مبحطة اعاملً كان عندما

  : ترجوه أمامه وقفت حىت ظهر إن وما ،اكحر دون األرائك
  .أرجوك حاجة، قول مسعود -
  .وامشي البنات خدي درة، يا امشي -

  ؟اآلن شيء كل انتهى هل ا،كفر ونطق ادهر صمت
  : بكربياء فقالت بايلي ال به شعرت
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   .ودلوقيت تطلقين -
 اشيئً ميلك كان لو أنه تعلم أال كالصاعقة، عليه نزلت ومجلتها

 نفسه فيجد الظروف، فتعانده االنتظار منها يطلب أن خيشى لفعله،
  ...هيتوبن هي لكن نفسه، على يقبلها قد بالشارع، وأثاثه

  : لتؤكد عادت حىت حيلة بقلة يطالعها اصامت ظلَّ
  .مسعود يا طلقين -
  ."طلقها تلم يا تطلقها ما"

 على حتصل علها ساخن، وهو احلديد تطرق محاته هي وها
 حوله، من شيء كل تالشى مث زعيقها زاد سباا، زاد غرضها،
   .عطيات شفيت وحركة درة دموع باستثناء

   ."تسكت قوليلها"
 ويف غضبه، اشتعل حىت أمهية متنحه لن ولكنها وكررها ا زعق

 عنق فوق ونصلها مفتوحة املدية كانت بدأت كيف يدري ال حلظة
 جسدها وألصق ىسريال كتفها على قبضته أحكم وقد عطيات
 عاد ما لكنه تبعده، كي درة صرخت بينما ارعب فشهقت باحلائط
  : حبدة هلا ينظر وهو لسانه من الكلمات تدفقت بل يسمع
   ؟عطيات يا تطلق بنتك عايزة -
 بقولك أنا سامع أنت ماما، عن يدكإ أبعد اجتننت، أنت مسعود"

  "؟يهإ
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 ابعيد ادفعه من هو أنه إال دفعه حماولة مع كان درة من والصراخ
 عنقها، يف ينغرس يكاد احلاد بالنصل تشعر وهي ترجتف عطيات بينما
 حتضر وهي تدرك تكن يده،مل فوق سالت قد دمائها من قطرة حد

: زعيقه أكمل كونه صرفهم عن سيعجز من أول بأا مسعود شياطني
  ؟فامهة هطلق، مش

   .فامهة -
 هقعد أنا عشان درة وأوضة الغدا، حتضري تروحي وعايزك -

  ؟مفهوم مكان، أدبر أعرف ما حلد محايت ياِك معا
  : خبوف أجابت حىت عنها يده رفع نإ وما
  .أخويا يا ومطرحك بيتك -

 إليه النظر حىت درة تستطع ومل مسرعة فخرجت فتركها قالتها
 أخرجوا وقد بأسى، املدية يطالع وهو لتتركه خلفها غادرت وقد
  .أنفه رغم فيه ما أسوأ

***  
 من متناغمة ليست كثرية قطع استغراب، بكل املنتج قصر طالع

 كان نفسه هو وحىت ،امثنه غلو بينهم املشترك لكن والتحف األثاث
 وهيثم لولال يطالع وهو الغايل سيجاره دخان يزفر قصره، مثل مظهره
 رفض يف بتسب كونه غيظ بنظرة خرياأل خص وقد الشكور وعبد
 ضيقه أبدى وقد هيثم يف هتف اتاملناقش بدأت وحني للفيلم، لولال

  : لولال اعتراضات كثرة من
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 ده االغتصاب مشهد أحذف زايإ هيثم، يا حاجة تقوهلا ما -
 لو بقى سالم ويا عشانه، إال متدخولش ميكن الناس دي مشهد، أهم
  !الفستان بيقطعلك وهو البلطجي الواد اإلعالن يف يرتل هيثم

 عبد على ففرض شفتيه على ويضغط بعينه يغمز وهو بتبجح قاهلا
  : يهتف وهو غيظ بفرط باملنضدة يده يضرب أن الشكور

 مقرف الفيلم بيها، تبدأ كده من أحسن حاجة مفيش هو يعين -
امسه كفاية أصلًا واغتصاب، وضرب بلطجة ا،جد.  

: ويكمل بغضب الشكور لعبد ينظر أن املنتج على فرض تعقيب
 حاجة عايز أنت وال عاظ،استو كله فيلم حىت ده بقى، امسه ماله -

 فريد أما يعين يهإ اللول، حسن عمل زكي أمحد ما بعدين عميكة،
  .هادف طاملا اللول، توتو يعمل

  : يؤكد أن قرر بعقِّي أن وقبل
   .لول جواه يبقى ممكن توتو واد يأ أن يقول عايز الفيلم -
 الكالم، ده هو باسم، معلم يا... عتريس معلم يا عليك اهللا -
   .دي اهلادفة األفالم مفتقدين فعال إحنا

  .هيثم سي يا املعلمة من علينا تاب ربنا خالص باسم، مستر -
 استشعر الصمت، وآثر زفرة من بأكثر الشكور عبد بعقِّي ومل
 البديلة، خطته ذتنفي فقرر سترفض، حمالة ال لولال أن هيثم عندها

 يتوسط كان يالذ الصيين الشاي إبريق فدفع بيده، يشيح أنه اصطنع
 الشكور عبد مالبس فوق به ما بكل لينسكب هلم املقابلة املنضدة
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 مالبسه لتنظيف لولال سعت اإلبريق، انكسر بينما فيه زعق الذي
 مسامعه، على االعتذارات من سيل هيثم كرر بينما ورقية مبحارم
 لتنضيف الشكور عبد دعا وقد ،وباسم هيثم وجهي ابتسامة علت

 بالتأكيد لساعته هيثم نظر مث تناسبه، مالبس هناك نإ :قائال مالبسه
   .حلظة بأي رنا ستصل

 املالبس لولال هيثم أعطى الغرف، أحد محام الشكور عبد دخل
  .الشكور لعبد لتعطيها البديلة

  .أوستاااااااااااااذ: املنتج تعقيب فكان
 هيثم ودفعت رنا وصلت برباعة، إخراجه مت املعتاد والسيناريو 

 أو للشرح داعي وال أخرى وامرأة زوجها فرأت الغرفة باب وفتحت
   .تلبس حالة وهذه خيانة هي التوضيح،

 ليسقط قوة، بكل فيها تضرب وظلت شعرها من لولال جذبت
 جبسدها واضحة تغريات تالحظ وبدأت وضربتان املستعار، الشعر
   ؟رنا بضرب تأثرت النفخ عمليات هل بروزه، كل فقد الذي

  ؟لولال دي هي
 زوجته سحب إال مالبسه بدل وقد الشكور عبد ميلك ومل

  .الشرر بعينيه تطاير وقد ا واخلروج
  ؟اوحده املشبوه املنتج فيال إىل رنا أتت هل
  ؟احلد هذا إىل التهور ا وصل هل
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 واجتهت جارا عند من أوالدها جلبت حىت وصال إن وما
 مشهد بسها،مال فيها تضع وبدأت كبرية حقيبة أخرجت لشقتها،

 املرة هذه لكن تألفه، باتت حىت املرات آالف رؤيته كرتي تاعتاد
 غاضبة وامجة فوالدا سببه، تدري وال باخلوف اصدقً تشعر كانت
 الغرفة باب على يقف ووالدها بكلمة تتفوه أن دون باملالبس تقذف

  .نتائجها خيشى لكنه للطفو تسعى ثورة كبح جياهد بغيظ، يطالعها
 يدها من احلقيبة وجذب منعها لكنه الغرفة من تخرجل حتركت

 فرضت نارية نظرات االثنان تبادل عندها ا،أرض ا ما ليتناثر وقذفها
 بل األصغر، أخوها فعل كما لغرفتها تتجه مل فهي اخلوف، كرتي على

  : خبوف هتفت وعندها األمر ما تعرف أن جيب أا شعرت
  ؟يهإ يف هو -

 أن تدرك أن بعد هلا تسمح مل فولتهاط خوفها، زاد وقد وبكت
 للطمأنة، حاجتها والدها يستوعب ومل عميان، الغضب عند الكبار
 ويف فيها زعق مث سريرها على لتجلس ودفعها ذراعها من جذا
  .خلفه الباب اصافع غرفتهما ليلزما أخوها
  : وزعق ذراعها جذب وقد غرفتهما باب امغلقً لرنا عاد مث
  .الصايف باسم فيال يوداك اللي يه إ-
   .معاها شوفتك ما بعد تتكلم عني ليك وكمان -

 مل لكنهما الطفلني، غرفة ليخترق يكفي مبا اعالي كان وصوما
 وهي ليفهم السؤال يعيد وهو الشكور عبد زعيق زاد بل هذا، يدركا
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 دون فيه وقعت لزوجته فخا فأعد ،ليبعده هيثم خطّط توقعه، ما قالت
 عالقة على وأنه أخالقه وتسب فيه تصرخ واآلن واحدة، تفكري حلظة
  .الساقطة احلقرية بتلك

 وجهها فوق يده هوت بدأت كيف يدري ال فارقة حلظة ويف
 الباب فتحت اليت كرتي من بل منها تكن مل والشهقة صفعة، بأقسى
 من اخنرط الدماء من رفيع وخط والدا، يضرب والدها لترى عنوة
  :بلوعة دموعها زلتن بينما رنا، شفيت
  .لولال عشان ده كل -

 منها أكثر تبكي رنا يف واختبأت كرتي جرت بينما قالتها
وبيضربنا وحش ده ونسيبه منشي خلينا - : بعقِّوت.  

 لرنا مث ليده لينظر استفاق لعقله، األشد الصفعة كانت ومجلتها
 رنا اضمته وقد سترييا تبكي اليت البنته مث وجهها على أصابعه وآثار

 بني بصره ينقل الرأس منكس مبكانه وقف بدورها، وبكت لصدرها
  .أكرب بصدمة وبينهما يده

 هناك إىل ذهاا من وخوف غرية كان الدافع أن تصدق ولن
 مدير يكون أن وافق يوم معهم، للتعامل الباب فتح من هو ولكنه
   .زوجته خيرب أال قرر يوم ، لولال أعمال

 رنا رأس فوق يده وضع املوقف، دةح لتخفيف ىيسع جاورمها
  : تف وهي فدفعته عليها ميسح
  .متلمسنيش -
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 خرجت مث برنا، وتشبثت فصرخت فسحبها كرتي دئة يف ففكر
 جيمع أخذ هو بينما جوارها إىل لتنام واجتهت طفلتها حتمل رنا

  .للدوالب عيدهاوي املالبس
 أعاد دق كان حلجرا، عادت مث طفلتها تنام حىت رنا انتظرت

  : فهتفت ألماكنهما واملالبس احلقيبة
  .ااردة بعد واحد يوم معاك أقعد ممكن إين فاكر أنت -

  :الترجي إال ميلك فلم غضبها، حيتوي أن قرر
 مش والدنا، خاطر عشان خاطري، عشان البيت تسييب بالش -

 تسييب خالف كل مش عارف، يبقى الكل الزم رنا يا مشكلة كل
  ومتشي البيت
 امقرر بيدها فأمسك احلقيبة أعادت بل ا،اهتمام كالمه تعر مل
 وقد أقوى كان ا تشبثه لكن تدفعه أن حاولت عنوة، إليه ضمها

  : يكرر وظل جبينها قبل
 أمدها ما قبل يديإ تتقطع كانت رب يا واهللا، آسف أنا آسف -

  .ِكعلي
  : ذي وهي عنها دفعه اأخري استطاعت وعندها وبكى قاهلا
 دخلت ما بعد بتضربين، وأنت شافتك كرتي ما عدب إيه؟ بعد -
  .وخربتها حياتنا يف لولال

 تفهم، أن يترجاها وهو يشرح ظل أخرى فرصة ميلك كان وكأنه
 ردت لكنها هيثم، من فخ إال هو ما حدث وما لولال مع يعمل كان

  كذبه لتصدق ساذجة ليست هي بقوة،
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  كانلو رجولتهو كربيائه على واللعنة التوسل، دح رجاؤه زاد
  .حقيبتها إعداد وستكمل تعبأ لن لكنها لبيته، خسارته امثنهم

  : بأسى الزعيق على لتجربه
 ،كأرضي عشان مش مني عشان ده كل بعمل كنت أنا هو -
 مفيش حاضر، الشكور، عبد يا منتسوري حضانة تدخل الزم كرتي
 عايزة أنا حاضر، لغات، تكون والزم خاصة مدرسة إال قدامنا

  .حاضر حاضر حاضر عايزين والدوال
 اشتغل اضطريت إين آسف: أنينه معها وزاد صوته حدة زادت

 مصاريف معايا مش إين آسف مكفي، مش مرتيب إين آسف معاها،
  آسف جبد آسف كويسة، مدرسة

 من هو بعدها قرر مث الصمت ساد السرير، على جبسده هوى
 املغادرة وقبل م،مبكا وأوالده زوجته اتاركً القدمي ملرتهلم سريحل

 ادوم كانت عجز حلظة كل ويلعن ليقبلهما أبنائه غرفة على أطل
  .حلياته احملرك

***  
 عرض على وافق حني يرجوها، كان اليت اللحظة أتته اأخريو
  يرفض؟ أن املمكن من كان وهل فريوز

 ملفات أمامه وضعت وقد فريوز ومكتب الشركة مجعتهما
 اللي املعلومات وكل الشخصية رهمصو: وأردفت األربعة موظفيها

   .هنا مجعتهالك طلبتها
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 وقرأه مسعود، ملف سحب مث له ااور القهوة فنجان من رشف
  : بالتعقيب هي سارعت وعندها
   .وعيسوي هو ا،أبد سهل مش شايفاه ادامي أنا -

 إن وما تعقيب، دون امللف قراءة هو أكمل بينما بعصبية قالتها
  : بترو قال حىت انتهى
   .الشمال -

  : وسألت طالعته
  ؟يهإ يعين -
  .الصعبة املهمات رجل مسعود، شخصية منط -
 والعدالة، القانون رجل األرض، على القيادة أيقونة بنسميه"

  ."أهدافه حتقيق يف اجد وشاطر عقالين، طموح واعي إنسان
  .خطر يعين -

  : عارف من جابةاإل تابعته فريوز من والسؤال
 كل أشوف ملا غري خطورة بيمثل فيهم مني دأحد هقدر مش -

  .والضغف القوة نقط وبأحدد شخصيام حبلل دلوقيت أنا، ملفام
  عليهم؟ أسيطر زايإ هتعلمين -

: لسؤاهلا مباالة دون قال مث يبتسم أن عليه فرض بشغف سألت
  .عنهم أكتر باستفاضة هنتكلم وبعدها التاين، امللف ناخد خلينا -

 فريوز عيون تابعته الشكور، عبد ملف حيث اينالث امللف وسحب
 طالعها مث بربود قهوته احتسى خببثه، لشعورها واضحا بات بغيظ
  : حيدد وهو
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 النمط مسعود حاجة، كل يف مسعود عكس اتقريب أنه تعريف -
 الشاطر، الفريق عضو وهو القيادة مسعود اجلنويب، وهو الشمايل

  ."والسالم احلب أيقونة
  .عليهم أسيطر زايإ أعرف عايزة أنا دي اهلرتلة بكل مايل وأنا -
 غري شخص ألنه منه، ميتخافش ده الشكور عبد زي اللي -

 شغل أي يف ينجح التسويق، يف ينجح ية،اجتماع شخصية صدامي،
 بإخالص ويشتغل وينام يأكل آخره ده زي اللي عامة، عالقات فيه

  .وبس
 الناس حتلل عرفبت ا،فعلً إنك متأكد حضرتك عارف دكتور -
  .أشك أنا أصل صح،

 الضائع، وقتها على الضيق ببالغ تشعر مكاا من وقامت قالتها
 املقابلة املقاعد أحد على ليجلس ا وحلق عارف فقام ملكتبها عادت
  : بعقَّ مث ملكتبها
   ؟ليه -
 وصويل ده ومسعود ا،جد خبيث ده الشكور عبد عشان -

  .وطماع
  ؟ليه مساعديت طلبيت كده، موظفينك فامهة أنِت ملا طيب -
 يدي،إ يف تبقى ورقام دراعهم ألوي أنا زايإ تعرفين عشان -

 طلعت ألنك ااردة، جبلسة هكتفي شكلي أنا دكتور، يا سفلأل
   .عارف مش

 ابتسامة كان قابلها ما لكن غضبه مقابلها انتظرت حبدة قالتها
  : دوبرب ورد منها تسخر شفتيه مألت
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  .حتيب ما زي -
  .عالتراج تريد أا له بدا وقد استوقفته لكنها ليخرج بعدها وقام

  ...بس عارف، دكتور يا آسفة أنا -
 من اضطربت وقد قوله تنوي كانت ما بقية ابتلعت التفاتته ومع

 خبوف فشهقت إليه جذا مكتبها، أمام فوقفت حنوها خطا هيئته،
 تنطق أن وقبل باحلائط الصقها وقد بذراعه خصرها طيحي لتجده
 أن فشعرت لعينيها نظر مها،ف تكمم األخرى يده وجدت بكلمة
 حتولت النظرة لكن جسدها من روحها سحب ستكون التالية اخلطوة

   :كلماته معه انسابت آسر الحتواء افشيئً اشيئً
 شخصيتها يف التطرف حد للنخاع شرقية مشالية عز، فريوز"

 صعبة ا،جد كتري باالط وشكاكة، صبورة غري مغرورة مستبدة
 وصغرية كبرية كل يف جدلية الدوام، على سيئة مستمعة اإلرضاء،

ا حولني متمركزة حق، على اوداميوبس ذا".  
 بينما بشيء يتوح كانت عينه نظرة فأذهلها، كلمة كل صعقتها

  : تعقيبه كان طفيفة ابتسامة ومع آخر، بشيء تدفق لسانه
 يف استثناء خالها اللي ده مميزة، تبقى عز فريوز خلى اللي وده -
  .وخنوع ضعف بتتنفس فيه الستات جمتمع

  فعلها؟ كيف يعقل؟ هل
 ذاا اللحظة يف ملديح أحاهلا اذم ا يصدح ظنته اليت عيوا

  : وأكمل
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 يقدرها، اللي تالقي صعب نادرة، فريوزة فريوزة، ال فريوز -
  .يفهمها اللي ملقتش لسة ألا وحيدة، أا سر ده وميكن

 تنهيدة االستجابة وكانت كلمة لكل استجابت أنفها ورغم
 فرضت بعناية وجهها ليتأمل شفتيها عن ابعيد كفه رفع عندها حارة،
  .اخلجل عليها

  ؟فعلها كيف ؟يعقل هل ختجل؟ فريوز
 أن إال نفسها من متلك عادت وما تدري، عادت ما نفسها هي
  :يكمل وهو تسمع
 وااردة الفرصة، أستغل قررت وفتكش ما أول من ين أأعترف"

 كل أشوف حىت وال موظفينك، عن أعرفها حاجة كل مقولتش
 وقت أطول ِكومعا الشركة يف أتواجد عايز عشان وده امللفات،

  ."ممكن
 بعدما صدقه تصدق أال هلا كيف وهي كذوب، وهو وصدق

كدليل  وجنتيها، إحدى على قبلة منه كان ما وآخر كذبه، صدقت
   :ضحية أول حدد وقد عارف يتقنه ملبدأ وحتقيق ملكية كلص دامغ
  ."الرعية تتفرق ..... الراعي اضرب"

***  
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Pygmalion 

 ،"اجلميلة سيديت "لتكون اقتباسها مت شو برنارد جلورج مسرحية
 إىل بعضشي صدفة "حتويل على قادر أنه الطاروطي كمال راهن حني

 امسه لنحات أسطورة عن والقصة" باشا التفاكشي بنت هامن صدفة
 حقيقة ستكون أا وآمن حببها وسقط مجيلة امرأة حنت جبماليون،

 كانت شيء جتاه توقعاتك زادت كلما أنه ةواخلالص بالفعل، وكانت
 يكن مل هذا بكل للتفكري دفعها وما تتوقع، وما تتوافق النتائج
 بل بوك، فيس موقع على نانسي دكتورة فيديوهات ألحد هاتمطالع

   :بالتعليقات كان السبب
 امسها وكان الزمالك، يف بار يف باشوفها ادامي كنت دي الست"
  ."نبيهة
  ."فصحى بتتكلم كده عشان برة العريب واتعلمت إجنليزية دي"
  ."بيئة أسلوا ده يهإ فصحى"
 مع حاول لو آمال نانسي، بقت نبيهة من غريها عارف تفتكروا"
  ."زويل خيليه بعيد مش ده زينا حد
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 تتوقف، مل التعليقات أن رغم التعليق هذا عند أينت وتوقفت
 القاهرة، جلامعة تقلها كانت اليت األجرة سيارة بدورها وتوقفت

 أبو عارف عن بباهلا دار ما سردت ومبكتبه بغدادي، دكتور ملقابلة
 الفكرة استوقفته مهاكال أو طريقتها بنفس يفكر أنه يعقل هل العزم،
 الناس إقناع طريق عن مستقبلها بأكملها لدولة ترسم كيف ذاا،

 فال سوادال قامت أسود غدا للغد، ختيلهم يف التحكم رمبا أو بأفكارهم
 يف تفترضوا فال أضعف سنكون اغد ليغري، يسعى أن ألحد ينبغي

 تريد كنت إن هذا البلطجي كن "يوجه اإعالم أو قوة، أنفسكم
  ."القوة

  .اللحظة أو التوقيت تلعن وال حتزن، ال قليب يا لفريد نانسي ومن
 الصاعد للنجم موسم، وكل املوسم فيلم ،"اللول توتو فيلم"

  ."العزم أبو دفري" الواعد
  اأبد وقته يضيع وال حبياته، توقيت كل قيمة يدرك الرجل ذلك

  ."فايدة مفيش يعين"
 وزاد بغدادي، أمام جلست حني منها سؤال أول هو هذا وكان
  : إجابته كانت حينها استغراا

  .براغادينو عن تسمعي -
 قدمه على جتلس كانت عندما صبا لذكرى به عاد وإنصاا

  : ديسر ما لتسمع
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 حصل البندقية امسها فينسيا كان ملا ،1570 سنة قوي، زمان -
 وفضلوا مصدقة مكنتش الناس غنية، بلد كانت ما بعد فلست أا

 حلد تتم، املعجزة أمل على انتظار ترجع، العز أيام أن منتظرين فترة
 امسه كيميائي راجل ظهر 1589 سنة فعال، املعجزة حصلت ما
 مادة استعمال طريق عن الدهب يضاعف يقدر نهإ قال" براغادينو"

  .تركيبتها عارف اللي الوحيد هو سرية
  : تسأل وهي فضول من ا ما عكس بربيق عيناها التمعت

  ؟صدقت والناس -
- أنه رغم كالمه تأكد ذهنية صورة لنفسه خيلق قدر ألنه ا،طبع 

 من هاجر حاجة، وحملتوش وفقري معدم كان براغادينو نصاب،
 التفاعالت باستخدام شعوذة وشغل عروض يعمل بقىو البندقية

 فتح وهناك إيطاليا على سافر كويس مبلغ كسب ما حلد الكيميائية
 واحد عرض على عروضه واقتصرت الكيميائية مواده فيه يبيع دكان
 مراءوأ وملوك منه اتقربت الناس ،"لدهب التراب حتويل "بس

 حلد أغنيا، ويبقوا السر يعرفوا واحد، أمل على آخر ملهاش وفلوس
 صرفوله رجوعه، على باإلمجاع صوت ما البندقية مدينة شيوخ جملس
 وصاحبنا لدهب، التراب حيول بس جمابة، طلباته وكل وبيت مرتب

 يف هيئته، اإلتقان، مبنتهى عمله بسيط إثبات من ألكتر حمتاج مكانش
 الفخم قصره دهب، من بأزرار الغالية وهدومه دهب من ساعة إيده
 الناس ووعد ملك البندقية يف وعاش الدهب، من حاجة كل فيه
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 تدينا عشان سنني سبع من أقل مش تتحفظ الزم السرية املادة بأمل،
 يأخد فضل وصاحبنا ومنتظرة، صابرة فضلت والناس مرضية، نتيجة
 حاجة وكل زايإ يكذبوه أصل يكذبه، قادر وحمدش فلوس منهم

  ...ما وزي يقدر افعلً أنه بتأكد حواليه
  .حيوهلم يقدر نانسي حول ما زي -

 عينيه بني ضيق الصمت، عليه وفرض قاطعه منها واهلتاف
  : بوعقَّ

  ؟يهإ تقصدي فاهم مش -
  .دكتور يا فهمت كده أنا بس -

 تشعر باتت اآلن تبكي، أم أتفرح تدري ال ةومحاس فتور بني قالتها
  !؟يفعله ما كل ملاذا ولكن، عارف فهمت أا

 من واحدة من غريها أنه تفترض الناس ساب عارف دكتور -
   .حيام يغري يقدر أنه يصدقوا مإ كايف وده نانسي، لدكتورة إياهم

 فرضت إمساعيل ومجلة شرد، حلظة وبعد صمت مجلتها وأمام
  .صبا معشوق على عقبوا يوم نفسها
  ."قهوجي صيب شارعنا يف وكان دعبس امسه"
  ؟"معقولة"

 كالمهما، استكمال عن ألينت واعتذر اتيحهمف سحب مث ا متتم
 على فإننا كالمه يف إمساعيل صدق لو انطلق، الفريوز شركة وإىل

 ومن ؟وراءه نوم ؟الرجل هذا بالضبط يريده الذي ما مهزلة، أعتاب



 
195

 جاء منها، اخارج عارف ليجد الشركة أمام سيارته وتوقفت ؟ميوله
 ما لكن لذهب، الفريوز ليحول باألمل جاء صبا، أخربته كما إذا

 ،انقطاع دون تتكلم جواره، إىل صبا ظهور كان اخلوف عليه فرض
   .سيارته لتركب اجتهت املطاف وبنهاية

 لتقابله السيارة من فخرجت لوجوده، دمتفص بعصبيٍة نادها
 جبامعة قابلهأن  سبق الذي الرجل مبالمح دققي بدوره عارف وخرج

 باقتضاب حتدث الذي والدها تعريف صبا قامت مث تصافحا القاهرة،
  .لريحال ابنته وسحب ودعه مث

 وعدها فقد والدها، جميء من تضايقت وقد صبا زفرت وبسيارته
 بعد فريد فيلم حتضريات لرؤية االستوديو إىل سيصحبها بأنه عارف
 رؤية عتبات على كانت به، واالهتمام اإلعجاب مقدار سردها
  .األمنية تالشت لكن فارسها

  "؟فني بشري الآم"
 بعد التفتت للمرتل، طريقهما يف اومه بغدادي من كان والسؤال

  : لتجيبه شرود
   .اختانقنا أصلنا زعالن، عامل -
 بعدما دوء معها التحدث امقرر صمت بدوره وهو ،تزد ومل
 لتحضري هو واجته لغرفتها هي واجتهت ملرتهلما وصال غداءمها، يتناوال
 مل عادا وخبالف لتساعده تأيت أن منها انتظرم كعادته باملطبخ الطعام

 أن إال الطعام، طاولة بتحضري فبدأ بغرفتها، املكوث وآثرت تأِت
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 عندما منه سخر والذي" شكري "املتصل وكان استوقفه اهلاتف رنني
  :وعرف يفعله عما سأله

 مراتك يدإ من بتتغدا قاعد زمانك كان اجتوزت كنت لو مش -
  .جبد عيان أنك قتصد أنت وال دلوقيت

 وباللحظة تساعد أا بلحظة تظن حديثة وسيلة كل على واللعنة
مكرب  عرب شكري قاله ما صبا مسعت بكارثة، وجهك يف تدفع التالية

 لغرفتها اندفعت يكذب، كان والدها صدماا، أكرب لتدرك ،الصوت
 ألزمت واحدة رسالة يشغلها ما وكل لوالدها فرصة إعطاء دون

 حدا عن النظر بغض جمامالت، أو مقدمات بال تكتبها أن نفسها
 فأسرع دتود أو اعتذار رسالة ظنها من قلب وانكسار وقسوا
  :الصفعة فكانت بلهفة ليقرأها

 تتفهم متىنأ الشبكة، خد وتعاىل مىتإ يناسبك اللي امليعاد شوف"
  ."ونصيب قسمة شيء كل إن

***  
 يهإ حناإ تقوليلي ريت يا احلروف، ع النقط حنط لو ريت يا صبا"

  ."حل نالقي ميكن بعض، مع مشكلتنا
 اقوهلولك أقدر اللي كل بس عرفت، كنت مهتم لو أنت أصلًا"

  ."مبيطلبش االهتمام إن
  "؟يهإ يف قصرت أنا طيب"
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 كونتأ على كده تدخل عايزك بشري، يا وكيأ ،فعلًا تعرف عايز"
 كتبت عمرك أنت خطوبة، يهإ يعين وتشوف خاطب واحد أي

 تاج، أو منشن فيه وعملتلي ناحييت مشاعرك نع فيه عربت بوست
 عين وتكتب) ليه حبتها قولنا (إيفينت تدخل فكرت عمرك بالش

 االهتمام بيعمل، بهايخط ملا صحبايت يف بنت أي زي كلمتني
 مينفعش احلب، يف ما وأعمق ىأقو كلمتني بشري، يا واالحتواء

 خركآ بس مش عندك، مهمة بإين حتسسين الزم اللي أنت طلبهم،أ
  "عملت إن ده اليك تعملي

 رسالتها، ليطالع وعاد لقاء آخر ذكريات سرد عن عقله وتوقف
 من هي السبق، صاحبة لكنها القادمة، أا اجيد يعلم كان خطوة
 هي اإلعراب، من هلا حمل ال اليت العالقة لتلك النهاية تضع أن قررت

ا تعترف أن قررت نمقد احلقيقة وأوان ادعاء، بل خطبة نتك مل أ 
  ؟اآلن املثالية إلجابة ا هي فما آن،

  .االعتذار تقدمي علي أم رامي ما على أنا

 ألنين معكوسة،آسف بيننا االهتمام مفردات ألن صبا يا آسف"
 اآلخر الوجه أنه لتوه، واكتشف اعشقً ظنه مبا املدعي املتذاكي، الغيب

   ."للبالهة

 ما بشري حطمه، حىت بقدمه فيه يضرب وظل اأرض هاتفه قذف
  ؟دهاك الذي
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 يرافقه كي أتى كونه عيسوي بل صوته مسع حني إمساعيل صعد
   .شجن ملرتل إمساعيل
 ه،حزن واضحا وبدا االضطراب إمساعيل على فرضت بشري هيئة

 هاتفه، هشم واآلن ،بغرفته ومرتٍو ألحد يتحدث ال وهو اخلميس منذ
  : وهتف عنوة يده فأبعد تفهك على إمساعيل ربت

 فريد زي أعمل أعرف أنا حد، على أصعب عايز مش أنا -
 مش وقح، بقىأ عارف مش حمترم، لألسف أنا بس زيه، وعشرة
 أبقى إين يهإ يف هتفرق حاجة، وال كده كده أنا تافه، بقىأ عارف
  ."هايف

: اهترج وقد إمساعيل هجذب عيسوي استشعر وعندها وغادر، قاهلا
  .كده أشوفه مرة أول دي عيسوي، يا وراه روح -

 التفت وعندها يستوقفه عله ميلك ما بكل يناديه خلفه فأسرع
  : اقائلً

  .شجن لبيت مشواركم وروح جدو خد -
   .حصل اللي يهإ طيب، -
  .حيصل الزم كان اللي -

  : دشد زيادة ودون
 يا لوحدي أكون حمتاج أنا مشواركم، وروحوا جلدو ارجع -

   .كويس هبقى أنا تخافشوم عيسوي،
***  
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 عن ميتخريش وأخالق، ومؤدب ذوق واد عيسوي إال عيسوي"
  ."عماد

 فاطمة دأ ومل بأختها، مجعتها دتود مكاملة يف كانت والكلمات
 أن األقارب مجيع خالله من خترب املكاملات من سيل الفعل، تكرار من

  ...يلوالدل حسام، احلقري فعله مبا يتأثر مل شجن خطاب سوق
 ابنتها بأخالق اجلمة لثقته السابق العريس فعله ما سرد يف تبدأ مث

  :عليه وبناء عليها غبار ال اليت
 يف بقى العزومة بس بعرفك أنا ااردة، شجن فاحتة قراية"

  ."اهللا شاء إن اخلطوبة
  الكوكب؟ خارج هم من إلخبار حباجة أا أم فاطمة اكتفت هل

 ولعنت سبت اليت والدا مع رهاشجا أت بعدما وامجة كانت
 وأمام خر،آ رأي هلا يكون أن فكرت حىت أو رفضت إن وتوعدت

  : يؤكد وهو رأسها على املسح إال الغفور عبد ميلك مل ضيقها
 تديله عايزك بس أنا شجن، يا حاجة على هغصبك مش أنا -
  .كويس شخص يكون ميكن فرصة
 وللصالون عيلإمسا ومعه عيسوي حضر تفعل، أن إال متلك ومل 
 ،تأِت مل اليت مشرية عن األول السؤال كان الترحاب وبعد اجتها،
ا عيسوي جحتجا خيربهم ال كي مريضة بأجاءه وعندها رفضت، بأ 

 الشرفة مجعت بينما انفراد، على إليه التحدث تريد بأا شجن طلب
  .ووالدها إمساعيل
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 ذراعيها عقدت وشجن، النظر عيسوي تبادل وقد الصمت ساد
 بقراره األمر ينتهى كي املستحيل ستفعل قررت وقد صدرها أمام

  : فبدأت
  .الطالق يف العامل على األول تعترب مصر عيسوي، يا عارف -

 صمت عنادها، على لتاز ام أا وشعر احلوار بداية صدمه
  : فتابعت
 عندهم زوجيني اأصلً ومفيش فاشلة، عموما اجلواز منظومة -
  .اجلواز عن نفسال تسد تمقدما يعين تفاهم،

 يتال الشوكالتة لعلبة ونظر امتعض وقد مالحمه انكمشت
  : بفعقَّ األجواء ختفيف قرر مث حبسرة، الثالثة للمرة أحضرها

  ؟استثناء نبقى حناإ ميكن مش -
بضيق فردت بإصراره أشعرها رد :  
 مدرك أنت شجن، امسها واحدة هيتجوز عيسوي امسه واحد -

  .الكارثة
  : وأجاب عنه رغما ضحك

  .تانية حاجة فدي عاجبك مش لو إمنا وحببه، امسي هو واهللا -
 أو هادئة بنربة حتدثت وعندها فخجلت ،أحرجته أا شعرت

  : تسأله وهي خوفها ملس هو باألحرى
  ؟عيسوي يا بيا االرتباط عن تتراجع خيليك ممكن اللي يهإ -

  : بثقة فأجاب وجهه االبتسامة علت
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 نصي هتبقي نكإ وحاسس شجن، يا ليِك اجد مرتاح أنا واهللا -
   .احللو

  : فعقب صرب بفراغ تنهدت
  ...لو إال -

  : سأل مث ثواين صمت
  ليه؟ رافضاين أنِت -
 عالقة ملوش املوضوع أجتوز، عايزة مش أنا رفضاك، مش أنا -
  .بيك

  : دوء وقال ،مكانه من فقام ،الرحيل عليه أن فأدرك فهم
   .يوفقك ربنا شجن، يا خالص -
 مشوشة، غرفتها يف هي انزوت بينما ،إمساعيلو هو غادر مث
 تصرف أي تدري عادت وما بالندم، شعرت لكنها نوت فيما جنحت

  ؟تفعله أن عليها كان
 لتزعق عزلته تقتحم مشرية ليجد بغرفته، وانزوى ملرتله عاد
 ورا مشيت متروحش، وقُلتلك األول من عارفة كنت أنا -: مؤكدة

  .حافظ ابن يا ماشي وروحت، هد الطاقق بشري جد
 منه غضبت كلما بضيق، فيها هتف حىت حافظ بابن نعتته إن وما
 الزواج يريد مثله، سيكون بالتأكيد وبأنه وغدره بوالده ذكرته

  .اأبد تم ولن تم ال اليت شجنب
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 يترك أن فقرر حتمي شجار عتابات على نفسه وجد وبالنهاية
  .ويرحل البيت

***  
  ...فريوز وزعيق الشركة مجعتهم األحد، صباح

 عن ساعةال نصف قرابة متأخرة أتت بل تزعق، فريوز تعد مل ال
 لتوها خرجت قد أا تنم متدرجة بطريقة مصفف شعرها موعدها،

 بعناية وخمتارة منمقة مالبس عطر، مكياج، التجميل، صالون من
 بكروان أشبه وصوت واالندهاش، االستغراب مدبويل على فرضت
  : دوء قال عذب
  .فضلك من مكتيب، على القهوة مدبويل عم -
  ؟"فضلك من"

  !بأدب تطلب فريوز
 الطف الصفرة، السراية ع دي الشركة من هيطلع أكيد الواحد"
  ."رب يا بينا

 حال من أفضل يكن مل عقب على ارأس املقلوب فريوز وحال
 عبد بينما سجائره، دخان يتبعه امتأخر أتى فمسعود ،موظفيها

 عيسوي أما مبكتبه، وانزوى اجد امبكر أتى العكس على لشكورا
   .بعد يظهر مل بشري بينما ،ساسباأل يأِت فلم

  تأخر؟ هأن أيعقل
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ألن  تتغيبلن  فهي البناية، مبدخل صبا ينتظر بل امتأخر يكن ومل
 إن وما للمصعد واجتهت ظهرت دقائق عشر وبعد سيأيت، عارف
 وساد الرهبة، استشعرت لفها،خ بشري وجدت حىت بابه فتحت

 هيلعين نظرت إن ما بشري من اخلوف استشعرت مرة وألول الصمت
 نبضات معه وتوقفت املصعد توقف حىت بتحفز هلا تتطلع كانت اليت

 باب عن ا امبتعد ذراعها من وجيذا ببابه يدفع وجدته حني قلبها
  : بغضب ليسأل الشركة مقر

  ؟ امبارح هابعتي اللي الرسالة معىن يهإ -
 وهي وجهه مالمح جبوار صوته نربة تتابع وهى امتلكتها والدهشة

   ؟بشري أين فيه؛ تف تكاد
 التقليدي فبشري فرصة، اهلم متلك مل السؤالني هذين حىت لكن
 وعلى كدمية، يديه بني صارت حىت ذراعيها كلتا من جذا اخللوق
 أو غضب رمبا ةغري رمبا مشتعلة، هي كم هلا بدى أنفاسه من مقربة
 استجابة كان هلا والرائع سبق، ما كل أو افتقاد أو خوف أو حب

 آلخره، الروايات كما املشهد تكمل لو بشري يا وآه قلبها، دقات
 تتغري مهما ا،أبد تفعلها لن لكنك ا،مع االثنني أو قُبلة أو بصفعة
  .امرأة يبهر ال سيدي يا واحملترم حمترم، رجل فتات بداخلك سيظل
  .صبا يا اخلطوبة تفسخي عايزة -
 اللي أنا عشان مش بشري يا صمم اللي بابا عشان وافقت أنا -
   .عايزة
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  انطقي تاين، حد يف -
  : بعناد فهتفت ا زعق

 حماولتش ذلك ومع يف، إن عارف ولاأل من أنت يف، يوةأ -
  ....ــت

 نظرة ا،شزر هلا ونظر يده بني من دفعها مجلتها، لتكمل يدعها ومل
  : يكمل وهو تتأمل أن عليها فرضت احتقار
 الناس تريقة بقىأ استعداد معنديش أنا كده، حلد كفاية كفاية، -

  .غريي يف نإ منهم قبل عارف وأنا اليِكحو من
 واجته تركها وقد خاصته الفضية الدبلة بيدها يضع وهو قاهلا
  : دوء فتمتمت قبالت أو صفعات دون ملكتبه،
 لو حىت تسيبين، مستحيل كنت بشري، يا بتحبين كنت افعلً لو -
  .جبد اللي احلب ده هو ألن أمل، غري من حب كان
  "؟صبا يا هنا موقفك اللي يهإ"

 وبعد مبجيئه، لترحب تلتفت أن عليها فرض عارف من والسؤال
  .فريوز ملكتب ليتجها جاورها الترحاب
 األفالم برجمتها لقد تذكر، جمهودات ألي حتتاج ال احلاملة تلك

 جمهود ألي حيتاج ال - مثلها اجلميع وياليت - يكفي مبا والروايات
  .قناعاته تقدير سوى
 حتضري عشان تصريح منه وطلبت عنك لفريد حكيت أنا -

  .رأيك يهإ هه بكرة، الربوفات
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 من امتلكها ما شدة من مكاا يف تقفز كادت بل وجهها وأشرق
 سينمائي، تصوير استوديو ستدخل فريد، ستقابل أخريا و محاس،

 كل تكلل قد اإ بل ذلك، عن بوك بالفيس صفحتها على ستكتب
  .اشخصي فريد جبوار" سيلفي "بصورة ذلك

 يف دكتور أعظم حضرتك يه،إ حلضرتك أقول عارفة مش أنا -
   .الدنيا
 وأنك مظبوط، قهوة فنجان هيعملي مدبويل إن قوليلي -

 شوفت ما بعد يكمل ييوم عشان فريوز، مدام مكتب يف هتجيبهويل
  .دي احللوة ابتسامتك

 ترفعها كادت والسعادة ها،جذنوا بدت حىت زادت واالبتسامة
 السحاب على هي بل السحاب، فوق لتضعها األرض كوكب من

احرفي.  
 بينما عارف، طلب ما بإعداد مدبويل لتأمر مكتبها من خرجت

  .امساعهم من انتهى بعدما ملكتبه بالعودة أسرع بشري
***  

املة، باب من ولو هيئتها على عقب أنه لو نفسها تمنلكنه ا 
 ملفات طلب سوى شيء أي على تعقيب دون قهوته باحتساء بدأ

  : سأل مث الباقيني امللفني إىل عتطلَّ أخرى، مرة املوظفني
   .بشري وال بعيسوي نبدأ حتيب -

  : أجابت لكنها مباالته ال من الضيق انتاا
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  .حتب ما زي -
  : فسألت صمت يف للملفات لعتط 

  مضايقاك حاجة يف وال دي للدرجة صعبة ااردة ملفات هي -
  : ورد اهتمام أي هاعِري ومل
- اأبد.  

 مث امللفات ألحد أشار هو، بادر أخرى أسئلة أي تسأل أن وقبل
  : قال

  .الشرقي اجلليل، عبد خليل بشري -
  عادي موظف جمرد بشري بشري، من سيبك -
  كدة؟متأ نِتإ -

  : االستغراب عليها فرض باستنكار قاهلا
  .منه ختايف الزم واحد أكتر....ده بشري -

 أكتر منهم، حد عند مش بشري عند اللي: فأردف دهشتها زادت
 منظمة شخصية سهلة، مش نقطة ودي عقلها، بتستخدم شخصية

 ما بدون كتاب عشرين يقرى ممكن فكرة، وكل كلمة كل بتحلل
  .واحدة معلومة نم يتأكد بس عشان ميل

  كده؟ يف خيوف اللي وايه -
  : بثقة أجاا

 واصل واحد أكتر شركتك، بثغرات ملم واحد أكتر ألنه -
 وعبد عيسوي موقف ورا كان اللي هو يكون بعيد ومش لتفاصيلها،
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 اآلخر من بكلمة، منطقش لو حىت مسعود يرجعوا قرروا ملا الشكور
  .تفصيلية منظمة، كاملة، هتكون خطة، حيط يقرر ما يوم بشري كده

  ؟والعمل -
  : فأكمل برهبة قالتها

 لكن ومتردد بطيء هو صحيح بالذات، ده والء تضمين الزم -
  .لعنة هيبقى دول العيبني على يتغلب عرف لو النهاية يف

 النافذة، حنو وحتركت مكاا من قامت الكالم عن توقفه ومع
  : بتعقَّ مث ظهرها أولته وقد زفرت
 قد حد من خايفة مكنتش هنا الشركة تيجي منك لبتط ملا أنا-

 اوخصوص منهم تاين حد من أخاف أين متوقعة مكنتش عيسوي،
  .بشري
   ."عيسوي حافظ عيسوي"

  : عقب مث مبالحمه ويدقق وصورته ملفه يطالع وهو قاهلا
  .اممممم الغريب، النمط -

  : فقال اورته عادت
 زي واللي جدا متهور أنه ميمنعش ده بس جريء، صحيح هو -

 يف يلبس فيهم واحد أسهل ده زي اللي بالعكس، منه ميتخافش ده
 بس مبدع أنه مميزاته أهم يفكر، هيخليه مش تسرعه ألن مصايب

  .متخوفش حاجة دي
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 منضدة هو ترك ملكتبها، واجتهت قامت مث بشدة زفرت
  .بتحديد قال تعقيبها نتظارا ودون أمامها ليجلس واجته االجتماعات

 أنك يف سبب كان اللي السؤال األربعة، على تسيطري ايزإ"
  ."فريوز يا اجد حمظوظة أنك تعريف شركتك، يف بيا تستعيين
 النت عندها ألقاب، بدون امسها نطق كان استوقفها وما

: فسألت الفضول فيها مجلته حركت تالشى، غضبها أن واستشعرت
  ؟ليه -

 لو بعض، يف توقعهم يلةكف بينهم اللي االختالفات األربعة ألن -
  .كويس دي االختالفات تستغلي عرفيت

  : بثقة فتابع حريا وبدت الصمت ساد
 هميتضرب وامىت ازاي تعريف كده، بس ومش ختوين تشيكيك -
  ."كويس ببعض

 ةالبادي ةوللحماس لوجهه تتطلع أسئلة دون صمتها على ظلت
 يسترعي عاٍل بصوت وحتدث مكانه من وقف حىت مالحمه على

  .انتباهها
 اديله قيادة، نزعة جواه اللي موحالط مسعود، عند والبداية"

 األربعة شغل على هتشرف اللي أنت قوليله حقه، من مش صالحيات
 عيسوي، املتضررين أول وساعتها هيصدق، وهو منهم أحسن ألنك

 عليه رئيس يبقى مسعود ازاي أن شايف ألنه هيتمرد اللي عيسوي
 يثوروا عشان الباقني عليه يقلب يحاوله بتمرده فشغله، ويدخل
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 عبد عنه، هيتخلوا الشكور وعبد بشري لكن موقف، وياخدوا
 يف يستمر مهه كل منهم ويرتوي املشاكل عن نفسه هيبعد الشكور

  ...و مكانه على وحيافظ شغله
  : بسؤال بعقَّ من وهي ففهمت صمت

   ؟وبشري -
  : يكمل وهو تنهد

 يقدر اللي بيحب الشرقي ه،من والتقليل بالدونية حيس الزم -
 ياخد أوعي وحتليالته، نقاشاته دماغه، يقدر اللي لألمور، نظرته

 مش وساعتها يضغطه، وعيسوي يضغطه مسعود ادامي دي، الفرصة
  ."قدهم حد هيكره
"قفر دتس".  
 وكأا تشتتها الحظ حبتة، مثالية بطريقة فندها لكنه ا ينطق مل
  .أشعله الذي احلديد على يطرق أن فقرر قاله ما بكل تفكر

 مكتبها فوق اليسرى يده أسند مث جاورها حىت ناحيتها اجته ببطء
  : بوعقَّ ألذنيها مباشر وتسلل مقعدها ظهر فوق واليمىن
  ؟ده كل يف يهإ دورك هيكون أنِت مسألتنيش يعين -

 يتطلع وهو شفتيه على ابتسامة فانزوت بريبة لوجهه تطلعت
  : ويكمل لعينيها
 فقرر السلطة ابنه يسلم حمتاج كان اللي امللك قصة فةعار -
 الشوال من خيرجهم أنه منه وطلب فريان مليان شوال جاب خيتربه،



 
210

 كل فتحه ما ومبجرد الشوال استلم األمري تانية، مرة جيمعهم وبعدين
 شوال وجاب والده جه يوم تاين االختبار، يف وفشل جريت الفريان

 املليان الشوال مسك السيطرة، يف رسد أهم ابنه يعلم وقرر تاين
 وبعدها واحليطان األرض يف خيبطه فضل يفتحه ما وقبل بالفريان
 الفريان كل ومسك مكانه من احترك فار مفيش ساعتها فتحه،

 دروس أهم األمري يعلم عشان ده كل تانية، مرة الشوال ورجعهم
  .السلطة

 ضحاياك إاك خلف فاسع القوة، زمام متلك أن أردت إذا"
انفسي اوجسدي".  

