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 Meكانو
علي سيد قطب

دار شرقيات للنشر والتوزيع

إلى مه يملؤون الكىن بئبداعهم ..فيصل إليىا بقصد أو دون قصد

"ليست ذاكرة اإلوسان حاصل جمع بل هي فىضى احتماالت غير
محددة "
بىرخس
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أجهشت بالبكاء ،كانت المرر الاالارة ري حيراتي التري أكرو يهرا
بهذا الضعؾ ،المشاعر المتضاربة اجتاحها تيرار الشرج الرمراد
الذ اخترق هشاشتي خرجت ع مدار التواز .
أحرردهي يطرررق البرراب ويطلررب الرردخول ،تعجبررت مر عرردي تمييررز
للصرروت ،تعبررا يرردار برراألكر الترري تصرردر روحهررا الحبي ررة أنينررا
معدنيا مقبضرا ،تضريع محاوهترب هبراء قرد أؼلقرت البراب بالمفترا
لر يرررد أحررد دمرروعي ،أتجررب صرروب البرراب وج ررد يتجررب يمينررا
وي رررارا ك ررراعة أتمرررت دورتهرررا ررروبى بنررردولها التوقرررؾ ،تتااقرررل
خطواتي ،تدور الدنيا حولي ،أ قد الوعي ي خطوتي األخيرر وه
أشعر بشيء.
 خير إ شاء هللا. صدمة عصربية ..ري حاجرة زعلترب وأعصرابب مرا قردرتتتحمل.
أ هي مضمو الحوار المختصرر ،نظرر يرنرو ري اتجرار ضروء
قادي م شباك صؽير مطل على المنور ،مازلت أرد األشياء مر
زاوية عنكبوت يرقد ري شربكتب يبرذل قصرارد جهردر ري محاولرة
للشعور بفري تب ..تهتز الشبكة ك نار تحركت بعرد طرول انتظرار
صياد جابع ..يتجرب العنكبروت إلرى الفري رة التري وقعرت ري الفر .

ينظرر لري الطبيرب وعلرى ق رماتب األ رى :وإيرب اللري مزعلرب ..إيرب
اللي يحصل علشا ولد ي ال در تجيلب صدمة عصبية؟!
تقولهررا أمرري ب رررعة مختلطررة بانزعررا م ر ضررولية طبيررب يعيررد
تقليب مواجع م بالمنزل :أعز أصدقابب مات.
أؼلق عينيّ تن اب دمعة واحد توخذ طريقا بجوار األنؾ لتصل
لماواها األخير بي شفتيّ  ..أتذوقها بمرار تدل على حالي ..يلرتهي
العنكبرروت ضررحيتب رري تلررذذ ويتوقررؾ البنرردول ع ر الحركررة بعررد
اهتزازات صؽير وتنهي رمكة معلقرة بخطراؾ صرؽير عصريانها
وت ت رلي ري ا ررتكانة متعبرة معلنررة رضراها برراألمر الواقرع والقرردر
المكتوب.
در مهدئ ياخد منب كل يوي بالليل ،ونصيحة مني ..لو  -ه قدر هللا
 لي يتح يبقى هزي يرو لدكتور نف ي.مازلت أ مع الطبيب وهرو يبتعرد شريبا شريبا حترى ه يتبقرى منرب
ود وقع أقداي رتيب اي صوت صرير باب الشقة المرزع يعقبرب
التحاي قود معلنرا عر رجرول البراب إلرى وضرعب الطبيعري ،أوجرب
نظررر مجررددا إلررى ذاك الضرروء الررذ ينهرري رحلتررب الطويلررة م ر
منبعب على الحابط المقابل لي ،أنظر لج د الحابط برهرة اري أعرود
لخدر الؽيبوبة بكامل إرادتي.
ي محاولة ياب ة للن يا  ..أقوي م ال رير بعد تر ه أ تطيع
تحديرردها ،أجرروب أرجرراء الشررقة ..م ر المطررب للحمرراي ارري لؽرررؾ