  : أكمل عميق نفٍس وبعد
 فيه، الفريان بقية خبط غري شايف مكنش الشوال جوه فار كل -
 ملا لوحده، بيتعرضله اللي الضرب كل يقاوم قادر مكنش فار وكل
 بيخرج وهو امللك مناحهاله اللي اللحظة غري مشافش منهك، خرج

 هي للملك الوحيدة هنظرت كانت وساعتها يتنفس، عشان الشوال من
 بتضربه كانت اللي الفريان عن يبعد خاله ألنه والشكر، االمتنان
  ."ِتفهم ويتنفس، ويرتاح

  ."رمبا"
 سيطر ورمبا فهمت رمبا حاهلا، لسان كانت ولكنها ا تنطق مل
 ليس األمر مرعبة، اصدقً لكنها واضحة الكلمات عجزها، اآلن عليها

 تالشت، تاعتاد كما ستزعق أا ظنوا خميف، هذا ورغم بالصعب
  .واحدة مجلة كان عارف بعني رأته وما
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  ."قذر تصرف كل أوان آن"
 تضاهيها ال خاصة متعة وإرخائه هولشد بيدك، واخليط هم، اليويو

 تستعبدهم رضا، أنفسهم ومكنون العبيد وهم السيد أنت متع،
 نم هم بل عقوهلم، بأسر سعداء وكأم انتشاءهم، ذلك فيسبب
  .ذهب من طبق على اسيقدمو

  ."فريوز"
  : بعدها يقرر لتجده شرودها من انتشلها بامسها والنداء

 معاهم هتعمليه اللي أقولك ممكن بكرة أول ومن ِكلي القرار -
 مفيش رأيك تغريي عايزة لوو ،فكري لبكرة هنا ومن بالظبط

  .......فـ تكملي عايزة لو بقى أما مشكلة،
  : أكمل مث أمامها وضعه به اخلاص الكارت جيبه من أخرج

 كالمنا نكمل 8 الساعة بكرة هستناكي فيليت عنوان ده -
  .عمل عشاء واعتربيه
 كان من هناك أن متوقع غري للمصعد امتجه وخرج مجلته قال
   :خلفه من بعقَّ من مسع حىت وقف إن وما ينتظره
 يف شغال كان اللي القهوة صيب كده، مش دعبس يبقى فريد"
 جهاز عن الناس مع وكالمك القهوة يف قعدتك بعد اختفى ية،احللم
  ."البشر لتغيري كتري حاجات يعمل يقدر

 كمن يرتعش ،صاحبه يتماسك بالكاد باحلزن حممل والصوت
 صوت قوة، لديه النفس هزيل أن إقرار حد ويقاوم القهر من ميوت
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 ذلك به، ظنه خيب مل يبدو ما وعلى االلتفاف عارف على فرض
  .يالقو العقل صاحب يفالضع
  ."بشري"
  ."عارف دكتور يا بشري أنا يوةأ"

***  
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 عن تفصله ساعات بأن يقني على وهو فريوز مكتب من خرج
 جعبته، يف ما قال بعدما حبدة له ينظر بانتظاره بشري ليجد جتربته، بدء
 كان وجده ما لكن كلماته من سيضطرب عارف بأن بشري ظنه وما

  : ابعقِّم ليصافحه يده ميد وهو هادئة ابتسامة
   .عليك اتعرفت إين قوي سعيد أنا -

 مث ازدراء نظرة املمدودة ليده نظر كذلك، يكن مل بشري حال لكن
 وهو ابتسامته واتسعت يده عارف فسحب صدره، أمام ذراعيه عقد

  : يكمل
  .سعيدة فرصة حال، كل على -

  : بشري فهتف لريحل والتفت قاهلا
 يا ومتشي ضهرك بتديين كشفتك، ما بعد تواجهين قادر مش -
   .جبان

سترييا ضحكاته تعالت عنه اورغم مث الغيظ بشري على فرضت 
  : باستهزاء تعليقه أتاه
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 ده الديالوج كتري، وأسود أبيض أفالم على بتتفرج شكلك -
   .فكرة على اخلمسينات من ارس

  : ليجيب هدأ مث عنه ارغم للضحك عاد
   .كالمك من حاجة أي فاهم مش أنا احلقيقة -
 هاسكت مش إين تعرف عايزك بس قوي، كويس فاهم ال -

 الناس هتواجه وريين ىوابق فريد وحقيقة حقيقتك الناس كل وهعرف
  .ساعتها زايإ

 نتك أنا شوف: بربود أجاب مث صدره أمام ذراعيه عارف عقد
 بقى القهوة صيب إن تعرف الناس زايإ فريد، ملسألة أمهد زايإ حمتار
 جدا شاكر أبقى عين، بالنيابة الناس تعرف ناوي فلو املوسم، جنم

  .عليا وفرت تبقى واهو ليك،
  .احلقيقة تعرف الناس إن معاك فارق مش يعين -
  .املسابقة يف حصل اللي نسيت كده، قبل فرق كان هو -

  : كملي وعارف وضياع تيه بني كانت بشري نم والنظرات
 دعاية هنعمل مالإ تعرف، الناس عايز مش إين قالك ومني -
  زاي؟إ واملركز للفيلم

  : عتاب مث بانتصار ثغره على االبتسامة انزوت
 أنت وشوف ،"جرينتش توقيت"بـ دخل ملا فريد بقى دعبس -

 الفيلم لهيدخ واحد وكام للفيلم الفيلم هيدخل واحد كام ساعتها
 حقود أنك وقال طلع لو بعدها بقى وختيل ،فريد نفسه يشوف عشان
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 من طوفان وشك يف هيتفتح ساعتها بيه، تشهر وعايز وانتهازي
 هتتأكد وساعتها فيس،ال على بيدعموه اللي والوالد البنات ألتراس

 ناوي لو أنك ميمنعيش ده لكن احلقيقة، يقوهلا اللي بتكره الناس إن
  النصابعارف عن واكتب البوست اعمل أون، جو ،اخلطوة على

 هتالقي منشن، اعملي ده البوست ترتل ما وأول الغشاش وفريد
 أو اشتم خلده ومش ،"العزم أبو عارف.د "باسم بتاعي األكونت

  .مريسي وأقولك اليك هعملك أنا ده كداب، أقول
 مههم فيه، قدمه انزالق رأى عارف بانتظار افخ بشري ظنه وما

  ؟ليه هنا الشركة وجيت ليه، ده كل وبتعمل بالظبط مني أنت: ضيقب
 ألف بشري، يا استثناء نفسك أنت استثناء، دماغك افعلً -

  .ده املكان يف مدفونة دي الدماغ إن خسارة
 هي كيف دركي وهو اراحلً التفت مث للشركة يشري وهو قاهلا

  .بشري عليها ترك اليت احلالة
***  

 رأسه، فوق الدنيا هم حيمل وكأنه بدا مس،األ عن هيئته تبدلت
  .ليقرأ كتبت ما منحته حىت هلا يستمعوبصعوبة  شارد

عليها ففرض تعليق، دون منها يتناوله يده مد مث بضيق دتنه 
  : التعقيب

  .تاين لوقت كالمنا نأجل حتب متضايق، حضرتك إن واضح -
- اأبد.  
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 ميلك ما بكل زفر ىتح القراءة من نتهىا إن وما صرب غبفار قاهلا
  : حبدة وقال

   .ده باهاتك أنت اللي فايدة يه وإ-
   .مبارحإ حضرتك كالم مكانش ده بس -
  ."تنادي ملن  حياة ال ولكن حيا ناديت لو أمسعت لقد"

 هو ترك بينما بعقِّت ومل فصمتت بائسة، ونظرة صريح بيأس قاهلا
 جليل اناظر كليته، ساحة على تطلُّ كانت اليت بالنافذة ووقف مكتبه
  !؟أمٍل من فهل ؛اإلعالم مسرية ليكمل ما ايوم هنا من سيخرج كامل
 أول من الشعراء بني اقتباسه مت ده الشعر بيت دكتور، يا تعرف"

 اللي مني عارف حمدش اآلن وإىل احلديث، الشعر لغاية اجلاهلي الشعر
 ميكن اإمن فايدة، مفيش إن نفهم عشان شرط مش واتعاد اتكرر كتبه،
 حمدش لو حىت ينادي، اللي بيظهر زمن كل يف أنه نعرف عشان
  ."مسعه

 كان إن سأهلا مث لثواٍن فكر ملقعده وعاد ثغره على ابتسامة انزوت
 يؤرقه يزال وال كان ثقيل محل عن ابنته، عن هلا حيكي أن بإمكانه

  : فسألت تعقيبها، امنتظر بأنني وزفر توقف حىت مسعته
  ؟عليها دبتك حضرتك ليه -
 معىن مش بس والدا مرض نفس معنديش جايز مضطر، كنت -
 من يهإ هتعمل حاجة جرايل لو الوحيدة، بنيت ودي سليم، إين كده

  .بعدي
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فَخما والديها لذكرى قلبها قفقررت بقلقه وشعرت ووفا 
  : بتفهم جابةاإل

 مبوت نامت كنا وأخيت أنا وإال عزيز، حد مبوت بيموت حمدش -
 من حد أي فكان كده ولو ا،طبع حضرتك على الشر بعد وماما، بابا

  .بشري يعين امشعىن اتقدموا، اللي
رد امؤكد :  
  .بنيت على أأمتنه أقدر وراجل حمترمني، ناس أهله -
  .بالغصب جيي مينفعش يعين دكتور يا جواز ده -
   .وبس بنيت على أطمن واحدة حاجة يف غري مفكرتش أنا -

 أب تدري، ال ولكنها صبا حمظوظة تنطق، فلم لةاجلم أجلمتها
   .األوان فوات قبل تستفق ليتها قلبها، ليكسب يسعى وحبيب خياف

 ابنته خطيب أن علمت وقد بغدادي هاتف رنني حوارها قطع
 أحدب تقرأ أن حاولت للمكتبة، واجتهت نتذأستاف إليه بالطريق
 تاعتاد الذي اناللب عن حبقيبتها فبحثت تستطع، مل ولكنها ،الكتب
 افالتهمته قطع، ثالث آخر بالعلبة وجدت الفراولة، بنكهة مضغه
 تقوم مث بالونات اللبان من لتصنع بوجهها وانزوت واحدة، دفعة

 حىت بالتوتر، شعرت كلما عنها ارغم تفعلها الزمة فهي بفرقعتها،
 كان ا تعمل اليت احلضانة مديرة من باتصال هاتفها رنني قاطعها

 الشكور عبد كرتي خبصوص مشكلة هناك نكا ينقصها، ما آخر
  .السرعة وجه على حلضورها حباجة
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 وقبل عليه لالطمئنان بغدادي مبكتب متر أن رحيلها قبل قررت
  :هاأستاذ إهانة استشعرت وقد الزعيق صوت استوقفها الباب طرق
 بكذبة توافق خلتها حضرتك بس رافضة كانت هي يعين -

  :وأنا طيب فركشت، احلقيقة تعرف وملا كذبتها،
  ....بشيـ -

  : وأكمل احمتد قاطعه
  !هتعتذر؟ -
 النص يف عليك بندوس إحناو بشري يا فيك مفكرناش إننا سوري"

 ورجولتك وكرامتك مشاعرك يف وطظ لعبة، كان املوضوع عشان
   ."اتبعترت اللي

  ...أنا ابين يا آسف أنا -
 ابتلع بفمه، الكلمات رتبِت الكربياء، مألها له بشري نظرة وألن

 مث ظهر بشري شفيت على ساخرة ابتسامة وطيف وصمت، مجلته بقية
  : امتهكم بعدها عقب
 إيد يف إيدك هتحط أنك يكفي بغدادي، دكتور يا أسفك وفر -
 عنه تسأل قبلها عايزك بس صبا، هيسعد اللي ده طاملا القهوة، صيب

 عموما عارف، دكتور يدإ يف يدكإ هتحط إنك يكفيك وال كويس،
  .كداب والتاين نصاب واحد بعض، على اليقني االتنني أنتم

 ها،أستاذ كرامة لرد الدخول أينت على فرضت حبدة قاهلا
    .تفكر أن دون تكالباملش نفسها ستضع وكعادا
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 والدك سن يف راجل مع تتكلم لنفسك تسمح زايإ أنت"
  ."دي ريقةالطب

  ؟"أينت"
: وأكملت بشري قبالة وقفت كنهال تسكت، علها بغدادي قاهلا

  .اأبد نقاش طريقة هتكون ما عمرها دي حصل، اللي كان مهما
  .مالك وأنِت -

  : تسكت أال فقررت بغيظ بشري ا هتف
 أنت ونص، مايل يبقى قدامي لإلهانة يتعرض يأستاذ ملا -
  .منك هخاف فاكرين
  ."ِكأرجو أينت، يا كفاية"

 الرجل هوى وقد تصمت، أن إال متلك مل بغدادي توسالت وأمام
  .املغادرة امقرر باحتقار طالعه بشري بينما مقعد أقرب على

  .مسكني -
 فجلست زياخلب اشاعر رأسه نكس وقد بشري رحل إن ما قاهلا

  : بتوعقَّ قبالته أينت
 صبا نسةاآل جنا ربنا أكيد حمترم، مش شخص ده دكتور، يا ال -
  ...ده لبنتك، جتوزه ممكن حضرتك اللي ده دعبس مني مث منه،

 ففهمت األمر رتب دقيقة من أقل يف عقلها وكأن صمتت
  !؟معقول: وهتفت
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 عليه بالقلق شعرت سريحل، بغدادي دكتور أن واضحا بدا
 لسيارته بغدادي اجته مث فغادرت، شكرها لكنه تساعده أن فعرضت

 دون عارف يترك لن واحدة، فكرة عقله على امسيطر بات ما وكل
  .فضحه

***  
 عاد ما وكأنه إمساعيل غرفة حنو اندفع موعده، قبل عمله من عاد

يفارغة، الغرفة أن والصاعق ينفجر، أن ينوي شخص بأي هو زمي 
  .السبب إعالن والصادم

  .فقد ذهب مع عيسوي لزيارة والدته باملشفى
  ؟"عيسوي"

  : زعق مث بغيظ بشري قاهلا
  .عيسوي مع جيري الزم مصلحته عشان ما طبعا -
   ؟بشري يا اجتننت أنت -

  : فيها هتف الذي ابنها تصرفات من مذهولة اعتماد قالتها
راح  ، منناجدو أخدوا وأمه عيسوي عقل، فيا خليتوا أنتم -

ورجع مفكرش يسأل عليا عشان سي عيسوي  امبارحمعاه خيطبله 
ومها وحسن بقوا مسنة على  ،نااعمل مشكلة مع أمه وجه بات مع

 زي حلظة يف جنيب مني فيه، أنا باللي حاسس مني بقى أناعسل، و
   .دي
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 كاألمس املرتل وغادر بقدمه املقاعد أحد ضرب مث بأسى قاهلا
  .متأخرا ًءمسا وعاد

 اكتري تردد لغرفته، عاد وعندها بالنوم فتظاهر بابه إمساعيل طرق
 خطبة حتديد مت قد فاليوم مشاعره، جيرح أن خشية عنده ما سرد يف

  .باملشفى وعيسوي شجن
 عيسوي والدة نقل فمن حدث،قد  نهفإ اغريب ذلك بدا ولو
 عماد برفقة وابنته هو لبيتها هاتوج حني شجن والد كان للمشفى

وطوال الليل  إعياءها، فيها استشعر ابنها لصديق منها مكاملة إثر على
مل يرد عيسوي على مكاملام واكتفى باملبيت مبرتل بشري دون 

الصباح رد وما إن عرف حىت غادر برفقة إمساعيل، إخبارها، ومع 
، وهناك تبدل حديث شجن معه واعتذر عما فعله والدته، على نَّأاطم

وقد أعلنت له عن موافقتها على طلبه، بل واعتذت بدورها على 
  .الطريقة الىت عاملته ا

  أجربوها؟ هلف
 وباتت موقفها تغري قد مشريةحىت  ال، جابةاإل أن واضحا بدا
 إمساعيل قرر عندها ،كليهما على التربيكات االتف حدث مبا سعيدة
 ولكن ،بوالدته االرتباط يف بنيته عيسوي وإخبار موقفه حسم بدوره

  علم؟ لو بشري سيفرح هل

***  
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 بالتشويش يشعر مل عودته، منذ مكتبه غرفة باب نفسه على أغلق
 جبوار ابنته ركت اليوم، يشعر كما حياته سنوات مدار على عقله جيتاح

  .وطالبه ودروسه لكتبه هو وهرب الواقع من ا لتهرب الروايات
 زوجته رحلت رتوش، دون الواقع صورة عينه أمام ىتنجل واليوم

 عادت ابنته،ب قتهعال بقايا دمر وجودها تعويض حياول أن من اوبدلً
 النجم، مبقابلة حتلم بالغد، حتلم بغرفتها ظلت بدورها وهي صبا

  ؟امسها عرف لقد ا،غد سينتظرها فريد أن أخربها اليوم بنهاية فعارف
 بينما خاصته الفيديو مقاطع تطالع وعادت بقوة قلبها خفق

 تذكر بطريقته، غرميه على احلرب إعالن امقرر بقلمه بغدادي أمسك
 حتريرها برئيس فاتصل يومية مقاالت لكتابة اجلرائد إحدى من عرض

   .فكرته وعرض
 وكتب بغدادي صدق لو ميلك، ما بكل عهشج بل ب،رح والثاين

 ستبيع اجلريدة أن يعين فهذا عارف على احلرب ا أشعل مقاالت
 قلمه بغدادي أمسك جاذبة، ادوم فالفضائح مبيعاا، أضعاف
  .وكتب
 من ويغري اإلحيائي الطب يدرس دكتور ظهر، عصره براغادينو"
 الباطن عن أما مصدره، حدأ يدري ال علم من ميلك مبا البشر حياة
فريد، يكون من اسألوه نانسي، تكون من اسألوه حرج، وال ثفحد 

 ومن وراءها من لنسأل هلا نتعرض نصب عملية أكرب معا نفند ودعونا
  ."منها املستفيد
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 دوتنه لكتروين،اإل بريده عرب اكاملً أرسله حىت منه انتهى إن وما
 النتيجة كانت التايل ليوما وبصباح خبطوة، عارف سيسبق ألنه

 وتوجهت األمجل، لتكون وتأنقت مالبسها صبا بدلت املنتظرة،
 فيلمه أجل من يتدرب كان دخلت، التصريح خالل ومن لالستديو

 يوسعهم بل ال يضرم العضالت مفتويل رجال عدة يتوسط القادم
  :قوة بكل واللكم الضرب

  .هييييييييح
   :بهاجبان الواقفات إحدى من والتمتمة

  !"عليه خيتا يا"
 أن أمنية حد وبقوة ظهرت لكنها ستظهر تظنها كانت ما وغرية

 التدريب أى مشاهدته، تشاركها ألا منهن واحدة كل عني تقتلع
 سكبه تبقى وما منها لريشف فمه على ورفعها ماء بزجاجة فأمسك

 اهلطول يف تتسابق اليت املاء قطرات هي وتابعت نفضه مث رأسه فوق
 اجافً اوقميص منشفة مساعده ناوله وقد عضالته، لتالمس شعره نم

يرتديه الذي ذلك عن اعوض.   
  هنا؟ سيبدله هل

: واحدة دفعة مشاعرها كل اضطربت وقد يفعل أن تنتظر مل
 حنو فاجتهت هنا، من ترحل أن عليها ،غرية وخوف ،حب خجل
 تعثرت ألا أساها ليزداد بصعوبة قبل من صعدته الذي املعدين السلم

 ،ختلعه أن عليها فكان درجتني بني احنشر قد حذائها فكعب بالرتول،
 هي واآلن هاؤحذا واحنشر تقابله مل نفسها، من فاجأا بشدة بكت
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 رآها لو واللعنة القدمني حافية والسري اآلخر الزوج خللع مضطرة
   .هكذا

 فالتفتته استوقفها بنداءه لكن املكان من لتخرج بسرعة خطت
  :بيده احملشور حذائها بزوج ممسك وهو يسأل لتجده بصدمة
   ؟بتاعتك -

 من الدموع آثار متسح أن حاولت وقد قاطع بنفي رأسها هزت
 من اآلخر الزوج يرى وهو يضحك أن عليه فرض وجواا وجهها

 حذائها زوج منه لتتناول يدها مدت مث فصمتت بيدها احلذاء ذات
 تصدق ومل بيده إياه اهليلبس ركبتيه إحدى على جثا بل يفعل مل لكنه

 ،للحذاء هاؤارتدا ليكتمل خراآل الزوج منها تناول بل ،فعل أنه
 بأسى فهتف ،ابتعدت لكنها ليقف عليها ليستند يده رفع وبعدها
  : مصطنع
 تساعديين ما بدل ده يساحمك اهللا كده، على هفضل أنا يعين -
   .أقوم

  : يهتف ا هو قفلح تلتفت أن خشيت لكنها ظةحل فتتوقَّ
   .سندريال -

  : متتمت مث فابتسم تطالعه والتفتت وابتسمت فوقفت
   .صبا امسي صبا -

  : والتعقيب النداء أعاد امسها معرفة رغم لكنه
  .اتكسر كعبها ما بعد جبزمتك بس زايإ هتروحي سندريال يا -
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 ا قِحفلَ ،إجابة جتد ال وكأا مبكاا فوقفت استوقفتها والكلمة
روقر :  

 جزمة يف هيكون اللبس أوضة يف وأكيد معايا، تيجي ممكن -
  .متنها هدفعك مش ومتقلقيش مقاسك،

 أن هلا أشار سيقف، قلبها فإن واهتمامه جمامالته عن يتوقف مل لوو
  : جبرأة فعقب منتظمة غري خطواا فبدت تتبعه

  .فكرة على هضايق مش أنا نوصل، ما حلد عليا تتسندي ممكن -
 مساعديه من واحد أتى بعدما خاصة وصمتت هااوجنت امحرت

 اجلرائد إحدى أعطاه قصوى، أمهية ذو أنه واضحا بدا بأمر ليخربه
 بكل اجلريدة على قبض مالحمه، تغريت وعندها فيها ما له قرأ وقد

 أحدهم، ليهاتف اقليلً وابتعد هاتفه والتقط اأرض قذفها مث عصبية
 ا، ما لتقرأ اجلريدة التقطتف عصبيته رِس لتعرف الفضول حثها
 استفزهم الذين النجاح أعداء أحد من أنه وأيقنت العنوان قرأت
 للصورة تتطلعت اجلريدة تقذف أن وقبل العزم، أبو عائلة جناح

  ."أيوب بغدادي: بقلم "واالسم
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 األمس، عن حاهلا لتبد وقد مكتبها حنو متجهة ببطٍء خطت

 مكتبها على جلست تزعق، عادت ما ولكنها ،ادةكالع عابس وجهها
 اجلهات"بـ أمساها اليتو عارف كتبها اليت وراقاأل وأخرجت

 فاجته إخبارهم مدبويل من فطلبت م جتتمع أن قررت وقد" األربع
    .حاهلم للمقلوب

  .مسعود
 محاته مع ا تعامل اليت ذاا بالطريقة هو، يعد ومل اليوم ذلك منذ
 الشقة عقد مث أرغمه على متديد قدمه كسر ،شقته حبصا مع تعامل
 وعادت نقمة، األخالق أن ا أيقن تصرفات إضافية، سنوات لثالث

   .كرهته درة بأن مؤمل شعورحد  بينهما، سركُ ئًاشي مثة لكن درة معه
  .الشكور عبد

 الذي للحد تأثرت وابنته الغفران تريد ال زوجتهف مهموم حزين
 ال بشكل تتبول "ابنته أن إلخباره به التصالا حضانتها على فرض
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 بينما يومني، مدار على تكرر األمر وأن نفسيتها تأثر نتيجة" إرادي
  .معها للعمل يعود كي باتصاالا تالحقه لولال

  .بشري
 املرتل ومغادرته استيقاظه حد بأحد، مكترث غري ناقم صامت

جده ليتفادى امبكر.   
  .عيسوي

رتبكم، موافقة من بل إمساعيل طلب من قطف ليس شتتم  
 على والدته وافقت لو وماذا ،مرغمة وافقت أا لظنه شجن،
  ها؟حقِّ من أليس بل ،إمساعيل

 زادت عنهم عارف كتبه مبا باملقارنة وهيئتهم الطاولة حول التفوا
  ؟قاله ما نفذت لو ستخسر هلف تشتتها، من

 جديد مشروع عن باإلعالن كالمها وبدأت ترددها قطعت
 واحد كل فتكلَّ أا لو ااعتيادي ليبدو األمر وكان الشركة، ستنفذه

 نظرت حني االستثناء إعالن قررت أا إال مرة، ككل مبهامه منهم
 على واملشرف التنفيذي، املدير هيكون مسعود: لتقرر ملسعود
  .كلكم شغلكم

 مسعوا، ما صدمهم الذين للبقية تنظر وهي قالتها مجلتها وبقية
 إغداقها من سينالون أم فيكتشفوا كالمها تكمل لعلها متهلوا لكنهم
 وعيسوي الشكور عبد مهام من بسحبها زادت الصدمة لكن جانب،
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 بالضيق الشعور املتهور على فرض تصرف مسعود، صالحيات لتوسع
  : بفعقَّ

 موافقته ويشترط ملسعود فيه ارجع هندسي رسم كل يهإ يعين -
 هيكون ما عمره مسعود كتري فنيات ويف عمارة، وأنا مدين هو عليه،
   .ألنه مش هيفهمها بيها، ملم

 بعدم أقسم قد وألنه ؛إهانته يتعمد أنه مسعود أشعرت واجلملة
  : بغضب فصاح وعدوه زميله بني يفرق مل أحد مع التهاون
  .للنقاش كده من أفضل طريقة يف أعتقد -
 مدير تعمل ايزع أنت وال واضح، وكالمي كويس باتكلم أنا  -

   .دلوقيت من
  ."عيسوي"

 الشكور وعبد بشري طالع مث يصمت أن عليه فرض منها والزعيق
 إليها التفت كالمها أكملت وألا يعترضا، مل ألما غيظ بكل

  : يسمع
 كل اتفضلوا ودلوقيت هيتنفذ، اللي هو بيه أمرت أنا اللي -
  .مكتبه على واحد

 عيسوي تبادل بينما خرج ،ينطق مل هفإن الشكور عبد قهر ورغم
 أن وقبل ،بتشفٍّ يبتسم والثاين مغتاظ فاألول نارية نظرات ومسعود

  : حتدد وهي نداؤها استوقفه للخروج بشري يلتفت
  .أنت استىن -
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 بكل مباٍل غري بدا مكتبها، قبالة ليجلس واجته فعل أمرت وكما
  : سألت وعندها قالته ما

   .وصبا أنت يهإ خباركأ -
  : باقتضاب أجاب

  .أفضل الشغل يف نتكلم أننا متىنوأ ونصيب، قسمة شيء كل -
 كونه مرة، ألول تراه وكأا تطالعه أن عليها فرضت وطريقته

يتشعر أن بالفعل عليها فهل احلوار، سيتجه دفٍةأي  إىل حبسم دحد 
  منه؟ بالقلق
 ممكن الشركة ثغرات عن مفصل تقرير منك طلبت لو بشري -
  ؟تفيدين
  ."ثغرات"
  : بتفعقَّ املقصد يفهم مل وكأنه مندهش اهلاق

  .لك واضحة اللي اإلدراية أو املالية املشاكل قصدي -
 وكأنه بدا بعقله، دار ما عكس وكأنه بربيق التمعت وعيناه

 ،لشخصه اختبار أنه أم عارف أجل من سيكتب تقرير أهو :سيسأل
 على ويكون دقايق عشر متام،: رده جاء خبلده دار ِلما إفصاح ودون

  .مكتبك
   .بس -
 بتاريخ وبأرخها ورقة باكتب يوم كل أنا بسيط، املوضوع -
 عشان مهمة حاجة أي وبسجل حصلت مشكلة أي فيها بفصل يومها
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 أجيب وممكن رجعلها، أاألسبوع مدار على حاجة أي حصل لو
  .بنفسك تراجعيها ده األسبوع أوراق حلضرتك

  : سألت نيح ختتربه وكأا وبدا بشك تطالعه عادت

  ؟احالي موجودة مشكلة أكتر يه وإ-

 مدينة كومبوند يف كان اللي املقاول مع التعامل هنغري أكيد -
 اللي الفترة أكتر، مشاكل هتحصل كانت مسعود رجوع لوال نصر

 من بيسرق كان عنده من عامل املون، يف دير حصل غاا،
 هتطرح صةمناق يف كمان مشاه، وهو خلصت دي واألزمة األمسنت،

 الشروط كراسة حلضرتك هبعت اإلسكان هيئة تبع أسبوعني كمان
   .املدير بقى أنه مبا ملسعود أرجع وال تدرسيها

  :ردت مث حبدة النظر فريوز على فرضت ساخرة بنربة قاهلا

   .تتفضل تقدر معايا، هيكون شغلك بشري يا احتديد أنت -

 صوب اجتهت مث بتوتر الغرفة جتوب هي ظلت بينما غادر
 تاعتاد اليت بالصحف اخلاصة اإلخبارية املواقع تتطالع حاسوا
 وغالبية ، أيوببغدادي للدكتور مقال إثر على بضجة فاجألت قراءا

   :تدافع أن قررت قد التعليقات

  ."نصاب يكون ميكن ال العزم أبو عارف"

***  
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 على الندم بقدر فعله ،شيء حيال الندم عليه أن حبياته يشعر مل
 فرضت اليوم مدار على حدثت اليت الضجة تلك عارف، حبق قالهم

   :اجلريدة حترير رئيس تعليق كان زاده وما اخلوف، عليه
 يا زمان من فني كنت أنت بغدادي، دكتور يا ومهية املبيعات"
  !"راجل

الصرب بفارغ الغد مقال انتظاره امؤكد.  
 ما صبا أتقر هل برأسه؛ يئن واحد وسؤال املكاملة وأى زفر
  كتبه؟

  عودته حىت تنتظر ومل باجلريدة ما قرأت نعم، كانت جابةواإل
 احملاضرة، إلغاء فكرة يقاوم مبكتبه كان عمله، ملكان فاجتهت للمرتل

أو لشكري يتحدث أو إليها، ويتحدث أينت تأيت أن نفسه ميني 
  .إمساعيل
التشتت ِلم ينتصر بالنهاية احلق احلق؟ على ما دمت.   
 وأتت عملها تركت رؤيتها، لتصدمه للمدرج اجته التوتر غمور
 خطوات عدة خطا بضجر، تطالعه يدها يف باجلريدة ممسكة باكية،
 وقد حوهلم، من جتمعوا نالذي الطالب على االندهاش فرضت حنوها

  .وابنته همستاذأل استثنائي فيديو مقطع لتصوير هواتفهم أخرجوا
  ."صبا"

 وقفت حىت بقدمها تدعسها حنوه طتوخ باألرض اجلريدة قذفت
  : تعقب وهي صدرها أمام ذراعيها تعقد أمامه
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 يا كدب كله كدب، وعودك كل كدب، كالمك كل كدب -
  .بغدادي دكتور

 مفادها بينهم واهلمهمة أكثر، طالب أكرب، التفاف قاتل، تعقيب
 نزيه عارف أن قوي دليل ابنته، بشهادة كاذب بغدادي الدكتور
 التواصل مواقع عرب الفيديو تداول يتم حني سيتأكد واألمر

  .يجتماعاال
  ."كداب أنا صبا، يا أنا"

 طالبه األمر ويشهد ابنته خسارة يرى أب حسرة حبسرة، قاهلا
  : ستكمل بل تتواىن لن وهي وزمالؤه

 ودلوقيت مبحبوش واحد جتوزأ جتربين عشان عليا كدبت -
 الشهرة عشان ،ليه وعيلته حمترم براجل بتشهر يه،إ عشان بتكدب

  .تعرفه الناس عايز ومش تاين غرض يف وال الفلوس، وال
 كمتاس لكنه ،فيقهات صفعة جابةاإل لكانت والناس املكان ولوال

  : وتابعت اشزر نظرت وهي
 عملت، ومهما قُلت مهما احلقيقة تعرفه الناس لعلمك لكن -

  .ذنكإ عن
 سيلتفت هل حراك، دون مبكانه رسمم وهو راحلة والتفتت

  !يفعل لن ال نفسه؟ عن سيدافع هل حماضرته؟ ليبدأ للمدرج ليعود
 نعم أمره، مسح ولكنه ،بالتشويش شعر بدأه؟ ما سيكمل هل اإذً

  .سيكمل
***  
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 فيها، يفكر بالشوارع، هام وجهة ودون عمله من خرج
 وهو إمساعيل صوت استوقفه حىت ينسى، أن نفسه مينوي يتذكرها،

بصدمة بشري فالتفت بامسه، ناديي:  
  .لعيسوي جاي كنت أنت -

  : يرد وهو بكف كفا إمساعيل ضرب
  .أحلقه ميكن وراك مشيت كده وعشان طبعا هآ-

 ذراعه من إمساعيل فسحبه نفسه من باخلجل شعر وكأمنا صمت
  : وسأل
 العتبة يف كبدة بيبيع واحد أعرف الغدا، ع هعزمك رأيك يهإ -
   .دلوقيت حلد اهمع ماتوا اللي بس تالتة هايل،

 ألحد وصال حىت وسارا جتاورا إن ما براحة شعر وقد ضحك
" واملخلل والطعمية الكبدة سندوتشات "إمساعيل ابتاع املقاهي،
 ليتفاجأ اطعامهم وتناوال ،"السحلب "لبشري املفضل املشروب وطلب

 وصمت رأسه بشري نكس وعرف، بغدادي هاتف قد جده بأن بشري
  : عقب مث عينه يف لينظر وجهه إمساعيل فرفع

 األكل خنلص رأيك يهإ بشري، يا كتري كالم جواك إن متأكد أنا -
  ؟للصبح ونتكلم الطاولة ونطلب

  : بندم وعلق باإلجياب رأسه أومأ بعينه ترقرقت دموع وببعض
   .جدي يا ليا خيليك ربنا -

***  
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 اهتمام أي وجوده تعري لن بالتأكيد ورنا ملرتله، عاد مقدمات دون
 احتضنها مبتورة، بفرحة رؤيته عند هتفت سعيدة، كرتي أن إال

 حقيبة ليضع نومه غرفة إىل اجته مث أخوها مث ومن لهاوقب بشدة
 للمكوث أدراجه يعود مث ثيابه ويبدل يغتسل أن قرر وقد مالبسه

  .ألجلهما أحضره باحللوى امملوًء اكيس بيده ميسك وهو أبنائه جبوار
 ريت يا الشكور، عبد أستاذ يا ادج متأثرة نفسيتها كرتي"

 نفسي املوضوع ملااط دوء، املوقف مع ووالدا حضرتك تتعاملوا
  ."عليها يطمنكم وربنا عضوي، مش

 هاتفية، مكاملة عرب باألمس له أينت قالتها اليت الكلمات تلك
 ينتظر أال عندها فقرر وجوده ليةومسؤ أمام تضعه أن قررت وكأا
 ورمبا كرتي، اوخصوص به أوالده تعلق مدى يعلم نكا ملاالط وعاد،

   .احلنون بأبيها صدمتها زاد ما هذا
  ."وتيم أنا عشاين دي احللوة احلاجات كل"

  : وقال قدمه فوق هاوأخا فأجلسها بانبهار قالتها
  .عشانكم كلها سيت، يا آه -

  : وسألت لوجهه نظرت
  .تاين هتيجي مش أنت -
  ؟كده بتقويل ليه -
  .منك زعالنني وكلهم هتطلقوا، أنكم لتيتة لتقا ماما -
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نام حىت الكرتون قناة يطالع معهم وجلس بذراعه وأخوها قهاطو 
 عادت لكنها ،مثله ستفعل كرتي أن وظن بسريره رهدثَّ حبضنه، تيم

  : حلوارها
  ؟كلمتك أينت ميس هي -

 عن حتكي معها، حدث ما تسرد بشدة، بكت يرد أن وقبل
 منهم طلبت وقد ألجلها أينت وزعيق درساتامل إحدى من تعنيفها

   .بالغباء امتها كالعادة اليت والدا فعل ورد ظروفها، تفهم
 أخرى مرة تستطع ومل صدره، إىل فضمها بالبكاء أجهشت

 رنا مسعت حني وخافت لتوتبو ارتعشت األمر، على السيطرة
  : دوهد زوجته استوقف تدخل من وهو تزعق،
  .اصلًأ متدخليش صح تتصريف يفهتعر مش لو رنا -

 بإحضار أمر تالها عودته، منذ هلا ههاوج مجلة أول تلك وكانت
 جبوارها وبقي ،ثياا هلا لوبد نظفها من وهو لكرتي نظيفة مالبس

  .جبوارها النوم هو وآثر نامت حىت
 وجوده يفرض عاد اليوم، به شعورها قدر بالغيظ رنا تشعر مل
 أخرى مرة للتفتيش دفعها ما شيء جتاهلها، ارقرم عاد اعتذار، دون

 رسائل لترى رمبا تعرفها، اليت السر كلمة يغري مل !لتبجحه ويا اتفه،
  .لولالمن   دوالتود االعتذار

  ."وبتكلمه بيكلمها لسه احلقري"
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 ا قحدي خلفها به دمطلتص والتفتت اهلاتف ووضعت قالتها
مث املنبه، لضبط هاتفه حبس بكلمة يعقب أن ودون ىبأس رحض 

 تأكل واحلسرة النوم، كرتي ليجاور وعاد وحده وأكل العشاء لنفسه
 استيعاب حماولة دون املشكالت، ا ثريت ثغرة أي عن تبحث قلبه،

  .هو له واحدة
 ما بقدر التردد، ميلؤها العزم أبو عارف فيال أمام سيارا أوقفت

 باستطاعتها وكان أخرى، مرة تراه بأال فكرت ما بقدر بايء فكرت
 الذي الرجل ذلك عن وتبتعد أحدهم مع املتفق املبلغ ترسل تفعل؛ أن
ا، ثرييرؤيته تريد هي واخلالصة أتت، املطاف بنهاية لكنها جنو.  

 به فاجألت اخلدم، من واحد يفتح أن وانتظرت الفيال باب طرقت
  : كان املنمقة لةاحلُ صاحب من تعليق وأول بنفسه الباب يفتح

  .وقتك يف -
  : يتابع وهو وجاورها الباب وأغلق خطوة تقدمت

  .اتفضلي -
 شعور ستأنس،م وغري اهادئً بدا بريبة، حوهلا من للمكان تطلعت
 أثار الذي الغامض لذلك اإرادي ال باالجنذاب شعور لهقاب باالنقباض

 بقدر عليه سطوا فرض تريد رمبا أغواره، لسرب السعي حد فضوهلا
 إن ما لكن كُثر يدركه ال خاص مذاق فللقوة عليها، سطوته فرض

  .إدمانه يصيبك حىت مرة تتذوقه
  .شاي -
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 موضوع صينية أمامها تقف اليت املنضدة على يضع وهو قاهلا
 قاع من انتشلتها الكلمة أن لتكتشف الشاي من فنجانان عليها

 يك بيده هلا أشار مث املنضدة لقاِبت اليت األريكة على جلس شرودها،
  : بعقَّ فعلت وحني ،جتلس
  .جاية نكإ متأكد كنت -

 قشرة أا من يقني على بات هو قوة فيها استفزت وطريقته
  : وردت ثقة نربة صوا أكسبت مهترئة،
  .بنفسي االستشارات حساب أدفعلك حبيت بس أنا -

 دفتر هي أخرجت بينما ثغره، على ساخرة ابتسامة انزوت
 مقابلته، يف ليكون املنضدة فوق ووضعته حسابه قيمة لتسجل شيكاا
 وعندها جيبه يف ويضعه بيده الشيك ميسك وهو ابتسامته زادت
  : سألت
  ؟ونانسي فريد فني اقصد لوحدك؟ أنت هو -
   ؟موجودين مش اعتربيهم -

 فنجانه، من يشرب بدأ وقد الشاي فنجان مينحها وهو باردا بدا
  : وسألت بالغيظ شعرت
  .موظفيين مع تنجح ممكن خططك إن متأكد خالك اللي يه إ-
  .قُلتهالك اللي النتيجة ِتوالقي التنفيذ ِتبدأ أنك واضح -

  : هو تابع بالرد م أن وقبل
  .بنفسك تشكريين ِتجي مكنتيش وإال -
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  ."مغرور"
  : بتعقَّ مث فنجاا من ارتشفت عينيها، يف بدت ولكنها تنطقها مل
   .سؤايل على جماوبتش -
  : وأجاب بربود تسماب
 كنت ما زي النتيجة من متأكد خالين اللي شغلي شغلي، -
  .هتيجي إنك متأكد
 كفيل كان ده عليهم مدير فيهم واحد أي خليت كنت لو -
  .ميزة أي فيه مكنش ملسعود كاختيار بينهم، يفرق
 قلت أنا أنِت، يرحيك اللي وتنفذي اخلطة تغريي تقدري متام، -
  .ملقابلا أخدت وخالص رأيي

 الشاي فنجان فوضعت الغيظ عليها فرض تعتده مل وبرود هدوء
 صوته استوقفها حىت التفتت إن وما الرحيل، مقررة ووقفت بعصبية

  : جييب وهو حتد بنربة
  .بالذات مسعود ليه تعريف عايزة -

 سيسرب منا من يسأل وكأنه بعينيها ونظر حنوها خطا مث وقف
 مشاعر أا أم منه اخلوف أهو حتدد ومل قلبها قفَخ اآلخر، أغوار

 أدار مث فشهقت، بقوة ناحيته جذا مث بيديه كتفيها حوط أخرى،
  : فيها يهتف وهو مرآة أمام نفسها لتجد جسدها
 يشبهلك، فيهم واحد أكتر مسعود كويس، املراية يف بصي -

 ديكتاتور، ألعن منها هيطلع تروتا لو اللي البذرة جواه مسعود
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 فيهم واحد أطيب الشكور عبد هو، فيه إال موجودة شم دي البذرة
 جدا، هيحبوه وساعتها قراراته على الرمحة هيغلب هيحكمهم ما يوم

 تفتكري نفسهم من ويطوروا يبدعوا حرية مساحة هيديهم عيسوي
 تتوقعي ال تصرفاته فبدقة بقى بشري أما يتكره، ممكن ده زي شخص

 مش الكبرية، قبل عليها افئهمويك الصغرية هيقدرهلم ألنه غلطة، منه
  ؟ِتفهم يظلمهم، ختليه تقدري أنِت لكن ظامل مسعود إن كالمي معىن

 وكأمنا شعرت نظراته أمعن وكلما عيناها عينيه لقاِبلت أدارها
 ستستسلم هل عينيها، فأغمضت تدركه ال باتت هول يسحبها

 توجيس أنفاسه قرب ظنت سقوطها، حلظة عن لتعلن العرش ذات
 بعينني تطالعه مبكاا هي لتتسمر خطوتني وابتعد تركها لكنه بقبلة

 بكل لكنه ملسارها يعيدها أن الطريق يعرف كان إن تترجاه ضائعتني،
  : وسأل قسمااإىل  قفحد الصمت آثرت ،يباِل مل كربياء
  .صح يكون خايفة وال غلط يطلع كالمي خايفة -
  .فريوز غري حد يف أثق مرة أول دي -
  .متثقيش خالص -
  .اأبد معاك بتفرق حاجة مفيش أنت -

  : بإجابته هو ليصدمها الدموع بعينيها ترقرقت وقد قالتها
   .ال -
  : وأكمل خطوة باجتاهها خطا مث
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 أنتم لكن حلد، حمتاج مش العزم أبو عارف عشان ليه، عارفة -
 عايزة امشي، متشي عايزة متثقيش، تثقي عايزة مش له، حمتاجني اللي

 ااردة بغدادي مقالة تصدقي عايزة ولو صدقيه عارف يتصدق
 فيها يعمل ثانية وقته من هيضيع ما عمره فريوز يا عارف صدقيها،
  .حلد حساب

 فقط تسأل وكادت تبقى، أم ترحل هل شتاا، زاد بكت ارجتفت
 مل عقلي، فقدت لقد بوضوح، ستعلنها وكأا تعرف، ال باتت ألا
  .عاجزة ولكين أجن

   .الفرار عن ةعاجر
  .القرار عن عاجزة
  .ختياراال عن عاجزة
  : فهمست ظهره أوالها

  .عارف -
 وعلى تعرف هاعلَّ بذراعيها خصره طوقت هي فاقتربت يرد مل

 كلماا وبدت بالضعف شعورها رغم به تصرح مل ترج ملمح شفتيها
  : قالت حني مقاومة ببقايا تتعلق وكأا
 كالم كل يف شكيت عين وغصب حد، يف وثقت ما عمري أنا -

  .بغدادي
 وكانا وصال حىت ملعمله، ذراعها من إياها جاذبا انتفض وبكلماا

جهاز أمام لوجه اوجه فهمس طالعته له، وجود الأ تظن :  
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  ؟جبد ده، جرينتش توقيت -
  : بثقة بعقِّي وهو جلهازه أشار

 يف اكتشاف أقوى يبقى ده نصب معتربه جبهله بغدادي اللي -
 وفريد نانسي إن متخيل العتيقة بدماغه بغدادي البشرية، تاريخ

  .اتغريوا افعلً أم احلقيقة لكن الناس، على بيمثلوا
  : مجلته بقية أكمل وبعينيها

 اللي تفتكري كله، الكون يغري يقدر غريه من أو جبهازه عارف -
  .حد يوقفه ممكن عنده دي القدرة

  .الرجل ذا بانبهاره أقر نفسه واالنبهار
"؟أنت نم"  
  "العزم أبو عارف"

   !رائع أنت....أنت -
  .عايزة لو متشي تقدري -

 ال هو سافلني، أسفل ا لتهوي اجلملة جاءت قالتعلُّ علياء ومن
   .رحيلها من بقاءها يبايل

   .أمشي عايزين -
  .عايزة لو قلت أنا -

 ثالث فخطت لترحل التفتت التشتت زاد واجنذاب ضيق وبني
 عن أعلن من وهي بذراعيها خصره قتطو إليه، عادت مث خطوات

  .بلةقُ والبداية ة،رداملبا
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 الصياد منها، بالفتات سيسعد امراهقً أتظنه كبري؛ مثن أا ظنت
  .اصطاده ِلما قيمة فال وإال الفريسة كامل على حيصل أن إما املاهر
 ستعلن اإذً ،باٍلم غري يزال ال لكنه ،يرضى هعلَّ أخرى بلةقُ
 يتبع لوتناز ،لتناز خلف لوتناز ،اعتراض فال أرادها إن زلالتنا
 من طبق على نفسها قدمت من وهي ،فريوز نال الفوز، حد اتنازلً

  ؟اآلن أرضيت برمته، األمر انتهى حىت حناس،
  : بعقِّي وهو مهالبإ فستاا هلا لقيوي مالبسه يرتدي عنها قام
  .يشوفك حد عايز مش عشان اخللفي الباب من اخرجي -

 اهتمام ودون إهانتها، يتعمد وكأنه بكت هي بل تبكي وكادت
ا، عادت حىت عهاودا لسيارلوجهها نظرت حني تاستفاق وكأ 

  .السيارة مبرآة
  ...واآلن

  "؟أنِت من"
  ."أدري ال"
  ."عز فريوز"
 اختارت معه ألا ذاك اندثرت، عز فبنت عز، بنت أعد مل ال"
  ."املذلة

***  
   .لثالثاءا مقال

   .األوىل الصفحة يتصدر املقال عن واإلعالن
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 أنه لو ؟رشيد رجل منا أليس لألكاذيب، عقولنا سنترك مىت إىل"
  ."يواجهنا أن عليه أقدر لكان حق على

 اخلرب اجروم ةحبماس اجلرائد بائع نادى حني باملقهى إمساعيل كان
  : متتم حىت انتهى نإ وما املقال ليقرأ اجلريدة إمساعيل اشترى األهم،
  ؟بغدادي يا يهإ ده بتعمله اللي وآخرة -

ما بعد مبرتله املكوث آثر أنه ليكتشف يهاتفه أن عليه رضفُ قلق 
 مساعيلإل به ففاض صدره اعتمل حديث صبا، مع باألمس حدث
  .إليها يتحدث أن قرر الذي

  :صادم خرب ألكثر اصباح انقلبت اليت الفريوز، لشركة فاجته
  ."ااردة جاية مش ريوزف مدام"

  : امتمتم مدبويل ذُهل بينما دهشتها ببالغ صبا قالتها
  .عيانة تكون معقول عملتها، ما عمرها دي -

 نكست حىت صبا رأته إن وما لتوه، أتى كونه عارف مسعهم
 عن نيابة رااالعتذ تريد هل ابتسامته، فانزوت نظرا فهم رأسها،
  والدها؟
 مث مدبويل تابعه وجلس، مقعدها حنو هواجت فريوز غرفة باب فتح

 مكان على لالستحواذ جاء هل الغيظ، ببالغ األول شعر وقد صبا
  فريوز؟

 حتسم أن صبا فقررت إلعدادها، مدبويل فخرج قهوته طلب
 وهو ودودة ابتسامة كان والرد، والدها مقاالت عن وتعتذر أمرها
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 إين لتلكق لو وهتستغريب منك، أزعل هقدر ما عمري أنا -: يرد
  .والدك من حىت زعالن مش

  ؟عمله اللي بعد عارف، دكتور يا معقول -
 وأنا باحلجر، تقذف اليت وحدها املثمرة الشجرة صبا، يا -

  .كده على اتعودت
 بقيت كده أنا صدرك، وسعة بتواضعك أخجلتين حضرتك -

  .عمله بابا اللي من أكتر متضايقة
 حىت بأبوية هاكتفي على يربت أن عارف على فرضت كلمات

   .انصرفت
 اتباع أتوا الذين الشركة مبوظفي جتماعاال قرر دقائق مخس وبعد

 بدوره الذي لبشري النظر تتفادى كي االنشغال صبا اصطنعت بينما
  جتاهلها

  :هماجتماع كان اتجتماعاال طاولة وعلى
  .األربعة vs عارف
 ريبش عيسوي جاور املقابلة وباجلهة الشكور عبد جبوار مسعود

  .الطاولة رأس على عارف بينما
 ملسعود نظر حىت لوجهه تطلعوا ما بقدر لوجوههم تطلع ما وبقدر

  : وقال
 اللي الوحيد أنت احلقيقة الترقية، على مسعود يا مربوك ألف -

  .يستاهلها
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 والبقية، مسعود بني كراهية بذرة بزرع كفيلة كهذه ومجلة
 انتابت بينما بغيظ بكليهما عيسوي وحدق باملدح فرح فمسعود
  .الشكور عبد احلسرة
  .فينا مش فيه اللي يهإ مسعود، ستاذاأل بقى وامشعىن -

  : يرد وهو عارف على االبتسامة فرض عيسوي من والسؤال
 كل منكم، التقليل معناه مش مسعود مبميزات االعتراف -
 وساعتها حنتاجها اللي الوقت هيجي كتري مميزات جواه فيكم واحد

  .مهم هو يهإ قد هيعرف
  .ثابتة مش دي الترقية إن كده معىن -

 من إجابته كانت القلق، عليه بدا الذي مسعود من والسؤال
 أم اإلجياب يقصد كان إن توضح مل رأس إمياءة مع ابتسامة عارف
  : الشكور عبد من سؤال ليتبعه الرفض
  ؟تانية ومكافآت ترقيات فيه هيبقى يعين -
  .أكيد -

 لتيق شافية، أو كافية تكن لمف عارف من ةقاطع إجابة أا ورغم
 عارف يطالعه اصامت يزال ال بشري بينما محري على الثالثة لتترك
  .نظراته هو يتفادى بينما دوء
 فيكم واحد كل هيتظلم، منكم حد مفيش حال، كل على -
  .يستحقه اللي هياخد
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 للدقة أو الصمت عليهم فرض قاطع وبشكل دوء عارف قاهلا
 كسر بشري قرر حىت انتهى قد هماجتماع أمر أن هو وظن ،الصرب

  : فسأل الصمت
 أو ترقيتنا هيتم هاأساس على اللي املعايري هي يهإ ترى ويا -
  تنا؟مكافئ

  : يؤكد فصاح لعيسوي راق سؤال
  .نسأله الزم كان اللي السؤال ده هو صح، -

  : التعقيب توىل نم مسعود لكن عارف رد انتظر
 تعرف معاك هيفرق كان اختارك عارف دكتور لو ترى ويا -
  ؟أساس أي على

: لريد بدوره الوقوف عيسوي على ففرض مبكانه فقَو وقد قاهلا
  .يهإ وال ميزعلش وده زاي،إ هتمشي الشركة نفهم حقنا من أظن -

 أنا عشان ماليك احلقد وال معاك، فارق اللي برضو ده وهو -
  ؟ال وأنت حقتأس

  .دلوقيت حقودين بقينا عترج عشان ادخلنا ما بعد -
 فده مكمل لو أنا عيسوي، يا عليا فضل له حمدش أنا -

  .مبجهودي
  ."باهللا استهدوا بقى مجاعة يا خالص"

 ا،جرب السكوت كليهما على فرضت الشكور عبد من والزعقة
  : بوعقَّ للجميع عارف نظر بينما
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 يف بس خناق تكملوا تقدروا انتهى، جتماعاال أعتقد -
  .مكاتبكم

 بينما الشكور عبد وكذلك االعتذار مسعود على فرضت لةمج
 عبد بعده ومن الغرفة من اخلروج فقرر نفاقهم عيسوي استشعر
 مع يتركه أن قبل بغيظ عارف طالع الذي بشري وكذلك الشكور
  : ليقر ملسعود عارف عندها التفت ويغادر، مسعود
 ايزع لفريوز، رشحتك اللي أنا ،املسؤولية قد تكون عايزك -
 عايزه يغلط واللي يغلط أنه حلد تسمح عايزك مش حديد، من قيادة
  .للباقيني عربة

  .ظنك حسن عند هكون إين أوعدك حاضر، -
 مسعود وخبروج ابتسامته زادت وقد عارف عني ملعة من زاد رد

 الذي الوحيد ف،توقَّ بشري ملف وأمام أخرى، مرة مللفام النظر عاد
 ،"لغوش لغوش "سياسة بفرض بر ولكنه ،فسأل يفهم أن سعى
 له تعد ومل بشري سؤال تالشى وعيسوي مسعود شجار ضجيج وسط
  .األزمة سر كلمة أنه رغم أمهية

  : اهاتفً فلباها شروده قطعت الباب على طرقات عدة
  .ادخل -

 حلملة أفكار ومسودات اأوراق بيده حيمل عه،توقَّ من وجاءه
 الشعور عارف على فرضت ةطريق ،"اجلديد كمبوند"ـلل الدعاية
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 يريد الشكور عبد ومتيزه، تفوقه إثبات يريد الشكور عبد باالنتشاء،
  .يفعله ما أمام عارف يضع أن

  .اجد ممتاز -
 يلمس كاد هو بل السعادة الشكور عبد على ففرض عارف قاهلا

 يطالعه عاد لكنه املغادرة على وأوشك شكره إلطراءه، السحاب
  : طلب هيئة يف سؤال وبنيته جبدية
ممكن يغري حياة أي  توقيت جرينتش دكتور عارف، هو جهاز -

 ؟احد فعلً
 ؟ أكيد، بس ممكن أعرف بتسأل ليه-
  ؟"توقيت جرينتش"ـ ألين عايز أدخل جهاز حضرتك، عايز أبقى ب-

***  
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)13(  
، سندريال يا اخلري صباح: مهس مث مكتبها على طفيفة نقرات نقر

 فتلعثمت للشركة أتى قد فريد أن وصدمها بشدة قلبها خفق
  : ترد وهي بشفتيها احلروف

  ؟بنفسك هنا أنت -
 سندريال لقيت رجعت الفون يف أتكلم روحت يه،إ أعمل -

 كل يف عليها بادور زماين كان مكاا يعرف عارف إن ولوال اختفت،
  ؟وصلهاأ عرفأ عشان بيت

 عن ليسأهلا منها هو قتربا بينما تلبك، بعض مع طويلة تنهيدة
 عليها، غشىسي أا شعرت اقترب وكلما عمله، لربوفات حضورها

 طرقات قاطعتهما حىت لنظراته االستسالم سوى ارد متلك فلم
 جاء أنه لظنها وزفرت رأته حني عبست مكتبها، باب على إمساعيل
 جاورها منإىل  حدق منها، تعقيب أي وقبل بشري، بشأن يتحدث

  .دعبس: اهاتفً
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  .ده اخلرفان الراجل مني -
  !نعم -

  : يهتف وهو منها يسحبه أذنه جذب مث إمساعيل قاهلا
  .رحيتك من عارفينك ناك إحنا ده يه،إ وال نفسك نسيت أنت -
   ؟جمنون أكيد أنت -

 رفع وقد زعيقه فبدأ باإلهانة إمساعيل أشعرت بقوة ودفعه قاهلا
 االستغاثة وصرخات قوة، لبك مؤخرته على يضربه أن اقررم عصاه

 الشكور وعبد عارف خرج د،وجالو اجلميع على فرضت فريد من
 صبا هتاف فريد صراخ ليتبع ومسعود، وبشري عيسوي هرول بينما

 إمساعيل بعصا فريد أمسك بينما فريد عن ادفاع إمساعيلب وزعيقها
  .منعته بشري يد أن إال قميصه من سحبه اقررم لريميها
  ."جدي إال"

 أن العادي قرر حني اجلميع وجوه على ارتسمت والصدمة
 أوسع بعدما اآلن عضالته أين الفضية، الشاشة وحش يضرب
 لكنه فعلها، كيف بشري يدري وال ا؟ضرب فتوات عدة باألمس
 ال كي اسحب يسحبانه الشكور وعبد عيسوي وجد حني استفاق

 صبا، من يداتالتنه بعض بشري فعله ما يستحق أال بيده، فريد ميوت
 وصوت احتقار، بنظرة نظرا بادهلا هو بينما مصدومة هب حدقت

 لتلتقطها يده مد وقد انتشلها، عليها يستند كي يناديها وهو فريد
  : يزعق وهو كتفيها على امستند الوقوف حاول بينما يدها
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  .العزم أبو فريد أنا مبقاش كالب يا وريتكم ما إن -
 اراحلً فالتفت منعته عيسوي يد لكن ثانية يضربه بشري وكاد

  : ملسعود حتدث وقد استوقفه عارف صوت أن إال ملكتبه
  .شركة مبقتش دي وإال حبسم تقابله الزم ده زي موقف أظن -

 زمالءه طالع مث له الكالم أن يتأكد وكأنه حوله مسعود والتفت
  : يأمر ليجده لعارف نظر مث

   .أمشي ما قبل اخلصم أمضي وعايز تصرفه لسوء لبشري خصم -
  : وحمددة حادة جاءت بشري من جابةواإل

 أي ملكش وأنت عارف دكتور يا هتمضي سلطة بأي -
  .هنا اختصاصات

  : أكمل حق الكالم وألن
 مكتيب على وأشوفه بنفسه هيمضيه اللي مسعود كده عشان -

  .امشي ما قبل
 لعيوم تطلع اصامت الثالثة يواجه مسعود اتاركً لغرفته وعاد قاهلا

 ردة رؤية منتظرين هإلي الثالثة قحد بينما باالرتباك شعر وقد لخبج
: اصطناعها اجتهد حبدة وقال ظهره أوالهم حىت اجلديد ميرهمد فعل
 أنت اللي املكان حتترم تتعلم عشان بشري يا أيام 3 منك خمصوم -

  .فيه شغال
  .األمل وخيبة نظرام تتبعه ملكتبه اراحلً والتفت

***  
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 علينا هل للعقالء، احملرك هو واجلنون اضباب ؤيةالر تكون حني
 والزعقة ؟إليه دفعك مت ما سيكون املتوقع أن أم التصرفات، عتوقُّ

  : بشري مبكتب وااجتمع حني عيسوي من كانت
  ...وربنا عليه سيبتوين ولو واطي -

  : يهدأ عله الشكور عبد قاطعه يكمل أن وقبل
  .....وو اور بشري برضو، معذور مسعود -
 وآثر عندها فزفر ه،شفتا التوت وقد إمساعيل نظرة الحظ مث

 أكمل وقد عيسوي كان عليه الرد يتوىل أن قرر ومن الصمت،
 على بيستظرف واحد مع ايه يعمل ةعايز كنت آمال -: زعيقه

  .خطيبته
 على يدهإ مد عشان ضربته أنا حلاله، راح واحد وكل كانت -
  .وبس جدي

  : بغيظ يعيسو فرد حبسم بشري قاهلا
 بتحبوا كنتم وصبا أنت حصل، ده ازاي افهم قادر مش أنا -
  اجد بعض
 عند طبيعي فكان املوافقة، على اتغصبت صبا عيسوي، يا ال -

 دي النقطة فعند رافضة أا عرفت ملااوط اخلطوبة، تفسخ فرصة أول
  .كالم مفيش

 وعنه، شجن عن حيكي وكأنه واستشعر عيسوي صفعت وكلماته
  !أنت أدراك وما عقله فعقب صبا، ليست شجن بهقل هتف
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 فمش والروايات، األفالم زي بالغصب اجتوزنا لو وحىت -
 يف كان ومهما لعبة، مش اجلواز عشان امللهلبة، احلب قصة هتحصل

 اللي أوالدنا بعض، يف بتخبط وعقول كبرية اختالفات مع حب
  .هيتعبوا

 رنا عن يحيك وكأنه واستشعر الشكور عبد صفعت وكلماته
   !أنت أدراك وما عقله فعقب صبا، ليست رنا قلبه هتف وعنه،

 ميلك ومل جرى عما إمساعيل يسأل بغدادي دكتور اتصال قاطعهم
 جيتمعا أن رجاء بكل اإلحلاح إال بغدادي ميلك ومل ،إجابة إمساعيل

  .وصبا بشري بشأن ويتحدثا مبرتله
 الصاعقة لكن أنقذته لو نفسه منى قشة، خلف سعى وكغريق

 مرتهلا، باب حىت بإيصاهلا فريد قام بعدما صبا بوصول كانت
 اهلجوم إال جتد فلم وبشري، إمساعيل جبوار والدها لتجد وصعدت

  .مبدأ
"معاه وروحت معاه وخرجت فريد مع كنت إين قالولك اطبع 

 لبابا يشتكيين فجاي طفلة فاكرين بشري ستاذاأل هو ما االستوديو،
  ."كده مش فية،بالعا أحبه عشان

  : وأردفت بدورها تطلعت وهي لعينيها وتطلع مبكانه وقف
 سامع، فريد، حبب أنا هحبك، ما عمري أنا بشري، يا بقى افهم -
  .فريد حبب
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 وهي مبكاا بعدها تسمرت رد أبلغ كانت والدها وصفعة
 لتهدئة وسعى منعه قرر بشري أن لوال يعيدها وكاد بغضب، تطالعهم
   .بتركهم اصب امرآ املوقف

 لبشري بنظره عاد مث لصبا عتطلَّ مقعد، أقرب على بغدادي هوى
  : فيها هتف مث

 هتتجوزوا دلوقيت، من شهر بعد هيكون بشري على فرحك -
  .ائي قرار وده ختلص، شقتكم ما حلد هنا معايا

 بغدادي شعر بينما والدها، على ناقمة لغرفتها واجتهت تركتهم
 ملكت ما بكل فعلت، هي بل صفعها من هو نهإ قال من باالنكسار،

  .طعنة بل صفعة ليست ال وحدة، وغباء قسوة من
  : بشري ترجى مث لوعته خفيي هعلَّ عينه أغمض

 أنك عارف أنا عنها، تتخلى بالش ابين، يا أرجوك أرجوك -
  ......"بس معذور،

  : ورد منعه إمساعيل أن إال يبكي وكاد
 لبنتك ادخل ا،أبد كده متتحلش األمور دكتور، يا هداا -

 دي بطريقتك أنت املوضوع، من بشري وخرج معاها، واتفاهم
  .دا األمور ما حلد وعشرة، مرة حاول بتعقدها،
 طلبت بعدما بعارف اتصاهلا تنهي كانت هي بينما متناه ما وهذا

 يرحب ومل بديل، ملكان وحباجة رتلامل ستترك ألا مساعدا منه
  .ترحل حىت لهستفع ما هلا حدد بل فحسب
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***  
دى مساء اجتاه عارف لفيال فريوز، طرق الباب ففتحت إح

ون، دقائق ووصلت  بعدما توجه للصالتهااخلادمات وقد طلب مقابل
  ؟يء بوجوده، ما الذي دفعه للمجألتتفاج

 اتضحت حني دار احلديث، إقرار التملك كان حباجة جابةواإل
  .هائإلمضا
  .يه اللي جابك هناإ -
 مع قضيناه اللي بالوقت يليق ترحيب بيا ترحيب ما بدل ده -
  .بعض
  ."هووووووووش"

 طريقة ها،لُقبي به فإذا فمه، على يدها تضع وهي ا هتفت
 يالحظها أن من باخلوف شعرت وقد االرتباك من املزيد عليها فرضت
 تبدو أن نفسها جتاهد مقربة، على تقف وعاد الباب فأوصدت اخلدم،
  : تزعق أو فيه وتف كالمها دأتب وكادت قوية،
  .بينا حصل اللي انسى -
  : ومهس بقوة عينيها وطالع لصدره جذا أجلمها، أنه إال 

 يقرر ما يوم مبزاجه العزم أبو عامل بيدخل اللي إن تعريف عايزك -
  .ال أو أمسح اللي أنا أنا، مبزاجي يبقى خيرج
   ؟يهإ مين عايز أنت -
  .أنِت عايزك، -
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 أنت تتكرر، مستحيلضعف  حلظة ،غلطة كان ده  حصل اللي -
  .مستحيل سامع،
  .بأمري مبزاجك، مش ودلوقيت، هتتكرر ال -

 ما رعشة، جسدها على فرض افحيح بل زعيق يكن مل واحلديث
 عله فبكت وفشلت، تصطنع أن جاهدت قوة، متلك فريوز عادت
  .اشتهائها من ضعفها زاد لقد عاندها، لكنه يدعها

  .سقطت ،انكسرت ،ازمت، فشلت ،لتحاو ،قاومت
  ؟اآلن اكتفيت هل

  ."ال"
  .وأصحاا الدموع يبايل ال لكنه األبلغ، الرد كانت ودموعها

  "خراوآ"
  .8 الساعة بكرة عليا تعدي عايزك آخرا، هتعريف بكرة -
  ...اأن عارف -

 بعينيها جتمعت اليت الدموع بعض مسح وقد بيده وقاطعها
  : وأكمل
 أصلي أنا بالظبط، ميعادك يفِت جي لو منك وطمبس هكون -
  .الدقة اجد حبترم

 ضاعت فريوز، ضاعت مقعد، ألقرب هي لتهوي وخرج وقاهلا
  .لألبد

***  
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  .اخلميس مقال
  بغدادي؟ يا بعد تكتف أمل

  : بغدادي أجابه شكري من والسؤال
  .احلقيقة قدام الناس أحط ملا إال هرتاح مش -

 حقيقة خلف يسعى مقاالته يقرأ من أن يظنه، ما بصدق أهذا
  .يريدها
 يف وركز حاله يف عارف سيب بغدادي، يا كده حلد كفاية -

  .أحسن صبا مع مشاكلك
 األسر من اجلميع البطل حيرر مل إن عجبه،ي مل املغوار البطل لكن

  ؟يفعلس فمن
 تركها أمر هلا ردب وقد لعارف تتحدث صبا كانت وبغرفتها

  !والدها ئفاِجتو بالغد ستغادر للمرتل
***  

 ما على البيت يفارقه، عاد ما الذي تبغه رائحة تسبقه ملرتله عاد
 على ادوم قادرة" درة سوبر "اهازئً هو يقول كما أو درة وكأن يرام
  :شيء كل فعل

  ."ملل"
 ما كل فعلت وكلما يتشاجر أو يزعق ال حىت كالعادة حتترق إا

 تذكر، ال صغائر عن البحث عليه فرضت كلما طاقتها فوق هو
   .احسن الشجار، تتفادين
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 كسره امتعمد فدفعه األمس منذ مكتبه على ازجاجي اكوب وجد
   .الشجار فلنبدأ واآلن
"بسببك اتكسرت هيوأ الكوباية تشيلي دماغك يف وال ا،طبع 

  ."ده اتكسر اللي ملي تعايل بقى اتفضلي إمهالك، وبسبب
 منها أكثر عشرته وتلعن تلعنه اجلريان باتت قوته من والزعيق

 صوت ألن زعيقه فزاد بناته إحدى استيقظت الصوت إثر وعلى هي،
  .يضايقه بات بناته بكاء

  .صداع ناقص مش وسكتيها، ده يدكإ يف اللي ملي -
  .حاضر -
بات مرارة بكل اختلط وقد فمها من خيرج مستسلم خانع رد 
  .قلبها حيملها
  ؟هامن ست يا الغدا فني -
   .األكل روأحض البنت هسكت مسعود يا اضرح -

  : يزعق وظل هو فزفر باٍك باستجداء قالتها
 يا العمر تقصر عيشة دي أمك، شبه نكدية نكد، نكد نكد -
   .عطيات بنت يا فيه عرفتك اللي اليوم يلعن اهللا شيخة،

 على انكبم سجائره، يدخن مبكتبه هو أكرب، برتابة مير اليوم وبقية
  .بناا مع وهي عمله

 جثة باستسالم هي تقابلها حنوها تدفعه برغبة ينتهي قد واليوم
 يعنيها األمر عاد ما ورمبا تعبها شدة من نائمة رمبا يديه، بني هامدة
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 اختارت أا تدري ال هي نفسه، يكره هو وباحلالتني تتجاوب، كي
 فيزداد ضحيته، أا تشعره تصرفاا كل عليه، العقاب طرق أشد
  .تغضب أو تثور ما ايوم علها سلوكه سوء

***  
 سؤال يلوح أخرى ومرة الشبكة، لشراء املتفق املوعد هو اليوم
  إجبارها؟ مت هل باألفق،

 فاستشعرت امتجهم وجهه بدا حني اخلروج، عتبات على كانوا
  : حبسم فقالت السبب إمساعيل طلب أن ظنت ضيقه، مشرية
  .موافقة إين فاكر تكون وعىا -

  : بوعقَّ منعها تكمل أن وقبل كلماا،ه استوقفت
 أنه بامتىن أنا بالعكس مضايقين، إمساعيل موضوع إن قالك مني -

 قليب من حبيته أنا راجل إمساعيل احلاج مبسوطة، هتكوين لو يتم
  ....إنه وحاسس

 أرضا ونظرت القاين لألمحر تبدل وجهها أن لدرجة مرتبكة كانت
  : يكمل وهو ابتسم عندها
 ولو وفكري استخريي براحتك، قال إمساعيل حلاجا عموما -
  .مبسوطة أشوفك عندي املهم موافق، أنا موافقة

  : لتسأل هي استوقفته وعندها جبينها لوقب قاهلا
  ؟مضايقك اللي يهإ طيب -
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 إال يشغله مل الصائغ ومبحل سؤاهلا إجابة وتفادى املزاح واصطنع
  .وتصرفاا شجن متابعة
  ؟عجبتك حاجة يف -
  : بردهاأ ليتفاج إجابتها بانتظار ألس
  .حاجة أي فارقة مش -

  : تابعت مث واضحة مباالة بال املعروضات تطالع ظلت
 تقيل بيكون دمها دي اجلواز يف الرمسية املشاوير إن تعرف -
  .قوي

 ضيقه زاد فاطمة، تنعتها كما" دبش "وكعادا بعفوية قالتها هي
 وقد جاورته حده،و يشاهدها ووقف الدبل حيث واجته فتركها
  : تقرر وهي مكاا من أمسكته ثنائي على عيناها وقعت
  .قوي حلويني دول -
  .العادية الدبل من التمن ضعف آنسة يا الزوردى دول -

  : تقرر وهي يدها من فوضعتهم الصائغ قاهلا
   .متام -
  .ناخدهم عجبوكي لو -
 أي بجني خلينا مستاهلة، مش القصة يعين، يهإ على ا،طبع ال -
  .وخالص حاجة
  .فارقة ومش هلةامست مش نظرك، يف خطوبتنا دي هي -
  . ..قصدي أنا ال -
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  : ويقرر وفاطمة مشرية ينادي خلفه التفت
   .أدفع جعره وأنا يرحيكم اللي شوفوا -
   ينتظره؟ الذي ما وخرج، برمته احملل ترك مث

 غريه، جاورها وقد بوجهه الدبلة فيها ستقذف اليت اللحظة تلك
 املرة تكون أن خشيت وقد الدموع بعض ترقرقت هي عينيهاوب

 مشرية الحظتها قرارها، يف تسرعت قد برغبتها وافقت اليت الوحيدة
 مل تغلي، فاطمة بينما لتختار ساعدا وقد األجواء تلطيف فقررت

  .متنت كما غالية شبكة ابنتها ختتر
***  

 وحلظة اجلمعة، اغد مساء التاسعة عند ستكون الصفر ساعة
   .اآلن هي البداية

 تغوي بنعومة وانساب جسدها حوى صارخ أرجواين فستان
  برجل؟ بالك فما احلجر

 ليس هءإغوا لكن املطر، كحبات االحترام منه يتقطر خلوق وقور
 إثر على أمامه تسقط مث سيارته جبوار بغنج ستتمايل فقط مبعضلة،

 كي سيارته من ويهرول عنوة سيتوقف عندها بدوار، مفاجئ شعور
 أنه لظنه عصابه،أ انتفاضة يف يتحكم صعوبٍةب وهو عليها يطمئن

  :دهشته تزداد حىت يراها إن وما صدمها،
  ."فريوز مدام"
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 إال هايلتِق مل أنه رغم هي أا طالعها حني تأكد وقد امتفاجئً قاهلا
 فساعدها كتفه، على تستند وهي تأوهت عرفها، لكنه قليلة مرات
  : سأل مث ميهاقد على تقف حىت

  ؟كويسة أنِت -
  .تعرفين أنت -
  .فريوز مدام يا صبا والد بغدادي دكتور أنا -
  ....و عطلت عربييت أصل أنا آسفة، آآه، -

  : هو فعقب تكمل فلم منهكة بدت
  .أمرك حتت أنا مكان أي يف أوصلك حتيب لو -

 صامتة، وظلت العنوان أملته مث جاورته دكتور، يا املطلوب وهو
 وذوقيات عليها، يطمئن كي مشفى أقرب عند وقف حىت وه حترك

 هل بالذنب شعورها من زادت وطريقته امرأة، اي ستستوقف كتلك
   بالفعل؟ لعارف ستسلمه

 الوصول وقبل مرهقة فقط بأا حتججت عندما سريه واصل
  : وسألته الصمت هي قطعت
   ؟بغدادي دكتور يا بتكتبها اللي املقاالت تكمل صرم لسه -
  ؟بتقريها -
 أنت اللي يستوعب أو هيفهم الناس كل مش بس أكيد، -
  .بتكتبه

  : شروده وسط أجاب مث بضيق تنهد
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 فده بكتبه اللي هيستوعب بس واحد مية، كل وسط لو -
  .مكسب

  .مالطة يف بتأذن أنت -
 وبينصر بينصره ربنا احلق إن مث األذان، ثواب كسبت يبقى -

  .ادامي أصحابه
  ؟تفتكر -

 جيبها فلم السيارة، وتوقفت عارف مرتل عند وصال وقد اقالته
  :بتردد طلبت مث لوصوهلما اضطربت لقاهلا، جابةاإل يدرك لو ألنه

  .بييت يف بس كالمنا ونكمل شاي فنجان يف رأيك يهإ  -
  ....و ميعاد عندي أصلي أنا هقدر مش عفيينإ -
  ."اأهلً"

 يارة،الس نافذة خلف من بصعوبة ومسعت أجش بصوت قيلت
  :افشيئً اشيئً الصورة فتجلت اتوماتيكيأ الزجاج نزول زر على فضغط
  .عارف -
  .بغدادي دكتور يا بييت يف بيك اأهلً -

 دقيقة من بأقل تشوشت، بعدها الرؤية ألن تكتمل مل صدمة
 صفده، جهازه وعلى سحبه فريوز وأمام خدرته، حقنة بوريده انغرس

 كان بروده فبخالف اآلن، ختشاه تتبا كما بلحظة فريوز هشختْ ومل
  .ميتعه يفعله ما وكأن يدندن
  يه؟إ فيه هتعمل أنت -



 
266

  : امبتسم فأجاا خبوف سألت
  .خيال مش حقيقة جرينتش توقيت أن بتلههث -

 هي ارتعدت بينما رأسه حول اجلهاز قطع كل بتثبيت بدأ
  : سائلة املقاعد بأحد وانكمشت

  ؟هتقتله -
 نفسه يف صدمته ومن هيزين هيعمله، اللي لعقله حدده ال، -

  .هينتحر
  : يؤكد وهو منها واقترب دوء قاهلا
  .وعيه كامل يف وهو ده كل وهيعمل -
 إنه يصدق حمدش وارد مث انتحاره، من يهإ هتستفيد وأنت -
  .فيك يشك حد أي ممكن وساعتها انتحر،

 ولذلك هلا الرمحة تستجدي وكأا تبكي وهي بتلعثم ردت
  دصفَّاملُ

 متكاملة قتل جرمية عايزها أنا انتحار، عايزه إين قالك ومني -
  .عندي والقاتل األركان

  ؟مني -
  بشري -
"All operations completed successfully" 

 لعقل أضافها اليت العمليات كل ليؤكد، جهازه صوت وقاطعهم
  : زعيقها كان حساباته وآخر جنحت، بغدادي
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 ممكن مش أنا دي، زي جرمية يف اأبد أساعدك ممكن مش أنا -
  .اأبد ده للمستوى أنزل

 قبضة وإىل شعرها من جذبه لكنه مبتعدة لتجري ودفعته قالتها
  : فحيحه كان أذنيها ويف أعادها يده

 بغدادي يكمل، بدأ ما زي والزم اختارتيه اللي وأنِت طريقك -
   .أنِتِك معا هيكون يفوق ملا

 مريض رغبات عشان سموم تبقى اللي عز بنت مش اخرس، -
  .زيك

 إما يا بيه بأمرك اللي تنفذي إما يا عز، بنت يا األوان فات -
 لصاحبة اليوتيوب ع قوي طريف فيديو يف هيكون الصبح بكرة

 بس لعارف، الرخص مبنتهى نفسها قدمت اللي الفريوز شركة
  !ال احلقيقة، دي هي هتكون مش ساعتها
  : يكمل وهو حوهلا دار
 حتسن عشان الدعارة بتستخدم شركة صاحبة هتكون احلقيقة -

 وأنت مية، ال عشرة الكلمة وفوق لشركتها، شغل وتأخد عالقتها
   .هتكمل الناس وبعدها صغرية شرارة بلدنا، يف الفضايح عارفة
  ."رجلك أبوس ارمحين،"

 من أقر وعندها منهارة، تقبلها قدمه فوق اأرض وانكبت قالتها
  : بتشف عليائه
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 جتمعكم، لعالقة واستعداد جتاوب منه هتالقي وقيف ما أول -
 على متويه ملعه أصوركم ما وبعد فوق، اللي األوضة بيه هتطلعي
 مش مصر يف بيت مفيش وبعدها بكرة، الفيديو وهرفع صورك،
  .أيوب بغدادي عن هيتكلم

***  
   اجلمعة مقال

  ليعرف؟ مهتم حىت أو يقرأ، من هناك يزال أال
 باألمس، كان ما تذكر عقله جياهد لبتملم نومه من استيقظ

 ظل شهوته، شباك يف سقط قد القديسف باخلزي اقوي اشعور يقاوم
 مل بل أخالقه، باع كيف وصدمة، برعب ممزوج خبوف الغرفة جيوب
  .حيلم كان رمبا ؟حدث كيف خطأ، باألمر بابنته، يفكر

 بدت وقد للفطور بتحضريها لتخربه غرفته باب صبا طرقت
  للبشري؟ بالعودة ستقتنع هل بداخله؛ األمل دبف ةودود

 بقلبة رحيله قبل وودعها ثيابه لوبد اغتسل اجلمعة ذانأ ومع
 هي مجعت بينما أحواهلا، صالح إال يتمىن ال أب ودعوة جبينها فوق
 رسالة له تترك أن قررت وقد لترحل مالبسها وبدلت أغراضها كل

  .نظرها من سقط ببساطة ألنه كافة،أفعاله  على احتقاره مفادها
 اهلمز يضاهي شيء ال خروجه، بعد وحىت الصالة وقت وطوال

 من مر ألنه بصقة سبب، دون سبة احتقار، نظرات حوله،من  واللمز
 يزعقون وراحوا اجلريان كل اجتمع البناية ومبدخل أحدهم جوار
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 احلدة نربات تتصاعد حدث، الذي ما يفهم ال والرجل بينهم، وجوده
   :فباهلتا
 واقذفوا البناية طهروا جذورها، من الفاسدة الشجرة اقتلعوا"

 إىل فأسرع أحدهم من يضرب وكاد نا،ئأبنا وعن عنا ابعيد القمامة
  ."فرائصه ارتعدت وقد يركض بيته

  .رحلت فقد نادي،ي ملن حياة وال صبا ينادي
 ورحلت تركته ابنته قهر، بكل ويبكي جواا يقرأ اأرض واار

  .احنالله من يقني على ألا تعود ولن العزم أبو بعارف نةمستعي
 على انتصر احلق؟ صاحب على انتصر عارف؟ انتصر فهل
  القضية؟ صاحب

  وملَ؟ وملاذا؟ كيف؟
  بنصرته؟ اهللا يقسم أمل بل ينتصر، أن اخلري حق من أليس

  غلط؟ يهإ عملت أنا
  ؟بغدادي يا اكتفيت هل ؛جابةاإل حيمل كان اتصال وجاءه

  ."عارف"
 مع اللعب أردت إذا ا،واحد اشيئً أدرك إذا ،إجابة تريد احق هل

  .مزاحه تتحمل أن فعليك الشيطان
  ."عارف"

 وقد اخلوف عليه ففرض أمامه وقف ملن منه كانت التمتمة وهذه
 أن حىت بغدادي ؤجير ومل عينه يف تطلع مث ليقف مالبسه من جذبه
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 شيء ال ،جابةاإل يعرف بات وكأنه شقته، إىل دخل كيف يسأله
 عني يف عارف رآه استنتاج العزم، أبو عارف أمام الوقوف باستطاعته

  : عندها فتمتم بغدادي
 كل خسرت ما بعد متأخر، فهمت خسارة، يا بس هايل -
   .حاجة
  ؟عارف يا صبا فني -

 مث املقاعد أحد على ليجلسه عارف دفعه بينما بضعف قاهلا
  : ةبسخري وأجابه بضعفه استهزأ
  ؟الفضيلة صاحب يا بنتك فني ،أسألك املفروض اللي أنا -
  .عينيها يف صوريت شوهت رب، اقنعتها عليها، ضحكت أنت -
  .تضيع سيبتها ليه ملحقتهاش، ليه وقتها، فني كنت وأنت -

 نربته زادت وقد عارف فأكمل إجابه ميلك ومل ىبأس هعوطالَ
  : ستعالًءا

 يعترف هيمنعه غروره وال نته،ب لسقوط مربر القي مش البطل -
  .بالباطل للشرفا واامه وحتايله بكذبه السبب، كان أنه

 حقيقتك، هتعرف الناس مسري: الزعيق بغدادي على فرض زعيق
  .بالباطل كانت ما ليك مايتاا عمر أنا

 يلهيها، اللي عايزة الناس الناس، على راهنت لو بتحلم تبقى -
 ما زي املالطة يف أذنت أنت احلقيقة، عايزة كانت ما عمرها الناس
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 خطيئة ميحي عشان كايف يكون ممكن ذاناأل ثواب تفتكر بس لت،ق
  .زاين إنك

  عِمس ما وهاله
  ؟"زاين"

  .وضاليل وحقري كداب أنت -
  :امصدوم السكوت ألزمه عينه أمام وِضع حني املصور والفيديو

 درتين،خ أكيد أنت وعيي، يف مكونتش أنا مستحيل، مستحيل -
  .مستحيل كده، أعمل مستحيل أنا

 جهازي برجمة تأثري حتت كنت وعيك، يف مكونتش أنت ا،فعلً -
  .جرينتش بتوقيت كنت لعقلك،

 من يتطلع ،مستهزئًا وعارف اناقم بغدادي النظر عندها وتبادال
  .هزميته أدرك مبن عليائه
 إن قوهلم وواجهم، للناس خرجا مبدأ، وصاحب بطل افعلً لو"
 برضو وساعتها حقيقة، جهازي إن بسبب كانت تصرفاتك كل

  ."نظرهم من هترتل
 عارف فسأله رأسه بغدادي فيها نكس ظات،حل الصمت ساد

  : اهازئً
  .ازمت -

  : كمه زاد وقد يكمل حوله دار
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 اللي الراجل ومصري احلق، مصري ده يكون معقول تؤ، تؤ تؤ -
   زاي؟إ طيب احلقيقة، تعرف الناس عايز

تقوله، ما متلك عادت ما والضحية شراكه أحكم وعارف فخ 
  : حددي وهو به إليه وأشار امسدس تقابله اليت املنضدة على وضع
  ؟رأيك يهإ بنفسك، جاي اللي تقرر تقدر -

  : ةخرياأل مجلته كانت املرة وهذه أخرى مرة حوله ودار
 قيمة هإيف  حياتك يف تستاهل كانت حاجة كل خسرت لو -
 فوق ال الكون، تغري تقدر أنك متخيل فايدة، مفيش اطامل تكمل أنك

 ماشية الدنيا ما وطول اجلنة، من آدم خيرج قدر إبليس لنفسك،
 للمبدأ، هيكون ما عمره دكتور يا البقاء بس داير، الصراع هيفضل

 يا...... لألذكى داميا البقاء وافهم، فوق لألقوى، حىت وال للحق وال
  .غيب

 يا ازمت رأسه، نكس وقد ركبتيه ىعل بغدادي بعدها اوجث
 اليأس يعرف ال ألنه الرؤية، صاحب ألنه عارف وانتصر بغدادي

   .ازمت ،ازمت أيوب ابن يا ازمت يتسلم، وال يتراجع ال وألنه
 ليهاتف برحيله وأومهه عارف تركه بينما صرخاته وتعالت قاهلا
 غرفةل واإلسراع اهلاتف سحب اعتماد على فرض رنني بشري،

  : معقبة لتخربه إمساعيل
  بقى حاله يف ويسيبه بشري عن يبعد وقوله عليه أنت رد -
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 يف بدى رجاء ىسو كالم، أي بغدادي ميهله مل إمساعيل رد وحني
 القلق إمساعيل على فرض وصوته إليه، يأيت كي لبشري اإلذالل غاية
 الصويت التسجيل عارف أى وعندها، ليؤازره هلبيت سيذهب أنه رفقر
   بغدادي؟ سينتحر هل ولكن ،بشري سيأيت املكاملة، مث ومن

  .اشارد املسدس طالع بغدادي بينما واملراقبة ختباءاال قرر
  ."بغدادي"

 أسرع مرت واللحظة يسمعه مل ولكنه ،وصل حني إمساعيل نداه
 ويلعن صبا باسم يهذي وهو بيده املسدس وجد حني إمساعيل ظن من

  .هوذكاء عارف وميدح نفسه
  ."بغدادي"

 مات لقد يئس، من إليقاف إمساعيل فم من كافية تكن مل صرخة
 أى أمهية، برمتها للحياة تعد مل األمل ومبوت بغدادي بقلب األمل
 أو يده من املسدس دفع قرر حني كافية إمساعيل سرعة تكن ومل حياته

  : فيه يهتف وهو إسعافه
   ؟ليه كده عملت ليه -

 لتجمع اكفيلً كان لرصاصا صوت جبوار صراخاته وصوت
  !فعلها من هو إمساعيل أن يقني مع بالشرطة واالتصال اجلريان
بغدادي؟ انتحر اأحق  
 أن املمكن من واالستسالم الصرب أن لظنه هزم نعم، جابةواإل

   .واحدة لعملة وجهني يكونا
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 اجته بطل كل قصة تفاصيلها، اختلفت وإن ذاا القصة لينسج
 من الروح نزع حد فصارع عدة دون الباطل قاتل الرتال حللبة

 اجلميع صمت بالنصر، اهللا وعد أين سأل؛ اهلزمية وعند اجلسد
  .كافية ليست وحدها تياالن اخترب، مبوته لكنه حريته، فزادت

***  
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)14(  
 ختشى أن عليك فما خصمك وقدرات قدراتك تعلم كنت إن"

 وجتهل نفسك قدرات تعرف كنت وإن معركة، مائة نتائج من
 إن أما مكتسب، نصر كل يف ما هزمية تعاين فلسوف خصمك قدرات

 املؤكدة فاهلزمية... عدوك قدرات وجتهل ،نفسك قدرات جتهل كنت
           ."معركة كل يف حليفك هي

  .تزو سون  
  !ويئس عدوه أمام فارغة الساحة ترك ؟البطل انتحر هل
  نه؟ع ختلوا من هم اجلميع أن أم

  ؟كذب ألنه مصريه استحق أنه أم هتيان صدقت هل
 هي وتلك نفسه على كذب بل ال أحد، على يكذب مل بغدادي

  !املعضلة
 قتله، بتهمة القضبان خلف بات بريء فثمة وحده، ايته تكن ومل

  .جريانه القائمة رأس وعلى تهبرباء صرخ لو أحد يصدقه ولن
  .....بيقولك
  .....بيقولوا
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 هو عمله اللي بعد منه ينتقم عشان النية مبيت نكا إمساعيل"
  ."بشري يف وبنته
 إمساعيلو خارجة وستات داخلة ستات زبالة، أصله ده بغدادي"

  ."املايل احلال ميعجبوش
  ."السجن يستاهل إمساعيلو القتل يستاهل ده بغدادي امسه اللي"

 إعالن هو إمنا الدم يف مشاتة ليست هي السطر، أول ومن ونقطة
 لظهرت أبرياء كانوا لو عقالنية وبكل ،لكليهما مستحق صريمب

  .نصرهمكان ل احلق على كانوا لو براءم،
 يناصرنا من ،حولنا هم من حقيقة لنعرف كنا ما الشدائد ولوال

 تكره أن محاا قررت حني مها أدركته ما وذلك عنا، يتخلى ومن
  .قاتل فيدةح من الدكتور يتزوج لن واحلجة اخلطبة فسخ على حسن

 وأخرى فسخها مت خطبة األحالم، تالشت وضحاها، عشية وبني
 لِعشرة مراعاة بالطبع ذاك مها، بيت جبوار تقام أن عليها توجب

 وقد حسن لترى مرتهلم نافذة من تتطلع أن هلا يتسىن ولكي واجلرية،
 فرضت بل توقعت كما تبِك ومل جديدة، اوعروس والدته رضا كسب

 العروسني نئ أن وقررت مالبسها بدلت حني لذهولا والدا على
 والدته إىل وصلت حىت املدعوين وسط بكربياء توجهت بنفسها،
 إمساعيل حفيدة ،ومتتمة مههمة كل رغم ولعروسه وله هلا لتبارك
 جماورا بشري على فرض موقف تنكسر، لن أا تعلن أن أرادت
 كادت حىت نحس رآه إن وما بكالمه، أحد يضايقها أن خشية
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 رحلت حني أدركها نصيبه، من مها تكون لن كيانه، قمزت احلسرة
 اعمد والدته من الزغاريد تعالت حني ا يقينه وزاد بشري، جبوار

  .زوجته ستكون غريها أن لتؤكد
 وقد إمساعيل سجن منذ التأثر، الصمت يف املتجاورين على يبد ومل
 تأثرت فاألغلبية ة،متوقع حوهلم من الناس تصرفات كل باتت

 إمساعيلو بغدادي صورت اليت" شو التوك "وبرامج" امليديا "حبوارات
 خشت قلة كانوا يصدق مل ومن بالكوكب الشر خالصة اأم على

  .موقفها عن اإلعالن
  ؟شغلِت لقي -

 يقطع كي أعلى بصوت السؤال فأعاد تنتبه فلم بشري سأهلا
  : فأجابت شرودها

  .بدور لسة وأنا مشاين ليةالصيد صاحب ما يوم من -
 كي أكد مث يصعد أال ارقرم فتوقف مرتهلا عند وصال قد كانا
  : يطمئنها
 تتأثري عايزك مش جدو، براءة هتظهر قريب اهللا شاء إن -
  .جنبك فأنا حاجة ألي ِتاحتاج ولو تزعلي، أو حد بكالم

 النقاط تضع أن قررت وقد وابتسمت متفه يف رأسها أومأت
  :فقالت وفاحلر فوق

   .الدنيا من به طلعت اللي أخويا أخويا، أنت بشري، يا أكيد -



 
278

 لن وهي حلسن البديل يكون لن هو يفهم، أن عليه فرضت جدية
  .لصبا البديلة تكون

***  
 فالراحل رحيله، على البكاء هذا كل ستبكي أا تدري تكن مل
 وحده تتركه أال ترحل أال عليها كان رمبا والدها، املطاف بنهاية
  .ليقتله إمساعيل النذل لذلك

 اليت واللحظة وبشري إمساعيل وتسب تلعن وهي ذي كانت
 ولن ملواساا، يسعيان وفريد عارف بينما حياما، على فيها دخال
 الرفقة نعم والدها، رحيل بعد األهل نعم اكان وفريد عارف أن تنكر

 ال ألا الفريوز ةشرك من استقالتها تقدمي قرار بعد هلا القدر وتعويض
 مىت إىل ولكن والدها، جده قتل بعدما بشري احلقري ذاك رؤية تريد

 له وكان" باسم مستر "ظهر وهنا ،مسكن أو عمل دون معهما ستظل
  : هيثم إىل يشري وهو دوره
  .سكتها يهإ ترى يا دي طول على فريد مع اللي مورةاأل -

 أن تدقيقب قحد بعدما عليه فرضت لصبا هيثم من والنظرة
  ؟باشا يا أشوفهالك -: يهتف

  .فعله عليه بجي ما فهم قد وهنا
***  

رومل وتركها، لَح مل بوالدها، يذكرها كان أنه ختربه أن هلا يتسن 
 شفرة فك عتبات على كانت وقد رسالتها على يشرف أن له يتسن
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 صاحبتها تاركة إجابة دون باهلواء معلقة األسئلة لتظل حيدث، ما كل
 االلتفات عليها فرض آالء من والنداء وجهة، بال طريق مقدمة يف

 تفارقها، تعد مل دموع بقايا متسح واعتدلت وجهها فركت لرؤيتها،
  : تقر وهي كتفيها على مربتة جتاورها أن آالء على رؤيتها ففرضت

 مجلتك دي دي، اجلملة فاكرة هيعدي، حصل اللي كان مهما -
 يف يكمن اخلري لعل عميقة، بس حدةوا كمان ويف استين ال املفضلة،

   .الشر
 ذراعيها من جذبتها وعندها تبتسم أن أينت على فرضت وطريقتها

  : تف وهي غرفتها من لتخرج
   .بنفسي الغدا حضرتلك اصلًأ أنا ده ابتسمي، كده يوةأ -

) اخلبز أرغفة من وعدد مقلية وبطاطس تونة (حتوي منضدة وأمام
  .تصنع مبا افتخرت وقد وضعتها

 ظلت اجلملة أن إال حدث ما كل يف تفكريها نفض حتاول جاورا
ا ،أيام مدار على برأسها تئنوكأ تفعل أن استطاعت لو نفسها مينت 
  .طرحه عليها وجب آخر سؤال هلا بدا التفكري ومع ا،شيئً

  ؟يدركوه أن قضية أي أصحاب على الذي ما
 بل اهلجمات، ضد الدفاع على احمصور دورهم يظل أال رمبا"
  ."التغيري إىل الضعيف الدور ذلك جحيتا

  ؟كيف
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 خيشى واجلميع صخلّاملُ يريد فالكل األصعب، السؤال هو وهذا
  .املبادرة

 من اكوب أعدت مكاا، من فقامت ينفجر كاد ورأسها
 كل ومع السماء، تطالع ظلت للشرفة وخرجت الساخنة الشوكوالتة

  :حبرية لتتساء وقد زفرة رشفة
  عارف؟ يواجه أن قرر من مات اذامل

  !البشعة؟ الطريقة بتلك مات ملاذا بل
  ؟امدبر األمر كان هل

" جوجل "متصفح على وكتبت حاسوا وفتحت الشرفة غادرت
   :نفسها من ساخرة

  "؟؟العزم أبو عارف يفكر كيف"
 وكتاباته مقاالته عليها متناثرة صفحات بكم جوجل وأجاا

  :تقرأها أن عليها هل له، فيديو ومقاطع
"ال ِلم".  