النوي ،أ تح باب الشقة م يراني يظننري هاربرا ري مالبرن النروي،
أ تح باب المصعد ..أدخل وأؼلق ورابي ..لي أشعر بما حردا بعرد
ذلك.
مررر أخرررد رري ال رررير ودمررول منطلقررة م ر أمرري الجال ررة علررى
طر ب ،أبي واقؾ وقد ظهرت على وجهب انطباعات تتؽير رريعا
ه أ تطيع تف يرها.
بعد التوكد م نوي هادئ لي يذهب الجميرع ،ادعيرت النروي رؼبرة
رري إرضررابهي ،أقرروي أل ررتح الشررباك المؽلررق ..أجررد هررواء شررديدا،
و ماء عالية بعيد قد بدأت تمطر.
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انطلقررت ال رريار تقطررع الطريررق ،أ ررمع صرروت ارتطرراي المطررر
برراألرف رري الخررار  ،الجررو ريا حقررا ..أؼلررق و ررتة الجاكي رت
حتى أحمي نف ري مر هرذر الريرا اللعينرة التري تعصرؾ بري ،أبردأ
بمتابعة الحركات ال ريعة لم راحات ال ريار التري يقودهرا عرادل،
أ كر بم جعلنا نذهب إلى اإل كندرية اآل  ..لعلب خالرد أو"شرديد
الرؼبررة" ..كمررا نطلررق عليررب!! وجرردتها رري رريلي أجنبرري لشررخ
مطابق لب ي الصفات المعنوية .أمرا اآلخرالرذ شرجعب علرى هرذر
الفكر ال ريبة هرو عرادل ،لقرد هيرو لخالرد كرل الظرروؾ المنا ربة..
ال ريار  ..شرقتهي هنراك ..بكرر البرواب ..هرذر األجرواء كلهرا جعلرت
خالدا يتم ك بفكرتب .أما أنرا لري أكر متحم را لهرذر الرحلرة ولكر
لما قلبتها ي دماؼي قررت أ را ر معهري ..نحر مرع بعرف طرول
الوقرررت ،مشرررروعاتنا واحرررد  ،أحيانرررا نشرررترك ررري هرررذر األ كرررار
المجنونة ..أما اليوي قد شعرت بؽربة لكنها قو الد ع.
قطعت الصمت بيننا قابال :إحنا هزي ن تريح أول ما نوصل.
هو إحنا رايحي ن تريح!! قالها عادل.
لعنتب ي ر  ..رؼبتب تمنعب اآل م التفكير ي أ شيء
آخر.
إنت رأيك إيب ..قلتها لعادل.

أنا م شايؾ أ حاجة دلوقتي ..قرروا وأنا موا ق.
كنت أعرؾ جيدا أ "عادل" يوخذ اآل صؾ خالد.
يعررررود الصررررمت مررررر أخرررررد يقطعررررب صرررروت اصررررطداي المطررررر
بال يار  ..قبل اعتي كنا نقؾ تحت منزل كريي ،نزل إلينرا ،قلنرا
لب وجهتنا ،اعترف على الذهاب معنا ..لو المشكلة مشكلة لرون
أ لفك ..قلتها مبت ما! ونا أعرؾ حال والدر جيدا ..هرو يشرتريني
ويشتر عابلتي أيضا.
ابت ي هو اآلخر قال :بصراحة م عايز ..قررت أبطل ،ولت
حد يـعرؾ ربنا كوين وقـال لي يب حاجات تانـية تؽـنيك ع
الكالي در.
 بن الحاجات د حراي برضب ..قالها خالد. إنت حكمت إ الحاجات د مي الصال  ..قلت لب.

هي الصوي واهلتزاي

 أنا عارؾ يا كريي أنت تقصد إيب ..بن أنا معت شيم بتول التليفزيو بيقول الناكح لنف ب ملعو .
 -ومي

ينا مضرب

قبل كدر؟!

 بن م باهنتظاي اللي أنت هتنو عليب در ..عارؾحتى لما تتجوز هتفضل تحب العاد د .
 خال  ..يبب يا خالد هو حر ،قلتها إلنهاء هذا الحوارالعقيي ،كل منهما معلوماتب مبتور وأنا ل ت بو ضل
منهما حتى أقتحي مجال اإل تاءات التي يتحداا يها.

ودعنا كريي بعد أ دعانا للصعود قليال ،ر ف خالد بشد وتعلل
بالتعجل ،ابقو لمولي على بكر ..قالها كريي قبل أ يؽيب ع
أنظارنا.
وصلنا إلى ذلك الهدؾ المنشرود ،اقتربنرا مر المنترزر حيرا شرقة
عابلة عادل .ابت ي خالد ،ابت مت أنا أيضرا ..أضرحك علرى خالرد..
هررو يجهررز نف ررب معنويررا اآل  .وقفررت ال رريار أمرراي تلررك العمررار
الشاهقة ،نزلنا ..كا الجو قد هدأ قليال وتوقؾ المطر ،ناديت على
بكر هو يعرؾ صوتي جيدا ،اتجب خالد إلى ؼر تب وطرق الباب،
خر بكر وقرد بردا عليرب الضريق ولكنرب عنردما رآنرا ر ري ابت رامة
كبير مشررقة برددت كةبرة وجهرب ..هو يعلري جيردا أننرا أحرد أ رباب
دخلب ،وجودنا مرتبط بدخول نقود إلرى جيبرب الرذ لري يعرد خاويرا،
أهررال ..أهررال ..م ر تقولرروا إنكرري جررايي  ..كنررت رشررتلكي الطريررق
رمل.
 المهي يا بكر ..إنت عارؾ طلبنا كوين. تفتكر هتالقي دلوقتي ..إحنا قربنا على الفجر.. أنا خدامكي يا بيب ،بن لو عايزي حاه دلوقتي ..هيبقىي لون زياد  ..إنما لو تخلوها لبكرر يبقى أح ،
هيـبقى أو ر لكي.
أيها البكر اللعي  ..تمال أنك خابؾ على نقودنا!!