 فالرجل يقوله، ما بكل تقتنع قد أا هلا بدا حىت ومسعت قرأت
 تلوم تفعل، ملا اية نفسها مينت استمرت قوية، إقناع ملكة ميلك

 أن لو بسؤال، عقلها توهج حىت مستمرة ذلك ورغم بهانوتؤ نفسها
  املواجهة؟ خطط تكون فكيف صحيح، سبق ما كل

  :فكتبت وأنارته" ملبة "وأمسته الفم أنشأت
  !احلرب؟ هي أين ولكن! خدعة؟ احلرب
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  !اخلدعة هي تلك 
***  

 فعجزت الكوابيس، تفارقها مل بغدادي وفاة تلت اليت الليلة وطيلة
 إدمان وجبواره اخلوف الزمها بعدها أيام عدة مدار وعلى النوم، عن

 ال عارف إنه "اقادم هترا حىت تغفو إن فما واملهدئات، املنومة احلبوب
  ."أمرها كشفت وقد الشرطة بل ال لينتقم، وعاد بغدادي هو بل

 تقدمي هو صبا فعلته شيء أفضل العمل، مواصلة تستطع ومل 
 قاتلة، بشري رؤية لكن مواجهتها، على القدرة متلك ال ألا استقالتها

 أن قررت فشلت وألا فريوز، يا املوت يعين هكذا االستمرار
  .قرارها واختذت مبحاميها اتصلت حب،تنس

 وحني مكان ألي ورب الشركة دارةإل مسعود ستفوض"
  ."دوستع العودة تستطيع

   ."فوائد اآلخرين عند قوم مصائب"
 ومبنتهى اأحد خترب ومل للقادم، األمثل العنوان هو هذا وكان

 بيطل حماميها كان التايل اليوم وبصباح البالد، فريوز غادرت السرية
 غياا يف الشركة شئون دارةإل له فريوز بتوكيل ليخربه مسعود مقابلة
   :ذلك وجبوار
 وأكيد دارةاإل جملس رئيس بقيت أنك حبكم عربيتها مفاتيح"

 يف حضرتك باسم حساب ويف وهتحتاجها، الشركة برة هتتحرك
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 فريوز ملدام املتاحة السيولة كل دي جنيه مليون مببلغ البنك
  ."احتاجتهم الشركة لو فيها التصرف حق لك وحضرتك
 الذي للرجل جديدة بدل لشراء له تركته آخر مايل ومبلغ

 غري يف الفراغ إىل حيدق كان الساعة وقرابة للشركة، واجهة سيصبح
  احلد؟ هذا إىل هب تثق هل فريوز، فعلت ملا منه تصديق

 سؤال وأول عارف، بالتأكيد كان إخباره يف فكر شخص وأول
  مشاكل؟ يعملويل ما غري من معاهم أتعامل أقدر زايإ كان؛

 ليسأل فريوز حمل سيحل من أتى السراب، مبركز اللقاء كان
  .سبقته من درب نفس على وليسري السؤال، ذات

 منهم واحد أنت فريوز، زي مش أنك حيسوا خليهم البداية يف -
  .أفضل والقادم عليهم وقلبك

 بدأ م اجتماع لأو ومع مسعود فهم الشرح من املزيد ومع
  .عقوهلم ليمتلك عارف لقنه ما يطبق

 صورة بيده وأمسك اتجتماعاال طاولة رأس على وقف
  : يسأل وهو معه ليطالعوها

  ؟دي الصورة فاكرين ترى يا -
  ."األرض يف املوظفني سيلفي"

 حممومة بداية سفره، قبل ومدبويل مجعتهم اليت الصورة تلك
  .عارف نصيحة كانت هكذا باملشاعر
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 املمكنة العواطف بكل خطابتك اشحن سلطة متتلك أن أردت إذا
 العقل يفسرها ال فاملشاعر مباشرةً، الباطن عقلهم إىل كلماتك لتمر

  .التفكُر سيلغي والتأثُر الواعي،
 حلد معايا عملتوه اللي وكل جنيب وقوفكم هنسى ما عمري أنا"

 حاجة أي مدير، أكون ما قبل أخ تعتربوين عايزكم أنا هنا، بقيت ما
  ."اأبد فريوز زي هكون ما عمري أنا أمركم، حتت أنا حتتاجوها

 فجرى بالدمع عيناه اغرورقت الذي مدبويل من كان والتصفيق
 اجلديدة حلته اتساخ خشية يبعده وكاد ،ليحتضنه ذراعيه افاحتً ناحيته

 بعدها قرر وقد التجاوب، عليه فرضت عارف إشارة لكن الغالية،
 الشربات، إعداد مدبويل على فرضت فرحة للجميع، أةمكاف صرف
  .الطيب اخللوق وجاء فريوز رحلت

  بالفرحة؟ شعروا احق هل البقية، عن ماذا لكن
 أهن لكنه الدنو من باملزيد الشعور إال الشكور عبد ميلك مل 

 يتغري، حاله لعل مساعدته يف عارف يصدق أن نفسه ىومن مسعود
 ارغم غيظه أظهر عيسوي بينما مقتضبة، كانت فمباركته بشري أما
  : قال وقد وعارف مسعود يطالع وهو عنه

   .مربوك -
 األول، عدوه بات أنه فعله مبا ملسعود ليؤكد الغرفة، ترك مث

 أمام تقدير نظرة النظرات، ومسعود عارف فتبادلَ مجيعهم خرجوا
  : األول أكد وقد ،عرفاٍن نظرة
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   .يلها كنت مسعود، يا عليك برافو -
 معه العمل عارف من يطلب أن مسعود على فرض إطراء
امستشار كانت إحلاح وبعد يطلبه، مرتب أي نظري للشركة، اإداري 
  ."أروع وال "البداية تلك كانت ولكليهما موافقته،

***  
 يده حىت بل احلوائط األرضيات شيء، كل لطخت دماء

 إبالغ ،جلريانا دخول الربق، سرعة وازت األحداث وبقية ومالبسه،
 من مباشر إام رأسها وعلى لتدينه تاجتمع روايات عدة مث الشرطة

  .الصمود يدعي يزال وال كان وهو له، صبا
 .قتلته ما العظيم واهللا مقتلتوش -

 أنكم شهدوا اجلريان ؟املسدس ع موجودة كانت اللي وبصماتك -
 .بتتخانقوا كنتم

  .بريء بريء أنا صدقوين حصل، ما واهللا -
  سيصدق؟ من يوجد وهل

 يبحث ثغرات عام، رأي لقضية لتحتو وقضية تتواىل حتقيقات
 بني وما ،اخلصم حمامي ا يتالعب وأخرى ،الدفاع حمامي عنها

  .اجلب غيابات يف احلياة وانتهت إمساعيل ضاع االثنني،
 ألنه اانفرادي حبسه تقرر وقد تسعه، كادال ت اجد ضيقة زنزانة

 ادوم حتمل السقف من بالقرب صغرية نافذة نفسواملت ،"خطر"
 أن عليها يفرض بطريقته، احلياة يفلسف أن أراد لرجل النور بصيص



 
285

 ال وهو ويقاوم، تتمنع ويعافر، تعانده السعادة، أنفها رغم له حتمل
 تتحجر حيياها، أن مر شيء كل رغم قرر وقد أنفاسه سوى ميلك

 يا بك فعلت مهما الدنيا سركتك لن العناد، فيزداد عينه يف الدموع
  جترؤ ولن تفعل لن ،إمساعيل

 النيابة على العرض سيتم واليوم هنا مرت قد ايوم وأربعون مخسة
  البشارة؟ يستدعي شيء من فهل ،للتجديد

 من موقفها على مصرة صبا اآلنسة بشري، أستاذ يا عليك خمبيش"
 دبتأكي كفيلة املسدس على جدك بصمات ولألسف جدك، اام

  ."اامها
   .مقتلهوش لكن مينعه حاول ألنه دي البصمات -
   .دي الرواية يصدق حد صعب لألسف -

 جميء بانتظار بالنيابة كانا وقد لبشري ااور احملامي من واجلملة
 من لفيف يتابعها العادة كما فريد جبوار صبا ظهرت بينما ،إمساعيل

 بشري من ربةمق على باتت حىت تفاديهم حتاول وهي الصحفيني
  .أسئلتهم على الرد فقررت

 قتل من قالنا ربنا ما زي القصاص، غليلي يشفى ممكن شيء أقل"
  ."حاجة أقل يل بالنسبة إمساعيل إعدام حني، بعد ولو يقتل

 احتمال أن ظن إن ما الذي لبشري احتقار بنظرة مجلتها تابعت
 ملصري احق سيتركه هل ضلوعه، بني من قلبه هوى حىت قائم اإلعدام

  ؟عاجز وهو ليشاهد ويقف كهذا
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 إمساعيل ظهر حىت دهر،الك مرت جميئه حىت الباقية واللحظات
  .ابتعادهب ااور العسكري أمر رغم الحتضانه بشري فركض
 فقط يريد احلركة على قادر غري إمساعيل حبضن سكونه على لَّظَ

 ادة،السي له كانت بينهما والصمت بوجوده، العادة كما يطمئن أن
 كومتالَ إمساعيل حزن من فيزيد يبكي ال كي نفسه بشري متالك

   .نااالثن فبكى بشري حزن من فيزيد يبكي ال كي نفسه إمساعيل
  : لينهاه خده يقرص وهو املزاح كان إمساعيل من والتعقيب

 وخاطب وبصحيت عايش لسه أنا يه،إ وال عليا لوفهت أنت -
  .ناسي أنت وال جواز وش وعلى

وجاهيرد وهو يبتسم كي حاله د :  
 فرح أحسن هعملك تطلع ما أول عليا وليك ناسي، مش ال -
  .للصبح يرقص واحد أول وهاكون احللمية يف اتعمل
  .دلوقيت مكاين أنت وخالتك أمك ومن مها من بالك خلي -
  .حاضر -

 بشري ستندا بينما ،احملامي ومعه فدخل ،إمساعيل باسم النداء عال
 وقد الشكور عبد ومعه عيسوي أتى للتماسك، عىيس احلائط على

 ميلك ال ألنه الصمت كان والرد ه،نيسأال حنوه واجتها إليه أشارا
 بدا ساعة وبعد األحداث إليه ستؤول ما رؤية بانتظار فجاوراه ،إجابة

 على احلبس واستمرار التجديد كان القرار أن خروجه مع واضحا
  .القضية ذمة
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  ."إمساعيل حاج يا نفسك من بالك خلي"
  ."إمساعيل حاج يا وتزول شدة"

 مل بشري بينما ،الشكور عبد من والثانية عيسوي من واألوىل
 أجله من يفعل ومل خذله بأنه شعوره شدة من جلده يهعين رفع يستطع

  .اشيئً
 ومكتوب مقدر قولوه عليه، وهونوا بشري من بالكم خلوا -
  .طاقته فوق نفسه حيمل وبالش
 من خرج حىت له املرافق العسكري سحبه حني عنوة دوابتع قاهلا

 ،افترقا حىت الشكور وعبد عيسوي خلفه سار وقد بشري تابعه املبىن،
 أن بشري حاول إمساعيل من منكسرة ابتسامة كانت رآه ما وآخر
  .زجع لكنه إياها يبادله

***  
 مبدبويل مرة مسعود، وزعيق الشركة مجعتهم التايل اليوم صباح

 طرد يقرر وهو املوقع ملقاول باهلاتف واألخرى تعجبه مل لقهوةا ألن
 بشري مكتب جبوار مر حني وزادت اجتاحته عصبية عماله، أحد

 أم جده أجل من بشري أيدعمون جمتمعني، البغيض الثالثي فيه فوجد
 لعقله؛ األقرب بدا الثاين واالحتمال ؟عليه حمكمة مترد خطة يضعون

  قبله؟ من فريوز على يتمردوا أمل
  : بغلظة سأل مث عنوة بشري مكتب باب فتح
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 تكية هي وال ؟ليه هنا ومتجمعني مكاتبكم سايبني أعرف ممكن -
   .الباشا بابا

  ؟أنت جدع يا كلمك حد أنت -
 فشعر يسبه، ال كي نفسه دجاه وقد حبدة عيسوي رد توقع وكما

 يامس: بربود وعقب منه فاقترب استفزه، ألنه باالنتشاء مسعود
 بدل أدب بكل تكلمه مديرك تكلم ملا تانية ومرة مسعود، بامشهندس

   .األدب أعلمك أضطر ما
  ."مسعود"

 مسعود؛ على الدهشة فرض بغيظ الشكور عبد من كان واهلتاف
  فجأة؟ الشجاعة أتته أين من

   .نعم -
الشكور عبد فأكمل صدره أمام ذراعيه عقد وقد رد :  
 مدام ما حلد مؤقت وضع هإن وتنسى فيها متسوقش ريت يا -
  .ترجع فريوز

 يئن بات ما يقول أن أراد وكأنه باستغراب له تطلعت والبقية
  : اغاضب فأكمل كيله، طفح وقد بصدره
 ذلك ومع وجه، أكمل على جاهز ادامي اللي شغلك ليك أنت -
 غلطاتنا شايفه اللي وكل فريوز مدام مكان شهر بقالك بتقدره، مش

  .وبس
  ."اخلري صباح"
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 عنهم فبحث فارغة مكاتبهم ملح ملن اصحيح يبدو ال اتدخلً وكان
 باألحرى أو حديثهم يقطع أن قرر بشري بغرفة وجدهم وحني

 الشكور لعبد نظر مث ،بدوره فعل وهو إليه األربعة تطلع شجارهم،
  : وسأل
   ؟مالكم -
 أعتقد عارف، دكتور يا بالك شلمتشغ: مسعود سوى يعقب ومل

 ألن مكتبه، على يتفضل واحد كل ريت ويا نا،ورا أهم شغل يف
  .يجتماعاال للتكافل مفتوحة مش شغلها هلا الشركة

 املغادرة منهم يطلب أن بشري على فرضت ،بصرامة قيلت ومجلته
  : اقائلً الشكور عبد عارف استوقف خروجهم وعند
  .مكتيب يف عليا تعدي عايزك -

  : أجابه ضيق وبكل
  .حاضر -

 جلس حىت اقترب مث لبشري عارف تفتال حىت غادروا إن وما
  : وسأل ملكتبه املقابلة املقاعد أحد على

  ؟بشري يا يهإ عامل جدك -
  : ورد زفر
 أشوف عشان تتفضل حلضرتك األفضل وأعتقد كويس، -
  .يتضايق ممكن مسعود البامشهندس وإال شغلي

  : بعقِّي وهو مكانه يف يقف أن عارف على فرض مبتهكُّ قاهلا
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 تشوف حاول نصيحة، أنصحك حابب تكن بس أوكي، -
 كويس، القضية ثغرات دارس صبا مع اللي احملامي ألن شاطر، حمامي
  .إيده حتت من هيعدي مش جدك وأكيد

 مسعود مكتب باألحرى أو مكتبه إىل وغادر برود بكل قاهلا
 مكتبه باب وطرق دقائق ميكن، ما أفضل على جتهيزه مت بعدما السابق

  : سأله وعندها عارف قبالة جلس مث ودخل الشكور عبد
  ؟األخبار يهإ هه -

 خطبة من بداية أخبارهم كل سرد يف الشكور عبد بدأ وعندها
 اخلطوبة بدأت أن منذ بينهما اليت املشاكل وكل وشجن عيسوي

بتوصيله قام حني مرة هلا ملح اليت زوجته مع مسعود تكالمبش امرور 
 مرتل يف باألمس حدث ما وتفاصيل إمساعيل قضية أخبار وبالتأكيد

  .خالته وابنة والدته مع بشري
  ."هايل"

  : أكمل وقد جلاسوسه عارف من والتعقيب
 فرصة تستاهل كده أنت الشكور، عبد يا عليك برافو حقيقي -
  ."جرينتش توقيت"ـب حقيقية
  "؟عارف دكتور يا جبد"

 به أمره ما تنفيذ يف جنح كونه بالفرح شعور جاوره والتعقيب
 وشعور ثغرام باألدق أو أخبارهم كل ليعرف يرافقهم بأن عارف؛
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 ضمريه من بقى اموع نفسه عن ينفضه أن حاول باحلقارة خرآ
  .يستطع مل أنه ينكر ولن واجتهد
  ؟الصرب بفارغ فرصة أي منتظر أنا عارف، دكتور يا امىت طيب -
 حتت وأنا يناسبك اللي الوقت حدد الشكور، عبد يا خالص -
   .أمرك

***  
 بضيق، إصبعه تتوسط اليت الفضية احللقة طالعي اشارد كان كتبهمب
 يقاوم مشاعره، تستحق ال أا وخيشى صبا وبني بينها أنفه رغم يقارن

  .مرات عدة أنفه رغم ويغرق تارة االبتعاد
 للغدر املناسب الوصف وما ؟بشري يا الفراق طعم هو كيف ترى

  ؟عندها
 وكررها وعاد ،خييب لن بشجن رجاءه أن نفسه ومنى بشدة زفر

  :ٍةمحاس دون
  ."صبا ليست شجن"

 تعديل مت أنه مفادها مسعود من أوراق ببعض مدبويل أتاه حىت
 مت ما اعتماد بل ،مسعود رأي يوافق مبا تصميمات من به قام ما كل

   .إليه الرجوع دون تعديله
   .دلوقيت مسعود وفني -
  .املوقع راح -
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 تلك يف حيدث بات ما وكأن غضبه كيتمال أن يستطع مل وعندها
 طريقه يف هو وها ،ليثور ادفع ليدفعه قصد عن حيدث امللعونة الشركة
 ضرب خلفه، إياه اصافع ودخل بيده الباب دفع عارف، ملكتب
  : يزعق بدأ مث يديه بكلتا عارف مكتب

 ما باهللا أقسم حقي، عن أسكت ممكن إين متخيلني أنتم لو -
 الفضل اآلخر ويف عينا ويطلع ونشقى نتعب مش هو ما هيحصل،

 والشكر ملسعود واملكافأة ملسعود املدح ملسعود، يتنسب كله
 . السودة البطة والد إحناو ملسعود، والتقدير

 يطالعه رأسه عارف رفع بينما ،أنفاسه التقاط يستطيع لعله هدأ مث
التذكر عقله جياهد وكأنه امستغرب. 

 .كده مش عدوي أنت -
 .عيسوي -
 يكمل وهو قبالته ليقف مكانه من عارف قام بينما غيظه ببالغ اهلاق

 : تظاهره

 .افتكرتك ه، أ-
 : عتاب مث للحظة صمت مث

 ترقي قررت ما يوم متشيك عايزة كانت فريوز اللي أنت -
 .فرصة ياخد قلتلها أنا بس مسعود،

 ؟"أفندم"
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 أن لعارف آن وبظهورها عيسوي مالمح على ارتسمت والصدمة
 : يكمل

 نتيجة بالعافية اتوفرتلك اللي الفرصة حتترم ما بدل إنك الغريبة -
 يف مكانك تثبت عشان نفسك من حتسن وحتاول قدراتك، ضعف

 تشوف مصر أنت عشان وده مشكلة، بتعمل يوم كل ،الشركة
 ضعفك نقط متشوفش مصر حواليك، اللي من أحسن نفسك

  .شوية أكتر وميكن تستحقه اللي واخد وأنك فيك، اللي والقصور
 .تقيمه عشان اأصلً مني أنت مث كده، شغلي عن تتكلم زايإ أنت -

 نربة من واضحا بدا خافت تراجع مثة ،احلدة بنفس يعد مل والزعيق
 : ظنه لعارف أكد صوته

 .مسعود حىت أو فريوز أو قيمتك اللي أنا إن قالك نبوم -
 مث مكتبه فوق من وراقاأل إحدى يسحب وهو لزعيق لاحتا واهلدوء

 : عيسوي وجه يف يضعها وهو يهتف

 مهندس من أكتر من شغلك، ثغرات كل يف كامل تقرير ده -
 كم غري ده شغلك، بتقيم وهي فريوز بيهم استعانت متخصص
 قالت اللي والناس الفاشلة رسوماتك على اتعمل اللي التعديالت

 حلض ألنه العمارة مهندس تغري حمتاجة أا صراحة بكل فريوز ملدام
 مرة أول مش ودي بيفهم، ومش

 أن عيسوي جيرؤ ومل املكتب على بإمهال يده من الورقة رمى مث
 احتلت وقد كيف ولكن فارغة أا ألدرك فعل ولو ،ليتأكد يأخذها
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 ؟اصادقً كان لو ماذا ولكن يكذب هو رمبا ؟عقله عارف كلمات
 من تقدر تاين مكان يف شغل على وتدور الشركة تسيب لوعايز "

 ."بيك يقبل مكان لقيت إذا ده دلوقيت،
 وقذفها اهلندسية برسوماته بعدها أمسك وقد حبدة تقيل واجلملة
 احنناءة ومع يلتقطها فاحنىن عيسوي، قدم أمام اأرض فسقطت بوجهه
  !خيْضع أن له وآن الثائر انكسر لقد أدرك، وقد عارف ابتسم رأسه

   :يستوقفه أن قرر وعندها لريحل التفتو غيظ بكل رأسه رفع
  ."عيسوي"

 وبنربة كلها حياته يف ثغرة بأكرب اللعب امقرر قبالته فاقترب وقف
  :قال حبنو اكتست هادئة
 إال ملهاش دي تصرفاتك ابين، زي وأنت والدك، زي اعتربين"
 مع أو والدتك مع جايز كتري، مشاكل عندك أنت واحد، معىن

  ."أساعدك أقدر ميكن عيسوي، يا احكيلي خطيبتك،
  "؟معقولة"

 تفتكر جرب: بوعقَّ عارف ابتسم بينما بشك عيسوي قاهلا
  ؟جربت لو يهإ هتخسر

 يظلم كان احق هل شكوكه، من زادت ةاحلنون النظرة وتلك
  ؟بظنونه عارف الدكتور

 أفضل، شغل منك هيطلع وأكيد التصميمات، تعيد حاول طيب"
   .ييجيه أكيد ده اليوم ألن فيا، ثقتك على هستعجل مش وأنا
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  : وأكمل حانية بربتٍة كتفه مشل مث
  .عيسوي يا يوفقك ربنا -

 دخلها الذي غري آخر كان الغرفة تلك من خرج من وبالتأكيد
 جيبه من ورقة أخرج عارف، ابتسامة زادت وعندها، دقائق منذ

 الشكور عبد واسم املشطوب مسعود اسم وجبوار بالقلم وأمسك
 لن بشري، اسم أمام بعدها ليبقى عيسوي اسم شطب مت املشطوب

 أجل من يكن مل إن سيأيت بالنهاية لكنه اغد يأيت لن ورمبا اليوم يأيت
 .جده براءة أجل من فبالتأكيد مصاحله

*** 
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 ،م السباحةإذا نزل مؤمن وكافر إىل البحر فال ينجو إال من تعلَّ
   .فاهللا ال حيايب اجلهالء

 مصطفى حممود

 تطالع سقف الغرفة بضيق، مقيدة ببالغ شعورها بالعجز كانت
ا بالفشار ا مملوًءا كبريحني طرقت أختها باب الغرفة حتمل بيدها طبقً

وقد أشفقت على حاهلا، جلست قبالتها متين نفسها لو استطاعت 
   .مساعدا ولكن أختها العنيدة لن تكف عن احملاولة

  ! باللمبة-
  ؟ ماهلا اللمبة-
يت امللف على فكرة، دكتور بغدادي استايل، كلي فشار  أنا قر-
  .أحسن

يدها ألختها بالطبق فكان رد أينت إخراجها من قالتها وهي متد 
  : الغرفة عنوة بطبقها وهي تتمتم

  .بت فصيلة صحيح -
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عادت أينت للتفكري لكنها سئمت فقررت ترك غرفتها وجاورت 
، تشرد فيما "حيةاملسر"فشار وتتابع معها وقد بدأت تأكل آالء 

ت الضحك عليها رغم اعتادتسمع وتضحك على نفس املقاطع اليت 
  .تكرارها

 بنضحك عشان فعال بنضحك وال عشان اتربجمنا إحنا تفتكري -
  ؟ نضحكإننا

ها إال مبزيد من الضحك وهي تتمتمبجومل ت :  
تصدقي باهللا، أنِت بتفكريين بأمحد زكي يف املسرحية دي، يا  -

  .اهلجايصبنيت كلمينا ب
  "؟هجايص"

 .، كلمي الناس بلغتهمة أيو-

  :  مث ابتسمت وسألتقليلًافكرت 
  .هنحارب عارف باهلجايص -
  . وهو كان فلح مع الناس إال إلنه بيهجص-

واستشعرت أن آالء على حق، والسؤال الذي دار خبلدها، ملاذا 
ا هو تقعري الكلمات جيب على املثقفني احتراف العمق، والعمق دوم

د التسطيح من كل ما هو بسيط وقادر على الوصول بسهولة ح
  .للجميع

  ."البساطة ليست سطحية"
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بد عليه أن يفهم أالعيبه، أن يضعه حبجمه  ن يغلب عارف الوم
  .احلقيقي دون إنقاص أو ويل

ت بأنقى اجتمععال نور الصباح، اجتهت صوب عملها باحلضانة و
واللعب بالصلصال، صحبة على األرض، حيث الرسم باأللوان 

  : وقفت باملنتصف وهتفتف
ة عندنا مسابقة كل واحد هيعمل من الصلصال اللي اارد -

   .قدامه حاجة حمدش جرب يعملها قبل كده، يال وروين شطارتكم
وتابعتهم يف شغف وقد شردت يف قدرام، وعندها تنهدت حبسرة، 

تأكيد آه وألف آه لو أننا نترك عقوهلم على الفطرة، عندها بال
  ستزدهر وتبتكر وتبدع، ويف ذلك اخلطر األعظم

 يف التوافد عليها، من صنع دميته ومن صنع شخص طفالبدأ األ
آيل قادر على تغري املستقبل، ومن بدت شاردة على غري عادا صامتة 

  .تلهو بالصلصال وقد بدا أا قد تبكي
  ؟ مالك يا كرتي-
   . مفيش-

ها فجاورا تنظر إىل ما فعلته  منها ألينت أقلقتجابةوتلك اإل
  :وتسأل
  ؟يهإ طيب أنِت حاوليت تعملي -

  : مل ترد فنظرت ملا فعلته وسألت
  ؟يه ده يا كرتي، ده الب توبإ -
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  ."تؤ"
  : مث صمتت مث شردت وسألت يف أسى

  ؟مله ده يتحول حلاجة حقيقيةعهو ممكن اللي ب -
  : وبعد نظرة إمعان أجابتها

  ؟دهيه إطيب مش ملا أفهم األول  -
  :  أجابتهاةوببعض محاس

  .ده توقيت جرينتش -
ومن فرط ذهوهلا نسيت كل شيء من حوهلا وأجلستها فوق 
قدمها وكان حوارمها، والد كرتي يعمل مع عارف ويريد أن يدخل 
بتوقيت جرينتش وكذلك والدا، وشجارمها يف كل يوم من أجل 

 علهما يكفان اا بديلً فلم متلك الصغرية إال أن تصنع هلما جهاز،ذلك
   .عن الشجار

  ؟ تعريف حد يساعدين، نوصله بالكهربا عشان يبقى حقيقي-
 أنا ممكن أساعدك، هاخد منك اللي أنِت عملتيه ده وأحاول -

  .أعمل واحد زيه بالكهربا، بس هناخد شوية وقت عقبال ما خيلص
 ماشي، املهم يبقى عندنا جهاز تاين وممكن بعد ما ماما وبابا -

  .ليه، ناس كتري تقعد عليه من غري فلوس ونفرحهميقعدوه ع
  . هايل هايل يا كرتي، ده أنِت طلعيت عبقرية-

قالتها أينت واحتضنتها بقوة وقد شعرت أن كرتي وحدها 
  .استطاعت إضاءة أكرب ملبة
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ا يف الفراغ،  ذراعيه خلف رأسه ناظراتمتدد على سريره وضع كل
نكسر ا بعد كلمات عارف له، امل يذهب إىل عمله منذ يومني، حتديد

نكسار وهذا الشعور كالعلقم بفمه، مل يكن يريد أن أو يف طريقه لال
 طوال ر فتظاه،إمساعيليزيد من حزن والدته اليت انطوت بعد سجن 

رام، حىت طفح الكيل عن آخره، كل ما مضى بأن كل أموره على ي
  . خطيبتهاأخريزمالئه ووالده وعمله ومن وقد زاد شعوره بالنبذ؛ 

زفر بشدة وعندها طرقت مشرية بابه لتسأله عن حاله، اعتدل يف 
  : مكانه حينما جاورته وقد متكن منها القلق فسألت

  .مروحتش الشغل، وشجن مش بتكلمها، مالك يا عيسوي -
  : زفر ورد

  ؟هي اشتكتلك -
  : ا فكان ردهاضحك هازئً

ش هي بس تبطلت تكلمها ومش عايز تروحلهم، هي مشتك -
  .عايزة تطمن عليككانت 

مث رد،ا بضيقزفرة ثالثة مث أغمض عينيه متنهد  :  
أروح عشان أقعد مع باباها ومامتها ونتكلم يف اللي عملته  -

واللي ناقص واحلاجة اللي غليت واآلخر أقعد معها نص ساعة 
تعاملين مبنتهى الربود، وال أكلمها ونتخانق ألننا مش عارفني نتفاهم 

  .وشكلنا وال هنعرف
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ا الوقوف يف النافذة، التفتت ا وقد قام من مكانه مقرردا عصبيب
لتراه وقد زاد شروده فقامت من مكاا وجاورته وقد وضعت يدها 

  : فوق كتفه وعقبت
ده، لعريب فالم ااألامسع يا ابين، بطلوا شغل ناقر ونقري بتاع  -

وبطلوا عند ومكابرة، أنت بتحبها وهي كمان، بس كل واحد خايف 
لتاين وعايز حيمي نفسه، كل واحد منكم متوقع الوحش من من ا

التاين، ومستين الغدر وكسر القلب، واللي بيستىن حاجة الزم 
يالقيها، ألن كل تصرفاته من غري ما حيس بتبقى راحية به ناحية اللي 
خايف منه، ابدأ أنت مفيش ست بتغفل االهتمام، وانسى أبوك، 

   .وساحمه
  "؟أساحمه "

هلاالتفت عقِّ وقد اغرورقت عينه بالدموع ما بانكسارب :  
 إنهيا ريت كنت أقدر، يا ريت، املشكلة إين كل ما أفتكر  -

كمل حياته عادي وال كأنه داس على حد مبعرفش، بكرهه أكتر، 
نفسي أوجعه وملا بتيجي فرصة وأفتكر إين عرفت بيصدمين إن 

   .تصرفايت وال بتفرق معاه
  .يه دخل شجن بكل دهإ و-

  : وألنه حباجة للزعيق زعق
بتفكرين بيه؛ بربوده، لو قربت زيادة هكرها وأنا مش عايز  -

  .أكرهها
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  : واستوقفته هي برجاء
اتأىن عشان متظلمهاش، شجن ال هي أبوك وال هي صبا وال  -

أي حد تاين، شجن هي شجن وبس يا عيسوي، اهدا وبالش تفكر 
  .وأنت مضغوط

  :  الغرفة فهتف عندهاأت ما قالته والتفتت لتخرج من
  .أنا ناوي أقدم استقاليت -

ا  فذلك سيكون كافي،وكان يدرك أن فاطمة وعبد الغفور لو عرفا
  لفسخ اخلطبة، ولكن هي هل سترضى؟
***  

كانت شاردة وقد أصاا القلق وفكرة واحدة سيطرت على 
   .عقلها، ركض خلفها ألا صعبة املنال وحني متت اخلطبة استهتر ا

عت لصور اخلطبة بينما أشجان قررت سحب اهلاتف منها تطل
  : علها تقطع شرودها، وما إن نظرت للصور حىت تنهدت وعقبت

 .شوشو بتسرح يا أم شوشو، اللي اداك يدينا يا سيدي -

زفرت شجن بضيق وأشاحت بوجهها عنها فهتفت عندها 
  .احلقي يا شجن عيسوي بيتصل -: أشجان

 لتتأكد عندها أن أختها كانت انتفضت تسحب اهلاتف من يدها
متزح وعندها مل يسع شجن إال قذفها بأقرب وسادة وهي تطردها من 

  .غرفتها، خرجت أشجان وجاءت فاطمة
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 زيارات انقطاعفزادت زفرا، بالتأكيد ستسأل عن سبب 
 بينما فاطمة ستحملها نتيجة ما آلت له ،عيسوي وحتقق كما كونان

  ئة بالفعل؟عالقتهما وتأنبها، فهل هي خمط
وما إن تركتها فاطمة حىت قررت أن ترسل له رسالة؛ مفادها 

  "؟ممكن تكلمين"
وانتظرت قرابة الساعة وال استجابة تذكر وعندها بكت وما 

  كانت تظن أا قد تفعل
 اتفه ال كًاوالوجه اآلخر مل يكن كما ظنت، فعيسوي كان ممس

ا تبايل ا، هل حقيعرف مبا يرد، كتب مخس رسائل وحذفها قبل إرساهل
  .أم تتظاهر؟، ما عاد يدري

***  
 يعد مل هل يفكر ملرتله عاد مث منه انتهى بعمله ااعتيادي يكن مل يوم
  ؟به يثق عارف

 يفعل فيما االستمرار يريد وال نادم الشكور عبد أن واضحا بات
  . يعرف ما بكل خيربه وال يراوغ بدأ أنه لعارف وبدا بل

 املرآة وأمام لثواٍن توقف لكنه ثيابه ليبدل البسامل خزانة إىل اجته
   .لوجهه تطلعي

  ."حقري"
 بينما صمت يف رأسه امنكس السرير طرف على جلس مث قاهلا
 يف دار عما له حتكي أن قررت وقد قدمه فوق لتجلس جرت كرتي
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 ما آخر كررت رأسها، قبل مث ابتسامة بنصف مسعها اليوم، حضانتها
  :فأكدت جييبها عله مستفهمة قالته

   ؟ده اجلهاز هعمل عشان مين مبسوط مش أنت هو -
  : أجاا مريرة تنهيدة وبعد

- كرتي يا مبسوط اطبع.  
  : فسألت راحةالب شعرت

  ؟تاين وماما أنت هتتخانق مش يعين -
 حبسم فأجاا ابنته معاناة معه وأدرك األسى عليه فرض سؤال

  : مفتعل
   .ال -
  ؟توعدين -

 تطلعت رنا، أتت وعندها تعقيب دون مهاوض ابتسامته زادت
 لألمر فاستجابت األكل قبل يديها بغسل كرتي تأمر أن قبل إليهما

 احلوار ليدور الشكور، عبد رنا جاورت بينما الغرفة، من وخرجت
  عارف؟ جهاز سندخل مىت الدائم؛ بسؤاهلا وتلح عارف حول املعتاد

  :  بضيق هتف
 أنا هيساعدين لو ،دماغك من ده يدخلنا موضوع شيلي -
  .رنا يا ال وال أضرار له ده جهازه العامل ربنا ليه، أنِت لكن ماشي،
  .الشكور عبد يا ماشي لوحدك، لألحسن تتغري عايز أنك قول -

  : عتتاب منه غيظها ولشدة قبالته وقفت بعدما قالتها



 
305

 بس دخلك، زمانه كان تنفع كنت لو إنك فاكر خليك بس -
 .مناسب مش إنك يقولك حمرج هو

: ويرد أمامها يقف وهو إيالمها حد ذراعها من فجذا غيظه زاد
  .بقى ارمحيين ِكعلي حرام شيخة يا -

 بالندم فشعر ها،يعين يف الدموع ترقرقت وقد ذراعها سحبت
 .الغرفة من خرجت مث األمل من ذراعها فركت حني

 كرتي فقررت بكلمة يتفوهوا أن دون الطعام مائدة على وااجتمع
 ابديلً تصنع قد أا قالت إن وما والدا على باحلضانة فعلت ما دسر

  : ردت حىت عارف جلهاز
 عارف، دكتور جهاز بدل جهاز يعمل يعرف كرتي يا حمدش -
 الصلصال ترمي وهتروح هتساعدك ومش ِكعلي كذبت أينت ميس

   .الزبالة يف
 قالتلي دي ال: هتفت وقد ابنتها صدمة هي كم واضحا بدا

  كذبت ما عمرها أينت وميس ينهتساعد
   ؟فامهة كذاب، يبقى كذاب حد على تقول مامي وملا كذابة ال -
 زوجها حيال بالغيظ تشعر كانت حمتدة، كانت ولكنها تزعق مل

 وامجة لغرفتها واجتهت الطعام تركت اليت ابنتها يف غضبها ونفثت
 طرها،خا يطيب البنته واجته الطعام ترك وبدوره خاطرها، كُسر بعدما

 أن كرتي لتتأكد التايل، اليوم صباح حىت كالم دون اليوم واستمر
 فعلته ما يشبه جهاز رسم على أينت عكفت فقد مبعلمتها، الثقة عليها
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 باتت نفسها هي وكأا تعديالت عدة إجراء مع بصلصاهلا كرتي
  !ستحاول األقل على أو الفكرة تنفيذ يف تفكر
 تقص وهي فرحتها كانت اصرع ملرتله الشكور عبد عودة ومع 
  : بسعادة هتفت وقد يومها ملخص عليه

  .بقى شوفت عليا، بتكذب مش أينت ميس -
  : سؤاهلا عليه فرضت قالتها وحني

  .بتكدب مش عشان وال هتساعدك عشان فرحانة وأنِت -
 كمان أنت وحببك حببها أنا كده عشان بتكدب، مش عشان -
  ؟صح خالص، بتكدب مش برضو أنت عشان
 وما بكلماا، صفعته ابنته وكأن واضحا وجهه على الوجوم بدا

 تناوله، على اقادر عاد ما أنه استشعر حىت الطعام مائدة مجعتهم إن
 مالبسه ليبدل اجته كلمة ودون باألسى فشعر وحاله وابنه البنته عتطلَّ

 رمبا الصعود، من بالتردد شعر وقد وقف بشري مرتل وأمام وخرج،
 يعلم اليت احلقيقة سيخربه لكنه ،سابقًا ظن كما يؤازره أنه بشري يظن
  .مؤملة هي كم

  "؟تكلم معاك شوية على انفرادأممكن "
ومجعهم سطح مرتل بشري وكوبان من الشاي وحديث مطول 
انتهى بعلو صوت بشري وشجار وصدمة، وقد وقف أمامه يهتف 

  :بذهول
  ؟ليه كده، تعمل أنت -
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 فأردف ،إجابة ميلك ومل ،اأرض أسهر سفنكَّ مبرارة بشري قاهلا
  : بوجٍع بشري

   .خاين الشكور، عبد يا وخاين جبان أنت -
 لكن نفسه عن الدفاع وحاول عينه يف دموع بعض ترقرقت

  : بشري وباغته منه هربت كلماته
  .الشكور عبد يا برة اطلع برة، اطلع -

 أمل من سببه ما حجم أدرك وعندها ظهره، أواله وقد حبدة قاهلا
 فاستوقفه لريحل التفت عمل، زمالة من أكثر بينهما ما أن ظن نمل

  :واحدة جبملة بشري
 حمنته، يف أخوه جنب واقف أخ اعتربتك إين قوي عليا صعبان -
 وإنك ضهري، يف تطعين عشان موجود أنك ختيلأ كنت ما عمري

  .أخبارنا تنقله عشان وسطينا عارف جاسوس
  : خبذالن علق

  .بشري يا قوي آسف أنا -
  : رد حبسرة

  .هساحمك ما عمري وأنا -
 طريق وطوال مثقلة، خبطوات غادر مسعه، ما آخر هذا وكان

 أمره حسم وقد البكاء، يف أكثر ينخرط ال كي نفسه دجاه عودته
  .نفسه عارف بل عارف جهاز على واللعنة يفعله فيما يستمر لن بأنه
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 اكثري يتحدث مل فعله، ما عرف وكأنه عارف من اتصال ليستوقفه
 رنا باغته، رد أي وقبل جهازه بدخول اليوم له سيسمح أنه قال فقط

   .زوجها ترافق أن منها طلب ألنه للفيال بطريقها
 اليت املنشورات تتخيل شاردة، بدورها كانت طريقها وطوال

 أزياء ألروبا، سفر تغريت، بعدما حياا عن بوك بالفيس ستكتبها
 سيأيت اأخريو وسعادة، وراحة خدمو قصر عاملية، مباركات مميزة

  .األفضل
 عندها، عارف ليفتح الباب وطرقت للفيال، واجتهت وصلت

 لكنها يأِت مل زوجها أن علمت حني الدخول يف بالتردد شعرت
 أقرب على جلست ثقة، مصدر عارف ألن ودخلت أمرها حسمت

  : بعقَّ مث قبالتها هو وجلس أريكة
  .األول ِتجي إنك كويس -

  : فأردف هاامغز تفهم مل مجلها
 الشكور، عبد وجود عدم ويف بصراحة، معاِك أتكلم حمتاج أنا -
  .ممكن

  .اتفضل اطبع آه -
 أن جيب من مواصفات عن مبسط علمي بشكل حواره وبدأ

 احتمالية عن امسبقً نانسي قالتها ملا أقرب كلمات جهازه، على جيلس
  : يؤكد عارف وه وها ،اجلهاز لدخول لمؤه غري الشكور عبد أن
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 هتتغري، ما عمرها حياتكم جرينتش دخل لو حىت الشكور عبد -
  .عنك أخبيها هقدر مش اللي احلقيقة دي بس آسف ،غيب ألنه وده

 أحالمها ألن بايار بكت بل مصطنعة دموع تكن ومل بكت
  : أردف وعندها حتطمت
 كده بقولك أنا تعيطي، عشان ده الكالم بقولك مش أنا -
  .مساعدة منك حمتاج كنل حل يف عشان

  : فأكمل برجاء تطالعه رأسها رفعت
  .بكالمنا يقتنع املهم مكانه اجلهاز تدخلي اللي أنِت -

 عارف الدكتور فيال باب جرس قد وصل، لديه ما وبأسرع
ا طالعهم رنا، وباألخص متغريةا مالحمهم بدت وقد الريافقهم ودخل

  : وسأل لعارف نظر مث زوجته جاور وقد
  ؟يهإ وال حاجة يف هو -
- رجعلكمأو الشاي هجيب أنا ا،أبد.  

 زوجته يف بضيق الشكور عبد هتف عندها وتركهما، مجلته قال
  : املتهورة
 تستأذنيه راجل ملكيش تروحي، تعايل يقولك حد أي أنِت هو -

  .ترتيل ما قبل
 قررت هي بينما أنفه رغم صوته أخفض ذلك ورغم مغتاظ ،حمتد

  : غاضبة الرد
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 هتتغري ما عمرك كده، مش بالصوت خدوهم اطبع دةكالعا -
غبية تبقى تغيري جنبك تستىن واللي الشكور، عبد يا اأبد.  

 ال أنا بينا ويال فيه، نتخانق بيت لينا تتخانقي عايزة لو رنا -
  .حاجة ده الراجل وش من عايز وال جهاز داخل

  :بغيظ هتفت ليشتعل، النار من للمزيد حباجة كان الزيت وكأن
  .اجلهاز أدخل ما قبل هنا من مهشي مش أنا -

  "؟تدخلي"
  : هي فأكدت بصدمة قاهلا
 راضي لو أنت هدخل، أنا تدخل، عايز مش أنت طاملا أيوة، -

 وأنت األفضل أستحق أنا ال، أنا سر حملك تفضل وعايز بعيشتك
   .كده تفهم الزم
  "؟رنا"
  "؟مالكم مجاعة يا يهإ يف"

 عليها اموضوع صينية بيده احاملً عاد وقد دوء عارف قاهلا
  .الشجار عن بالتوقف طالبهما مث يده من وضعها الشاي، من فنجانني

  "!شيخ يا ال"
  : أكمل مث قبالته وقف وقد الشكور عبد ا زعق

 وفوق، اصحى دكتور، يا كويس شايفك بقيت بس دلوقيت أنا -
  .فهمت خالص إين وافهم

  : ورد بربود له نظر مث عارف ابتسم
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 ده كل جرينتش، لتوقيت تصلح ال أنك قلت عشان ده لك -
  ؟منك أعلى فرصتها مراتك إن قلت عشان

 رنا له نظرت بينما ،الشكور عبد مالمح على ارتسمت والصدمة
 فرصة عارف ميهله ومل ،املناسب الرد هو ما عندها يعرف ومل بريبة

  :ساخن وهو احلديد على قرفطَ ليفكر،
 يهإ !خموفك رنا جناح دي جةللدر جواك، لِغ ده كل -

  ؟منك أحسن وإا مراتك قدرات احترمت لو مشكلتك
  ؟يهإ بتقول أنت -
 حتدثت حىت عارف صمت إن وما يصمت عله مالبسه من جذبه 
  ؟أخي يا يهإ أنت بقى، كفاية: هي

  "؟رنا"
 يا تاين يهإ فاضل وعديت خيانة ورضيت، غباء زفت، بال رنا بال"
  ."دهك حلد بقى كفاية ؟أخي

 لقد كاملسحورة، عارف كالم تقر كأا جدية، بكل تزعق كانت
 النتيجة األحوال كل ويف هواها كالمه وافق قد رمبا أو صدقته،
  .واحدة

 حيكمها عاد ما كلمات تدافع يهاجم، زعيق أمام يدافع هتاف
  :عقل
  "!رنا تكوين مستحيل أنِت"
  "!الشكور عبد تكون مستحيل اللي أنت"
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 رنا يا تقنعيه وحتاويل دوء وتفكروا بيتكم روحوات بقول أنا -
  .أمركم حتت وجهازي أنا وقت وأي

   .وتركهما بعظته الشيطان وألقى
 باستطاعتهما عاد وما بينهما، الشقاق احتدم وقد بيتهما إىل عادا

 . البعضبعضهما وجوه يف النظر حىت
***  

لف عدة أيام مرت بدت كرتي فيها منطوية بينما أينت تسعى خ
فكرة مكتملة توازي جرينتش، كانت تراقب صلصال كرتي على 

  : مكتبها حني تعالت ضحكات أختها وقد نادا
  .تعايل شويف الفيلم ده بسرعة -
  . اطلعي من نفوخي يا آالء-
  . تعايل بس-

متذمرة قامت من مكاا واجتهت لتجاورها وقبل الزعيق فيها 
شهد الذي شاهدته، فمدير على كوا تركت مذاكرا استوقفها امل

شركة درجنا يرى أن الدعاية السلبية يف حق صاحبة الشركة اليت 
سرقت مدير التسويق من أوالده إجيابية، ألن اجلميع سيتحدث عن 

  . ستزداد املبيعاتمن مثشركة درجنا و
  "؟معقول"

  : جاورت آالء تسأهلا
  ؟يه الفيلم دهإامسه  -
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  .55 الكالم ده من سنة ولعلمك بقى، امسه عصافري اجلنة -
 ومل يستوقفها قدر ما فعلوه ،وظلت مبكاا تتابع الفيلم لنهايته

حىت خسرت زوجة أبيهم كل ما " درجنا"الثالث بنات حبق شركة 
  .كانت متلك

  ."درجنا خالصة دموع ثالث صغريات"
"سبب العميدرجنا ي".  
  ."زايز ديا حد يشرب درجنا، كسر يا ابين اإلأوعو"
  ."، عينايا درجنا بتسحب النظرعينايا"
  "؟معقولة"

مههمت ا وقد التمعت الفكرة واستشعرت أن عليها احملاولة 
  : فهتفت
 . عشان كمال يرجع ألمينة، الزم درية ختسر كل فلوسها -

 : طالعتها آالء بقلق وسألت
  .أنت كويسة -

 : اكتسى وجهها بابتسامة نابعة من محاسها وهتفت 
  . طريقة أخلص بيها من الدرجناأكيد، على األقل لقيت -

   :واجتهت لغرفتها وكتبت بورقة جانبية
زاي تعملي توقيت جرينتش مبكونات من جوه مطبخك إبالصور "

  ."وأنضف من اجلاهز بكتري
***  
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 وهي يثور هو صامتة وهي يزعق هو ستبدو، هكذا أو العادة هي
 يف نفسه نيدف املرتل، يف لينهيها العمل أوراق بقية معه يعود صابرة،
 اعتيادية غري بسرعة تنجح باتت الشركة ويصعد، لينسى العمل

  !وحده عليه يغدق بدأ واملال جلهوده، يعود فعليا والفضل
 اهلندسية، تهااستشار خلف ىتسع وأخرى الشراكة تريد شركات

 كل حساب على احرفي وكان جهده لكل احتاج وهذا امسه ملع لقد
 أمل على جتاوره كانت درة أن كهيدر يكن مل ما حوله، من شيء

 أنه منه تأكدت ما لكن يوم، ذات القدمي مسعود يعود أن واحد،
 تالشى أنه أيقنت حىت القدمي، مسعود دعس كلما أكثر صعد كلما
 املفتوح مكتبه لغرفة فتوجهت اأرض تزحف بناا إحدى تركت حني

 كاد أنه حد الرضيعة غضبه طوفان اجتاح وعندها هأوراقب وعبثت
 باب عليها وأغلقت وجهه أمام من وهربت درة فحملتها يضرا
 ويلعن يسب وهو وراقاأل يلملم وعاد بشدة هو زفر بينما غرفتها

 ويدخن سيجارة يشعل جلس تغري، كم يدرك بدأ حىت هدأ إن وما
   .أعصابه احتراق من يزيد صغاره بكاء صوت بينما

  النهاية؟ لنقطة وصلنا احق هل
 بصباح به اتصلت عطيات أن إال إجابة بال يكون ادك والسؤال

 تريد وال الطالق وتطلب املرتل غادرت قد درة أن لتخربه التايل اليوم
 ال ،كافة تفاصيله يف اجلدية حيمل شيء كل املرة وهذه االستمرار،

  .طاقة متلك تعد ومل ترغب وال تريد
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 وتهجرب على ثارت امللعونة الغرفة، به ودارت اهلاتف وأغلق
 هشفتا ارجتفت وقد مقعده على اجالس هوى ا،حتمي افراقً وتريد
  ."طالق "بكلمة
 مساًء، ستعود حلظة، بدونه تعيش أن تستطيع ال درة ،مستحيل ال
   .تتركه لن اأبد لكنها يعتذر أن عليه رمبا يعتذر وقد وتزعق ستثور

 واحد؛ حلل هداه حىت التفكري فرط من يذهب عقله وكاد
 الباب بشري دفع لغرفته التوجه وقبل املشورة وطلب بعارف نةاالستعا
  : اهاتفً مكتبه أمام يده يف كانت اليت وراقاأل اواضع ودخل
 دي هي حصلت، هي مسعود يا الترابيزة حتت من شغل -
 املشاريع بتاخد عليها حتافظ ما بدل فريوز،  سابتهالك اللي األمانة

  .حلسابك
  : أعنف زعيق الرد فكان هب وزعيقه بشري عصبية وهالته

  !، وكمان داخل تزعقبشري يا نفسك نسيت أنت -
 زمايلك أننا ونسيت ال ،مسعود يا نفسك نسيت اللي أنت -
  .أبوك خدامني مش

 إال عندي ملكش أنت بشري يا امسع رمسي، اجتننت أنت ده ال -
 مشيت فريوز ما يوم من وأظن شهر، كل آخر بتاخده اللي مرتبك
 وأظن تصريف، حتت فالشركة بقى كده غري حمفوظة، حقوقك وأنت

 أنا بقيت ملا مرة ألف أحسن بقت الشركة زايإ بعينه شايف الكل إن
  .املدير
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  ..."أنا.....أنا عيين، وطالع مفحوت اللي أنا طورا، اللي أنا"
  !أنفسنا إال بعدها نرى فال منا تتملك حني األنا من وآه

 الشركة يف من كل مسع أن حد وقفامل سيد كان املتبادل والزعيق
 شركة شأن عيسوي أو الشكور عبد يعين يعد مل لكن ،اشجارمه
 فىنأ منهما كل عادلة، امللعونة الشركة تلك كانت مىت منذ الفريوز،

 من يأيت وبالنهاية ،لألفضل يتغري حاله لعل وجيتهد يعمل عمره
 !ريوزالف شركة يا كفى وترضيه، فتسحقهم أنوفهم، رغم يترأسها

  .ألهلك ايوم يكن مل خريك أن طاملا كفى
  ."كفاية"

 استقالته لتقدمي مسعود ملكتب امتجه مكانه من وقام عيسوي قاهلا
  .لألبد هنا من ويرحل استقالته سيضع وبشري، بزعيقه عابئ غري

   ."ميشي بشري يا عاجبه مش اللي واهللا"
  .سيقتله فبالتأكيد اآلن إليه دخل لو أنه عيسوي استشعره وما

 مرتباتكم وبنص يشتغلوا منكم أحسن اللي أجيب أعرف أنا"
  ."كمان

 احلقري، لذلك ويدخل الباب يفتح ال كي عيسوي متاسك وبالكاد
 كورها وقد ملكتبه أدراجه وعاد بيده االستقالة ورقة على فقبض
 لن اإذً يرحلوا، أن يريده، ما أهذا ا،حانقً املهمالت سلة يف ا وألقى
  .اأبد البساطة تلكب يرحل
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 وهو مكتبه على فقذفه شجن من باتصال هاتفه رنني عال مث
  : يتمتم
   .خالص وقتك مش -
 وقد ،اهلدايا حمل من خرجت بعدما االتصال إعادة إال متلك ومل
 إال متلك مل وعندها فزفرت يرد مل مشرية، مع عليه اتفقت ما أعدت

  :هلا لتحكي مبشرية االتصال
  .الشركة يف عليه أعدي ينفع كده تفتكري -
  .الشركة راحياله أنك قوليله رسالة، ابعتيله يرد عايز مش لو -

  : مشرية فأردفت حيلة بقلة زفرت
 عيسوي بس تروحي، منك طلبت ملا ِكعلي تقلت إين عارفة أنا -
 وجودك استقالته، يقدم عشان راح ةااردو قوي وحشة نفسيته
 عيد ةاارد إن اخصوص منك، حلوين كلمتني مع عليه هيهون
  .هوأ حجة ِكمعا يعين ميالده

  : بتفعقَّ مترددة أا ملشرية بدا وقد صمتت
  .بالش تروحي، عايزة مش لو حال كل على طيب -
  .سالم ،وأروح رسالة عتلهبه خالص ال -

 أمسكت ركوا ومبجرد أجرة سيارة واستوقفت مكاملتها وات
  :وكتبت هاتفها
 مضايقاك اللي النقط حنط واهو ،قيتدلو الشركة جايالك أنا"
  ."عيسوي سي يا معاك خراآ أشوف أما احلروف، ع الوقت طول
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 واللعنة !منها قصد دون اخلطأ للتوقيت هااختيار على واللعنة
 وإهانته اخلطبة لفسخ أتت امللعونة بأن رسالتها ترجم الذي عقله على
 إال يسعه لن ذيال مسعود رأسهم وعلى زمالئه، وأمام الشركة يف هنا
  !فشله من سيتأكد الذي عارف أو يشمت أن

 وقف الذى مدبويل، بعم لريتطم مكتبه من باخلروج أسرع
  : ليحكي
  .بعض يف ماسكني ومسعود بشري عيسوي، أستاذ يا احلق -
 باب عند ليستوقفه للخروج واجته فتركه ملدبويل اتعقيب ميلك ومل 

  : اسائلً وقف قد رجل الشركة
  .فضلك من موجود الصبور عبد رمسي الشكور بدع ستاذاأل -

 يسأل أن فضوله عليه وفرض عيسوي مالمح عال واالستغراب
   .احملكمة من حمضر أنه ليخربه
 عبد ملكتب أسرع حىت الرجل قاله ما مدبويل مسع إن وما
 ،االنزعاج الشكور عبد على فرضت وكلماته ليخربه، الشكور
   :عندها ليخربه الباب ناحية فهرول
  .خلع قضية حضرتك على رافعة أمني رنا السيدة -
"؟لعخ"  

 مدبويل أسنده وقد كمتاس أنه إال اأرض به وي كادت والصدمة
 الذي احملضر وبني ومدبويل عيسوي بني بصره ينقل هو ظل بينما

  .ورحل التفت
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"؟لعخ"  

 بل ،حقًا فعلتها قد عمره وحبيبة عمته ابنة أن يصدق عله أعادها
 هل عارف، ودكتور زمالئه وأمام عمله، حمل إىل نذاراإل وأرسلت

 ألا حياا خارج لفظته فعلته، مبا عارف يعرف أن هو يهمها ما كل
   .األفضل تستحق

  "؟كويس أنت الشكور عبد"

 مبا يعرف ومل لعيسوي نظر فقط بكلمة ينطق ومل اجالس هوى
 أنفه رغم قرر حياته شريط وكأن ومصريمها، وتيم بكرتي فكر يرد،

 يكن أمل ،مهمة حلظة وكل وابنه ابنته سبوع عرسه عقله، على املرور
  ؟للتروي حباجة هذا كل

 فكر ما وأول خلفه، الباب صافعا مسعود مكتب من بشري خرج
 نفض ولكنه ،الشكور عبد يف فكر وللحظة لعيسوي، التوجه هو به

  .اأبد يساحمه لن احلقري فذلك الفكرة،

 وااجتمع وقد لرؤيتهم وتسمر مههمتهم مسع الشركة مدخل وعند
  : فسأل الشكور عبد أمام

  ؟حصل اللي يهإ -

 عبد يا بك سيشمت الكل الشكور، وعبد النظر تبادال وعندها
  .حقيقتك يعلم الذي الوحيد ألنه بشري رأسهم وعلى الشكور
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 امبتعد وخرج مقعده من انتفض ينطق، ومل اقهر نفسه يف قاهلا
 حائطهم "ادوم كان أنه كفاه وكسور، وشروخ تطعنا كفاه عنهم،
  .الصرخة حقه من وليس ،عليه يتكئ الكل ،"املتدين
  ".عليكم سالم"

 أيقن وقد عيسوي هلا فالتفت وصلت اليت لشجن كان والصوت
 كل هي صبا هي رنا هي شجن حقيقتها، على عرفها قد اأخري أنه

   .تقدر وال تصون ال حقرية امرأة
  "؟نشج يا ليه جاية"

 وجذبه وعصبيته بزعيقه صدمتها بقدر سؤاله طريقة يصدمها ومل
  .مبكاا تتجمد أن عليها فرض بعنف لذراعها

  : التعقيب بشري على وفرض
  ؟اجتننت أنت عيسوي يا بالراحة -

 بابه، أغلق مث ملكتبه ا امتجه خلفه سحبها فقد نعم جابةاإل ورمبا
  : اصارخ هاذراعي كلتا من ياهاإ اجاذب هلا والتفت
 عينك وعلى فضايح عايزة شجن، يا هنا اخلطوبة تفسخي جاية -

 هتهمك دي زمايله وسط وشكله عيسوي كرامة أصل ما تاجر، يا
  .كده مش وماله يبقى منه األحسن يف طاملا ايه، يف

 الرد وتريد  تبكي دفعه، عن حىت عاجزة أا تستشعر مرة وألول
  .صامتة هذا ورغم
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 شجن، باآلنسة يليق عريس يبقى عشان يسويع ناقص اللي ايه"
 معاه مينفعش صنف وأنت حمترم عيسوي كده، مش حننوح يبقى أنه
 إال مياخدش شاري لو لكن وراه جتروا الواطي ،األدب قليل إال

 مش اللي قويل طيب يعجبك، عشان عيسوي ناقص اللي ايه باجلذمة،
  "؟ظروفه وال شكله وال امسه عجبك،

  ."ةكفاي بقى كفاية"
 أن بشري على فرض وصراخها يتوقف عله صرخت وبصعوبٍة

 يعد مل ساسباأل هو يفعل مل لكنه يرد عله وناداه الباب فطرق يتدخل
  .يسمع
  
 حيرك ومل بسببه، يتشاجرون أم لظنه ساكنا مسعود حيرك ومل
  .ةالنشو متنحه امجيع شجارهم أصوات ألن ساكنا عارف
  ."كده مش باهللا استهدوا مجاعة يا"

 فقط كان له، يلتفت مل الذي عيسوي باجتاه ينظر وهو بشري قاهلا
 أكن أمل اروح وهو يسأل يكاد نفسه من حزنه ببالغ يطالعها،
  ؟فرصة أستحق
 بأن خيربها أن الفراق قبل يستطيع ليته يفترقا، أن عليهما بات هل
 لن كرامته يكسر لن لكنه فيها، ما كل بل ا،جد نيتمجيل عينيها

  .منه حبها متكن مهما فتاة ألجل يضعف
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 إصبعه من خامته خلع مث للخلف خطوتني خطا ،عنها ابتعد
   .سابقاا فعلوا كما لتبادر يتركها لن بيدها، ووضعه

  ."شجن آنسة يا حياتك يف يوفقك ربنا"
 هو أوالها بينما يدها، من فسقط خامته على قبضتها حتكم ومل
   .مكتبه على امتكئً ظهره
: ببكائها املبحوح صوا رغم لتخربه شجاعتها استجمعت اريأخو

  .خطوبتنا أفسخ جاية مكنتش أنا
  : وعقبت هديته أمامه ووضعت

 عيد إن طنط من عرفت......عرفت أنا طيب، وأنت سنة كل -
  .ةاارد ميالدك
 مث الراحل لطيفها فالتفت منهارة، ركضت بل كالمها تكمل ومل

   .فعله عليه ما فهم عن زتهأعج الصدمة وكأن لبشري نظر
  : جسده ويهز يسحبه وهو فيه بشري هتاف كان أسعفه وما
   .احلقها وراها اجري ادم، بين يا احلقها -

 اللحاق باستطاعته يعد فلن ركضي مهما أنه تيقن أنه رغم وفعل
   .اأبد ا

 فينك وصابتكم، عني دي واهللا ابين، يا بس جرالكم اللي يهإ هو"
  ."ماشية كانت الشركة إن كفاية أيامك، من يوم الو فريوز ست يا

 حاهلم على بكف كفا يضرب وهو يتمتم ظل مدبويل يصمت ومل
   .عارف غرفة باجتاه ينظر بشري بينما
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  ."عارف"
 اليت احلسابات وراقأل ونظر هنا، إىل بك أتت ملعونة تعويذة أي
  بابه رقيط أن دون حىت ودخل غرفته ناحية واجته مسعود ا تالعب

   ."بشري يا أخريا و"
  : وسأل سيجاره دخان نفث مث نفسه يف عارف قاهلا
   ؟بشري يا حاجة عايز

 على أوراق من بيده ما وضع هادئ وبصوت ثابتة وخبطوات
 مسعود بيعمله اللي الشغل قوي كويس عارف أنت اطبع: اقائلً مكتبه

 أنت هنا الشركة يف حاجة مفيش إن متأكد أنا الترابيزة، حتت من
  .متعرفهاش أنت بيوتنا يف حاجة مفيش ده ال متعرفهاش،
  : وأكمل صدره أمام ذراعيه عقد مث لعابه ازدرد

 ميشي وعيسوي جاسوس، الشكور وعبد حرامي بقى مسعود -
  .كده مش طوعك حتت هيبقى مش طاملا

 ظل ا،حانقً طالعه وبدوره قبالته، ليقف قام مث بشدة عارف زفر
 أتى لكنه جده، براءة عن البحث يف مساعدته وهلريج جميئه ينتظر

  .حلها مت قد هتكالمش جل وكأن الفريوز شركة عن ليحدثه
  .يهإ تقول عايز أنت فاهم مش أنا -
   ؟يهإ بتعمل هنا أنت فاهم مش اللي أنا -
  .بتشتغلوا أنتم ما زي بشتغل، -
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 الفريوز، لشركة إداري مستشار عارف، دكتور يا يهإ بتشتغل -
  ؟خربتها إنك حاسس مش أنت وال يه،بإ فادنا وجودك تقويل تقدر

  .حاسس مش احلقيقة ال -
  : بربود أردف مث
 وكل ،ختياراال حق له كان فيكم واحد كل ألن ليه، عارف -
 سرق، لو مبسعود أنا مايل سكته، بنفسه اختار اللي هو فيكم واحد

 يسويع أو خيصكم، اللي حيكيلي وجايل خانكم لو الشكور عبد أو
 أنتم وأظن بشري، يا تصرفاتكم على وصي مش أنا ميشي، عايز لو

  .والغلط الصح بني تفرقوا وتقدروا كفاية كبار
  .األحالم وكسر والضعف احلوجة استغليت استغليتهم، أنت -
  .زيهم ليه مستغلتكش كده مستغل أنا ولو -

 كما استدراجه يريد هل طريقته، من الريبة بشري واستشعر
  : وأردف كتفه على يده وضع فرصة، ميهله ومل م،استدرجه

 قمة ورغم فالصو، مها لكن فمنكسرتش، أصيل معدنك أنت -
  .حماولتش حىت لكن تقدر كنت إنك مع ليا، ملجأتش عجزك

 نفسه، يستدرك أن فقرر بعقله يتالعب الوسواس أن واستشعر
  : عقب مث عنوه يده أبعد

 حملامي هاروح كرةب من أنا ده، الكالم بكل دعوة مليش أنا -
 وهو الشركة، يف بتحصل بقت اللي احلاجات بكل وأبلغه فريوز مدام
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 مني تقرر اللي هي وساعتها بنفسها، شركتها وتدير ترجع منها يطلب
  .ميشي ومني يقعد

   ا؛متسائلً بغيظ يطالعه عارف لَّظَ
 ليخرج ظهره بشري أواله ه،ئذكا احترام عليه منوذج أمام هو أحقا
 : اعقبم عارف فاستوقفه

 وعلى عليها ده احلرص كل منك تستاهل فريوز تفكر -
  .شركتها

  : رد يلتفت أن ودون مبكانه وقف
   .السرقة يعلم السايب املال ضمريي، عليا ميليه اللي بأعمل أنا -
 أا تعرف ما بعد حىت صاحي هيفضل ضمريك ترى ويا -

   .جلدك حصل اللي كل يف السبب
 الصدمات أن إلدراكه أتت، بشري على لإلجهاز املثلى واللحظة

  .البشر تفكري بشل كفيلة
  : وسأل بريبة يطالعه التفت

   ؟يهإ قصدك -
  : بوعقَّ منه عارف اقترب

 إنك غري حمنته، يف جدك تساعد عشان يهإ عملت أنت بشري -
  .تتفرج وقفت
  ؟عملهأ يهإ إيدي يف كان وأنا -
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 على تتراقص كادت امةابتس عارف كتم بينما امتهكم بشري سأل
  : وتابع شفتيه
 اللي وهي فريوز، صف متاخدتش األقل على يبقى طيب -
   .لبغدادي جرا اللي كل يف السبب كانت
 ليسمح هاتفه رفع تشويشه، واضحا بات ممن رد أي ينتظر ومل
 موت قبل نشره سبق قد الذي الفيديو إنه فيديو، برؤية لبشري

 ةخرياأل وباللحظة والفزع اخلوف رغم اخلجل رغم هعطالَ بغدادي،
  ؟فريوز.......وجهها ظهر

 عاد ،امضطرب ا،مشتت وجهه، يطالع وهو عارف ابتسامة اتسعت
  .مقاومة دون بأمان باتت والتجربة لقواعده، بشري

***  
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)16(  
 عند األفراد اجلنون هو أمر نادر ولكن يف اموعات األحزاب،"

  ."ون هو القاعدةاألمم، والعصور اجلن
  فريدريك نيتشه

  بعد مرور أربعة أشهر
كثرية هي األقالم اليت تتحدث عن حواء، الضحية املظلومة من 

 ،هو الظامل والقاسي وامللعون، اجلميع، وآدم بالطبع على رأس القائمة
  .بل رمبا هو نفسه اللعنة

أفالم ومسلسالت، برامج وحوارات، كلها ال حديث لديها إال 
ط اجلميع واضطهادها، حىت  تعاين األمرين من تسلُّاليتعن تلك 

صدقتهم وباتت تتصرف وفق ما مت رمسه، تارة بالندية وأخرى وقد 
تلبسها دور حمررة املرأة من قبضة اتمع احلديدية وبني االثنني ضاع 

، آدم لو زعق فهو عليه اللعنة كيف "يف شربة مية"آدم وكما يقولون 
  !لو أخطأ فيا ويلهوصر فهناك من يفعل األفضل، جيرؤ ويفعلها، ولو ق

ا  حسنة إلنصاف حواء وقضايا مت مناقشاا جبدية مرورتياوما بني ن
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ح على حساا، مت طحن آدم الة واضحة بات اهلدف منها التربامبغ
  .دون تفرقة بني غث وطيب

  ؟فمىت سنتوقف عن جتريد آدم من رجولته
  ."هانت"

 هو أكثر، فكتالوج الرجولة احلصري قد فات الكثري ومل يعد ما
وكأن احلياة مل ،ل بنجاح، وكل القناعات باتت قابلة للتالعبتبد 

حواء تريب وتضع برأس آدم ما تريد حصده، "دائرة"ا تكن يوم ،
 .وآدم قبل أن يكون الند، قد يكون األب األخ، السند واملريب

اسبهم لكن من يعبأ، وصانعو القناعات كل مهومهم هي مك
   .وامليديا على رأس القائمة

إن تطل  وما ،فها هو إعالن توتو اللول قد عاد يتصدر التلفاز
حىت يتسمر اجلميع أمام شاشته فالصاروخ اجلديد جنمته اجلديدة 

  ."سالح نووي"أو باألحرى " أرض جو"
  ."ده كفاية املايوه الوردي"

الك مبن  وإن كان هذا هو حال من يطالعها عرب الشاشات فما ب
يعايشها اللحظة، يراها عن كثب وقد قررت أن تتفرد وتكسر 

  .اخلطوط بكل ألواا
  ."أكشن"

قاهلا هيثم ملن وقفت على حافة محام السباحة وبيدها اليمىن ترفع 
شعرها األشقر ألعلى بينما اليسرى حوطت خصرها، مث استدارت 
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ملياه السباحة وتلقيه بإمهال مث قفزت لتحتضن ا" بورنس"ختلع 
 بينما الكامريا تقترب وتبتعد بإتقان ،جسدها الذي راح يتمايل

" سيد الرجالة" وهنا سيظهر من العدم ،مدروس، حىت بدا أا ستغرق
ا، خيلع قميصه ليكشف عن عضالته مث يلقي الذي سريكض مسرع

حتضاا وال بأس ا إياها بعد ما يضطره املوقف الجبسده يف املاء منقذً
ة ليتأكد أا خبري مث ينتهي املشهد بصدمة حني يعرف أا من قبلة حيا

  . ورغم هذا لن يواري أنه قد اشتهاها بقدر ما اشتهته،"الباشا"زوجة 
  ."وووباستوووووو"

والتصفيق حلالة اإلبداع القصوى كان سيد املوقف حد قيام املنتج 
ى ويساعدها بنفسه عل" هابورنس"وجه للفنانة املبدعة وهو حيمل بالت

 بينما ميلي هيثم تعليماته وينهي كالمه بأهم تعقيب مهس به ،ارتدائه
  :يف أذنيها

  ."كنيت هايلة يا صبا"
ة، يا كيداهم يا اللي هتقعديهم كلهم أستاذعظمة على عظمة يا "

  ."يف بيوم
  . مش للدرجة يا مستر باسم، ده أنا لسه يف األول-

قالتها بينما لففريد ذراعه حول خصرها م اعقب :  
  .بالش تواضع يا سندريال -
  ... ال واهللا مش تواضع، لكن-
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ا قبلة على وجنتيها ومل ميهلها فرصة لترد ألنه طوقها أكثر واضع
  : هامسا يف أذا

  .مفيش لكن -
  : بتفخجلت وابتسمت وعقَّ

  . قدام الناسإحنافريد عيب  -
  : فعقب باسم وقد شعر بالغرية من مكانة فريد عندها

   .ملا هتبهرونا كدهااحتكم، طال خدوا ر -
ا لغرفته ومل ميهلهم فريد الوقت ليكملوا سحبها من بينهم متجه ا

  .أو غرفتها؛ ال فرق
  : بينما تطلع باسم بغيظ

  .حتة بتلو وعهد اهللا بس يا خسارة، حمجوزة -
  ؟ عايزها-

  : والسؤال من هيثم فرض على عينيه ملعة وهو يسأل
  . مالزمها زي ضلهازاي بس والواد اخلرع ده إ-
 سيبلي املوضوع ده، وليك عليا هي اللي تيجي بنفسها حلد -
  .عندك

  : قاهلا بثقة فرضت على باسم التعقيب
  .ذااأوستاا -

***  
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ولن ينكر أن كالم عارف قد أصابه مبقتل، عاد يومها وعقله 
وحده يكرر الفيديو الذي مجع بغدادي وفريوز، وألف سؤال يتصارع 

  برأسه
ن اخلجول املتردد العاجز عن املبادرة بأي فعل، وحىت لطاملا كا

، لكن الصادم ئًابأحلك اللحظات مل يتغري، ظن أنه ال ميلك جلده شي
 على ورقة حني شرد كتب مبنتصفها استفاق مل حياول، ساسأنه باأل

بغدادي، مث شعب منها عدة أمساء على رأسها فريوز وعارف، صبا 
  .وشكري

مضوا قرر أن جيد خيط عله يثبت براءة وعلى مدار أربعة أشهر 
جده، بدأ بشكري أهم أصدقاء بغدادي وأكثرهم رجاء ملعرفة 
احلقيقة، ومنه عرف أينت؛ آخر املقربني له، تذكر أنه قابلها مبكتبه 

 حني قال ما عرفه اها، شكري منحه خيطًأستاذحني رته من أجل 
امي فريوز الذي ا، مث حم حدثه عنها بغدادي سابقًاليتعن رسالتها 

 ال يعرف اد بشري أنه صدقًرفض املساعدة يف البداية مث بالنهاية تأكَّ
  ملاذا؟مكاا؛ فأين اختفت بل 

 البحث عنها استحق جمازفة، فراقب فيلتها، ليكتشف أن إجابة
  .خادمتها تتوجه كل مجعة إليها لتنظيفها وترحل عند الرابعة

نتهى املطاف ا لفيالء اة سنحت للتسلل ومع البحث بأرجافرص
 أا مع فريوز واضحابغرفة مكتبها، وأمام درج مغلق مبفاتيح بدا 

ما بدأ، سعى لفتح الدرج استكمال من وحدها مل يعد هناك مفر 
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ا دون كسره ليجد نفسه أمام ما بطريقة تعلمها من جده مسبقً
  :صدمه

هم وجبوارها ء فيه أمسا خبط يد دكتور عارف، كتبمكتوب ملف
  .ليل شخصيامحت

مسعود مشايل، عبد الشكور جنويب وعيسوي غريب وبشري "
  ."شرقي

  .وورقة مكتوب عليها خطة تفريقهم
 أكثر سؤال حريه؛ ما الذي يفعله عارف إجابةهل سيعرف اآلن 

  ؟بالشركة
  .)رمبا(

لكنه يدرك أن ما عرفه بات أكرب من أن يواجهه وحده، وقف 
م أمام عارف، وألنه ما  لتوحيدهر، كيف سيخلق فرصةلدقائق وفكَّ

  .يبدأ من عندهقرر أن  سوى عيسوي دأحب عاد يثق
***  

هو تذوق املنصب ولذلك نكهة خاصة، رغم أنفه امتزجت خبوف 
  .أن يزول منه ما ميلك

  : رع لعارف ويهتفهوكالعادة ككل مرة سي
   .احلقين -

  : فيفتح له ذراعيه بترحاب
   .حتت أمرك -
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بشري بيدور عليها، عايز يوصل لطريقها حمامي فريوز بيقول إن "
بأي متن، أكيد هيقوهلا على اللي بيحصل يف الشركة ومش بعيد 

  ."أخسر كل اللي عملته
والصوت معبأ بارجتافة، يتبعها تربير يتلوه تربير، هو ال يسرق هو 

 فأمواهلا من حقه، من مث و،املشروعات حلسابه الشخصيفقط يقوم ب
ا، هو يكد ويتعب، يسعى خلف  سارقًهو مستغل رمبا لكنه ليس

غلقت بوجهه ولكن كل الطرق قد أُ،اطموح متىن أن يرى النور يوم.  
  . متقلقش هساعدك-

ا، ماذا لو عادت فريوز قبل أن وبعدما خرج من مكتبه ظل مشتت
ا، وهل سيترتب ا من كونه مستأجرجيمع ما تبقى لشراء شقته بدلً

  على ذلك فقدان درة؟
؟ادت درةا عوهل حق  

حني ثارت وتركت املرتل، استطاع وفق نصيحة عارف وأد ما 
 واجته لشراء هدية  يومهافعلت، والبداية كانت حني غادر الشركة

لعطيات وأخرى هلا وعلبة حلوى غالية مث اجته ملرتل محاته، وما إن 
رأته عطيات حىت للت أساريرها، ومحلت عنه ورحبت حبفاوة، 

عمها جبوار خاهلا جبوار والدا، لقد مسعوا منها وبغرفة الصالون كان 
  .وآن أوان كلماته

 يا ماما عطيات صدقيين ضغط الشغل كبري قوي من ساعة -
  .ا، بس ليهالترقية، أنا باشتغل ليل ار فعلً
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  : أخرج من جيبه ورقة عقد ابتدائي وأعلن
 أنا خالص هشتري الشقة وكنت ناوي أكتبها باسم درة، -

  .ة كافحت معايا ووقفت جنيبنسان أقدر أقدمها إلودي أقل حاجة
وية ما من الغرفة كان إبليس يصفق، نظرت عطيات لدرة اويف ز

ببالغ الغيظ، ابنتها تريد الطالق منه بعدما حتسنت حالته املادية، بينما 
  .عمها وخاهلا قاما بتقريعها

عندها بكت وبشدة، حركت دموعها بقايا ضمريه، لكنه تشبث 
 ،وديع وصمت بينما انفجرت هي تتحدث عن إهاناتهبصورة ال

افأجاب مربر :  
غصب عين، وأنِت يا درة املفروض ختلي بالك من البنات،  -

  .الورق اللي قطعته حور ده فلوس ناس، إمهالك هو اللي بينرفزين
وينتهي هو ليبدأ عمها وخاهلا ووالدا بتقريعها مرة أخرى، هو 

  .وأجنحته تغطي جنبات الغرفةحمق، هو معذور، هو مالك بريء 
واملباغتة كانت احلل األمثل اجته حنوها وجذا من ذراعيها لتقف 

ت عطيات من مكاا تف فيها أن مأمامه مث اعتذر وقبل رأسها فه
  ...تعود معه وإال

ديد صريح بالقطيعة والدعاء عليها ودفعها باإلكراه للعودة، وما 
 مسعود ابتسامة مشاتة بادلته إياها إن حتركت حىت انزوت على شفيت

بنظرة كره صرحية فرضت عليه العبوس، وما إن عادا ملرتهلما حىت 
  : زعق فيها بكل كيانه
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املوت أقربلك من اللي يف دماغك، لو انطبقت السما على  -
  .األرض أنا مش هطلق

خر غري آتطلعت لعينه لتشعر وكأا تراه ألول مرة، هو رجل 
وارتضت أن تعيش معه القادم من حياا، وأمام مسعود الذي أحبته 

  : زعيقه وحياة باتت مفروضة عليها هتفت حبرقة
  .بكرهك يا مسعود، بكرهكأنا  -

وما قالته هي بقلة حيلة كان القشة اليت قسمت ظهره، هي 
ليست ضعيفة كما تظن، يكفيها فقط أن تصرح بكراهيته كما 

ن نفسه عندها يف اليوم فعلت، تتجنبه وتعيش معه كجثة هامدة، فيلع
الواحد ألف مرة، ألا احلمقاء تناست أن ال مكاسب تضاهي 

  .خسارا
***  

رمبا هي زيارة متأخرة بعد غياب طويل لكنها بالتأكيد كانت 
حباجة إليها، أتت إىل شركة الفريوز وما إن وصلت حىت ظل مدبويل 

تدت يطالعها بكل استغراب وقد بدا عليه التأثر فلولال قد ار
  !احلجاب، أيعين هذا أا اعتزلت؟

اختفت لولال عن األنظار حني مت استبعادها من فيلم توتو اللول 
، وبالتأكيد خرب كهذا تلقفته مواقع "حمجبة" بلوك مميز فجأةمث عادت 

 مع من وأجادت لولال التوقيت بشكل متواٍز ،يجتماعالتواصل اال
  ."صبا"سرقت منها األضواء 
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  ؟ عبد الشكورأستاذ  أقدر أدخل يا-
ا يعمل قالتها بعدما طرقت باب مكتبه وانتظرت رده، كان شارد

لتمىن اية " كرتي وتيم"دون اهتمام، فال شيء بات ذا أمهية، ولوال 
   .احلياة وفقداا

صدمته رؤيتها، والسؤال منها فرض عليه بعض االرتباك قبل أن 
  : وما إن جلست حىت سألت،يسمح هلا بالدخول

  ؟ممكن أعرف ليه مكنتش بترد على مكاملايت -
-ا شوية ظروف أبد.  
  ."رنا"

وذكرى االسم فرضت مرارة عليه حني مسعه، مرارة عادت به 
للمحكمة، حلظة الوقوف أمام القاضي ورنا تتحدث عنه، يومها فقط 

  .أدرك أنه كان أبشع رجل رأته يف حياا
  ."ما رأيك يف إام مدام رنا حلضرتك"

 التفت هلا ونظر  املثلى، وبعدهاجابة يومها كان اإلوالصمت
ئ انكساره بخ كان يدرك أن كلهما مل يعد نفس الشخص، مل يلعينيها،

   .لكنه حسم أمره، سيحتفظ بأبنائه إن متسكت بطالقهما
ومل ترفض أو تتراجع أو تفكر، ومل ينتظر حكم احملكمة بدوره، 

عة باحلسرة، مث استجمع ة منه عينيها امتزجت فيها اللوأخرينظرة 
  .قواه وأهداها ما ترغب

   ."أنِت طالق"
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  . ياااااه كل ده عشان رنا، للدرجة دي كنت بتحبها-
  :  فزفر مث تظاهر بالمبالته وسأل،مجلة اقتطعته من شروده

  ؟خري يا مدام لولال -
  ؟يه الطريقة دي يا عبد الشكورإ -

تكون أكثر ا وقررت أنقالتها بضيق ولكنها التمست له عذر 
  :  فما أتت من أجله وعندها قالت،مباشرة ووضوح

ومك عشان حاسة بيك، وهقولك أنا جيت ليه على لأنا مش ه -
طول، بصراحة كده أنا قررت اسيبين خالص من موضوع اإلعالنات 
والتمثيل، عملت شركة دعاية وقررت مبا أنك شاطر يف التسويق 

ه مش هاالقي حد أستأمن أنت اللي تبقى مديرها، احلقيقة أنا إنك
   ؟يهإغريك يا عبد الشكور، قلت 

والعرض مغٍر كما املرة السابقة خاصة وقد قرر سيادته جبوار ما 
جيمع من أموال ملصروفات املدارس أن يدبر مبلغ املؤخر لزوجته، 
حىت لو تنازلت هي عن حقوقها، لكنه ودون أن ميهل نفسه حلظة 

  : ليفكر حسم أمره ورد
   .رآسف مش هقد -

  : ته على مالحمها ورغم ذلك ترجواضحاوالضيق بدا 
ليه بس، ده أنا جيالك رغم كل حاجة عدت، رغم رفضك ليا  -

  .وكل خوفك على مشاعر واحدة أنت عمرك ما كنت يف دماغها
  ."لولال"



 
338

  : زعق ا لكي يسكتها لكنها مل تسكت وتابعت

ا متزعلش مين، بس أنت الزم تفوق وتعرف أا عايشة حيا -
ومبقاش فارق معاها اللي فات زيك، رنا هتشتغل مع عارف يف القناة 
اجلديدة بتاعته هيعملها برنامج ودعاية وشهرة، ده غري أا قريب 

   .هتتجوز

  ."كفاية مش عايز أعرف عنها حاجة"

زعق وأوالها ظهره بعدما حرك مقعده وعندها قامت هي من 
كبتيها وأمسكت بكف مقعدها واجتهت لتكون قبالته، نزلت على ر

  : يده وقالت

أنا مش عايزة أشوفك كده، رنا متستاهلش، بكرة تندم ملا  -
تعرف أن كل اللي هي فيه، ملعة من برة ومن جواه حديد مصدي، 
تعرف يا عبد الشكور، أنا مستعدة أسيب الدنيا كلها ورا ضهري 
وأكمل معاك اللي جاي مهما كان بس أنت ترضى، عبد الشكور 

  ...أنا

مل تكمل، ظلت تتطلع ملن أغمض عينه ونكس رأسه وكأنه ال و
  : ها وقالت حبدةئيريد أن يسمع املزيد منها وعندها ضت ببقايا كربيا

  .أنا آسفة، الظاهر أين بشحت منك -

  :  وقاطعها هو لريد
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يا ريت تفهميين، أنا مش ناوي أجيب لوالدي مرات أب،  -
 أقدمها قدر فيها حاجة  أ أنا حيايت مبقاشكفاية اللي كرتي وصلتله،

  ."جوز الست "أبقىحلد، ومعنديش استعداد 
كلمة حامسة فرضت عليها الشعور باخلزي، هو يدرك مغزى 

 ومل متهله الوقت ليكمل، محلت حقيبتها ورحلت ،حماولتها ويرفضها
  .مسرعة بعدما أيقنت أنه ال أمل ألي روابط بينهما

***  
قرابة الساعة بانتظار مبكتب مصلحة اجلوازات واهلجرة مكث 

دوره وما إن مت النداء على امسه حىت قام من مكانه ليتسلم جواز 
  .سفره
 اقتربت غالبية اإلجراءات من االنتهاء، وما تبقى بات أقل اأخريو

مارتية مما مضى، كل ما عليه فعله اآلن هو مراسلة الشركة اإل
افقه، والتأكيد على موعد سفره وبعد فترة سريسل ملشرية كي تر

وكل من فيها وعلى رأسهم بالتأكيد " أم الدنيا"ـا كل صلة بقاطع
  ."شجن"

وحق كل دمعة نزلت من عني بنيت يا عيسوي، لو أنت آخر "
  ."راجل يف الدنيا مش هتتجوزها

زفر بشدة وعاد إىل دراجته البخارية، قادها بأقصى سرعة ما مني
 أال يقيده شيء، ال نفسه أنه قد يطري بلحظة ما وعندها سيتنسم معىن
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روابط أسرية وال قلبية وال أي شكل من أشكال االنتماء، عيسوي 
  .لن ينتمي إال لعيسوي فقط

ليه تعمل كده يا ابين، حرام عليك ده أنا اللي طلبت منها "
  ."تروحلك عشان تفرحك، تقوم تكسر خاطرها كده

م زاد من السرعة أكثر وأكثر، وكل ما يتمناه أال ترافق أصوا
  :أذنه

  ."أنا مكنتش جاية أفركش اخلطوبة"
  ."شجن أنا حببك"
  ."االحترام أهم ألف مرة من احلب"

ضغط مكابح دراجته فجأة وكاد يسقط عنها، توقف عن الطريان 
لكن عقله امللعون ال يتوقف عن التفكري فيها، عاد واجته لغرفته 

وكل وانزوى ا وباتت هذه عادته، ال يتحدث إىل أحد وال خيرج 
   .وقته مير وهو منغمس يف العمل

  "؟أحضرلك الغدا"
ا أمام حاسوبه يكمل سألته مشرية فلم يلتفت إليها، ظل منعكفً

  : عمله وعندها جاورته وأكملت
   ؟مش ترحم نفسك شوية -
  . قربت أخلص-

  : جلست جبانبه مث أخربته
  .اسكت مش عماد اتصل يسأل عليك -
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  ."...بسأله على شجن قال"
  ."ماما"
ا عنها بكت اطعها حبدة كونه ال يريد أن يسمع وعندها رغمق

  !حبرقة، أيعلم أا ختشى إن سافر أال تراه مرة أخرى؟
 لكنه ما عاد ،تركته فشرد رغم أنفه يف حاهلا وقد أمله إيالمها

وق للسفر أو تا على االستمرار هنا ولو لساعة واحدة، هو يقادر
  .األحرى اهلروب

تى بشري، زيارة أسعدت مشرية لظنها أا رمبا وعلى غري املتوقع أ
  .ختفف عن ابنها

وأمام كوبني من الشاي مجعتهما غرفة عيسوي، وقد جلس بشري 
نتهى مث وضع أمامه اه مفردات القصة منذ بدايتها حىت يسرد علي

  : ق ا عيسوي مث قال تعقيبه، حدا املكتوبة خبط عارف منتظروراقاأل
  .جة من الورق دهأنا مش فاهم أي حا -
 أنا هشرحلك، عارف حلل شخصيتنا بعلم البوصلة، وحط -

ات معينة أو اختيارلفريوز خطة لتفريقنا، كان متأكد أننا هنختار 
ردود أفعال معينة بس يف نفس الوقت كان بيحاول يسبقنا خبطوة 

  ؟عشان خنتار اللي هو عايزه، فهمت
  ؟يه الدافع لكدهإ بصراحة ال، بس -
   .ف مش عار-

  :ب عيسوين وبعد ثواٍن عقَّاصمت االثن
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  طيب الراجل ده جاب فيديو بغدادي وفريوز منني؟ -
 برضو مش عارف، واللي مستغربله أكتر معقول يكون -

  .ا كدهبغدادي كان فعلً
  : ف حىت سأل عيسويمها تأفَّوكال

 على إجابةطيب تفتكر صبا ممكن تساعدنا، ممكن يكون عندها  -
  .أي سؤال من دول

ا وهو يتذكر ما آلت واستغرب بشري من نفسه حني ضحك هازئً
  : إليه صبا فرد

  .جنمة فيلم توتو اللول، معتقدتش -
مث تابع :  

 األربعة إحنا حمتاجينه دلوقيت جبد، حمتاجني إحنايه اللي إعارف 
  ... األربعة لوإحنا اللي عرفناه، نتجمع ونواجهه بكل

  "؟يهإيه إيه إ"
د قاطعه وهتفا وقوقف عيسوي ثائر :  

أنت متخيل إن أنا ممكن أحط إيدي يف إيد مسعود ألي سبب،  -
  .أنت أكيد بتهزر صح

  : وقف بشري قبالته وقد عقد ذراعيه أمام صدره وأجاب
زاي، إزاي، ونواجه عارف إأمال نرجع الشركة اللي بتقع دي  -

  .أنت متخيل إننا نقدر أنا وأنت لوحدنا
  ."أنا وأنت"
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  : ع تابساد الصمت للحظة مث
ومن قالك إين ناوي أواجه عارف، أو إين فارق معايا شركة  -

ها على عارف، أنا الفريوز، ما تولع الفريوز على فريوز ذات نفس
  .يه عشان أحلقها وال أدافع عنهاإكنت أخدت منها 

  : وخطا خطوة حنو بشري مث وضع يده فوق كتفه وأكمل
جدك، بتدور متزعلش مين يا بشري، أنت بتدور على براءة  -

على احلقيقة، لكن أنا خالص كلها عشر أيام وأسافر وأنسى الفريوز 
  ."بعت القضية"وقرفها، أنا مقدر إن عندك قضية بس أنا يا صاحيب 

واجته للخروج تبعه وراقب بشري على ما مسعه مجع األعقِّومل ي 
  .عيسوي وقد شعر بتأنيب ضمريه على حاله

   . طيب استىن بس-
 عيسوي عنه وقد اجته ناحية الباب، مث التفت له دفع بشري يد

  : يطالعه بضيق فأشاح عيسوي بوجهه فقال
ور على احلقيقة مش طول الشهور اللي عدت كنت حباول أد -

 بيقويل إن احلكاية أكرب من إحساسمنا عشان إبس عشان جدي، 
 عايز أقولك حاجة، أمشي وبغدادي، أنا ماشي بس، قبل ما إمساعيل

ا مش وف الناس اللي أنت خذلتهم زي ما أنت داميجرب مرة تش
 .شايف غري اللي خذلوك وبس، سالم يا صاحيب

***  



 
344

وا اجللوس بشكل يومي باملقهى ملتابعة واحد من أهم الربامج اعتاد
  ."ساعة مع عارف" :احلوارية وهو

وما إن انتهى تتر الربنامج وظهر الدكتور أبو العزم حىت حتولت 
ا ق الصمت على املكان ويتالشى متامطِبالشاشة، يكل الوجوه باجتاه 

  !عقل الفرد ليحل مكانه عقل مجعي، وما أدراك ما العقل اجلمعي
حالة ذوبان وانصهار ألفكارك أنت ومعتقداتك أنت، لقيمك 
أنت، بينما الكل من حولك يصدق ما يسمع، يهز رأسه بأرحيية 

  ؟ويستمتع، فهل ستشز أنت وتعترض
  ." ما تيجي تسمع بشريأستاذيا "

والنداء من صاحب املقهى فرض على العائد ملرتله التوقف، فكر 
أن نداءهم رمبا ألجل االطمئنان على جده، وما إن دخل حىت مههم 

  :أحدهم
  ."الدكتور عارف بيشتغل مع بشري يف نفس الشركة"

 هرول أحدهم ملنحه مقعدا جيلس عليه بينما نادى صاحب املقهى 
ري كوب ا لبشصبيه طالب"وعاد االلتفاف ملتابعة " اسحلب خمصوص

   :دكتور عارف الذي حتدث عن اختراعه ببالغ الصراحة دون تغطية
جهاز امسه توقيت جرينتش، يعمل على إحالل األفكار السلبية (

برأسك بأخرى إجيابية، يغري جمرى حياتك، يكسبك املال والشهرة 
  .)والنجومية، وقد حييل العجوز إىل صبية
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ارف وآه من االسم وصاحبه، عكفت فتاة جرينتش على نشر ع
 أشهر فرضت على اجلميع السخرية ةفيديوهات على مدار ثالث

والتقليل من جهازه، بل خسائر أدركها عارف حني زهد الناس 
ا فتح قناة تلفزيونية وإظهار طيبة مركزه فاستدرك األمر برمته مقرر

 برناجمه باان، وليس قلبه كونه سيساعد الناس ويشرح هلم عرب
  .برناجمه وحده، بل هي قناة شاملة كاملة

برامج دينية واستشارات أسرية وطريقة عمل األرز باملهلبية (
  .)واملتعة حصرية

   ."صبا"فإعالن افتتاح القناة كان للمتألقة 
وعى تغري احملطة، فأنت معانا بالتوقيت العاملي، اخليك معانا و"

  ."بتوقيت جرينتش
 التعليقات فور انتهاء احللقة بني إعجاب ورجاء، فلم ينتظر بدأت

ليسمع أكثر، رلَحا ملرتله خيتبئ منهم، حمله حسن فتمىن لو  مسرع
  .استطاع أن يستوقفه فهرول خلفه ونادى ولكنه مل يلتفت

ا، رآه صاحب شعر خبيبة أمله فجلس على أحد مقاعد املقهى زافر
 كانت زفرة جابةوعما يضايقه، واإلاملقهى فجواره يسأله عن حاله 

 ومطالعة بال أمل للشارع املؤدي ملرتل مها، فهم ا وحزناأخرى وضيقً
  : بمنها صاحب املقهى ما جيول خباطره فعقَّ

  .ميكن جدها يطلع قريب -
  . هو بشري قالكم حاجة-
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 ولكنه توقف حني أدرك أن طريقته قد كشفته شغٍفسأل ب
  : قهى وأكملفصمت وعندها ابتسم صاحب امل

طيب هو يعين اللي خلقها خملقش غريها، وبعدين ما أنت  -
  .كنت خاطب ولو مفيش نصيب شوف غريها

 كانت زفرة ثالثة دون تعقيب فرضت على صاحب جابةواإل
  : املقهى أن يفهم وعندها اقترب منه يهمس

طيب ما تروح للمركز بتاع اللي امسه عارف، ميكن يطلع  -
عند بشري، كالم يف سرك بيقولوا راجل عنده حل أو يتوسطلك 

  .واصل وفيه حاجة هللا، عمره ما حط دماغه يف موضوع إال واحتل
  . عارف أبو العزم-
 يف ه غري كده شغال مع بشري وعارفه يعين مساعدة مضمونة مي-

   ه؟املي
وعارف ا،ومل يبِد حسن أي اعتراض، ببساطة عاجز يريد حل 

  !ا يريده قد حيصل عليهإن كان م النقاش م فِل،ميلكه
***  

أن تنتصر على الباطل يف جولة فتظن أنك قد حققت انتصارك 
  .املطلق هلو الوهم األكرب

 وأدرك وأعرف، باحلياة ال مكاسب  بعقلكتلك الكلماتضع و
  دائمة وال خسائر مستمرة، إمنا هي جوالت حيددها أصحاب القضية
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فتكون  ،"اء سيلغث"أو ، رافتكون النتيجة نص ،"أقوياء بوعي"
حىت يأيت يوم ينتصر الشر بال رجعة حلق أو خري فتكون ،االنتيجة خزي 

  .اية الكون األبدية، الكون سينتهي يوم ينتهى اخلري
 بعد، لقد لذا ال تبكي أينت؛ ال تبكي ألن اجلوالت مل تنقِض"

 حد إدراك عارف أنه حباجة للمزيد من الدعاية ا، انتصرِت شيئًحققِت
   . الناس تنفض عنك وتركض إليههو، علَّوالل

زاي تعملي توقيت جرينتش مبكونات من جوه مطبخك إبالصور "
  ."وأنضف من اجلاهز بكتري

وعلى مدار ثالثة شهور كانت تلك امللعونة، كالصداع املزمن 
   .لعارف

  ؟من هي
ال يعرف ولو عرف لقتلها، ولن خيتلف مصريها عن مصري 

لعونة تقدم فيديوهات ساخرة دون ظهور ا، لكنها املبغدادي أبد
   .لوجهها، مستخدمة فقط أداءها الصويت

قررت   كيف يكون اإلمساك خبيوط اللعبة؟اوقد أدركت متام
بأسئلة  ،"الصدمة" به نفسه بداية منتعرية أسلوبه باستخدام أسلو

  : وعندها ما كان ألتراس أبو العزم ليسكت،تثبت أن اجلهاز ومهي
ات تعليقات مفادها الدفاع عن الرمز للعلوم بوستات تويت (

والتطور، ويا مرحى بدعاية سلبية لكنها بنهاية املطاف دعاية 
  استفادت منها لنشر صفحة أعدا على الفيس بوك وأمستها 
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  "؟القرد بيتنطط وال بطل تنطيط"
 كتابة منشورات ساخرة وعمل صور ساخرة ى ال تفعل شيء سو

يقوم بنشرها مع اللعن والسباب ألن وألتراس عارف أبو العزم 
   .رمزهم يهان

)ا ألتراس أبو العزم حلسن تعاونكم معاناشكر(.  
  "أغبيا"

قاهلا عارف وهو يسب ويلعن بدوره، هي ترمي الطعم وهم 
  .يركضون خلفه وحني أدركت التأثر حان دور اخلطوة الثانية

  ."التخويف"
  ....بيقولك
  ....بيقولوا

  ."لت ع اجلهاز وجاهلا سرطانبيقولوا يف ناس دخ"
  ."لزهامير كل اللي جربوه برة يف ناس منهم فقدت الذاكرةا"
  ."ا برة رفضوا يعملوا اجلهاز عشان يف قرد ماتصلًأ"

أال .. بوستات بوستات بوستات، تويتات تويتات تويتات، أال أونا
  .أال تري... دوي

  !؟أليس من حق أصحاب احلق أن يفتحوا املزاد
  ."التسفيه" :ةخريخلطوة األمث كانت ا
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 فيديو لدمية صغرية أرادت مصاصة فجلست على اجلهاز وجلبها 
وفيديو آخر لدمية عجوز ، مث فتحتها فكانت بالونة صغرية وانفجرت

  .دخلت جرينتش وخرجت منه باريب
  واآلن هل اكتفت؟

   . أينت تعايل شويف بسرعة-
دة وهو من وما إن وقفت أمام التلفاز حىت أدركت، قناة جدي

سيقوم بتمويلها، وإعالن عن قناته ومن قامت بأدائه ابنة الدكتور 
  !ا واجتهت للتمثيل والعمل معهبغدادي اليت ختلت عن حجا

  :وعادت لغرفتها دون كلمة فقط زفرة وشعور مرير مفاده
  "مفيش فايدة"

  . األزمةروتلك هي س
  . نفسنا قصري قوي، وبنيأس بسرعة-

ا حمقة، وانتابتها احلسرة، عقِّقالتها آالء ومل تب هي إلدراكها أ
ا، رمبا وفاتك كانت لك زالت حي وآه يا دكتور بغدادي لو أنك ما

  .رمحة
 ومع صباح اليوم التايل أتتها فكرة أو للدقة كانت رغبة بأن 

ها، هي حباجة إىل وجوده حىت لو بشكل ضمين حباجة أستاذتزور قرب 
  .دهاأن تستشعر أا ليست مبفر

 كان هو باألسفل ينظر لساعة يده ،جازاإوألن اليوم هو يوم 
وينتظر خروجها، تلميذة الدكتور بغدادي اليت كانت باستمرار معه 
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قبل وفاته، ويوم قابلها مبكتبه انتفضت ألجله، أيعقل أن كل ما مجعها 
  ؟ببغدادي كان فقط دراستها

كيد ستملك  السمعة، فبالتأئلو صدق عارف بأن هذا الرجل سي
رفاا ال ا أو أكثر على حقارته، ورمبا هي عشيقته، تصتلك الفتاة دليلً

جازا يف الغالب تقضيه باملكتبة، لكنها اليوم إتوحي بأا لعوب فيوم 
مل تفعل، ركبت سيارة أجرة وقد اختلفت وجهتها وهو تابعها حىت 
 وصلت للمقابر، وأمام قرب بغدادي أيوب قرأت الفاحتة ووقفت

   :تدعو، مث التفتت لترحل، فهتف بامسها ليستوقفها فتجمدت مبكاا
   آنسة أينت أنا بشري، اتقابلنا قبل كده يف مكتب دكتور بغدادي-

ا نظرت حوهلا فلم جتد أحدخافت ابدا أنه سيكمل حواره إال أ ،
من وجوده، بالتأكيد كان يراقبها، وعندها أيقنت أن عليها التصرف 

 وضربته يف وجهه حبقيبتها فسقط وسقطت حقيبتها فالتفتت عنوة
جبواره، فركضت هي مسرعة وأوقفت أول سيارة أجرة بطريقها حىت 
وصلت لبيتها فطلبت من حارس عقارها أن ينادي أختها لدفع 
حساب السائق، بدت شاحبة تنتفض من شدة خوفها، سعت آالء 

 وقد لتهدئتها مث جلبت هلا كوب ماء لتشرب، مث سردت ما كان
زاي إ يروح املقابر والصبح كده، أنِت حد: عنفتها آالء وبشدة

   .تتصريف بالتهور ده
وقبل الرد قاطعهم الطرق على باب مرتهلما، حيث البواب وقد 

  : امد يده حبقيبة أينت قائلً
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  .حد جاب الشنطة دي وبيقول بتاعة اآلنسة أينت -
 مث ،ياهاأخذا وأغلقت الباب واجتهت لغرفة أختها لتعطيها إ

  : بتعقَّ
  .على اهللا ميكونش أخد منها حاجة -

فرغت كل حمتوايتها فوق السرير لتتأكد أأسرعت بفتحها و
  : أنه هو من وضعها وقد كتب فيهاواضحاوعندها وجدت ورقة بدا 

 بكرة بعد ِكأنا حمتاج أتكلم معاِك ضروري، لو يناسبك هستنا"
  ."شغلك يف املكتبة اللي متعودة تروحي فيها

  بشري
***  

على مدار أربعة شهور كان يتابعهم، ردود أفعاهلم، تصرفام، ما 
   .آلت إليه حيام

  هل جنحت التجربة؟
  !؛ أوشكتجابةواإل

عارف قاب قوسني أو أدىن من كلمة النهاية، حبث عن العاديني 
وابتلعه " دعبس ونبيهة"عم باستخدام ووجد العاديني وأعد الطُّ

م تسري وفق املرسوم هلا، وها هي شركتهم العاديون، وها هي حيا
إال ، تسري وفق املرسوم هلا، وها هي عالقتهم تسري وفق خمططاته

  :سيتداركه بالتأكيد عارف استثناء بسيط
  ." بشريستاذفتاة جرينتش واأل"
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تلك اللعينة اليت حتاول اللعب معه، وذلك األخرق الذي يسعى 
ث وراء براءة جده طُعم البحِهلِهملعرفة احلقيقة ومل ي.  