 أل ..هزي دلرروقتي ،وبعرردي أنررت عل رى طررول اللرري بتطلبررببتاخدر.
 خالعايزر.

يا خالد بيب ،ن

اعة وهيبقرى عنردك اللري أنرت

صررعدنا إلرررى الشرررقة ،أخررذ عرررادل يبحرررا رري جيوبرررب ،ه يجرررد
المفتا .
 ؼبرري ..كنررت هزي تتوكررد إنررب معرراك ،هنقعررد بيهررا دلرروقتيي ؟! عند الجيرا  ..قالها خالد.
 خالبيون.

نصرؾ نظر ع الموضول ونرجع ،قالها عرادل

 إنتي اهتني م قادري تفكروا ،أكيد يب ن خة مفتا معبكر م هو بيوجر لكي الشقة وقت الدرا ة.
ارت مت على وجب خالرد ابت رامة األمرل وقرال :ا رمح لري أر علرك
القبعة على التفكير در.
وقفنررا منتظررري أمرراي البرراب حت رى ررمعنا صرروت بكررر ،ررتح برراب
األ ان ررير ،ظهررر بوجهررب األ ررمر ذ الندب رة المميررز رري جبينررب:
البت واقفة تحت.
 طل ّعها حاه ..قالها خالد وقد ال لعابب. -األول بن هات مفتا الشقة اللي عندك .

 حاضر يا أ تاذ أحمد ..حاه ..قبل در كلب ،البت طالبةكتير.
 ليب ..هي طالبة ي اانوية عامة ..يقولها عادل اخرا. ا كت ..إحنا موا قي على أ حاجة. موا قي مي اتكلي ع نف ك يا خالد ،نعرؾ األول عايزكاي؟
 م مهي ،الوقت متوخر أو  ..حقها تطلب اللي هيعايزار ،وبعدي خلينا نشوؾ رأ عادل.
 وطوا صوتكي يا جماعة ،وأنرت يرا بكرر طلرع الز ترة اللريتحت د أح حد يشو ها ونتفضح ،هنتفاهي ي الشقة.
وجب أبيف جميل ،صدر ممتاز ،مؤخر توحي بو الردنيا مازلرت
بخير ،تضع بابتها ي مها بطريقة احترا ية ماير .
 أل ت تاهل ..قالها "شديد الرؼبة".كا خالد قد وصل إلى ذروتب ،وأنا أعتقد لو أتى لب بكر بكلب م
الشارل يقول عليب ممتاز ،ويبدأ ي التـفاوف مع بكر باعتبـارر
وكيررل الكلررب .برردأت "الممترراز " تكتشررؾ البيررت بمفردهررا ،وصررلت
لؽر ة النوي بحا رتها ال اد رة ،ولعرت نورهرـا ودخرـلت ،وأؼرـلقت
البـاب .بـدأنا كالـعاد المشاجر على م يدخل أوه ،وهذا يكلفنري
نقودا إضا ية ..وصلـنـا لحل منا ب ..أنا أوه ..اي خالرد ،وبعردي
عادل .هذا الحرل د عرت يرب زيراد باإلضرا ة إلرى مرا ريوخذر بكرر
مني ..أنا أعرؾ جيردا ..أنرـب يحرـصل مر الفترا علرى كايرر ..مر