مل " أبو العزم"لكن التجربة ستنجح رغم أنف اجلميع، فقط ألن 
خلق بعد من يوقفهي.  

  ."ن- -شـأأأأك"
صدح ا هيثم فتوسعت ابتسامة عارف وهو يراقب تطور ابنة 

 صارت جنمة النجمات، مث نظر لساعة يده ليدرك أن اليتبغدادي 
 وطلب رؤيته ففكر ون دقائق، فقد هاتفهضمسعود قد يصل يف غ

  ."توتو اللول"عارف بأن يأتيه إىل هنا حيث موقع تصوير فيلم 
رمبا ألنه يريد رؤية رد فعل مسعود ملا آلت له حياة صبا، 

  ."اللهم عافنا"والصدمة املرسومة على مالمح مسعود وهو يتمتم 
فرضت على عارف الضيق، قاهلا بشكل ارجتايل وقد تذكر بناته 

 جيتاح صدره رغم أن صبا ال ختصه، لكن مشهدها ودرة، شعر حبريق
احلميمي مع فريد وقد جتاورا بسرير واحد حد إثارة أي رجل فرض 
على دمائه أن تغلي، ملا ال يسحبها وخيرج ا من هنا  مث يفرض عليها 

  ؟كل هذامن ا ستر نفسها بدلً
  ."يا خسارة يا صبا"
  ."كااااااااااااااااااااات"

  : من حوله ليزيد من دهشته بينما هتف هيثممث تعاىل التصفيق 
  .يف املشهد اللي جاي" الشيخ"عايز كومبارس يعمل دور  -
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غيته يف رجل مسني وقصري وأمسر مث حبث يف احلاضرين حىت وجد ب
  .البشرة
  ."لبسهويل دقن وحواجب، وجالبية بيضا وهاتوه عندي"

  ويشرح مث نادى الرجل وعالاوعاد لفريد وصبا يتحدث إليهم
  : صوته ليكمل

ها تالتة من فتوات احلتة، صبا نازلة من عند فريد هيعاكس -
الواحد " "تبارك اخلالق فيما خلق"عايزك تلعبلها حواجبك وتقول 

بس تقوهلم " بيدخل بيته يقول أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث
  .بالفصحى

أومأ رأسه مث عاد لفريد ليكمل بقية املشهد ففريد سيغار ويضرب 
  :ا يهتف فيهمذعور" الشيخ"ات ومن مث سيقف أمامه الفتو
"ا فاهللا أكربإن كنت كبري".  

لعنة اهللا  ": هتقوهلا وتكررها وبعدين فريد يضربك واآلخر تقوله-
  ؟، متام"عليك

 :واملشهد كوميدي حد ضحك اجلميع إال مسعود الذي تساءل
  ؟ما الذي جيري هنا بالظبط

ن ناداه، وقد قررا أن ة مسؤال جتلت إجابته حني التفت لرؤي
ف، رغبة  ملركز السراب حيث موعد هام بانتظار عارمعايتوجها 

ده هنا فرحال ملكتب دكتور عارف، وجوافقت من شعر بالضيق من و
اليجمعهما فنجانني من القهوة وحديث مطول، بدا مسعود عصبي ،
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دخن أكثر من أربع سيجارات زفر بكل قوة مث أى حواره بكلمة 
  :بت أذن عارف حني مسعهاأطر

  ."خايف"
  .واخلوف وقود جل اخلطايا كما الشهوة

خايف أخسر اللي وصلتله، خايف أخسر شغلي، خايف من "
  ."رجوع فريوز، وخايف قوووي أخسر درة

لت بتشديد أقرب للرعب، حد ابتسامة واسعة ية قخريواجلملة األ
  : مألت وجه عارف وهو يعقب

  ؟للدرجة دي بتحبها -
ا من ا واهيحلب ضعف عاد مسعود يتكلم وقد ارتدى قناعوألن ا

  : القوة
دي مرايت يا دكتور عارف، أنا معنديش يف الدنيا غريها، طول  -

   .عمري كنت لوحدي، معنديش استعداد أخسرها
  : مث زاد قلقه وهو يكمل

عطيات لو حست إن ظرويف ساءت أكيد هترجع تزن عليها  -
 أرتكب جرمية بسببها، الناس مش على الطالق، وميكن املرة اجلاية

  .بتحترم الضعيف يا دكتور عارف وال الطيب وال املؤدب
ظل عارف يسمع وال تزال ابتسامته حاضرة حىت دعس مسعود 

  :ة وسأل بتوترخريسيجارته األ
  ؟ هتساعدين-
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   أكيد-
زاي إزاي أخلي فريوز حمتاجة يل ودرة إيه، إ طيب قويل أعمل -

   ؟ري ما أمها حتس للحظة إين ضعيفحتبين من تاين بس من غ
والرغبة بعينه كانت مثرية للشفقة، هو بلحظة استثنائية، قد يفعل 

  .أي شيء
  !"أي شيء"

  .والنصائح بسيطة، يف اخليانة يكمن احلل
  "اخليانة"

 استخدم كل الصالحيات اللي سابتهالك فريوز ضدها، فك -
وز حىت لو وديعة الشركة وانقل الفلوس حلسابك، ألوي دراع فري

  . ختلص منهاإنكوصلت 
ا لنفسه  الدوران حول اخلطأ مربراعتادوالوجل متكن من اخلائف، 

  ...أفعاله، أما اآلن فاخلطأ مباشر، سرقة لفريوز واضحة وصرحية أو
  ؟ ودرة-
  . ما أنا قولتلك اخليانة هي احلل املثايل-

ا األمر فتابع عارف بتأكيدهز رأسه نافي :  
حس أن بيتها هيتهد بتفوق يا مسعود، شوف الست ملا بت -

بنفسك أي صفحة من صفحات املشاكل ملا ست بتكتب أن جوزها 
ا زاي، الراجل داميإناس وأوهلم الستات بتكون ردودهم خاا، كل ال

  .معذور لو خان، وهي اللي دفعتك لكده
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  ... أيوة بس-
  وأبسط نصيحة هتنفذها أا تم بنفسها وبيك عشان حتافظ-

عليك، درة حمتاجة لصدمة تفوقها، اصدمها، ومفيش أسهل من أنك 
  .جتيب ست وتقضي معاها ليلة وهي تعرف

  "؟زنا "
  ."يه األوفر ده، وبعدين ما هي السببإ"

واحلرية كانت سيدة املوقف، فكلمات عارف تتلقف عقله، خياله 
  .شرد يف درة وهي تسعى للتودد، ختشى الطالق

  ."ختشى الطالق"
 ضمريه وكأنه يفيقه، كيف هلا أن ختشاه وقد طلبته بل أعادها

  ؟ولعنت حلظة عودا
   :وهاتف عارف قطعه من شروده حني عال بالرنني، فكان رده

  ."دقيقة واحدة وهكون معاك"
مجلة فرضت على مسعود أن يستأذن لريحل، وعندها عاد عارف 

  : ملكاملته وسأل
  ؟وصلت لفني -
تنيت ملا اتأكدت أنه مشي وطلعت  هيقابل أينت بكرة، أنا اس-

ورا البواب وحلقته قبل ما يدي الشنطة ألينت، خد مين فلوس ابن 
   .اللذينة عشان أفتحها وقدهم مرتني عشان ميجيبش سرية

  ؟ ولقيت حاجة مهمة-
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 لقيت حاجة أستاهل عليها مكافأة، لقيت اللي كنت بتدور -
  .عليه

  . مش فاهم-
 بيرتل الفيديوهات اللي بتتريق  مش كنت عايز تعرف مني اللي-

على جهازك يا دكتور، أنا يف شنطة أينت لقيت الدليل اللي يأكد أا 
  .اللي ورا الفيديوهات دي

***  
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)17(  

 هو اآلن على مشارف أقسى اختبار حبياته، أقارب للتوسط، 
يفعل،  لن يستطيع أن تين هي باألبناء ألا تدرك أنهعمته تريد أن تع

وزوجة تنجح بالفعل بعدما ابتعدت، حد الشهرة بامليديا ومواقع 
  يجتماعالتواصل اال

  ."شيخة رنا"
أو دعك من تلك التسمية القدمية وأتنا باجلديد؛ إذا لنقل الداعية 

 إلثبات كم كان عبد ، واللوك اجلديد كاٍف"رنا أمني"اإلسالمية 
طاللة راقية وقد ، فها هي زوجته تطل بإ"امفتري"الشكور شخص 
وقد استبدلت مالبس احملجبات العادية " ا مانوع"استطال حجاا 
  ."وارد تركيا"، بعبايات أكثر أناقة

ووفق الرؤية ملا آلت إليه أوضاع كليهما، قرر من حوهلما حتليل 
تبدو هكذا ألن األمر، لو عبد الشكور رجل صاحل ما كانت األمور س

         ."ربنا نصفها"رنا 
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ن باملطبخ يقشر البطاطس من أجل قليها بينما كرتي تالعب كا
  :تيم حني صدح صوت كرتي فجأة تاف

  ."ماما يف التلفزيون "
ا أمرها وهرول ليشاهدهاوال يدري ملا ترك البطاطس متناسي:  

  : ومعانا اتصال تليفوين ونقول آلو-
 ؟ مساء اخلري، أكلم الشيخة رنا لو مسحيت-
  . يا قمرا اتفضلي طبعآه -

قولك كل أا وعايزة جد حضرتك  شيخة رنا أنا جبد حبب-
 .عباياتك وهم ومش ممكنة

-ا يا قمر، قويل سؤالك جزاِك اهللا خري. 
أنا لألسف حصل بيين وبني ...... بصي هو أنا حمرجة بس هسأل-

 ...عي موقف كده، ومش عارفة يعينالبوي فريند بتا
 . قويل متتحرجيش-
 .ين كانت بوسة كده، بوسة واهللا مش أكتر هو احلقيقة يع-
  . وبعدين كملي-

رنا من املتصلة سوى ا بينما مل يأِتا عنه ابتسم هازئًورغم 
  : الصمت وعندها مل متلك إال أن تسأل هي

 ك وال عابرة؟طيب قوليلي هي كانت بتملُّ -
 .سوري حضرتك، ك كانت بتملُّ-
 . طيب حوط خصرك بذراعيه وال ملحقش-
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 .حضرتك، سوري  ال حوط-
 ؟يه، يعين كاتب كتابإ اللي حصل ده بناًء على أخريؤال  طيب س-

 ...وز يتعرف على بابا أو بيحاول حىت عا؟ قاري فاحتة؟خاطب
 ال هو جمرد بوي فريند عادي، حىت عالقته خبطييب تعترب سطحية -

اجد 
 ؟ أنِت خمطوبة يا قمر-
 .سوري حضرتك، آه -
 ؟يه بالظبطإ، طيب السؤال سوري لييه ده أنا الإ سوري  ال-
 كنا يف ار رمضان، فأنا مش عارفة هل أنا كده إحنا هو دلوقيت -

 .فطرت وال ال وسوري على كل حال
  "اممممممممممم"

 لوضوح  والتمتمة من املذيعة مع انتظار الرد الذي مل يأِت
  :الصدمة على مالمح الداعية فرضت عليها التعقيب

   .فاصل ولنا عودة -

على رائحة دخان البطاطس هرول للمطبخ ليدرك أنه حرقها، و
 وفتح النوافذ مث هوى بعدها ألقرب ،فجمعها وألقى ا يف القمامة

مقعد يطالع كرتى وتيم وطيف فشل يالحقه كلما سعى أن يكون 
  .ااألفضل على األقل من أجلهم

  ؟أيعين هذا أن عارف على صواب
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ها وضعت كرتي قبلة دفن وجهه يف كفيه وتنهد حبسرة وعند
  : على خده ومهست

  ؟ممكن ناكل أي حاجة تانية -
نظر هلا وقد جاهوجهه االبتسام وسألد  :  

  ؟حتيب تروحي تعيشي مع ماما يا كرتي -
  .ا فهو أول من يعرف أنه جيتهد فقط ألجلهم،ومنى نفسه رفضها

  ؟ أنت مش عايزنا-
  :قالتها حزينة فأجاا

-ا بس أبد...  
يم ضمة طويلة سيستمد منها قوته نها واحتضن تومل يكمل احتض

  : يقف ويكمل ما بدأه، مسح على شعرمها حبنان مث سألل
  .نأكل بيض وجبنة -

  : ابتسمت وقالت
  .ماشي وأنا هساعدك -

وفعلت؛ اجتهوا للمطبخ، جهز العشاء وتناولوه، مث ساعدته كرتي 
ان ري الصغ الثالثة يف سريره، ناممن أجل تغيري حفاض تيم مث جتاور

  .هينبينما جاىف النوم عي
 بعد كل تلك اهل من املمكن أن تأيت إليه نادمة على فراقهم"

  ؟األضواء والنجاح واملال
  ."رمبا"
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ه اشتياقما، وقد تشتاق له بقدر أطفاهل لترى شتياقيغلبها اال
لوجودها، لو عادت لن يساحمها بسهولة، سيعنفها كي تتعلم الدرس، 

من باب التأديب، ال لن يصفعها هو فقط ورمبا يصفعها أو يسبها 
سيزجرها كي تتعلم مث حيتويها بصدره، وخيربها أنه متفهم أا مل تكن 

  .تقصد أو تتعمد كسر قلبه
اقتطعه من شروده دق جرس الباب فاجته لفتحه وحني ظهرت 

ر مبكانهتسم:  
  ؟"رنا"
 "؟ممكن أدخل"

عل وحاول هل يعقل أا قد تعلمت الدرس بكل تلك السرعة، س
ا كي يسمح هلا بالدخول، طالعت أن يعدل من هيئته وهو يبتعد قليلً

الفوضى من حوهلا بامشئزاز وقد أكد هلا حال الشقة أن عبد الشكور 
يار وقريبا خبطئه وجناحها، ا سيعود هلا معترفًاقترب من عتبات اال

انتظر جلوسها لكنها مل تفعل، فتحت حقيبتها وأخرجت منها رزمة 
 أا ليست مببلغ قليل، وضعتها على الطاولة أمامه مث واضحالية بدا ما

  : سألت دوء
  ؟الوالد كويسني -

  : نظر للمال مث هلا مث رد
  .ه، متامآ -

  : أمسكت باملال ووضعته بيده مث قالت
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خلي دول معاك، دي فلوس كتري، هات للوالد كل اللي  -
  .لبها ميننفسهم فيه، وأي فلوس حتتاجوها متترددش تعاىل واط

ومل تكمل كالمها، أجلمتها نظرة عينه اليت عجزت عن تفسريها، 
بينهما، هو ال يدري هو عاجز أو ه بداخله، مثة شيء ما انكسر لتو

عن التحديد، عاجز حد الرمش بعينه وكأنه يريد التأكد أنه مستيقظ 
  .ومل يغط يف النوم جبوار أوالده

 واتعاملت برقي عشان  انفصلنا، ياما ناس اتطلقتإنناانسى "
  ."بينهم أوالد

  ."برة"
قاهلا وقد دفعها واجته ليفتح باب شقته مث جذا من ذراعها 

  : وأخرجها وهو يعيدها
  .اطلعي برة، برة -

  : مث ألقى باملال يف وجهها وهو يؤكد حبدة
  ؟مش عايز أشوف وشك تاين، فامهة -

  : صفع الباب بوجهها وقد اخترقت أذنه متتمتها
  . عمرك غيب يا عبد الشكورهتفضل طول -

وصفعة أخرى هوت ولكن لكيانه كله، قلبه عقله ونفسه، هي لن 
ا كما فعلت صباتستفيق بل ستتمادى حد الغرق، متام.  

  !ا جتلت صورة عارف يف األفق، عارفوعنده
 ."بد أن يدفع الثمن عارف ال"
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*** 
  املتجهم هي ال تعرف سببه، صفف شعرها كعادة كل يومالوجهذلك 

دها، جهز حقيبتها وحقيبة لكن بدون كلمة مزاح واحدة كما عو
، كانت "صباح اخلري"أخوها مث توجه ما للحضانة حىت دون كلمة 

ا مؤخرر انفصال ا، منذ علمت بأمأينت بانتظارهم عند الباب كعاد
ها االهتمام، بداخلها خوف من أن تنطفئ اوالديها وهي توليها وأخ

ال حياة أبويها، ومالحظة أخرى استشفتها عن كرتي على إثر ما ط
  .ها الصغري ولفتت والده هلايأخ

  ."منطٍو ومتأخر بالكالم"
  .وكأن هذا ما كان ينقصه

  ."صباح اخلري"
قالتها أينت وقد فتحت ذراعيها للصغريين لتستقبلهما، دخل تيم 
ولكن كرتي عادت لوالدها، احتضنته ومنحته قبلة على خده مث 

  .وعى تتأخرا فل يا شيكو، صباحك: عقبت
 بينما أومأ هو ،وطريقتها فرضت عليه وعلى أينت أن يضحكا

  : رأسه باإلجياب ورد
  .حاضر -

وكعادة كل يوم سأل عن أحواهلما وبعد إجابتها التفت لريحل 
" بشري"كادت تستوقفه وبداخلها تريد أن تسأله بشكل مباشر عن 

اجعت بآخر حلظة، خطيب بنت دكتور بغدادي السابق إال أا تر
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فبالتأكيد هي لن متلك تفسري الستفسارها عن زميله، ولو أرادت 
 يعمل ا عارف اليتالتأكد من كون بشري يعمل بذات الشركة 

فاألمر ليس بالصعب عليها، وألول مرة تستشعر أن عقلها يساعدها 
كونه يسترجع هلا عدة صور على رأسها طيف شاب يراقبها، 

  بة باملواصالت، املكت
ا هو بشري؟هل حق  

ا آخر؟أم من املمكن أن يكون شخص  
ولو هو حق؟اا بشري فلماذا، ولو غريه فلماذا أيض  

اليت حتدث عنها عارف " فتاة جرينتش"هل عليها أن تقلق كوا 
مرة بإحدى حلقاته وهو يسيء إليها كوا حتاول تشويه صورته، هي 

ذا ستنفض عنها كل األفكار ا أن باستطاعته فعل شيء، لال تظن أبد
 ولن تثق بشخص هي ببساطة ال ،، لن تقابل بشريخريوقرارها األ

  .تعرفه
***  

عاد لسيارته فأتاه اتصال من أحد املقاولني الذين مت التعاقد معهم 
يء ملوقع البناء للضرورةمطالبا إياه با.   

فاضطر لتغيري وجهته وما إن وصل ونظر للمكان حىت أدرك مدى 
لفوضى اليت وصلت إليه، قابله املقاول وقد بدأ حيكي عن املهازل ا

املكاناليت تعم .  
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مون بتتسرق، حديد بيتسرق، وأي غش هيحصل يف املباين "
هتبقى خسارة كبرية، العمال بطلوا يشتغلوا، حمدش بقى يف دماغه، 
نكلم بامشهندس مسعود يقول مش فاضي، نكلم بامشهندس عيسوي 

 كلمنا حضرتك، الوضع لو فضل كده هتحصل اأخريمريدش، و
كارثة، الزم حد يبقى على إيد العمال يا بيه، الناس حطت شقى 

  ."عمرها يف العمارات
  ."أنا هتصرف"

ا عليهم أال قاهلا عبد الشكور وقد رحل والغيظ يتلقفه، هل حق
ة على ستفاقيبالوا حىت النهاية، أم على أحدهم أن يستفيق ويفرض اال

   ؟اجلميع
وصل الشركة مث اجته صوب مكتب مسعود، دفع الباب ودخل 

  : ا بكل حدةيزعق سائلً
  ؟يه هنا بالظبطإممكن أعرف أنت بقيت بتعمل 

والطريقة اهلمجية فرضت على مسعود ضرب املكتب بيده 
  ..واهلتاف يف عبد الشكور كونه دخل عنوة دون استئذان

ليخرجه من لكن عبد الشكور مل يدعه يكمل، جذبه من قميصه 
  : امقعده وهو يدفعه ناحيته زاعقً

خربتها يا مسعود، خربتها ملا حسيت إن فريوز راجعة، خايف  -
يه أكتر إيف من تضييع األمانة، ناوي تعمل على املنصب ومش خا

   ؟من كده
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فَدعا هازئًه مسعود بقوة حد سقوطه على أحد املقاعد وقد رد :  
 أساسده على !  الشكور؟مني اللي بيتكلم عن األمانة، عبد -

أنك مكنتش بتتجسس علينا وتنقل أخبارنا لعارف وال أنت فاكرين 
  ؟مش عارف

أراد أن يقلب الطاولة، فجذب عبد الشكور من قميصه وأكمل 
  من تفوقه وترقيته،نزعيقه، وهو يكيل التهم له وللبقية كوم يغارو

صرف فرض  مث دفعة مث سبة، ت،والرد من عبد الشكور كان لكمتني
على مسعود أن يعتدل لريد الضربات وكالمها كان يدفع اآلخر حد 
خروجهم من مكتب مسعود إىل الرواق املؤدي ملكاتبهم، حالة فوضى 

فرضت على عم مدبويل أن يضرب كفن ما عاد ا بينما االثن،ا بكف
أي منهما يستشعر الزمان أو املكان، حىت أكهما شجارمها فسقطا 

م قدم عارف توقفاا وأماأرض.  
  "!معقول، ده أنتم كده ممكن تقتلوا بعض"

 لٍّقاهلا بشماتة فرضت على عبد الشكور الوقوف ومطالعته بِغ
  : وقد قرر أن يهتف فيه

   .اطلع أنت منها وهي تعمر -
  ."لية اجلديدة دي يا عبد الشكوريحلوة التمث"

والتعقيب كان من بشري الذي وقف على مقربة منهم يتابع 
  ؟ا، من املصطنع هذه املرة وِلمرمها هازئًشجا

  : واستهزاؤه فرض على عبد الشكور أن يزعق فيه
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أنا لو مبثل لدرجة إين أخسر كل اللي خسرته، يبقى أنت  -
 .أعمى النظر يا بشري

والتعقيب عقالين لكن من يضمن، رمبا كل ما مضى كان خدعة، 
الشكور فكرة أطلت على عقل بشري ففرضت عليه أن ينظر لعبد 

  باحتقار
نظرة احتقار تلقاها عبد الشكور يف كرامته ففرضت عليه أن 

  : يدفع بشري  يف صدره من فرط غيظه
  . أنا مش عدوكافهميا أخي  -
 ومني يضمن، تفتكر أنا ممكن أثق فيك بعد كل اللي عملته، أو -

  ؟أثق يف مسعود
  "؟وليه أنت اللي مفروض تكون مصدر ثقتهم يا بشري"

 هذا -  ما عندك  آِت-، نظرة خبيثة مفادها لت بتحدٍّيقواجلملة 
  .إن كنت متلك حجة

وللحظة استشعر بشري أن عارف يريد استفزازه واملواجهة، يريد 
 استخدم عقلك -أن يعرف خبايا بشري، دقيقة تفكُّر وإقرار من نفسه 

  . غموضك اآلن بات مصدر قوة-
  ."واضح إن معندكش حاجة تقوهلا"

تابفأجابه بشري عارفع  :  
  .يوةأ جابة يرحيك يا دكتور عارف، فاإللو ده -
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ا لوجه، والوقوف يف وجه الشيطان صعب أمامه وجهوقف مث 
  : لكنه ليس باملستحيل، وعندها أردف حبسم

  ؟ومني قالك أن ثقتهم فيا تفرق معايا -
يد واحدة، صف واحد حلد ما إ ليه مش كان نفسك تبقوا -

  .فريوز ترجع
 كنا حمتاجني كل اللي حصل، عشان نتمايز إنناقولش  وليه مت-

ويبان معدنا األصلي، مش ده كالمك عنهم، مسعود انتهازي وعبد 
  .الشكور خاين وعيسوي مبيهموش إال نفسه

 من أغراضه لريحل يواجلملة استوقفت عيسوي الذي مجع ما بق
  .دون رجعة

ري أم  هل يرد على ما قاله بش:طالعهم وعلى وجهه قسمات تردد
  يصمت؟

  .صمت امتد لدقائق تطالع فيها كل العيون بعضها البعض
ن اخلائن؟م  

ن األمني؟وم  
ن الكاذب؟م  
ن الصادق؟م  
  ."ربنا يرجعك بالسالمة يا ست فريوز"

 فريوز هربت وسابتنا ملسعود وعارف يا عم مدبويل، خافت -
  .على نفسها من الفضايح وهربت
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فهم أن بشري بالتأكيد أخربه، والرد من املتهور أدركه عارف ف
  : ودون انتظار تعقيب من أحدهم أردف

فريوز مش راجعة، وال شركة الفريوز هترجع، أنا ماشي ولو  -
عايزين رأيي أنتم كمان امشوا، سيبوها ملسعود مش هو عايز املنصب 

  .خلوه حيكمها خرابة
  . عايزنا ملا نشوف املركب بتغرق نكون أول من ينط منها-
  .حسن ما تغرق وتغرقنا مش أ-

  .وتبادال النظر للحظة
  . بشريvsعيسوي 

  . وأنت كده فرقت ايه عنهم-
  .تساوى بيهمأ حد يا بشري عشان تش أنا مأذ-
  . وهروبك مش أذى-
 مش كل القضايا تستاهل البطولة، القضية دي خسرانة، -

  .فبالش تضيع وقتك
  ."يةوليه متكونش تصرفاتكم قدامنا دلوقيت هي اللي متثل"

واهلتاف كان من عبد الشكور بينما مسعود قرر أن يعقب بدوره 
  :  مث هتف ثالث،انت اثن،صفقةفصفق، 

ال برافو، هايل قوي دور البطولة املزيف ده، دلوقيت مسعود  -
بقى احليطة املايلة اللي عايزين تشيلوها خيبتكم، دلوقيت شركة 

   .الفريوز بقت خرابة يا سي عيسوي
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  ."أنا ماشي"
  :ا عيسوي والتفت لريحل فهتف مسعودقاهل
  . يف داهية-
  ."واطي يا مسعود والرد عليك مفيش منه فايدة"
  ."وأنت مش زيه"

  : والسؤال من بشري والصدمة متثلت يف رده
  .أنا، أنا يا بشري -
 اللي فتحلك بيته إمساعيليوة أنت، هو ده رد اجلميل للحاج أ -

للراجل اللي راح معاك عشان يوم ما اختانقت مع مامتك، رد اجلميل 
 احتاجلك قبل شركة خيطبلك واعتربك زيي، يوم ما الراجل ده

  .يه عشان تساعدهإالفريوز عملت 
  . قولتلك مش قضييت يا أخي أنت ايه مش بتفهم-
 ال بفهم، بفهم لدرجة أن معادن الناس مش بتبان غري ملا -

   .حنتاجهم
من صفق حبرارة ف، وهو ة كانت من نصيب عارخريوالنظرة األ

  :  بتأكيدمث قال
مربوك عليك وقوع شركة الفريوز يا دكتور، خطتك اللي  -

رمستها جنحت، ميكن أنا معرفش هدفك، بس مش هنكر، أن اجلول 
  .حلو وملعوب باحترافية

  ."أنت كسبت يا دكتور"
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ة لرفقاء ما عاد جيمعهم إال أخرينظرة قاهلا بشري مث طالعهم، 
 .ل من سريحلالفرقة، والقرار هو أو

***  
كلهم غادروا وبداخل كل واحد منهم غصة ملا آل إليه املشهد، 

، وهو يفند بعقله، للنصر مذاق من يذوقه عيناهوبطريق عودته دمعت 
  .قد يركن له حد التبلد دون حركة، ومن هنا تأيت هزميته

 لكن أتراها ،ه إعياؤواضحافكر فيها مسعود وقد عاد ملرتله، بدا 
  ؟تبايل

يناديها لن يتوسلها ليستند عليها طاملا ما عادت تعبأ، ارمتى لن 
جبسده على األريكة بغرفة مكتبه يتأوه، فاجتهت هي مسرعة لتحضري 

   .الطعام لتتفادى زعيقه، وما إن وضعته حىت نادت
ا بغرفة النوم وقد لكنه مل حيرك ساكنا، عادت تستأنف إطعام بنا

لة الطعام لكنه مل يفعل، شعرت انتظرت أن تسمع صوته يتوجه لطاو
ه أو أوراقأنه يتعمد االنتظار حىت يربد الطعام فيزعق، أو انشغل يف 

رمبا غفا ولو تركته فبالتأكيد سيزعق، كل اخليارات بنهايتها سيزعق 
  .ا آخر ليفعلهفهو ما عاد ميلك فعلً

كررت نداءها مث زفرت الضطرارها للتوجه إليه، وقفت عند 
ا على األريكة يضع ساعده األمين مسه، كان متمددالباب وهتفت با

فوق وجهه، خطت حىت باتت على مقربة، وعندما رأته شهقت 
بفزع، وانزعاجها فرض عليه أن يقف فجأة حماوال إظهار أنه على ما 
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يرام، حركة فجائية زادت من أمل أحد ضلوعه، لكنه القوي الذي 
سؤاله وهى تشري جيب أن يراه اجلميع دوما بكامل قوته، قررت 

  : بيدها
  ...وشك وهدومك، قصدي -

  : وقطع هو كالمها بتأكيد
  .أنا كويس -

وتركها متوجها لغرفة النوم ليبدل مالبسه، طالع جسده باملرآة 
فوجد كدمة زرقاء تتوسطت صدره، تأوه مث صمت حني وجدها قد 
أتت خلفه، تطلع لوجهه فأدرك ملا شهقت، جرح جبوار شفتيه وبقايا 

  . وآثار جرح جببينهىلت من أنفه، كدمة قوية بعينه اليسردماء سا
  ؟هل ستسأل عن السبب

لكنها مل تفعل تركت الغرفة دون كلمة مث عادت وقد جلبت طبق 
به ثلج وشاش وقطن، كان قد متدد على السرير حني وجدها قد 
جاورته لتمسح جروحه، فقرر إقرار أنه سليم بزعقة وأدا ملسة يدها 

 فوضعت خلف رأسه وسادة كي يرتاح لتباشر عملها، جلبينه، صمت
  : وعندها قال بإعياء

  .مش عايز منك شفقة يا درة -
نظرت بعتاب مث أكملت ما تفعل دون أن تعقب، وكاد يعيد 
مجلته أو رمبا أخرى إال أن ملسة يدها جبوار شفتيه فرضت عليه أن 

ايصمت، بل بدا بعد دقائق أنه يطالعها مستمتع.  
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  .)مهتمة وتعبأ ألملهزالت  ام(
غادرت الغرفة وعادت وبيدها كوب ماء وقرص مسكن، تناوله 

  : منها مث دثرته وسألت
  ؟تنام وال أجبلك األكل -
  . مش عايز أكل بس ممكن تفضلي جنيب-
  . البنات هيزعجوك-
-ا ال أبد.  

ملاذا، لكنه يكره حلظات م وجهه ومل تدِرقاهلا وساد الصمت وجته 
تبادال النظرات، .  فيه وحدتهاعتاد بفشل سفره وماٍضعجزه، تذكره 

  ؟هل حنن بصدد عتاب
م وجهها وهي تناوله عال رنني اهلاتف وكان الدكتور عارف، جته

   .له وما إن أمسكه ورد حىت أدرك أن عليه اخلروج ومقابلته
  ."أنت هترتل عشان تقابل الراجل ده"

  : سألته درة بأسى فأجاا وهو يبدل مالبسه
  .الزم أنزل -

  : وقبل خروجه استوقفته هي بالنداء
  .تكلم معاكأمسعود أنا حمتاجة  -

  : بوقف والتفت وعقَّ
  .ملا أرجع يا درة -
   . ال دلوقيت-



 
375

قالتها حبسم فرض عليه االستغراب، هي ظنته ضعيف فقررت أن 
تعود لطلب الطالق، بينما ما استشعرته هي أن الكيل فاض، كل ما 

 تظن أا غري عابئة لكن ما اتضح هلا اآلن مضى من جفاء جعلها
  .عكس ما ظنته

مىت هتفضل مكمل وبتدوس من غري إ حلد ؟يهإخرة الطريق ده آو"
  ."ما تفرمل، من غري ما تشوف اللي ممكن ختسره، أنا تعبت

 الباكي ان هذه مرة اختلفت، فصوإف بكاءها اعتادورغم أنه 
  : كان أشد عليه من ألف طعنة وهي تكمل

نا كنت خايفة تسافر عشان مكنتش عايزاك تبعد، لكن أ -
  .دلوقيت أنت جنيب وخالص بعدنا

متىن لو استطاع أن يزعق لتصمت لكنه مل جيرؤ، قرر أن يظهر 
لَجه جتاه دموعهاد،ا لكنه تردد وبعد فراغ صربه أجا :  

أنِت ليه مش عايزة تفهمي، مسعود القدمي مش هريجع يا درة،  -
  .اللي الكل كان بيبيع ويشترى فيه خالص انتهىمسعود الضعيف 

  ."يعين مفيش فايدة، مفيش فايدة"
 سوأ واأل،وهذه املرة هي من زعقت من فرط يأس يكاد حيطمها

  : أنه قرر أال جييبها والتفت ليخرج فقالت حبدة
وعى تندم، اطيب سجل اللحظة دي كويس، وابقى افتكرها و -

   .أنا صبورة بس مش قليلة احليلة
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ي ليست حباجة لتؤكد هو يدرك ويعرف لكنه يكابر لظنه أا وه
  .مهما حدث ستظل معه

***  
  ؟هل باتت التجربة على احملك

مل يتأكد بعد، لكنه يتابعهم منذ رحيلهم من الشركة واألمور قد 
م لدائرته أو توشك أن خترج عن سيطرته لكنه دوما قادر على إعاد
ركة واجته للمكتبة لينتظر أينت هذا ظنه، فبشري خرج يومها من الش

، ا لن جيتمعا، رمبا هذا جيد لكن ال ضمانة من أمولكنها مل تأِت
وألنه قرر معرفة أخبارها من البواب هاتفه وعندها أخربه بأنه أتى 
ألينت ولكنها رفضت مقابلته،وهذا يعين أن بشري على عتبات إحباط 

  . ن تساعده ل؛أينت قالتها له صرحية وواضحةفمن كل جهة، 
أما عبد الشكور فهناك قنبلة بانتظاره اقتربت أو أوشكت أن 

  تنفجر بوجهه، وبتأكيد سينكسر بعدها لألبد
لكن األزمة أو الصدمة متثلت مبسعود، يوم أتى إليه بأحد املالهي 

   :الليلية كما اختار هو وحدد، وأمام بائعات اهلوى كانت تعقيبه
  ."شايف الستات مش تقويل درة"
  :ا دفة احلوارلًحوفر بشدة مث سأل جبدية مز
  ؟ حضرتك كنت عايزين ليه -

بدأت طريقته تفرض القلق على عارف، ما الذي أصابه، هل 
  : بدوره ستنفلت زمامه



 
377

  ؟تفتكر هقولك تيجي ليه -
  : مث أشار حوله وقال

نقي الست اللي تعجبك، وبكده ابقى ساعدتك يف موضوع  -
نت اللي هتعمله بنفسك، أنا درة، ويفضل موضوع فريوز وده أ

  .اتكلمت مع حمامي أعرفه ولقيت خمرج لو فريوز رجعت هايل
أشار لفتاة كي تتوسطهما وقد ابتسمت ملسعود فغضب وأشاح 

  : بوجهه فأشار هلا لتتركهما وهتف
   .معقول خايف من مراتك -

  : حبسم أجابه
مش هقدر أخون درة، وعندي أسبايب، وبالنسبة ملوضوع  -

  .قد ممكن نتكلم فيه وقت تاينالشركة أعت
ومنذ ذلك اليوم ربال رجعةلَح .  

ة، خريوآخرهم عيسوي، فاهلارب تراجع وكان قراره باللحظة األ
لن يسافر، وباليوم التايل كانت يده فوق كتف بشري الذي كان 

ا كما عادته بسطح مرتله، ليتسمر عندما جيده أمامهجالس.  
د تنهيدة راحة من بشري للت ساد الصمت وقد تبادال النظر وبع

  : ب عيسويأساريره، احتضنه بقوة فعقَّ
  .مش هقدر أقول غري منك هللا، صحيت ضمريي، اهللا يساحمك -

ا عنه ضحك وردرغم :  
  .أنا مش مصدق أنك رجعت -
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  ؟ وال أنا واهللا، املهم دلوقيت هنعمل ايه يا حضرة املناضل-
  . طاملا مع بعض ده كفاية-
  "؟مسافرش"
  "ال"

 لغيظه وهو سوالدفع بإحدى املزهريات لتهشيمها كان املنف
  : يتمتم
   .ماشي -

اد بدا توعشيء حىت لو كانت ضرباته  بعده اضطراره ألي واضح
  ."حتت احلزام"التالية 

***  
 هنا ومن الفكرة، كتمالا حد تعينه قد يعرفها من قوة للترابط

  .نصرته تأيت
 عرفوها، معلومة للك ليسجال ،اوقلم ورقة البداية كانت
 والنتائج عارف فعله ما وبني املمكنة، السيناريوهات لكل واستقراء

 وهو بشري سأله سؤال يف تكمن يرجوا اليت اخلطوة باتت املترتبة
  .غرفته يف يدور
  ) ؟العزم أبو عارف ملعمل ندخل زايإ(
  )؟جرينتش لتوقيت ندخل زايإ(

   :يسأله وهو عيسوي وجه على االستغراب وبدا
   .اجلهاز على تقعد عايز -
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 معمله ندخل زايإ بس لوجه، اوجه أشوفه عايز حدق، يا ال -
  ؟ عارف بتليفون متوصلة الفيال يف بتحصل هفوة وكل نةؤمم والفيال
فَزنظر مث املتجهم لوجهه يتطلع ظل عيسوي بينما وجلس ر 

  : عقب دقيقة وبعد بشري كتبها اليت وراقلأل
   .تليفونه نسرق -
   !ناصح يا داخلني إحناو هتصورنا الكامريات ما طيب -
 دخلنا لو وحىت وأجهزته معمله مأمن الراجل أكيد هو ما طيب -

  .حلاجة نوصل هنعرف وال
 كوب بشري بحس البعض، بعضهما قبالة جلسا بضيق، زفرا
 النظر، وتبادال بلنب الشاي كوب عيسوي سحب بالنعناع، الشاي
  ؟الرجل هذا عامل ختراقا من نسيتمكنا كيف
  .)النت وصلة بتاع محاصة الواد(

 عيسوي على فرض مما غيتهب وجد وكأنه سعادته ببالغ بشري قاهلا
  : اهازئً يرد أن

  .األكشن يف آخرنا ده هو حبماصة، عارف فيال هنقتحم -
   ؟يساعدنا تاين حد عندك -

 ابتسامة عيسوي شفيت على انزوت حني نعم بدت جابةواإل
  : بامسه مههم وقد ارانتص

 .عماد -
***  
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وللغدر صفعة من يناهلا قد توجعه حد اتضاح الرؤية، ومن هنا 
  .تهاستفاقتأيت 
  ."ستتزوج"

ي حد الثرثرة حول قصة جتماعوالقصة مثرية ملواقع الفراغ اال
رومانسية، وكجوعى ظنوا برغيف خبز فاسد الشبع كانت مشاركة 

يش توهجت صورة مت املنشورات على أشدها، ويف خضم التشو
  .ان ملعاا خاطفًوالسعي ليك

عن نظرة عينه وهو بيبصلها بكل حب وأمان، مقالش مطلقة، "
مقالش كسر، ال عززها وحبها من قلبه، وقرر يعوضها عن كل اللي 

هيثم مدكور مربوك من كل قليب، عن أمجل داعية / فاا، رنا أمني 
  ."وأحسن خمرج ربنا يسعدكم ويوفقكم

 إنه ذات،  تويتات، تويتات،تويتات،  بوستات، بوستات،بوستات
  ."زادامل"

اوالزوج السابق ال ميلك وقتن يراعي  ملتابعة الترهات، فهو م
  .فاضاتاحل ويغري ، يغسل، يكنس،األوالد، يطبخ

دعوته، رغبة مجة يف أن يأيت بأي مثن، لذا أرسل لكن هيثم مل ينس 
وأمام إحلاح كرتي حلضور املناسبة له دعوة وهاتفه وأكد عليه ايء 

   .مل ميلك فرصة للرفض
ه للفرح، ليتابع عن كثب أطفالوحل مساء اخلميس وتوجه و

سيارات فارهة يركبها جنوم اتمع، حفل صاخب بأحد أكرب فنادق 
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 القاعة، ذراعه ان العروسالقاهرة، وما إن بدأ العرس حىت توسط
  .حوط خصرها واآلخر ضم يديها، ورقصا

 ،نفض الزحام حد استطاعة دخول عبد الشكور للقاعةا اأخريو
  : وما إن رأته لولال حىت شهقت وسألت بقلق

  ؟ليه جيت يا عبد الشكور -
  : مل يرد فتابعت

  ؟أنت عارف مني العروسة -
ا كون األمر ال يعنيه، إال أن العريس قد رفع عروسه وابتسم هازئً

 هم وتصفيقنصفري احلاضري ومحلها من خصرها ودار ا وسط
ا منه  فلمحها وعندها فهم، مل خيربه أحد من أقاربه، أخوفً.هموصياح

  . عليه؛ ال يهم، تعددت األسباب واملوت واحدخوفًاأم 
اء املشهد بطريقة احترافية، وحلظة رومانسية وأنزهلا هيثم مقررا إ

  !"ماما": قبلة محيمية تعاىل معها التصفيق وعندها التفتت لتراها كرتي
لمة ضاعت وسط ضجيج احلفل، فرضت على الطفلة أن ك

 لتتأكد وفرضت عليه أن يهتف بامسها ليستوقفها، وما بني ،تقترب
اللحظتني توقف كل شيء، تالشى كل شيء إال دموع صغرية 

تساءلت   بالوسط، نظرات تبادالها هو وهي،امرت وقد علقت
  . بل مستفق:فأجاا قلبهمعها عينيها أنادم؟ 

 عارف وجوده بنظرة مشاتة منحها له بابتسامة متشفية فلم لوكلَّ
   .ه واملغادرةيلطفميلك إال أخذ 
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ساعة الصفر موعد مغادرة عارف لفيلته حلضور حفل زفاف 
املخرج هيثم مدكور واملهمة تبدأ بدور عماد الرئيسي بعد معاناة من 

 علم ا دونر حيترفها ِساليتعيسوي من أجل إقناعه بالعودة هلوايته 
أحد باستثناء عيسوي، كونه مهندس حاسبات ومعلومات بأحد أهم 

  شركات االتصاالت وهاكر سري ومدمن أفالم أكشن 
ومن يظن أن عماد جاء مبحض إرادته واهم فحني فشلت كل 

   . فكانت املوافقة- سيديهاته -سبل إقناعه قرر عيسوي إخراج 
 كامريات وكانت خطوته األوىل تثبيت اإلشارات الصادرة من

 وقد قفزوا من فوق نذاراملراقبة هلاتف عارف مث تعطيلها مث تعطيل اإل
السور إىل احلديقة، دار بشري حول الفيال من الداخل حىت بدا 

 أن مدخلهم ملعمله سيكون عرب الصعود إلحدى الشرفات واضحا
املفتوحة واملرور عربها للداخل، كانوا بالطابق العلوي فقرروا البحث 

ة مكان معمله، وبعدما تفرقوا عال هتاف بشري بإشارة إىل مكانه ملعرف
مبا ميلك وعلى  لوجه ايال، فتجمعوا ودخلوا ليكونوا وجهببدروم الف

   ."توقيت جرينتش" رأس القائمة جهازه
  : هتف عماد وهو يتفرسه بعناية

هو ده اجلهاز اللي عامل عليه قلبان أنه بيغري جمرى حياة  -
  .البشر

توقفت بشري فطالعه بدوره وقرر أن يتلمسه ويسأل، ومجلته اس
ا جلس دعبس على هذا اجلهازأحق.  
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  ."شوفت الورقة دي يا بشري"
مجلة قاهلا عيسوي وقد أمسك بيده ورقة كانت مثبتة بدبوس 

 ،معدين بلوحة كانت معلقة باحلائط املقابل للجهاز، أمسكها بشري
 عليهم اي مشطوب مسعود وعبد الشكور وعيسواءمسأليجد فيها 

ابينما امسه هو حموط بدائرة جبواره اسم أينت وقد حوطته دائرة أيض.  
  "؟يه بالظبطإهو الراجل ده عايز منكم "

  :  بشري بثقةإجابةقاهلا عماد فكانت 
  .عايز جتربته تنجح -

  : ب عيسويفعقَّ
  ؟ مالنا ومال جتربتهإحناو -

  : وبنظرة عامة للمكان قال بشري ما استشعره
ربة مش هي بتوقيت جرينتش، اجلهاز ده تغطية على التج -

  .حاجة أكرب
 ففهم عماد ولكن قبل ،مث نظر الثالثة حلاسوب عارف الشخصي

 أنه رمبا واضحافتحه مثة صوت سيارة توقفت أمام بوابة الفيال، فبدا 
  !قد عاد أحدهم

***  
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وما إن ركب سيارته حىت استشعر أنه ما عاد ميلك السيطرة على 
 ولكن ملاذا كانت اللعبة رخيصة ،ه، أراد هيثم إيالمه أو جرحهجنون

ه، حلقت به لولال لتطمئن عليه وما إن رآها حىت أطفالحد إيذاء 
  .هأطفالخرج من سيارته وقد طلب منها مرافقة 

ا للقاعة وكل ما يريده رؤية عارف، دخل ودار بعينيه عاد مسرع
لني عن األمن وملسؤوسط احلاضرين فلم جيده وقد استوقفه أحد ا

ا إياه باخلروج، فالتفت وقد تبادل النظرات مع رنا مرة أخرى مطالب
ا جبوار أحدهم وقد مث خرج وعندها حمله عند املدخل وقد بدا عصبي

 ليبتعدا عن اجلميع قدر استطاعتهما فلحق عبد الشكور ىأسرعا اخلط
ري نت صدمة غ وعندها كا، ممن رافق عارفقنيما واقترب ليت

  !"حسن" متوقعة كونه
  ما الذي يفعله خطيب ابنة خالة بشري جبوار عارف؟

  . عرفها حني اختبأ وحاول أن يسمعهماجابةواإل
 غيب قولتلك أنا اللي أكلمك وأنا اللي أحدد امىت وفني نتقابل، -

  ايه اللي جابك؟
  . بشري وعيسوي يف فيلتك-

مرتله، ومن ثبات وما إن قاهلا حىت فتح هاتفه واخترب التواصل مع 
 فانطلق ، وهذا يعين أن عليه التأكد،الصور أدرك أنه رمبا يكذب

   :بسيارته ملواجهتهم مبرتله
  "؟وقعتوا وال اهلوا رماكم"
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  : قاهلا وأوقف سيارته فهتف عماد فيهم
   ؟يه دلوقيتإهنعمل  -
سحبشري حاسوب عارف وقال هو يهرول للخروج من ب 
  : املعمل
   . دخلنا بيهابنفس الطريقة اللي -

أسرع عارف للداخل وركض حنو معمله وما إن طالعه بنظرة 
سريعة حىت أدرك أم قد سرقوا حاسوبه والورقة اليت كانت معلقة ال 
أثر هلا، فأسرع ليبحث عنهم بالفيال حىت استوقفه صوت دراجة 
خبارية تنطلق مسرعة فركض حنو البوابة ومنها للخارج ولكنهم قد 

  .رحلوا
  ."أغبيا"
 اومثن الغباء لن يكون هين.  

***  
  عارف؟ برفقة حسن لرؤية يقلق أن عليه هل

 هحيثُّ شيء بداخله نومه، استكمال عن عجز ليلته وطوال بالغرفة دار
 يريد سريره يف تقلب يصدقه، لن أنه يدرك لكنه بشري مهاتفة على
 إىل هأطفال أوصل الصباح ومع يستطع مل لكنه عقله عن األمر نفض

 وعند سيارته، بداخل انتظر وأمامه عارف ملركز هتوج مث ضانةاحل
 سيارة وركبا حسن ومعه املركز من نزل وقد عارف ظهر العاشرة
   .عارف لفيال املؤدي الطريق حيث وانطلقا عارف
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 املطبخ، أعمال من اقتطعها تليفوين تصالا جاءها التوقيت وبنفس
 ويود باملشفى إمساعيل ،تسمعه أن املمكن من خرب أسوأ حيمل اتصال
  هي؟ ستأيت فهل بالطريق وبشري رؤيتها،
 وجدا، أجرة سيارة أول واستوقفت أسرعت تفكري دون
   .وجهتها تدرك السيارة وكانت

 مها دقايق وبعد هساعدك واديين ساعدتين وعدي، عند أنا"
  "بدالك ما فيها تعمل عليك حالل عندك هتكون

  : فسأل اباالستغر حسن على فرضت واجلملة
  فاهم؟ مش -

  : عارف أجابه هازئة بنربة
   ؟دماغي يف اللي قاصد افعلً أكون خايف وال فاهم، ش م-
   .حتيت بنت أأذي اللي أنا مش عارف دكتور -

  : اساخر الرد مث الضحك عارف على فرضت حبدة قاهلا
  .لًافع حتتك والد أذيت أنت حسن، -

  : ادافعم فهتف بالغيظ حسن شعر
  ساعدتك؟ إذا تساعدين وعدتين أنت -

 وعندها عليه، غشيفأُ فريد من رأسه فوق تلقها ضربة والرد
 السيارة حيث للخارج توجه مث ا،جانب ليكومه بقدمه عارف ركله
  :هالتو وصلت اليت

  ."اأهلً اأهلً"
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 ذراعها من جذا وقد السيارة، باب ملها يفتح وهو عارف قاهلا
 قوا بكل عنها دفعه حتاول هي بينما لفيلته وإدخاهلا عنوة وإخراجها

  : فيه تزعق وهي
  .بالظبط يهإ مين عايز أنت -

 لكنه يعرفها، ال اليت إمساعيل حفيدة ثبات أمام دهشته ينكر ولن
  : ورد اجنب املكوم حلسن أشار فقط يباِل مل

 فريد من حسن هتفرق مش أا تعريف بس عايز، كان اللي هو -
  .واحدة املتعة طاملا

 بقوة صفعته وشرفها، عرضها من منها، بالنيل صريح ديد أهو
  : وصرخت وجهه على

  .جثيت على -
  : احمتد وزعق ناحيته جذا مث بغيظ يدها أمسك

 معنديش أنا تعريف بس سهلة، مهمة هتبقى مش أا واضح -
  .خالته بنت جثة لبشري أبعت مشكلة
  .سايبة الدنيا فاكر أنت -
  .كدمتأ أنا فاكر، مش أنا -

 يده دفعت ستفعل، ولكنها لتقاوم هي ومن وأعىت، أشد واجلذبة
 والدفع فريد من اجلذبة لتأتيها ا،أبد يفتح لن مغلق باب حنو وركضت

 وعارف ستقاوم وهي فعله عليه ينبغي الذي ما يعرف وهو اأرض ا
  .سيضحك
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  .ضحكات ،ضحكات ،ضحكات
  .صرخات ،صرخات ،صرخات 

 الشكور عبد دفع حني باغتتهم، سااح حيسب مل ضربة أن إال
 حسن جبوار امللقاة العصا بالذات رأسه فوق فريد وضرب ،الباب
  : اهاتفً بظهره وحتتمي خلفه لتقف مها جذب وقد

  .أنت حياتك التمن هيكون وإال هنا من هتمشي مها -
 يصرخ وهو قميصه من فجذبه صعقته، أمامه الشكور عبد ورؤية

  : فيه
  ؟بيها مالك وأنت -

 ومل الشكور عبد دفعه حلمايتها، نفسه يظن نم الفاشل، الغيب
 قد املزاح الوقت أن عندها عارف ليدرك ا،خارج ا فهرول ينتظر

  : وهتف مسدسه أخرج وقد خلفه ضكَر انتهى،
 تقدر أنك نفسك توهم وأوعى وأمشي الشكور، عبد يا سيبها -
  .بيهدد مش بينفذ العزم أبو عارف بطل، تكون

ح لعبد الشكور فهما قبل اخلروج من بوابة فيلته مث لواستوق
، وهذا الشعور جد ابسالحه والعجب كل العجب أنه مل يعد خائفً

  .رائع
 قدامك تلت ثواين، اختار يا متشي يا متوت، ويا ريت وأنت -

 .بتفكر تفتكر والدك كويس
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تذكرة ليست باهلينة قد تفرض عليه التراجع لكنه حسم أمره، 
  : ية األوىل هتفوبالثان
 .على جثيت متس منها شعرة -

 هني، وقبل الثالثة اخترق دوبالثانية الثانية كان الضغط على الزنا
ا، إال أنه ظلَّالرصاص جسده فهوى أرضا بيد مها دون مسكً م

إفالا، لن يسمح لعارف بإيذائها مدام يف كل األحوال ميت، 
 ابتسامة عارف وهو صرخت بامسه وقد اارت باكية، بينما اتسعت

 : يطالعها بقوله
  . موفقاختيار -
  : وأردف ىسجاملُ جسده أمام وقف مث
  .غيب ومات عادي عاش -

 مها فأسرعت سالحه بقدمه ركل حني أفزعته الغيب ةاستفاق لكن
  : بعينه رمل حبفنة قذفه مث وأمسكته،

  ؟دلوقيت غيب اللي مني -
 جرحه على بيده ضغط ووقف، مها على ستندا وقد قاهلا

 يركض لن خروجهما، به فكر ما وكل املسدس أمسك وباألخرى
 لسيارته، وصال حىت فأسرعا ظنه، هذا أو يشبهها ال قد بطولة خلف
 عن االبتعاد فاختار به سيلحق عارف أن استشعر بينما بصعوبة قادها

 توقف كي جرحه على بالضغط هي ساعدته الرئيسية، الشوارع
  : قالت وقد الرتيف
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  .مستشفى أقرب على لعنط الزم -
 ومتتم هلا نظر وعندها فوقف، السري يكمل أن يستطيع لن لكنه

  : فوتخب
  .تيم كرتي، -

  : دموعها بني من فسألته خبوف قاهلا
  ؟كده عملت ليه -
  ؟كده هيعمل كان مكاين راجل أي -
  الشكور عبد أستاذ يا مفتكرش -

  : امؤكد فأجاا ببكائها، شهقت وقد قالتها
 فيه يكون اللي اليوم ميجيش عشان كرتي، على منأط عشان -

  .هني األعراض يف التفريط
  ؟وأوالدك وحياتك -
 مع يتربوا عايزهم مش منهم، باله يخليه بشري إن وعديينا -
  .طليقيت

 سحبه، قد سوداء غيمة طيف ألن بعدها، يكمل ومل وصمت قاهلا
 برقبته، اليتعلق هلما ذراعه فيفتح حنوه يركضون هأطفال فيها لريي
  باألفق سؤال معها ليصدح الرؤى تتالشى فشيئًا ئًاوشي

العادي؟ فعلها اأحق  
 يوجد ال للدقة بل ينهزموا، مل العاديون، العاديون فعلها بل

  .ختتربهم وحدها واملواقف بشر يوجد عاديون،
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)18( 
مس واآلن، قررنا أن نتخذ القرار بإعادة صياغة وما بني األ

  .إنسان....راويالن إمن زواية أخرى، حيث حلكاية ولكن ا
  ....أدرك الفرق بينه وبني سائر املخلوقات حني ميزه اهللا

  ."ختياراالة باإلدراك وملك"
  ."لزماعرفت ف"

؟ا عرفت حد إدراك املعرفةولكن أحق  
  ؟وما املعرفة
  !هي الوعي
  ؟وما الوعي

؟جابةا تريد اإلأحق  
ريف وسرد أجوبة، وافتح ا دعك من السفسطة، من كتابة تعإذً

 واستيقن مبا وقر يف القلب وصدقه ،ترك هلا العنان لترىاك ويعين
عيد لك العمل، استيقن بأنك أنت أنت وأنك لست حباجة حملاضرات ت

   .صياغة نفسك
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"زقت قدرلقت را من املعرفةأنت يوم خ".  
لكنهم وأعد الضمري على أي مما تشاء إلدراكهم عظمة وعيك 

  .ائكقرروا إهل
ركض خلف لقمة عيش، مستقبل أفضل، طموح وأحالم 

  .وأهداف وعند اية املارثون فاتك ما كان عليك إدراكه
ات اختيارباحلياة احلقيقة األبطال ليسوا أصحاب قوة خارقة بل 

صادقة حسمها يكمن باللحظة الفارقة وأنت وحدك من حيدد، بأي 
   .طريق تسلك

هم، حد ذهول فرض نفسه وقد  أرختياروهو حني قُدر له اال
  .تهاستفاقجتاورا جبانب سريره يف املشفى بانتظار 

  ."كرتي تيم"
قاهلا بصوت خفيض جاهه ي خروجه مث بدا هلما أنه يفتح عيند

   .عبد الشكور: فهتف كالمها بامسه
  : ه مث طالعهما بدهشة وهو يتمتميفتح عين

  ؟هو أنا لسة عايش -
-قربك كان زمانك بتتلسوع دلوقيتا، ما أنت لو يف أكيد طبع .  

ا مث أردفقاهلا عيسوي مازح :  
  .محد هللا ع السالمة يا عم، خضتنا -

مث قاهلا بشري وهو يضع يده فوق يد عبد الشكور، بينما أردف 
  : عيسوي
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  .يا أخي ده أنت صفيت دمنا -
  .خض حدأقصد أ آسف واهللا مكونتش -
تاح بقى حلد ما  اتربعنالك بدمنا، حاول ترإحنا ختض مني، -

  .الشاي بلنب يشتغل
ما اقاهلا مبتسمفزادت ابتسامة عبد الشكور وقد استوقفه أ 

  : تربعا بدمائهما إلنقاذه، مث بلهفة سأل
  ؟...كرتي وتيم -

نه بشري بأما برفقة مها مبرتهلا منذ األمس، أوقبل أن يكمل طم
أنه د أنه يف حال خروج عبد الشكور من املشفى بوقد قرر وشد

سيخرج ملرتله ويقيم عنده حىت إمتام شفائه، وقبل أي أعتراض منه 
 عن أنك هتحتاج بعيدا: كان اإلصرار من بشري والتأكيد من عيسوي

حلد معاك خلونا نفكر أن عارف دلوقيت بقى حاططنا كلنا يف دماغه 
  .ومش بعيد حياول يأذيك مرة تانية

هم البعض وقد قرر واجلملة فرضت على الثالثة أن يتطلعوا لبعض
بعقِّعبد الشكور أن ي :  

 أنا مش ؟أنا مبقتش قادر أفهم الراجل ده عايز ايه بالظبط -
 عملناله ايه عشان يبقى كل مهه خيرب حياتنا بالشكل إحناعارف 

  ؟ده
  ."كشفناه"

  : قاهلا بشري مث أردف
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عرفنا هو عايز ايه وبيخطط اليه، وده كفيل أنه يعمل أي  -
 املعلومات اللي يف إيدينا للناس، صدقوين حاجة عشان منوصلش

 خايفني منه، الراجل إحناعارف ضعيف وميكن خايف مننا أكتر ما 
  .ده ضيع شركتنا ومن قبلها حياتنا ومعادش ينفع نعمل من بنها

كلمات فرضت على الثالثة القلق وعلى من قاهلا اخلوف، هو 
   .ليس بتلك الشجاعة وكل سعيه كان إلثبات براءة جده

   ؟يه دلوقيتإ طيب هنعمل -
  : سأل عيسوي فأجابه بشري بابتسامة متحدية

  .هنقلب السحر ع الساحر -
   العاديني vsعارف 

  .ة أو أوشكتخريوقد بدأت اجلولة األ
  لكن ماذا عن البقية؟

 إجابة سؤال كاد كل واحد منهم أن يسأله لكن قبل املباردة ب
  . انتصر صمتهم

***  
مين نفسها قدومه بالشرفة لساعات، تدها هنا، تنتظر وجمنذ و

ا سافر دون إخبارها؟وال يأيت حىت ينتهي اليوم، فتيأس؛ أحق  
  ."خالص يا سيت أبشري بابا راجع ااردة"

: قالتها مها فقفزت كرتي من مكاا وركضت حنوها تسأل بلهفة
  ؟جبد -
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 يف عيون الصغرية فرض عليها التأثر وقد واضحا بدا اشتياق
  :  بدورها، فربتت على كتفها وردتمساعيلإتذكرت 

جبد واهللا، بابا راجع وهيقعد يف بيت عمو بشري عشان تعبان  -
  ؟يه رأيك بقىإوبعد ما خيف هتروحوا على بيتكم، شوية 

عناقتها بفرحة مث جلبت فرشاة شعرها وجلست مطالبة إليها 
  : بعمله جدائل وقد عقبت

ا صلًأطنط مها بابا ده راجع، عارفة يا أنا فرحانة جداااا أنه  -
أحسن راجل يف الدنيا دي كلها، أنا افتكرته زعل ملا القى ماما 
اجتوزت أونكل الوحش وهيسيبنا ومش هيجي تاين، بس طلع حلو 

  .ومش هيسبنا، هو عمره ما هيسيبنا مش كده
  : ورد مها كان دموع وقد احتضنتها وأكدت

   .بكم قويا حبأكيد يا حبيبيت هو فعلً -
  يال بقى عشان ملا يوصل نكون هناك  طيب -

قالتها وهي جتذا من ذراعها فاستوقفتها وهي تضحك وقد 
  : عقبت
  .طيب مش نغري لتيم وبعدين نروح -
  . يووووووووووه-

قالتها بتململ ولكنها مل متلك إال مساعدة مها حىت أت هندامهم 
  : وقبل اخلروج نظرت لكليهما مث قالت

  .ا ملا تروحواأكيد هاتضايق جدتعريف يا كرتي إين  -
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  . أنا كمان حبيتك قوي-
  . افهم من كده أننا ممكن نكون أصحاب-
 ال مش هينفع، أصل أنِت كبرية عليا قوي، بس ممكن ابقى -

  .أجي أزورك وأنِت وطنط أمينة تبقوا تيجوا تزرونا
ومل متلك إال الضحك على طريقتها وقد اجتهوا لبيت بشري، عندها 

الشكور قد وصل ومتدد على السرير بغرفة بشري ودون كان عبد 
 قفزت هي فوقه ما إن رأته، كاد يتأوه ولكنه كتم شعوره إنذارسابق 

 وقد أصرت كرتي بدورها أال تتركه وهو بدوره ،بأمل واحتضاا وتيم
ماد على نومهمشد إىل جواره رغم إحلاح احملطني على االهتمام ، 

رهم بشري وأغلق عليهم  ودثَّ، عميقباٍتيف سوبالنهاية غرق الثالثة 
 واجته ناحية سطح مرتله، أيعقل أن يذكره عبد الشكور ،باب غرفته

جبده، أو رمبا هي هلفة كرتي وهي حتتضن والدها فرضت عليه أن 
  :  بالدموع وهو يتمتميناهتترقرق ع

  .واهللا ليك وحشة يا جدي، أنا من غريك مقطوع قوي -
 شاردة، عقلها ال يفكر إال فيما حدث، نام هو وهي استيقظت

ا ما  ما أحبت بشري ولكنه مل حيبها ويوميوماعجيب هو حال البشر 
  .أحبت حسن ولكنه غدر

أحق؟ا أم أن احلب احلقيقي قد يظهر مستقبلًاا ما مضى كان حب  
مث ابتسمت وهي متط شفتيها حني تذكرت هلفة لولال على عبد 

  .ت طليقته وكالم كرتي املستمر عن أينتالشكور باملشفى، واتصاال
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  "؟يهإمال لو تامر كان هيعمل أ"

قالتها وزفرت وقد وضعت رأسها على الوسادة ونامت هي 
  :واستيقظ هو، تطلع إىل صغرياه وابتسم وقد تذكر كلماا

متخافش أنا هتصرف حلد ما نوصل ألقرب مستشفى، متخافش "
  ."أنا جنبك هتعيش واهللا هتعيش

 امرأة خانت وغدرت وختلت وأخرى حبثت عن مصاحلها وما بني
بدا له أن هناك أخريات يرن التضحيةقد.   

ه سؤال دد بقوة مث مسح على رأس كرتي وابتسم ورواتنه
   هل سيقدر على خوض القادم معهما وحده؟:أحبطه

-----------------  

صباح جديد على شركة الفريوز، دون زعيق من أحد، فمسعود 
  والغيظ يكاد يأكل قلبه من حتدوراقوحده، ظل يعبث باألأصبح 

واضح قد وضعوه فيه، فرشف الباقي من قهوته دفعه واحدة مث 
  .ماشي إن ما ورتكم مبقاش أنا مسعود -: هتف

قاهلا مث نادى بأعلى صوته على مدبويل ليحضر له فنجان قهوة 
ته عقب على ا من الفارغ، أعده واجته به إليه وحني رأى حريآخر بدلً

  .ما بات يفعله، مث حثه على مهاتفتهم

  ؟ هو أنا كنت قلت حلد ميشي-
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 قولتلهم يف ستني داهية وجيي غريكم، بس ال أنت عارف -
تشوف غريهم وال عارف حتلها، يا ابين الشركة دي أنتم األربعة 

  .بنتوها سوا، كلمهم يا ابين اهللا ال يسيئك
  : والرد خرج بكل عصبية وكرب

   .ريهمو مها فاكريين هغرق من غريهم، أنا هال، -
  .ا، عوضي على اهللا يا ابين أنت غرقان فعلً-

ة بفراغ صرب وتركه، وحاول هو فهم اخلطأ يف خريقال مجلته األ
ا مل يعد جممل احلسابات ومل يستطع وبنهاية اليوم رحل وهو صدقً

 ، بل إىل أي أو بعد غٍدغدايدري، إىل أي طريق ستتجه الشركة 
  . درةاألولوياتطريق ستتجه حياته كلها وعلى رأس 

وصل مرتله ودخل ليجد الصمت مسيطر عليه، شعر بالقلق فاجته 
فنادى بأعلى صوتهالغرفة النوم فلم جيد أحد  :  

  .درة -
  .ولكن ال رد

أعادها وكررها وهو يبحث يف كل مكان دون جدوى فأدرك أا 
بل أن يفتحه أن  أدرك من قارحلت وفوق حاسوبه تركت خطاب

 ما كانت قليلة حيلة بل ن هزل، وحني قرأه استيقن أاديدها مل يك
  .على النقيض

عد بوالدي عشان من حقهم يتربوا بفلوس حالل، ومع بأنا ه"
أب خايف عليهم، ومبا إين عارفة رد ماما وكل اللي حواليا أحب 
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 أقولك أنك مهما دورت عليا مش هتعرف أنا فني، خلي بالك من
  ."درة...... واننفسك، ويا رب تفوق قبل ما يفوت األ

قبض على الورقة وهوى ألقرب مقعد، هي بالتأكيد متزح 
ع تركهيا ال تستطوستعود، هي أبد.  

  ."دررررررررررررة"
وكأن الصوت لو اشتد ستظهر من العدم وتقف أمامه، نادى مث 

نادى وال جميب، خرج ممها  وكالا باجتاه مرتل عطيات، تشجاراسرع
ا آ اآلخر، هي يعتريها الشك أنه سبذى ابنتها وهو على يقني أ

 مل يتركا لدرة اتعرف مكاا وتكذب، حىت أيقنا بالنهاية احلقيقة، مه
  .رات أخرى، حبث عنها بكل مكان واحملصلة سرابياخ

  ."سراب"
  ."دكتور عارف"

برجاء  متتم ا بعدما أدرك أنه قليل احليلة، فذهب إىل مرتله 
  : واحد ما عاد يريد غريه

  .درة يا دكتور عارف، درة مش القيها -
  .يه اللي جابكإ أنت -

  .واملقابلة فاترة والنربة حمتدة والضائع كعادته يبحث عن قشة
 أنا مستعد أعملك أي حاجة تطلبها بس درة ترجع، أرجوك -

  .ساعدين
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: يدكان يستجديه بعيون دامعة فابتسم عارف باستهزاء وهو يع
  أي حاجة 

أشار له أن يتبعه، حيث معمله مث أشار له باجللوس وعندها أخرج 
  : هاتفه ليطلعه على صورة فتاة مث قرر بعدها

  .رتاح من زن البنت ديأأنا عايز  -
  :  الصورة ومل يفهم فأردف عارفعطالَ
  .امسها أينت، وهي اللي كانت بتعمل الفيديوهات ضدي -

جهها فقام عارف من مكانه ودار أمسك اهلاتف من يده يتطلع لو
ا بأذنهحوله هامس :  

  .خبطة بعربيتك، تقع متقمش -
وما قاله فرض عليه أن يقف مليهتف فيهاحتد  :  

  .اقتلها -
، وغريك هينفذ، أنت مش جمرب بالعكس تقدر امشي مش عايز -

  .ختتار اللي أنت عايزه
 ال اليت واجلملة فرضت عليه أن جيلس خبيبة أمل يطالع صورة أينت

، مث صمت لدقائق قبل أن يرد ئًايعرفها وال تعين له حياا أو موا شي
  : بتردد
  .موافق -
 برافو، وليك عليا أعرفلك درة راحت فني وأساعدك حلد ما -

  ؟تالقيها، اتفقنا
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: صمت ومل يعقب وقام من مكانه ليخرج وعندها استوقفه ليؤكد
  .هتنفذ بكرة الصبح -

قاهلا وهو يمكتوٍبأوراق بعدة همد فاستلمها ،ها فيها كل ما خيص 
  : مسعود ورد

  .متام -

مث غادر وعندها ساور عارف الشك يف كونه سيفعل فأمسك 
  .اتفه ليطلب من أحدهم أن يضع مسعود حتت مراقبته

***  

 يوم املاضي، رتذكُّ عليه فرض وضع ه،يتوبن درة دون طويلة ليلة
 يوم بناته، على منه خيشى وبات كرب أنه واحلجة للشارع عمه طرده
 أكثر مرات ويئس مرات حزن حلمه، حيقق كي ظروفه حتدي قرر
 امسه من فنال أحبته حىت متعوس أنه أيقن قد كان عرفها، حىت

  .نصيب

 أن ظن حني حىت بعقله، مير بينهما مضى ما وكل مبرارة تنهد
 خيسر أن يخش حني معها، باألمان عليه ضنت رغباته ستمنحه األيام

  .خسرها امتلكه ما

دعس سيجارته وأمسك بالعلبة ااورة له ليجدها فارغة، لقد 
   .كل ما ادخن 
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 اليت وراقفرك عينه بيده وقبل أن يقوم عن مكتبه أمسك باأل
ا، ويا هلا من اية ا، املهندس سيصري قاتلًعارف ساخرإياها أعطاها 

   !عدعادلة حلياة بطلها مسعود ولقبه أبو الس
طلقها وغريك يتجوزها، مش عايز الترقية غريك يأخدها، مش "

  ."عايز تدخل اجلهاز غريك يدخل، مش عايز تنفذ غريك ينفذ
 ورغم كل سوأ واألء بني السيختيارويف كل مرة يضعون له اال

افضل وها هو ا يأيت باألهذا حتمل، حتمل لعل غديل  قد أتى خاغد
  .خالقه قد ختلت عنهالوفاض من كل شيء حىت بقايا أ

  ."أينت"
 وبني السطور بدت له قصة مشاة، الفتاة وراقاسم توسط األ

 مادي ى، مستوىالديها وليس هلا إال أختها الصغر مات عنها واليت
ا وأختها جبوار معاش مشابه، تعمل حبضانة منتسوري لتتدبر أمر نفاقا

   .صغري تركه والدها
أخالقها تؤرقه وإجيابيتها تؤذيه، وتلك هي من يريد قتلها عارف، ف

ومع الصباح ظل بالسيارة بانتظار . وأمثاهلا ال مكان هلم يف هذا العامل
  قدومها، هل حانت اللحظة يا مسعود؟

  ." وغريك هينفذامشي"
وقبل دخوهلا عال صوت طفلة نادا فالتفتت وقد علت االبتسامة 

  : وجهها وهي تعقب
  .كرتي -
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  ."بنت عبد الشكور"
ق نظره وهو حياول تذكر أين رأى  مث دقَّ، وقد اعتدل ليتأكدقاهلا

ن رافقتهمم.  
  ."بنت خالة بشري"

 الود بني االثنتني واضحاها بصور خطبة بشري، وبدا آكان قد ر
وقد جتاورتا واجتهتا إىل احلضانة مث تصافحتا وقد ودعت ابنة خالة 

  .ن ورحلتيبشري الصغري
االجتاه حنو باب احلضانة وكأنه وعندها نزل من سيارته وقد قرر 

 مراقبتها حىت بعدما اختفت فوقف عند النافذة استكماليريد 
ده إحدى ههداملفتوحة يتطلع للداخل، استوقفه بكاء رضيع كانت ت

  .العامالت، فتذكر حور ونور
تزال  ى وعاد للسيارة وقد دفن وجهه بني كفيه والسأتنهد ب

   .كلمة عارف تردد يف أذنه
  ."وغريك هينفذ امشي"

***  
 للشركة أحد، ما عاد تطلع مدبويل إىل املكاتب الفارغة، مل يأِت

  . ألجل الفريوزأأحد يعب
 عن املسؤولاستوقفه صوت أحد املقاولني وهو يسأل حبدة عن 

 وهو  بكف كف من عم مدبويل كانت ضربجابةهذه الشركة واإل
  : يرد بقهر
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  .مفيش يا ريس، خالص الشركة خربت -
  : ب وعقَّ بكفا كفاملقاول بدوره ضربو
  .وفلوس الناس والعمارات اللي معدتش حد متابعها -

 سوى الرحيل وهو ينظر حبسرة للمكان وقد أغلق إجابةومل ميلك 
بابه مث نظر لليافطة الكبرية وفرت من عينه دمعة مل ميلك بعدها إال 

  .الرحيل
***  

  : وقف جيمع أغراضه وعندها عقب بشري بضيق
طيب استىن حىت حلد ما مها جتيب والدك من احلضانة، بدل ما  -

  .تروح مشاورين
  . أنا تعبتكم معايا مبا يكفي ومها أولكم-

قاهلا عبد الشكور وأكمل حتضري حقيبته مث نظر لبشري وسأل 
  لسة حسن مظهرش: بقلق

   هو يقدر؟-
  : مث زفر وأكمل

  .يورينا خلقتهمن يوم اللي حصل وهو حماولش يرجع احلتة وال  -
   . مسكني-

وتعقيب فرض على بشري الدهشة، هل يعقل أنه يدافع عن 
حسن؟، لكن احلقيقة أنه يدافع عن نفسه اليت كادت أن تسقط يف 

  .ة ضمريهاستفاقفخ عارف لوال 
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 يف وجوه املاريني مث ة املطلة على احلارة تطلعا لثواٍنجتاورا بالشرف
  : أردف عبد الشكور عندها

بشري لو سألت أي حد يا ترى ممكن تسرق أو تقتل عارف يا  -
  أو ختون هتالقيه بيقولك بكل حسم مستحيل، عارف ليه؟

ا بني اخلري والشر شعرة، شطارة الشيطان أنه يسيبك ألن دامي
تعديها من غري ما حتس، وده اللي عمله عارف معانا، دي الطريقة 

  .اللي استدرجنا بيها
   .غلط من الصحنا عقل منيز الا بس ربنا أد-
  ؟ تفتكر العقل لوحده كفاية-

 بينما عال صوت عيسوي من ،رتعقيب فرض على بشري التفكُّ
  : الشارع وهو يناديهم

  .وعى تقويل قلقاسايه ااردة وإطاخبني  -
مها وقد عقب بشري كلماته ضحك كالِعقْوعلى و :  

  .اطلع وهنعملك شاي بلنب -
السيارة ونزل منها وعلى مقربة من بيت بشري كان هو، أوقف 

   . الثالثة بوجوده وهو يسأل والدة بشري عنهأليسأل عن بيته، ليفاج
  "مسعود"

وخطوة كتلك كانت كفيلة أن يدرك عارف أن عالقته مبسعود 
باتت على احملك، ذهب مسعود للثالثي البغيض، وال شك هو ذهب 

  .ليحذرهم أو على األرجح هي بداية تعاون
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ساد صمت طويل بعدما انتهى مسعود  مرتل بشري،مجعهم سطح 
  : من كالمه حىت قطع عيسوي الصمت ليقول

 متخيل بعد كل اللي عملته معانا أننا ممكن نصدقك أو أنت -
  .فيك نثق 

  : مل يرد فزادت حدة عيسوي وهو يكمل
أنت مش طردتنا جاي ليه دلوقيت، وال دي لعبة جديدة منك  -

  .عشان تستدرجنا لفخ من أفخاخ عارف
يا بين :  حبسمسعود يدرك كم الشروخ بعالقتهم لكنه ردكان م

يه إثقة فيا فكر يف حاجة واحدة، أنا آدم امسعين لو معندكش 
  .امصلحيت يف إين أخاف أنه يأذي أينت وأنا معرفهاش أصلً

  : تطلع الثالثة لوجهه ومل يعقب منهم أحد فأردف
، ولو ا تصدقوينعلى العموم أنا عملت اللي عليا وأمتىن فعلً -

  .على افتراض واحد يف املية إن كالمي صح
أواله الثالثة ظهورهم، فشعر أن عليه الرحيل  الصمت بل لَّظَ

  : جلكنه قبل املغادرة قال بتر
يا ريت لو نتجمع كلنا بكرة يف الشركة، يا ريت ترجعوا إلين  -

فعال مش عارف أعمل حاجة لوحدي، ومش هكدب عليكم أنا 
  .جوكم ارجعوا ميكن نقدر نلحقهاخايف الشركة تقع، أر

  : رحل فهتف عيسوي عندها
   .ده كداب وأكيد عارف اللي بعته -



 
407

وقبل الرد كانت مها أمامهم تنادي بشري بينما بدت مالحمها 
  : مضطربة، جاهدت نفسها التقاط أنفاسها مث قالت

- ا كانت عربية عدت بسرعة من قدام احلضانة واضح جدا أ
ين يف آخر حلظة شدا ووقعت قبل العربية كان تقصد أينت، لوال إ

  .زماا راحت يف خرب كان
  . معىن كده إن كالم مسعود صح-

  : قاهلا عبد الشكور فعقب عيسوي من دون تفكري
  .مش معىن إن كالمه صح إن ده كله مش ممكن يكون فخ -
  ؟ وهي فني دلوقيت-

  : سأهلا بشري فأجابته
 خمضوضة وقلقانة واطمنت كمان أنا وصلتها بيتها ألا كانت -

  .إن أختها معاها
  ؟يهإ وبعدين هنعمل -

والسؤال من عبد الشكور هلم فرض عليهم النظر لبعضهم البعض 
ا ما متردد أن مثة حلظات ال حتتاج إال احلسم مث أدرك من كان يوم

  .فقرر التحرك، اآلن
***  

بيتها كان عليهم الذهاب لبيت أينت إلقناعها باملكوث مع مها ب
عدة أيام كي يضمنوا أال يتعرض هلا عارف بأذى، ورغم عناد أينت 
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ا مل متلك إال املوافقة على عرضهم فلم تعد تقدر على مواجهة فإ
  .األمر وحدها

بنفس التوقيت قرر عيسوي مراقبة مسعود رمبا يتسىن له معرفة 
  .خطواته

هدف عارف ضياع كان وىل حمامي فريوز، لو كانت وجهته األ
، فلننقذ ما دارةلشركة فآخر خيط تبقى هو أن يتمكن أحدهم من اإلا

 التوكيل جبوار ذلك نقل األموال أوراقميكن إنقاذه، منح احملامي 
  : باملوجودة حبسابه حلساب الشركة مث عقَّ

 مين ألي حد من املوظفني، أنا دارةبلغ مدام فريوز تنقل اإل -
اجد مهندس بدايل هفضل يف الشركة حلد ما املشاكل تتحل ويتو

وبعدها هستقيل، قوهلا ترجع تشوف ماهلا، وقوهلا املال السايب الزم 
   .يعلم السرقة

  : قاهلا مسعود وقام من مكانه ليستوقفه احملامي بقوله
  .ومن قالك إن فريوز صاحبة املال -

  : عقب احملامي مث وقف قبالته وأكمل
ريوز يا بامشهندس الشركة يف األصل كانت ملك زوج مدام ف -

السابق ومدام فريوز أخدا بالتحايل والسرقة، وميكن لو دورنا 
هنالقي الشركة دي من أول ما اتفتحت كل اللي أداروها كانوا 

   .حرامية
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: كلمات فرضت على مسعود االستغراب فأردف احملامي عندها
ختاروا من ارجعوا وقفوها على رجلها والو الشركة فارقة معاكم  -

ها وحطوا يف دماغكم أن كل واحد فيكم له دور، بينكم اللي يدير
  .وإن الرئيس واملرؤوس االتنني موظفني يف الشركة

  ؟ تفتكر هنلحق-
ا الشركة فارقة معاكم يبقى أكيد  أكيد هتلحقوا، لو فعلً-

  هتلحقوا
ا خر ما قاله احملامي، رحل بعدها عائدآكانت تلك الكلمات 

خلوف يساوره، هل فعل للسيارة، مكث فيها لدقائق يف شرود وا
رادا وتركه، أمسك إ أما أا رحلت باته مكروهيعارف بدرة وبن
وشرع يف الكتابة وقد ترقرت عينه بالدموعابيده ورقة وقلم .  

  ..حبيبيت درة"
   : واحتار فيما يكتبه، هل عليه أن يعتذر أم فقط يوضح موقفه

 من نين كنت اخلائفأمر ببساطة تعمد إخافتك، بل األأمل 
  ..ضياعك

مش هقول آسف وساحميين، مش كرب أو غرور قد ما هو "
إحساس إن االعتذار عمره ما هيكون كايف، كل اللي أقدر أقوهلولك 
إن مسعود القدمي انتصرلك يف النهاية، وإن هو اللي آسف على كل 

  ."حاجة حصلت مش أنا
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 إىل اآلن ال تعرف عنها اليتوالوجهة التالية كانت بيت عطيات 
مها تبادل النظر وقد شعرا باخلوف مث مد يده  بدورها، وكالئًايش

  : باخلطاب وعقب
دور عليها تاين ميكن أالقيها، أنا أإذا جت كلميين وأنا هرتل  -

  . راحت عند حد من قرايبها، متقلقيشإامتأكد 
  : ست رأسها وهي متسك خبطابه مث عقبتنكَّ
  .كلمكأول ما تالقيها طمين يا ابين، وأنا لو جت ه -

ا مل تعد، أو أن هناك شخصما قد أذاها أوالكن ماذا لو أ ...  
 باألمس ! الليلة بالبارحةهأمسك اتفه وقرر االتصال به، وما أشب

  .كان بغدادي واليوم مسعود
  ؟ فني درة يا دكتور عارف-

وصوته هادئ ومتزن، وكأنه ال خيشى ضياعها، وكأن بني 
دادي لن يكتمل، لكن عارف ال ؛ أن سيناريو بغاالسطور تأكيد

  .يعرف اليأس
  . عايزها، طيب لو كده منفذتيش ليه-
  . أنت عارف طريقها-
  . ال؛ معرفش-
   . متخيل إين ممكن أصدقك-
  . متخيل أنه يفرق معايا-

  : وساد الصمت وبعدها أردف عارف
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أنت مش انتصرت للحق، برافو، خليه ينفعك، خليه يرجعلك  -
وعبد الشكور ده إذا فرضنا أم ممكن درة، خلي عيسوي وبشري 

يثقوا فيك يدوروا معاك ميكن تالقيها، بس أنا عايزك تعرف حاجة، 
نساها ومصريكم أنتم األربعة االشركة اللي متخيل أنك تقدر حتميها 

  .بقى حمتوم، مهما قاومتوا أو حاولتوا تصلحوا
"it’s too late"  

  ؟يه بالظبطإ أنت عايز مننا -
ر تعرفها تعاىل وأنا ِص عندي، بس لو مإجابة  سؤال ملهوش-

  .أجاوبك
 بعدها، انقطع اخلط، وقد ترك اليتة خريوكانت اجلملة األ

  .مسعود يف خضم احتماالت ما عاد يدرك أي منها يف ايته احلقيقة
***  

ه وقد صف سيارته جبوار مرتل عارف آوصدقت توقعاته حني ر
 البخارية وحترك دوء وفتح البوابة ودخل، فصف عيسوي دراجته

 كانت حتوط مرتل عارف وعندها، اليتشجار  خلف األأوقد اختب
رأى عارف وقد أطلق رصاصة من مسدسه بأحد إطارات سيارة 
مسعود أو تلك اليت كانت لفريوز، مث اتبع من دخل قبل دقائق وقد 
جلب من حديقة مرتله عصا ثقيلة مث تابع عارف سريه خلف من 

  :الردهة وقد دخل كونه وجد باب الفيال مفتوحوقف يف منتصف ا
  ."اأهلً"
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مسعها من عارف فالتفت ومع التفاتته كانت الضربة منه بكل قوة 
  . عليهيغشفوق رأسه وعلى إثرها أُ

ا ما قد هازه، يومجل ابتسامة على شفتيه وهو يسحبه وانزوت
 والسيناريو بسيط. سبقك بغدادي لنفس املصري، وكانت ايته بيده

  :يقتل الثالثي البغيض بيده مث ينتحر وتبقى التجربة مبأمن
"the operation is ready، now"  

  . باي باي بامشهندس مسعود-
وهي ضغطة زر واحدة وبعدها سينال ما يريد، لكن صوت 

هل يوجد بالفيال ، تكسري زجاج إحدى النوافذ حال بينه وبني كبسها
د وجنانسي وفريد والوا من خروج أحد عاداه، لقد تأكد صباح

؟ن هناباحملطة التلفزيونية، فم  
ر لدخول أحد، رمبا هو كامريا املراقبة بتأكيد ستظهر ولكن ال أث

، تنفس دوء ولكن مرة أخرى مسع صوت  خطأًطائر وقد كسره
كسر زجاج نافذة أخرى، ومرة أخرى ال أحد بكامريات املراقبة، ومل 

ميلك بللبحث، خرج للردهة وال أثر ألحد،  إال اخلروج من معملهاد 
أيعقل أنه جمرد حادث يتكرر، والصوت مرة أخرى لنافذة أخرى فلم 
ميلك إال الصعود للغرف وعندها قرر عيسوي الدخول للفيال بينما 

  : اعارف صعد للطابق العلوي هاتفً
  ؟مني هنا -
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ومل جيد أحد فعاد للردهة وقد أخرج مسدسه، ليجد عيسوي قد 
مها وقد تبادال  بالعصا فشحذ مسدسه مث توقف كالتأهب لضربه

  : النظر، زفر عارف مث قال حبدة
ارمي اللي يف إيدك دي يا شاطر، وافتكر اللي حصل لعبد  -

الشكور، عارف مبيهزرش مع الرصاص، وأظن مش مسعود اللي 
  ؟يهإ وال ،يستاهل تضيع نفسك عشانه

  : ا مث رد بتأكيدابتسم هازئً
  .تصدق معاك حق -
ه ألعلى وهو يعود خبطواته لقى العصا جبواره ورفع كلتا يديأمث 

للخلف ويف بغتة سحب طرف السجادة ليفرض عليه السقوط وقد 
سقط مسدسه بدوره فأسرع وركله بقدمه مث التقطته وهو يعقب 

  : باستهزاء
تربطه  ال أنت تشوفلك حل يف املسدس ده، أقولك حاجة أنت -

  .وعى يقع منك يف احلمامايف احلزام بتاع البنطلون، بس 
  . هات املسدس ده يا عيسوي-

  : قاهلا عارف بزعيق وقد جحظت عيناه بغضب فكان الرد
  .ال -

  :فعال هتافه بعدها
يه اللي خيليك إ، هتعيشوا أغبيا ومتوتوا أغبيا،  أغبيا أغبيا أغبيا-

يه اللي خيلي عبد الشكور إ ؟عد واحد باعك وغدر بيكحتاول تسا
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يه اللي خيلي مسعود يرفض إ ؟قرر حيافظ على مهاينسى أوالده وي
يه اللي خيلي إ ؟ملكية الشركة مع إنه مكنش حيلم بربع ده من سنة

بشري ميسلميش ويقاوح حلد آخر حلظة، غري أنكم أغبيا، أغىب أربعة 
  .قابلتهم يف حيايت

لت بكل غيظ وهو ميسح وجهه بيده مث ية قخريواجلملة األ
  : يتوعد

ت وكان التمن حيايت أنا مش مهوت لوحدي، لو التجربة فشل -
هدفعكم التمن معايا، هوجعكم يف أعز ما عندكم، وابقوا خلوا 

  .البطولة تنفعكم

ح وسقط ليظهر مسعود خلفه وقد ضربه فوق قال ما عنده مث ترن
 . لعارفكالمها رأسه، وعندها تبادال النظر دون كالم مث نظر

سندته أيد عيسوي قد وكاد مسعود أن يسقط جبواره إال أن 
  : وعندها متتم

  .حنا الزم منشي من هنا إ- 

  . أكيد-

ا حنو اخلارج لكن قبل رحيلهما التفت مسعود و خطستند عليه مثا
ا احلصول مث نظر لعارف مث قرر أن يعود له وقد سحب هاتفه مقرر

  .على ذاكرته

***  
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 ليجد نفسه باألرض وصوت أقدام تدور حوله، ءه ببطيفتح عين
 أدرك بصدق أين وصلت اول أن يرفع رأسه لينظر وعندهحا

   .التجربة
  ."آدم"

  ؟ هل جنحت التجربة-
والسؤال من آدم فرض عليه القيام من مكانه ليقف قبالته، بدا 

أشكال الثقةكافة  ا وكأنه قد مت جتريده منمضطرب.  
  . دكتور آدم-

وقد استشعر الصدمة من وجوده وصدمة أخرى اقاهلا مضطرب 
  .عرفها اآلن، أنه منذ أول يوم وهو حتت املراقبةسي

 ربح العاديون يا عارف، رحبوا حد سرقة حاسوبك وذاكرة -
   .هاتفك
  ... أنا-
ن ساعة إلصالح و وأربعاٍن دعك من التربيرات، معك مث-

  .الوضع، وبعدها ال تلم إال نفسك
 ظهر من ساسختفى وكأنه باألا وغادر أو للدقة مث قال مجلته

  .العدم
***  

مجعهم بيت بشري وقد توسط حاسوب عارف املنضدة وقد متكن 
  عماد من فتحه، وفتح ملف التجربة الرئيسي وبدأت أينت بقراءته 
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"Clinical death of nations" 

 مردود ما يسمعون على واضحاقرأت عدة سطور وترمجتها وبدا 
  : وجوههم، حىت هتف بشري ببالغ الضيق

  .كفاية -
   ؟ ليه يا بشري-

  : سأله عيسوي فأجابه
 بنواجه مني، دي مش لعبة وال إحناحلد هنا والزم نستوعب  -

   .فسحة، دي أسرار ختصهم لو حاولنا حنكيها حمدش هيصدقنا
   .ننا هنتراجعإ أنت متخيل -

  : قاهلا عيسوي فرد هو
 وال إنقاذ شركة إمساعيليا مجاعة املوضوع مبقاش براءة احلاج  -

  .كلموا يف أممالفريوز، دول بيت
  . يبقى األوىل أننا نكشفهم، مش خناف ونتراجع-

  :تعقيب من أينت جاوره تعقيب من مها
 ومليون شركة زي إمساعيللو سكتنا هيكون يف مليون  - 

  .الفريوز
  .ف ولو مها قاصدين خيوفونا، يبقى مينفعش خنا-

  :قاهلا مسعود مث تابعه عبد الشكور
وعى اارف ورفض يسلم دماغه،  أنت الوحيد اللي فينا فهم ع-

  .تتراجع دلوقيت
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  ." مش مطلوب مننا حناربإحنا"
  ."لكن الزم حناول"
  ."خوفنا مش هو احلل"
  ."منا هينجيناوال استسال"
  ."وعي تبيع يا بشريا"

وكان هذا آخر ما قيل، ومن بعدها قرار بإعادة التفكري مثة قواعد 
  ة قاعدة ذهبي: حباجة ألن ترى النور وعلى رأسها

أن على أصحاب القضية أال يبعوا القضية مهما كلفهم ذلك من "
   ."مثن

***  
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تام(  )ا
  حصاد القواعد العشر

 لتلبيس  الضمائر ملواجهتك، بل اسعحارب اخلري فتستدِعت ال(
لتفريغ اخلري من حمتواه وتلك هي أعلى الباطل ثياب احلق، اسع 

كلينيكي لشيء، فال هو اهي املوت اإلضمراتب اإلجهاز، فال شيء ي
  .)حي وال هو ميت

  ."كلينيكي لألمماملوت اإل"
 ولكن ماذا عن ،ي للفكرة الرئيسيةساسوذاك هو االسم األ

   ؟توقيت جرينتش أهي جتربة أخرى
 كل ول، ولكن لكل عاِلم أهدافه، هي ذات الفكرة، ال:جابةواإل

   ؟عاِلم طريقته
   هوية فرد؟و كيف متحما فكر به عارف كانت خالصته

   هوية جمتمع؟و فكر به آدم كانت خالصته كيف متحوما
  ،ا، أو هذا ما ظنه عارفرا مزج الفكرتني معا قراجتمعوحني 

وكانت  .حني وفرت فريوز شركتها وموظفيهاوكان النموذج 
   .التجربة والتطبيق
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   أو جنح آدم حني وكَل لعارف مهمته؟ىفهل جنح عارف فيما نو
زالت دون أدىن حسم ألن اجلهات األربع حني  ام :جابةواإل

 نسان اإلت جرينتش وتالشت حدود كل شيء بقيمجعهم توقي
   .وفطرته

 ،ا، ألم مل يتنازلوانيلك املعضلة، حمو اهلوية مل يكن هفكانت ت
خر آفثمة توقيت " توقيت جرينتش"ـوتذكروا أم حىت لو باتوا ب
  سينتصر، هو ببساطة توقيتهم

  أال يستحق ما فعلوه التصفيق؟
بل التصفيق كان من نصيب غريهم، حيث آخر يوم تصوير لفيلم 
توتو اللول، وقرار باحتفال خاص مجع البطلة والبطل يف أحد فنادق 
القاهرة، غرفة خاصة ليلة خاصة كلمات حب وهيام وشغف، 

تعحىت اتستحق السندريال كل ما كانت تسمعه والثمن مت دفعه م ،
 املباح وليلة ت شهرزاد بعدما سقط الكالماستفاق الصباح وعال

   .الح ِمواحدة تبعتها لياٍل
  :البشارة مجلتانحىت أتت اجلميلة بالبشارة، و

  ." الزم نتجوزإحنافريد "
  ."فريد أنا حامل"

  : فرك رأسه وزفر مث أقر برتق
   .يه يا صبا، البييب ده الزم يرتل، أنا مش بتاع جوازإمحل  -
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 ورحل فلم متلك من أمرها إال االستعانة مبن سيساعد، وتركها
  .فما كان منها إال الذهاب لعارف

   . واحلل امتلكه هيثم،لٍّحبحتكي وتبكي ومتين نفسها 
  ."ارفعي قضية إثبات نسب"

  ؟ والفضيحة-
 املوضوع بقى عادي قوي، مبقاش فضيحة بالعكس دي أحسن -

  .دعايا لفيلمنا
  ؟ تفتكر-
، والكل هيدعمك واحملكمة هتحكم ِكتتعاطف معا كل املواقع ه-

  ؟بنسب الطفل والفيلم هينجح، تفتكري يف مكاسب أكتر من كده
جاح، وال عزاء ملن قد مت وملعت الفكرة برأسها، ومتت التجربة بن

  .هءخدش حيا
***  

 يا رب، ونور لنا بصريتنا، وانصر اهدنايا رب يا حنان يا منان "
  ...بلدنا وارزقن

  ."اااااااااااااااااااااااااتكاااااا"
والزعيق من خمرج برناجمها قد فرض نفسه، اجته حنوها مث بدأ 

قولتلك ميت مرة يا مدام رنا عايز مشاعر عايز عياط، عايز : زعيقه
 تعيط وتتشحتف، مش ممكن كل شوية عليِكالناس اللي بتتفرج 



 
421

أوقف الشغل عشان أقولك عيطي واتشحتفي، ده مبقاش برنامج 
  .ا، أوووووف أبدديين

شعرت ببالغ الضيق ولكنها ال متلك من أمرها حيلة، ستجتهد 
  :  كونه نادىاكي تبكي قدر استطاعتها وهو مل يترك هلا جمالً

  ؟فني امليكياج هنا -
  : وأتت إليه واحدة منهن فحدد طلباته

حطيلها قطرة يف عينيها وعايز الكحل يبوظ على قد ما  -
  .تقدري، متام

  :  وعاد هو ملكانه وهتفوفعلت ما طلب
  .كشنأ -

ومتت إعادة املشهد وبكت، ولكنها مل تكن تفتعل، هي فقط 
   .تذكرت ما مضى

ا  كان دافئًاتذكرت حياة تركتها لكي حتقق أحالمها، تذكرت بيت
دون حاجة ملكيفات غالية الثمن، وتذكرته هو وقد اجتاح صدرها 

ي كل ما أرادته أن القلق، مل يرد ولو مرة واحدة على مكاملاا وه
  ؟تطمئن على حالته، أيعقل أنه كرهها

رغم قلة حيلته وقد تابعها ، "حاضر" :وما بني رجل كانت إجاباته
إال صور ئًاوآخر ال يوفر شي، عيه صربها حىت يستطدا بسيط مفبترج 

 ولن يتكرر يف عامل ، أبدياا للجميع عداها أن حبهمزعم" السيلفي"
  . البخسرحبتباعت النفيس و،  نادمةكانت هي وحيدة .البشر
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  ."كااااااااااااااااااااااات"
  ." هايل، هايل،هايل"

وتعاىل التصفيق وقد منحتها املساعدة منديل لتجفف دموعها 
  : وعلى مقربة منها كان هو يتابعها حىت جاءته فعقب عندها

  . هايلةكنِت -
ومل يفرحها املدح بقدر ما فرض عليها غصة، هل لو علم سر 

  .كائها سيتضايقب
  ؟ وال لسةِك عبد الشكور رد علي-

  :شعرت باالستغراب من سؤاله بربود وعندها ردت بضيق
   .ال -

  : اب هازئًفعقَّ
   .كل ده عشان أخدت منه املزة -

زفرت بضيق بعدما قاهلا وقد اجتهت لترافقه يف سيارته دون كلمة 
  : أخرى وعندها زفر

ل ما أنكد على فردي وشك مش ناقصة نكد، بدابقولك ايه  -
   .أهلك

وصدمت من كالمه كونه تغري مائة ومثانني درجة، مل يعد يتودد أو 
 وما إن وصال مرتهلما حىت ،ميطرها مبعسول الكلمات كما عودها

 عملها وبرناجمها،  أن األمر خيصواضحااستوقفها ليتحدث، وبدا 
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فهمت حني بدأ يتحدث عن فيلمه وتأكدت حني ذكر اسم صبا، 
  : حني حدد ما يريدوصاحت

  ؟ أنت عايزين أبرر الزنا للناس-
  .منا هي مكنتش واعية فمش متعمدةإ مقلتش تربير، -
  . عشان سكرانة-
فورة بقى، ما تفتحي خمك معانا كده، وال أنت صدقيت  أم األ-
  ؟ داعية بصحيحإنك

  أهي حلظة مكاشفة مبكرة؟
، ومش  دور قرره دكتور عارف يوم ما فتح القناةك أنِت لي-

   ؟شطارة منك تعيشي الدور وتنسي اللي املفروض تعمليه، فهماين
قال مجلته مث ضمبل وجنتها وعقَّها وقب :  

  يه؟إصبا مظلومة يا حرام، وال  -
فقط ترقرت عيناها بالدموع وقد أيقنت أن اومل متلك رد 

  .الكومبارس ال يعترض على املخرج إذا أمر
***  

ا أو رمبا هو مل ينم ستيقظ بشري مبكروكان صباح اليوم التايل ا
صعد لسطح مرتله وقد أعد كوب شاي بنعناع وظل يطالع املكان 

 إىل السور ليطالع حارته واملقهى ااور ستنداومزروعاته والكتب مث 
  .وشرد
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اليوم باتت كل احلقائق بني يديه كاملة، ومن حاسوب عارف 
ما شاهد فيديو مجع بات يعرف حقيقة ما حدث لدكتور بغدادي، بعد

عارف وفريوز وبغدادي بفيال عارف، بعدما صرح عارف بفمه أنه 
  .نتحار بيدهسيدفع بغدادي لال

قطعه من شرود يد وضعت فوق كتفه ونداء من بشري بأن حيضر 
  :  مبرتله، وقبل نزوله سأله عيسويمعاألم قد جتمعوا 

   ؟قلقان -
ري قد أعدت الفطور،  مث نزال ليجدا والدة بش،اأومأ رأسه نافي

وا نقاشهم بصورة أخربهم مسعود بأن ؤجتمعوا حول الطاولة وبد
 وما إن رأا أينت حىت ،عارف قد وضعها على صفحته الشخصية

  .ارجتافة ولن تنكر خوفهااستشعرت 
ا، ألن عارف قد كيف عرف عارف بقصة فيديوهااآلن فهمت 

الصورة على صفحته أخذ الدمية اليت كانت حبقيبتها وهشمها ورفع 
  :كإشارة ملا ينوي فعله، نظر بشري للصورة وفهم وعندها عقب

  .حنا فامهني إن اللي هيحصل أصعب بكتري من توقعتناإ -
  : تنهدت أينت وردت

هو بيلعب على خماوفنا، بس بالطريقة دي هنوصل للحظة اللي  -
  .هنكون فيها على أرض املوت

  : ا أردفت أينت واستفسرت كانت مها وعندهتومن استغرب
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ده مصطلح كان يف كتاب سان تزو، مبدأ األصل فيه أنك لو  -
قائد يف معركة وعايزة جنودك حياربوا بكل شجاعة ساومهم على 
حيام، ملا تكون عارف أنك مهدد هتحارب بكل طاقتك عشان 

  .مفيش قدامك حلول تانية
  ."أمتىن"

ن أين  م:تعقيب من عبد الشكور تابعه سؤال من عيسوي مفاده
  سنبدأ اليوم؟

سؤال كان عليهم التركيز يف إجابته، خاصة وهم يدركون أن 
الطرق القانونية قد ال تفيدهم، فما الضامن أن القضية لن يتم 

  ؟التالعب ا لصاحل عارف، أو تتدخل جهات سيادية
الزم تبقى قضية رأي عام، الناس تشوف كلها يف التلفزيون "

  ."الفيديوهات دي
  : فتابعت آالءعقبت أينت 

   .خد بث قناة ونبث الفيديوهات من خالهلااممكن حناول ن -
  : رد مسعود

   .املوضوع مش هيكون بالسهولة دي -
  . نتجمع يف ميدان ونذيعهم من خالل بروجيكتور-

من هيلمنا ساعتها األ: والفكرة من مها رد عليها عبد الشكور
   . ومش بعيد يلبسونا قضيةإحنا
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القناة بتاعيت على يوتيوب، يف عدد كبري ممكن نرفعها على "
  ."بيتفرج عليها ده غري الشري

  :قالتها أينت فكان التعقيب من بشري
 منضمنش إحنا بس مها دلوقيت بقوا عارفني إن القناة بتاعتك، و-

ا رد فعلهم، فبالش حاجة ممكن يكون فيها أذى مباشر خصوص
  .عليكم أنتم

بنفس الصيغة ليقصدها حتدث بصيغة اجلمع حني ذكر عارف، و
  .وأختها الصغرى

  "؟ه دلوقيتإيطيب هنعمل "
  :قاهلا عيسوي وصمتوا مث قرر بشري الرد

  ...حنا نفكر يفإ-
وقاطعهم صوت هاتف عيسوي فصمت بشري بينما رد هو وقد 

  : على وجهه أن األمر جللواضحابدا 
   ."شجن"

 وما إن عرف مكان املشفى حىت أى ،قاهلا وقد شحب وجهه
املكاملة وانطلق حىت دون أن يشرح هو فقط وضح وهو يهتف 

  : بغضب
عربية ضربت شجن وهربت بسرعة وهي يف املستشفى  -
  .دلوقيت
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مث ركض وقد حلقه مسعود ليدرك بعدها بشري والبقية أن عارف 
  .كالعادة استبقهم

***  
 ولن ، مث عريس جديد، مث خطوبة مت فسخها،خطوبة مت فسخها
ختذت قرارها هذه املرة ااحها، زفرت بشدة وقد تتوقف فاطمة عن إحل

كلفها األمر، لقد اكتفت من املواربة يبالرفض القاطع مهما 
بىن إلرضائهم، أو للدقة تعلمت الدرس، تعلمت أن احلياة احلقيقية ت

زالت حتب  ام ونقطة أخرى حسمتها بداخلها؛ هي على احلسم،
   .عيسوي

ا حني مرت تاسعة صباحغادرت مرتهلا باجته عملها، كانت ال
ا وآخر ما حمله من سعوا سيارة مسرعة دهستها مث هرب سائقها مسرع

مست أرقام أن يعرفوا هوية من فعل احلادثة رؤية السيارة وقد طُ
  لوحتها املعدنية 

ومل يتوقع من نفسه كل هذا الغضب واحلزن وهو يطالعها نائمة 
كه كون عارف قرر ر بعجز امتلبعد خروجها من غرفة العمليات، شع

ه فيها وهو مل يستطع محايتها أو منعه، خوف وقلق اجتاح ءإيذا
مسعود وهو يراقب اللهفة يف عني عيسوي على خطيبته ويتذكر درة 

  .يوخيشى أن يكون عارف قد آذاها أو تعرضت ملكروه وهو ال يدر
، وضيق فرض إمساعيلأسى جثم على صدر بشري وهو يتذكر 

  .قبعلى عبد الشكور التر
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ما القادم معك يا عارف؛ ال ندري، لكنك مل تترك لنا اخليار، 
؟افكان قرارنا؛ لن تستسلم أبد  

وقبل أن يفكروا كانت املباغتة الثانية حني أتى مدبويل ملرتل بشري 
ه يستطيع فعل شيء حيال تلك الكارثة معه علَّيءيرجوه ا.   

مومة عند  العمارات كلها وقعت ااردة الصبح، والناس مل-
  .الشركة عايزين يكسروها

وحني وصلوا ملقر الشركة أدركوا حجم الكارثة اليت وقعوا فيها 
ومل يستطيعوا الصعود للشركة كون الناس قد هامجوها وأضرموا النار 
فيها، والتايل كان قرار القبض عليهم بتهمة النصب واالحتيال 

  .وتشميع شركة الفريوز بالشمع األمحر

قاط األنفاس، الرباعي البغيض مجعتهم عربة الشرطة، لتال وقت ال
  .فساد الصمت وهم يتبادلون النظرات

الباطل لن يهدأ، الباطل ال ينتظر، الشياطني حني تباغت ال تترك 
والنهاية احلتمية ملن حتررت عقوهلم بالتأكيد أسرهمافرص ،.  

وهو تنفس الصعداء حني وجدهم يدخلون القسم، تنفس كونه 
 تتوافد شهادات املقاولني تن أمرهم، وداخل القسم كانانتهى م

  :والعاملني باملشروع
لقد تالعبوا بالناس، حصلوا على أموال وقاموا بالدعاية ملباين "
  "واهية
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لذا جاء القرار حببسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وبطريقهم 
  : للحبس انتظرهم عارف، وقف أمامهم وقال

  .، هه مني فينا اللي انتصرأظن كده وصلنا للنهاية -
   .خر الشاطر اللي يضحك يف اآل-

  : ا فعقب عارف هازئًىقاهلا عيسوي بتحد
   . دلوقيتبضحكخر، وأنا اللي ا وصلنا لآلحنا فعلً إ-
خر يضحك عنده، حىت لو آ يبقى الشاطر هو اللي خيلق -

   .الطريق خلص
فجاوره عارف وقالاقاهلا بشري مبتسم  :  

ت ومتت ونتيجتها أعلنت، كمل بس متزعلش التجربة خلص -
   .ألن النتيجة واحدة، آمن إن مفيش فايدة

   . مش هيحصل-
دفعهم العسكري ليتحركوا وعندها تبادل عارف وبشري النظرة 

ا ويسعى ، سيتجه صوب مركزه ليعد حفلًأة ولكنه لن يعبخرياأل
خلف تكرمي وجائزة ولن يستوقف ما حدث للرباعي البغيض أحد، 

م يف الزنزانة الواحد تلو اآلخر، فوقفوا بأماكنهم من دون د فع
حول وال قوة وقد نكسوا رؤوسهم مث كان حديثهم مبرارة، وقد 

ا وجتاورواارمتوا أرض.  
  ."يعين مفيش فايدة"
  ."يوةأ"
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  ."معقول مفيش فايدة"
  ."ال"

 حد أنه استوقف أحدهم، فقرر أن يقترب اوصوم كان مألوفً
ن إفبوجوهم، ورغم ظالم الزنزانة  أتى وقف يتطلع ليتأكد، وحني

قلبه قد رجفهتف بامسهف  :  
  .بشري -

ربعة رؤوسهم لينظروا ملن وقف أمامهم وعندها عال فرفع األ
  :هتافهم
  ."إمساعيلحاج "
  ."جدي"

***  
 ا ولكنه ال ميلك دليلًيء،ة ستة أشهر من العتمة واملتهم برقراب

ملرة السابقة قد تبخرت، فبحكم أن ليثبته، حىت بشارة حماميه با
قضيته جنائية ال جيوز أن تزيد مدة حبسه االحتياطي عن مخسة أشهر 
ولذا سيخرج وكاد يفرح، إال أن احملكمة املختصة بقضيته قد أمرت 

نقضاء املدة مبد حبسه والتجديد ملدد أخرى، انقضت األوىل اقبل 
ة عند صباح اليوم  اليوم ليتم عرضه على النيابإمساعيلمنها فأتى 

  .التايل أو رمبا هو قُدر له أن يقابلهم
 اأسووا حوله وكانت حلظتهم االستثنائية، هل عليهم أن يياجتمع

  ؟بعد كل ما مضى
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  . تبقوا ِهبل والمؤاخذة-
   الشركة خالص وقعت، التجربة خالص جنحت-
  .يه يعينإ و-

مث أردفاقاهلا حمتد  :  
ى شركة موظفينها سابوها حلد مث مني اللي قالكم إنه جنح، بق -

  .ما وقعت يبقى مني اللي وقعها عارف وال أنتم
صمتوا وقد نظروا لبعضهم البعض، وعندها عادوا بنظرهم 

 بأسره، بل زاد يقينه وثباته بربه ونفسه إمساعيللوجهه، مل يتأثر 
  : وعندها أكمل

زاي يلهيكم، كل إعارف مكنش أذكى منكم، بس عرف  -
 طاته عشان مركز مع زمايله، صح والايف غلواحد فيكم مكنش ش

  ؟أل
صمتوا ومل يردوا وقد نكسوا وجوههم فرفعها بيده وهو يعقب 

  : بقوة
بصويل وأنا بكلمكم، أنا ال مسح اهللا مش بأنبكم بالعكس أنا  -

فرحان بيكم وعهد اهللا فرحان بيكم ونفسي أقوم أرقص يف الزنزانة 
ية مشرية خميبتش ولو أعرف  خميبتش وتربإمساعيلدي وأقول تربية 

مني اللي رىب االتنني اللي معاكم أقول برضو، أمنا سيبكم من اللي 
  ؟جنحات، وخلونا يف دلوقيت، عارف ف

  ."هأوووووووووووو" . آه-
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  : ا مث أردف هازئًإمساعيلقاهلا 
لو جنح عمره ما كان هيجي حلد عندكم برجيله ويقولكم أنا  -

  .للضعيف، جديدة دي القوي بريوح مىتإكسبت، من 
  .نه خايف منناإ قصدك -
-يه أكتر حلظة الزم القائد الشاطر يعملها إا، أنتم عارفني  طبع

  .ألف حساب
  ؟يهإ -
 اللحظة اللي بيفرحوا فيها جنوده بأم كسبوا، اللي يتلهوا -

فيها جبمع الغنيمة، وياما حروب كان حسمها يف آخر حلظة، جمرد 
  ؟يهإزوا، عارفني يف  ركجنودهلقائد وبس ما ا

   ؟يهإ -
  : لت مجاعية ليكمل بعدهايوق
 اللي بنخلقها بإيدينا ومينفعش نستناها يا تيجي إحنان الفرص إ -

   ؟يا متجيش، فاهم ياض منك له
   نعم، فهموا وفكروا واستوعبواجابةواإل

 ... استوعبوا يف حلظة فارقة الفارق
  بني املخلص والقائد

***  
 فالكل مدعو، حفل ، ينتظره اجلميعمناسبة كربى وحفل كبري

 واقع أي ريسيتحدث فيه عارف عن جهازه املعجزة القادر على تغي
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 اليوم لو عرفه اشخص لألفضل، والدليل فريد ونانسي، فماضيهم
وال حىت الـااجلميع لن يستوقف أحد ،"single mother "  

رغم أا قررت التخلي عن طفلها، ليس ألنه ابن صيب املقهى 
 أفضل من املنتج، وهو عقد زواج عريف جبوار اكن ألن هناك عرضول

عقد فيلم جديد، وبنظرة متأنية وافقت على العرض، لكن أخبار صبا 
  .مل تستوقف مواقع التواصل ألن هناك ما هو أقوى

  ."خلعت لولال حجاا"
 راقص جبوار احتمالية كونه وستعود مع فيلم استعراضي غنائي

 مبيزانية قد اقتربت من املئة مليون كون أجر ا حربيا جغرافيياتارخي
  .هلولال وحده قد ختطى املليون جني

وحالة إهلاء أخرى فرضت نفسها كون الشيخة رنا قد أصدرت 
بربناجمها فتوى عن أن الزانية لن تكون زانية أو حيسب هلا الزنا لو مل 

 من كبري عددتكن بوعيها، فتوى أثارت حفيظة األزهر لكن مثة 
املثقفني واملفكرين قد أثنوا عليها، فالفاقدة لوعيها ال متلك نية التعمد 

   .لذا سقط عنها التكليف
توك "ومجل كتلك فرضت عليها أن تكون ضيفة يف عدة برامج 

لتتحدث عن فتواها، يهامجها عدد من املشايخ فتترفع عن الرد " شو
خوفها من فيتصل ا آخرون ليحيوها على جرأة مواقفها وعدم 

اإلرهاب الديين، هي مثال جيد لإلسالم الوسطي اللذيذ، وليت كل 
  .الدعاة مثلها
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 أترى ذلك العامل من املمكن أن يستوقفه أن ىويف خضم الفوض
  ؟هناك مخسة رجال عالقني يف غيبات السجن

 أو عدة آالف هم ال شيء ا حىت لو صاروا مئة أو ألفًجابةواإل
كُثر.....لعاديون والعاديون، هم ااحىت يستوقفوا أحد.  

***  
ليلة بالتأكيد قاسية، وأقسى ما فيها حني تتلقفك الربامج 
اإلعالمية لتتحدث عنك كمذنب وجمرم عتيد اإلجرام بينما أنت 

  .يءالرب
واإلعالمي املخضرم حني ، لكن من سيصدقك أنت ويكذم هم

ضيوف يبدأ باحلديث عنهم سيؤكد أن ما يقوله هو احلقيقة، وكل ال
 طرف واحد، طرف يؤكد أم أو املتصلني لن يتحدثوا إال عن

ن والعزاء كل العزاء للمهنية واحليادية وعرض الرأي والرأي واملذنب
  .خراآل

احلقيقة حاولنا نكلم أي حد من طرف األربعة لكن الكل رفض "
  ."يظهر معانا

  .وها هو عذر كاٍف
خر ما آتتذكر  مشرية جبوارها، تبكى وهي ت شجن لتجداستفاق 

طلبه منها عيسوي قبل أن يغادر املشفى، بأن تطمئن على شجن ولو 
طمئنهأمكن ت.  
  . طنط مشرية-
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   . محد هللا على السالمة يا بنيت-
 تبكيستغراب، بالتأكيد هي ال ودموعها فرضت على شجن اال

بسببها، ألا ال تظن أن حالتها حرجة، وإن كانت مشرية قد أتت 
  ؟يسوي قد أتى بدورهأيعين هذا أن ع

ومل حتتجا تشغيل التلفاز  لردود كون والدها قد دخل للغرفة مقرر
  : املوجود ا وهو يسأل مشرية بقلق

 . عماد متصلش يطمنا؟يف أي جديد عن عيسوي -

 اليت ابنته ستفاقة ومل يكن قد التفت ال،أجابته مشرية بالنفي
التلفاز وقرأت  شاهدت صورة عيسوي جبوار األربعة بنياضطربت ح

ما كتب عنهم وعندها فهمت، فلم يسعها إال أن ربتت على يد 
مشرية من دون أن تعقب بكلمة وبدورها ربتت مشرية على يدها، 

   .البعضا  ببعضهما تستقويانهمعلَّ
***  

وببيت عمها انزوت بغرفتها تبكي حبرقة، عارف أبو العزم قد 
مسجون بتهمة نصب، متكن من زوجها حد تدمريه، وها هي ايته، 

ها حىت قاطعها طرق اء ظنها هينة، واصلت بكاليتلية ووها هي املسؤ
الباب على غرفتها وكان الطارق والدا، عرفت عطيات من عم درة 
أا قد أتت إليه وترجته املكوث عنده دون أن خيرب أحد وحني 

ا وقد استشعر أن عطيات كادت تجن من القلق أخربها، وما إن رأ
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ها وهي ؤست أمامها حىت دفنت رأسها بصدرها وقد زاد بكاجل
  : تعقب
مسعود اتسجن يا ماما، مسعود خالص ضاع، يا ريتين كنت  -

فوقت من زمان وفوقته، أنا سكت وسيبت الفرعون يتفرعن، أنا لو 
  .كنت احتركت كان ضمريه هيتحرك

  . مش لوحدك، املهم دلوقيت ادعيله، قادر ربنا يفك كربه-
  : ت خطابه هلا وهي تؤكدمث قدم

عايزة أقولك إين ميكن كل اللي كان شغلين هو مصلحتك،  -
تستاهلي اللي أحسن منه، لكن أنا كنت طول إنكا كنت شايفة دامي 

الوقت بضغط، أنا من هنا ورايح مش هدخل، والقرار بعد ما تقري 
 .جوابه بإيدك أنِت

***  
وهي تتحدث عتماد عن البكاء وهدأت ثورا ابالكاد توقفت 

ن حاولوا اأمامهم أا لو رأت عارف سوف تأكله بأسناا، ومر يوم
قدر املستطاع جتاوز األمر على األقل من أجل الصغار ورغم ذلك 

 وحني أرادت مها تلطيف األجواء قررت ،عادت الصغرية لشرودها
أحد برامج الرسوم املتحركة  معا أن جتاورها على األريكة ليشاهدا

رنا  كانت مها تتنقل بيدها عرب القنوات حىت جاءت صورة بالتلفاز،
ال تراها، موقف فرض على مها  وعندها أشاحت كرتي بوجهها كي
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القلق حياهلا فقربتها وأجلستها فوق ساقيها وضمتها إليها وهي 
  : تسأل
  .زعالنة منها -

  : فأومأت رأسها بإجياب وهي ترد
عشان هي مش سابتنا وراحت عند عمو الوحش، أنا زعالنة  -
  .بتحبنا

ت التخفيف عن اجلميع اعتاد اليتوألول مرة تستشعر مها أا 
عاجزة عن فعل أي شيء لتلك الصغرية، ومل متلك إال عدم إظهار 

ا وحماولة املزاح معها كي تخرجها من حالتها تلكحز.  
يه، تعريف إن أوضيت فيها كيس كبري مليان حاجات إ بقولك -

يته أحسن آالء تشوفه وهندخل أنا وأنِت دلوقيت حلوة، أنا جبته وخب
  .نأكله يف اخلباثة

  ؟ مني جاب سرية آالء-
قالتها آالء وقد قررت بدورها املزاح من أجل التخفيف عن 

   . ببعض الراحةتا ابتسمت، فشعراأخري اليتكرتي 
لكنها تالشت عندما طرق أحدهم باب مرتهلم، اجتهت أمينة 

  .لتفتح لتجد حسن أمامها
كانت مها بغرفتها حني مسعت صوته وهو يسأل عنها، وكادت 

 حني خرجت وقفت اليت على مقابلة مها  لكنه أصر،والدا تطرده
  : أمامه وعقدت ذراعيها أمام صدرها وسألت حبدة
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  ؟جاي عايز ايه تاين يا حسن -
  ...إنك أنا عارف -

  : ومل متهله فرصة ليكمل، صفعته بقوة فصمت مث تابعت هي
و لسة جواك ذرة رجولة متورنيش وشك ولو صدفة، ولو ل -

فاكر إن بعد ما بشري وجدي اتسجنوا ظلم إين دلوقيت ضعيفة يبقى 
 إنكوعى تكون فاكر إن مش عارفة اأنت متعرفش مها كويس، و

لسة مع عارف حلد دلوقيت، فاطلع برة يا دكتور، كمل الطريق اللي 
كن أغري نظريت عنك بعد ما اختارته لنهايته، وأوعى تظن للحظة إن مم

  .شوفتك على حقيقتك
را كرتي لَحفاجتهت لغرفتها باكية تابعتها أينت وآالء وجاور 

متسح دموعها وتضع قبلة على خدها وهي تربت على كتفها، فلم 
  : متلك إال أن تبتسم وعندها مسحت دموعها وعقبت

  .أنا كويسة متقلقوش عليا -
الصباح مع حمامي شركة الفريوز مث سألت أينت عما سيفعلونه ب

وحمامي جدها، فكانت إجابتها بشارة، فرمبا بالغد قد تثبت براءم 
  .وخيرجون ومن مث تبدأ خطتهم

   . ومن هنا مليعاد حفلة عارف يوم اخلميس هنكون جاهزين-
***  

  االثننيصباح 
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بدأت التحضريات ليوم اخلميس حبجز أحد أكرب قاعات 
حمامي شركة الفريوز أمام الضابط ليضع بني املؤمترات، بينما وقف 

لية كوا هربت و حتمل فريوز املسؤاليت ملكية الشركة وأوراقيديه 
   . على املوظفنيدارةلية اإلووتركت فقط مسؤ

 لعدد ضافةدعوات لشخصيات سيادية ودبلوماسية بارزة، باإل
  .كبري من جنوم اتمع وعلى رأسهم فريد وصبا

  
خرين يف قضية انتحار الدكتور آقد تدين ظهور أدلة جديدة 

 حساسة على رأسها اسم عارف أمساء تطال دانةبغدادي أيوب، واإل
  .أبو العزم

تدخل جهات غري معلومة لوقف النشر والتحقيق بقضية بغدادي 
  . الفواليل بكفالة ماليةإمساعيلأيوب، واالكتفاء بإخالء سبيل 

 بل احللمية برمتها، احلاج  بيت بشريلتتعاىل الزغاريد عندها ومتأل
سفلت، فرحة عمت شارعه فرقص اجلريان وعلى  على األإمساعيل

  .رأسهم صاحب املقهى ااور بينما حسن وقف من بعيد يراقب
من املفترض أن مجيعهم قد خرج بكفالة إال أن الرباعي البغيض مل 

   .يظهر بعد، اختفوا ومل يعد يعرف أحد مكام
***  

  صباح اخلميس
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 يستشعر أن األمور قد فلتت اليت املرة األوىل يف حياته كلها هي
  من يده، أين ذهب الرباعي البغيض؟

  !دال يعلم أح
 ليس أم اختفوا بل ءال رجاله وال آدم وال حىت حسن، والسي

أنه ما عاد يدرك فيما يفكرون، ما عاد بإمكان أبو العزم التوقع 
شوه، أم اختفوا ألم أرادوا أن هل اختفوا ألم خيفخبطوام التالية، 

   ؟غتوه بضربة قاضيةايب
ع آلدم الذي يراقب ما حيدث يف صمت دون ومن بني حريته تطلَّ

  ن للنتائج؟وه املنتظرؤحد، فما الذي بات ينويه هو وشركاتعقيب وا
  . يقاوموننيزالو  النيفالنتائج مرفوعة ألن العادي

يق بقدومه، مث نظر ورغم هذا تقدم إىل القاعة وقد عال التصف
 وِضع أمامها منضدة كبرية وضع هو اليتجبواره لشاشة العرض و

عليها جهازه وجبوارها جهاز بروجيكتور لعرض التعريف بالتجربة، 
  :وقد وقف هو على منصة يعلوها ميكروفون ليبدأ حديثه

"ladies and gentlemen"  
 الشيء جنليزية بينما بدا صوت املترجم أعلى بعضحتدث هو باإل

  عرب التلفاز
ننا اليوم بصدد يوم استثنائي يف تاريخ إأيتها السيدات والسادة، "

ا، حيث خروج جهاز العلم والعلماء، يوم سيتحدث عنه التاريخ الحقً
قاويل توقيت جرينتش إىل النور، أعلم أن اجلهاز قد دارت حوله األ
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 منذ أن جئت إىل القاهرة، شائعات لطاملا طالت شخصي وطالت
مركزي وقنايت الفضائية وجهاز قد عكفت لسنوات أعمل عليه كي 

بدد اجلهل اجلامث فوق العقولي".  
  : مث تنفس لدقيقة وبعدها أكمل

- فضل، فطرة ا نقاوم التغيري حىت لو كان لألوأنا أدرك أننا مجيع
يزال معضلة  النفس البشرية متيل إىل الراحة، وتطوير الذات كان وال

 بات عندنا جهاز كهذا، أفخر أنا عارف أبو العزم كُثر، لكن بعدما
  ."أننا منلك مثله

  : رشفة ماء مث البقية
لن نعد حباجة إىل حبث ودراسة وقراءة، فقط جلسة واحدة  -

د لك أبيض ناصع وث أفكاره، ليعتسحب من عقلك كل ما لو
 ومن مث تضع أنت السيناريو الذي تريده، وعندها ستجرب ،البياض

نجاح والتطور والغىن وبالتأكيد كل ما سبق هو إكسري نفسك على ال
  ."السعادة

قلت حدة القلق بعض ،  لتحية مجهورهفاحنىنتعاىل التصفيق 
 وعندها قرر أن يبدأ ، بأم لن يؤرقوه خلوفهمتهالشيء، حد ثق

  .عرضه
ن كيفية عمله لكن الصدمة وفقام بتشغيل جهازه لريى احلاضر

بتشغيله حىت صدحت منه صوت لولال  فيما مسعه، ما إن بدأ كانت
وهي تصدح بأغنية إعالنه، صدم عارف وتطلع جلهازه ومل يفهم ما 
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ة وتعاىل معها ئالذي حدث، بينما تعالت اهلمهمات الساخرة واملستهز
ن كان يشاهد ما حيدث عرب التلفازضحك الناس بالقاعة وبالتأكيد م.  

دها عارف بدا الضيق يتلقف آدم وهو يطالع عارف فقرر عن
تدارا على ذلك ك األمر فأوقف جهازه مث طالع احلاضرين معتذر

 العرض بتشغيل فيديو سيشرح كيفية عمل استكمالاخلطأ وقد قرر 
  .جهازه
فَزى بشدة مث ضغط زر التشغيل مث برقت عيناه حني رأر ،

ة بينه وبني فريوز وبغدادي أيوب على اهلواء خرياللحظات األ
    .مباشرة

***  
دخل الوحيد كان عن الطريق املبىن ااور للمبىن املوجود به امل
   .القاعة

ا، كيفية الدخول للداخل توقيت الدخول كان عند السابعة صباح
دون أن تكشفهم كامريات املراقبة، كانت مبساعدة عماد ورشوة 

  .لني عن أمن القاعةوسؤاملواحدة من 
 اليترف، والغرفة هم ال يريدون إال القاعة املنوط ا حفل عا

وضع فيها عارف أجهزة العرض وجهازه، حصلوا على مفتاحها 
 لتلك خصيصا له قد صنعوه حاٍكبتبديل جهاز عارف جبهاز موقاموا 

   .وا بدورهمؤوا جهاز عارف معهم واختبؤاللحظة مث خب
***  
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  ."هثبتله أن توقيت جرينتش حقيقة مش جمرد خيال"
  ."دة لبكرةهحدد لعقله خط سريه من اار"
  ."هو هيقتل نفسه بنفسه"

 قاهلا فرضت على اجلميع الوقوف والصدمة، أهذا اليتوكلماته 
   ؟هو اجلهاز الذي سيغري حياة البشر لألفضل

حني وقفت واقتربت للتطلع " صبا"وعلى رأس املصدومني 
  :بالشاشة أكثر مث استدارت لتنظر لعارف وهي تزعق

  ."أنت اللي قتلته"
ظة لكنها سرعان  وقد شعرت باخلزي من نفسها حلصدمةقالتها ب

ا، مات بغدادي أو قُتل، رحل وكفى، ومن اآلن فصاعداما اجتاز 
  ."قتلته"هي باتت النجمة صبا ال صبا بغدادي أيوب فهي قبل اجلميع 

  ."الفيديو ده متفربك وأنا هثبت أنه متفربك"
صرا عارف وقد بات خ اعندها من نربة صوته خوفه،واضح  

سيسهل عليهم و واحترقتقة  ورمنحه آدم نظرة أدرك منها أنه
   .التضحية ا

"كل ده مر إلحراجي وهز صوريت، أنا هوديكم كلكم يف دب
  ."داهية، ومش هسكت على اللي حصل، وهبلغ البوليس بنفسي

  .)مش ده لو حلقت يا دكتور عارف(
ا حدث، م هنا، وهم وراء مإوالصوت هلم، والظهور هلم، 

نقطع ا ليقترب منهم حىت واالتفت لرياهم وقد جتاوروا وما إن مه
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التيار الكهريب وكان للظالم كلمته العال من مههمات وصراخ 
وخوف وفزع وما إن عادت اإلضاءة حىت وجد نفسه مقيعلى اد 

 واألربعة ومهسة بشري يف أذنه ونظرة آدم ،أحد املقاعد وأمامه جهازه
  .وه يواجههم وحدهلرجاله كي يترك

  ."خرآنه كان لسة يف إشوفت بقى "
تبادال النظر فحاول فك يده إال أنه عجز، وضع عيسوي يده 

  :اعلى كتفه قائلً
-معانا إحناخر فعدك إن لو كان نفسك تضحك يف اآلوا أ عموم 

  .فقرات حلوة قوي هتضحك معها
وار ا جلهازه وضعوه جبلًثال ما فعلوه هو إظهار جهاز كان مموأو

  : جهازه وعقب مسعود
  ؟حناإيه رأيك جترب جهازنا إ -

  : وعبد الشكور من قام بتشغيله مث التفت ناحية عارف وقال
  .بس يا رب تكون مؤهل لدخول اجلهاز ومتكونش غيب -
  ."كفاية"

  .زعق عارف فيهم لكنهم ضحكوا وتبادلوا معه النظر
  ."مصري الدكتور بغدادي"
  ؟"يه رأيكإ"
  ."دوقوا يا دكتورطباخ السم الزم ي"
  ."جاهز"



 
445

  .)األجهزة دي مش بتاعيت، األجهزة دي مزيفة(
  : صرخ عارف وقد زادت حدة صوته مث أردف

  .أنا هحاسبكم على لعب العيال ده -
  . معقول تقول كده على أعظم اكتشاف عرفته البشرية-
  . ده مش جهازي-

  : دار بشري حوله وأكد
  . عارف شغلكا، معقول مشيا دكتور ده جهازك فعلً -
   خايف؟-

  : سأله عبد الشكور مث أتبعه عيسوي
  ؟وال مشوش -
ك، أو  وال خايف تدخل اجلهاز ومتتأثرش ونثبلك أنه جهاز-

  نه النسخة املتقلدة منه؟إيأثر فيك فنثبتلك بعدها 
   .وتعقيب مسعود ببالغ السخرية فرض عليه أن يصمت

  ؟هل فشلت التجربة
؟ا أن تنجحوهل كُتب هلا يوم  

ن فعلوها بل  انقطع التيار الكهريب ولكن هذه املرة مل يكن هم م
هو، هو افترض وجودهم فوضع خطة هروب بديلة حيث آدم وهو 
تنتظرهم طائرة هيليكوبتر صغرية عند سطح املبىن، ركضوا بأقصى 

ح بيده ليتأكدوا أنه قد هربسرعة وحني وصلوا، لو.   
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ق يف السماء، رف وقد حلَّكان اجلميع قد ركضوا خلفهم لريوا عا
  . من أجل إعدامهماان قد مت التحفظ عليهمابينما اجلهاز

  . البعضهموقف األربعة مبكام وتطلعوا لبعض
  هل عليهم أن يفرحوا؟

  ."رمبا"
ا ما؟هل سيعود عارف يوم  

  ."رمبا"
؟ا انتصروا على الدجلهل حق  

  ."رمبا"
م وقد لعوومن بعيد كانت رنا جبوار صبا جبوار حسن، يطا

  .أكلت احلسرة قلوم، لكنهم لن يتراجعوا
تقابلت عني رنا بعني عبد الشكور فاقتربت منه وقد مدت يدها 

 لكنه تركها معلقة ورحل دون كلمة واحدة فنكست هي ،لتصافحه
ا تعرف أن زواجها من هيثم مل يكن يوما وجهها تواري الدموع، كو

  .جنينهمزاح، خاصة بعدما محلت يف أحشائها 
، أهي دموع ينادت صبا على بشري فالتفت، ليجد النجمة تبك

  ؟من أجل بغدادي أم من أجل ما طرأ على حياا هي
  : استدركت دموعها وابتسمت مث عقبت

أنا فرحانة بيك قوي يا بشري، أنت حقيقي طلعت بطل، أنا  -
  .الظاهر مكونتش شايفاك كويس
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  . جبد-
لكه، مل يتأثر برؤيتها وال دموعها وال ا وشعور بالدهشة ميقاهلا هازئً

  .مدحها، وكأن كل ما كان يكنه هلا مل يكن
أ صفحة جديدة سوا، بشري يه رأيك لو ننسى اللي فات ونبدإ -

  ...أنا
  : قاطعها ورد

  .مينفعش يا جنمة، ألن طريقنا عمره ما هيكون واحد -
ة هو على يقني أا أتت ألنه حملها وسط احلاضرين، خرج من القاع

 نادى بأعلى صوته حني حملها وركض ،يلتفت حوله يسعى أن جيدها
حىت حلق ا فاستوقفها، وما إن وصل أمامها حىت التقط أنفاسه وقد 

  :  مث نظر هلا بعتاب وقال،أمسك بوجهها بني كفيه
  ؟ ظهريتاأخريو
  ؟ فقتاأخري و-
  . الوقت أتأخر، بس جوايا عشم متتخليش عين أنا عارف إين-
 إحنايه يا مسعود، بعد ما حاجات كتري اتكسرت جوانا وإ  بعد-

  .ها بإيدناااللي كسرن
  :  مسح بيده دموعها وعاد ليكمل

هنصلحها، هنحاول مرة واتنني وعشرة وأنا مش هستعجل،  -
  .املهم نرجع

  ؟ هتقدر-



 
448

  . هحاول-
  .تكسر صعب يتصلح، اللي اتكسر ثقة وعشرةا اللي -
جع، سييب بس الباب موارب،  هحاول، وعمري ما هجربك نر-

، ومهما كان أنا راضي ختيار حق االِكسييب فرصة ممكنة، وبعدها لي
  .يا درة

***  
والعرض مع ايته فرض على الرجال باملقهى التصفيق، خلصوهم 

الكل يريد املخلص، ها ، األربعة من عارف، فاستوجب ذلك فرحتهم
  . فعله نيابة عنهمربعة قد فعلوا ما كان يستوجب على اجلميعهم األ

 املوقف ليتحدث إليهم بعقالنية استغالل هو إمساعيلوما فكر به 
ا ستركض وكأنه تناسى أن العقل اجلمعي ال يعرف املنطق، الناس دوم

   .خلف ما يثري مشاعرها
 نفوق بقى يا أخوانا، ومش كل كلمة نسمعها تودينا األوانن آمش "

للي زي عارف ملا بنسمعهم، أو  اللي بنعمل الدجالني اإحناوجتيبنا، 
نعمل هلم دعايا حىت لو كنا بنشتمهم أو بنتريق، الباطل بيموت ملا 

وا عليه وخيلوا الدنيا كلها الناس تبطل تتكلم عنه، مش ملا يزيط
  "؟ه، هه فهمتوا وال لسةتشوف
  ."فهمنا"

  وعهد اهللا شكلكم هتضيعونا: قالوها بأعلى صوم ولكنه عقب
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 فرحانني إن اللي خلصنا من إحنا، ده إمساعيلليه بس يا حاج "
  "عارف كان ابن حتتنا

  ."قولوا ورايا يا رجالة"
  .مث عال اهلتاف

  ." وراك وأنت الكبريإحنايا بشري يا بشري "
  ." وراك وأنت الكبريإحنايا بشري يا بشري "
  ." قول كمان ده أنت األصيلإمساعيل يا إمساعيل"
  ." ده أنت األصيل قول كمانإمساعيل يا إمساعيل"
  "!مفيش فايدة"

 بينما أهل احلارة قد رفعوه ، بكفا وهو يقلب كفإمساعيلقاهلا 
  : اهلتافاستكمالعلى أكتافهم وقرروا، 

فتعالت ضحكات أينت وأختها ومها كوم كانوا يتابعون من 
الشرفة، وحني اجتهت مها للداخل جلست على سريرها وقد تنهدت 

حل اجلميع الليلة إىل منازهلم وعلى رأس وشردت، بالتأكيد سري
  هم؟ إليالقائمة كرتي وتيم، فهل ستشتاق

ساميهم روشة شوية أربعة دول لو بس كانت  عارفة يا مها، األ-
  .وبعد اىل عملوه ااردة كان ممكن يتعمل منهم أساطري

  ؟ أساطري-
  : ردت مها على آالء باستغراب فرض على آالء أن تكمل

  .يا سيتمجع أسطورة  -
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  ؟ساميهم مش فامهةأ ماهلا -
ساميهم بتطلعلهم أ كأن هزلية، حتسي: نت فأجابتهاسألت أي

لساا، بتقولوهم أنا والزمن عليكم، بالذات عبد الشكور، هو لسة 
  .ايف راجل امسه عبد الشكور أصلً

  . ماله عبد الشكور بقى-
  : قالتها مها وقد عقدت ذراعها أمام صدرها مث أردفت

حنا وصلنا للكده، حكمنا على الناس بقى شكلهم إ معقول -
وامسهم وعدد الفلوورز بتوعهم، عبد الشكور بالذات أطيب واحد 

 إحنا معانا وإمساعيلفيهم، طيب لعلمك بقى ده بيفكرين جبدي 
صغريين، تصرفاته مع والده، صربه على مراته، أنه يدافع عن واحدة 

  .اصلًميعرفهاش، هو يف حد يف الزمن ده زيه أ
واستشعرت ابتسامة انزوت على شفيت آالء فقررت أن تستدرك 

  : كالمها فأردفت
ننا من غري ما حنس بقينا بنتسحب من إاللي عايزة أقوله  -
يتنا يف حكمنا على اللي حوالينا، وبقى الفيصل حاجات ملهاش إنسان
  الزمة
ا بدون تعب أو جناح سف، بقى بينا مشاهري امس حق، ولألِك معا-

  .و أي حماولة جادة أم يعملوا حاجة عدلةأ
  : وكان الرد من أينت يعقبه الرد من آالء
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- ا، بس بشري قدامه فرصة كويسة للشهرة، أعتقد أظرفهم امس
   .ومش بعيد لو اتشهر يرجع لصبا

   . ال واهللا-
واملعقب كانت أينت كون اجلملة استفزا وعندها زادت ابتسامة 

 وعندها ، أن احلوار كان ألغراض أخرىفأدركت مها وأينت ،آالء
 يف تا مث بدأ، وعندها سحبوها لتتوسط سرير مها،زادت ضحكة آالء

  : قذفها بالوسائد بينما هي تف
  .قسم باهللاأنييت بريئة  -

***  
عرف وجهتها، وعندها قرر أن  كان ال ياليتمجعتهم الطائرة 

  : يوضح
ين يف أقرب اللي حصل ده مش معناه إن التجربة فشلت، صدق -

  .فرصة هرجع وهدور على مكان تاين وأبدأ من جديد
مل يرد آدم فاستشعر عارف أم بالتأكيد يدبرون له مكيدة 

  : فأردف
راتكم إن امينفعش تشوفوا السلبيات من غري ما حتطوا يف اعتب -

  . لنانسينبيهةا حول  إن اجلهاز فعلًوقعتالشركة 
  : وبابتسامة هازئة نادى آدم

   .اىل من فضلكسوزان، تع -
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وعندما أتت كانت الصاعقة، هي نبيهة هي نانسي هي سوزان، 
عميلة قد مت دسها ملراقبته وأما عن جهازه الذي ظن أنه باكورة 
أفكاره العلمية فجميع من عمل بالتجربة الفعلية كان يعلم أن اجلهاز 

  .معطوب وغري قادر على فعل شيء
  ؟ ليه-
ريدك أن تكمله، ولن  كي تصدق نفسك، وتكمل ما كنا ن-

حرق يا عارف ننكر كنت ورقة راحبة واآلن قد مت حرقك، وما ي
   .يستلزم على اجلميع أن يتخلصوا منه

  : وعندها أخرج مسدسه من جيبه ليهتف عارف خبوف
  .قلفريد ال ده على األ -
   . قد قمنا بشرائه وتدريبه قبل أن يذهب لبيتك-

  : نفض عنه الذهول وقال باستجداء
دكتور آدم، التجربة الرمسية كانت املوت اإلكلينيكي ومتت،  -

شركة الفريوز كانت النموذج املصغر ألي كيان بيفقد توقيته الرمسي 
  ه عشان يكون تابع للتوقيت العاملي، توقيت جرينتش؟توهويته وكينون

 مهمتك انتهت دكتور عارف، أعتقد أن اجلحيم حباجة إليك -
   .اآلن أكثر

  ...أنا دكتور آدم -
أطلق الرصاص عليه دون أن مينحه فرصة لكلمة أخرى مث نظر 

  : إىل جثته وسأل
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  ؟ هل وصلنا فوق البحر املتوسط،إدوارد -

جثته مث عقب جياب فتح باب الطائرة وألقى وحني أجابه باإل
  : بعدها

   .عد بنا حيث وجهتنا -

  ؟ وماذا عن التجربة دكتور آدم-

  : سألت سوزان فأجاب

غيتنا، الثغرة الوحيدة هذه سوزان، حىت نصل إىل بسنكملها يا  -
املرة أن األربعة مل يستسلموا رغم انكسارهم، باملرة القادمة ستكون 

عود وستنجح نحىت إذا انكسروا عجزوا وعندها سمهمتنا حمو األمل 
  .التجربة

  ا؟أيعقل أن يكون اخلالص من عارف هكذا سهلُ

  . ال:جابةواإل
عن املاء مث تنفس، ولوال القميص الواقي كونه سعى حىت رفع رأسه 

من الرصاص، واملادة احلمراء اللون الشبيهة بالدم ملا ضمن أم 
ولكن بالتأكيد ليس اآلن، ،ا ماسيصدقون موته، سيعود عارف يوم 

هو لن حيتاج إال ملكان جديد وأناس جدد وحماولة جديدة إلهلاء 
  .غريهم

   ."شوفت القرد"
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 وأفراد جدد واسم جديد، فمن العبث أن نعم ولكن مبكان جديد
هو سيعود ولكن " رمبا"ربعة، أو يضيع وقته بالركض خلف األ

   .نبالتأكيد ليس اآل
  لكن ماذا عن األربعة؟

خرجوا من قاعة املؤمترات ومشوا، وسؤال تلقفته عقوهلم، هل 
  ؟بصدق انتصروا على عارف

 جتاوروا اجللوس باحلسني وبيد كل واحد منهم كوب من
  : ، ومن قطع الصمت كان عيسوي وهو يسأل"احللبسة"

  ؟تفتكروا فريوز هترجع -
  . معتقدتش، ألا لو رجعت وارد تتسجن-
  ؟ املشكلة مني هيخد مكاا-
   ؟ تفتكروا هتفرق-

ا لو جاء ن بشري للبقية فرض عليهم التفكر، هل حقوالسؤال ِم
دوا إىل نقطة  قد عانن سبقته، سيكونوإىل الفريوز مدير يشبه م

م؟الصفر، أم أن جتربتهم مع عارف غير  
  ؟"يه دلوقيتإطيب هنعمل "

  .سؤال من مسعود كان هو أول من يدرك صعوبته
  . هندور على الفرص أو هنخلقها-

لت إليه ظروفه آا هو وبكل ما  أحقَّ،قاهلا عبد الشكور وقد فكر
  قد ميلك فرصة؟
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   ." فشلتإحناا بعد ما حياتنا اارت، بعد ما جتاربن"
  : والرد من مسعود الزمه تعقيب من بشري

خر مش بيجي إال ملا أنت تقف مفيش جتربة بتفشل، ألن اآل -
  .مكانك وترفض تتحرك

  . هينفع أنا وشجن نرجع-
  . حاول حلد ما تقدر-

م، غدا والقادم برمته، هل والصمت ساد بينهم، حيا
  ؟باستطاعتهم إصالحه

  ."رمبا"
  أم 
  "دبالتأكي"

  ؟األمر يتعلق م
 وما إن رد عيسوي حىت ،إمساعيل اتصال كان من  حديثهمقطع

  :  بعصبيةإمساعيلهتف 
  .أنتم فني ياض منك له -
   . يف احلسني-
يه، أنا مش قايل تيجوا على البيت عشان عايزكم يف إ حسني -

  .موضوع مهم
   ... ما هو يا جدي-

  ."يه، املأذون قريب حيمضإيه وزفت إجدي "
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  "؟مأذون"
  :  وعندها هتف عيسوي،ا األربعة بصوت مجاعيقاهل
  ؟ وملني؟يهإمأذون  -
  .ا ليا أنا ووالدتك طبع؟ هيكون ملني يا سي عيسوي-

 قرر أن حيسم القادم إمساعيلوالصدمة ارتسمت على وجوههم، 
  .امسلكً" رمبا"من حياته دون انتظار ملن اختذوا من 

  "؟مهنياقفل التلفون أالقيكم قدامي، فا"
  ."فامهني"

مث وجده كالمه لبشري وقد شد :  
 وإياك تسترخص وصندوق حاجة ،جتيب معاك علبتني جاتوه -

   ؟ساقعة، فاهم
  ؟ طيب مش كنا استنينا لبكرة ورتبنا نفسنا أحسن-
 ااردة، اللي منلكه واللي يف  يا عامل ببكرة يا ابن بنيت، خلينا يف-

  .دناإي
 بل األربعة ى، بسمة وكأنه فهم املغزوعلى شفيت بشري ارتسمت

  : قد فهموا، وعندها قال بشري قبل أن خيتم مكاملته
  .أنا قولتلك قبل كده إين حببك قوي يا جدي -
  . اجنز بقى يا أخي مش فاضيلك-

  : فلم ميلك إال الضحك وهو يقرر
  .حاضر -
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  :  حببإمساعيلوعندها مهس 
  .ربنا خيليك ليا -
  

  : اىت التفت هلم هاتفًوما إن أى املكاملة ح
  .عندنا فرح -

قاهلا بسعادة بينما توجهوا مجيعهم باملباركة لعيسوي، وغادروا 
احلسني إىل احللمية، وبغرفة مها كانت مشرية برفقتها شجن وآالء 

 البقية، لتتعاىل زغاريد اعتماد اجتماعوأينت بينما بغرفة الصالون كان 
  . زواجهإمساعيلم متَّوأمينة جبوار تصفيق كرتي وضحكام وقد 

وأما عنهم فثمة جتربة قد متت وجنحت، تعلموا منها؛ أم ميلكون 
دراكهم، وحسم إوحدهم منح أنفسهم األفضل بأيديهم وسعيهم و

  .بشكل أبدي" رمبا"أول قرار حبيام بالتخلص من 
***  
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