المؤكد أ بكر هذا يملك ارو اآل  ..أ راقني خالرد وقرال بعصربية:
مررا ترردخل هررو إحنررا هن ررتنى كتيررر ،لرري أناقشررب ..اتجهررت للؽر رة،
دخلررت ،كنررت متوكرردا مر ذلررك ..ق رـامت بخلررع مالب ررها ..م رـازالت
تضـع أصبـعها ي مـها.
اتجهت إليهرا ،أطفرو ُ
ت النرور ،و ري هرذر اللحظرة انطلرق األذا مر
الجرررامع القريرررب مررر منرررزل عرررادل ،أضرررو ُ
ت النرررور مرررر أخررررد،
وأشررررت إليهرررا باهنترررـظار ..بعدهرررـا بدقرررـابق أعررردت الؽر رررة إلرررى
الظالي ..لي تك تتكلي كايرا وهذر عاد محتر ات الجنن ..الحكاية
عندهي مهنة ه يجدو يها أ مترـعة رـود العابرد منهرا ..بعكرن
مرر رري تجاربررـه األولررى يرتررـجف  ،يشررـعر ببعررـف الرهررـبة
لبـعف الوقت حتى تك ر ذلك الحراجز النف ري تصربح مالهرا،
خطوات أصبحت محفوظة بالن بة لي أحصل منها على قليرل مر
المتعررة .مررر الوقررت ،أنهيررت مررا أ علررب ..ررمعت صرروتها ألول مررر
وهررررري تقرررررول :هرررررو أنرررررت خلصرررررت ..در أنرررررت رررررريع أو ..
"أيرررور ..أنرررا طبعررري كررردر ..عرررايز حاجرررة "..نامرررت علرررى بطنهرررا
وأعطتني مؤخرتها ..فـهمت اإلشـار ور ضـت ر ضا قاطعا.
 بجملة الحراي اللي بنعملب. -أل اطلبيها م أ حد تاني ..الحكاية م

ناقصة قرؾ.

قمت وأشعلت النور ،ارتديت مالب ي ،أشارت لي وأنا أ تح الباب
أ يدخل التالي مباشر  ،رمعت صروت أقرداي خالرد تقتررب ،دخرل
مبت ما اتحا مب بابت امة عريضة .دخلت أنا إلى الحمراي ،خلعرت
ايابي ،نزلت الميار لتطهر الج د م هذا الفعل ..لكر هرل تتطهرر

أعماقنا؟! أؼمف عيني لعلي أرد ماء ينصرب ري نف ري ..لعلنري
أتخل م ذاك الولد البؽيف الذ ارتكب للتو خطيبة كا يظر
برراألمن القريررب أنررب أبعررد النرران عنهررا! لمرراذا يقرروي ب رذلك؟ لمرراذا
يجاريهي ي تلك اآلااي برل ويتقردمهي أيضرا؟ مرازال برداخلنا بعرف
البراء  ،خرجت مر الحمراي مرع صروت جررن البراب ..بكرر معرب
بعرررف الطعررراي ،دخرررل دو أ كرررالي ،وضرررع األكيررران وخرررر
م رعا ،أ مع أصوات آهرات مر الؽر رة ،أبت ري اانيرة خالرد مر
جماعررة محبرري تلررك األصرروات ،يكلفررب هررذا نقررودا إضررا ية لتقرروي
العاهر بتمايل الدور ،يشعر ي هذ األني برجولة مفقود ترضي
اديتب( ..هي تقوي بعمل ذلك للمال قط) ،ت رتمر اآلهرات ..ابتعرد
ع ر الؽر ررة وأذهررب للجلررون مررع عررادل الررذ يبحررا رري أكيرران
الطعاي ..أخر كين شيب ي كبيرا ..أ تحب اي أضعب جانبا وأنظر
ي باقي ما أتى بب بكر.
 شو ت اب الكلب ما جب -كل بقى وخال

 ..م

كاتشب ..أقولها لعادل.
هتموت م ؼير الكاتشب يعني.

أبدأ ي اهلتهاي منرب وقرد ظهرر علرى وجهري ؼضرب مصرطنع ،اري
أؼلررق عينرريّ وأنرراي قلرريال ،أ ررتيقظ علررى هررز قويررة م ر يررد خالررد..
الفلون ..البنت ماشية ..ألعنب ..ما تعرر تاخرد اللري أنرت عرايزر
م ر المحفظررة م ر ؼيررر مررا تصررحيني! أؼلررق عينرريّ مررر أخرررد..
أ ررتيقظ علررى جرررن البرراب ،بكررر جرراء ي ررولنا إذا كنررا نريررد شرريبا..
يشكرر خالد ..أنظر ي اعتي أجدها قد تجاوزت الاامنة.
 -رجل المهاي القذر بقى جشع جدا ..يقولها خالد.

 -م

جديد عليب.

مرررت الاالاررة أيرراي .مررر أخرررد رري ال رريار عابرردي  ..أ كررر يمررا
علنار ونح هنراك ،االارة أيراي براالا تيرات ،ذاهبري لإ ركندرية
م أجل المتعة ،هذا هو ما أرادر خالد ..رؼي توا ر مكا منا رب
رري القرراهر وهررو بيترري ..لكنرري أر ررف دخررول ماررل هررذر األشرركال
لمنزلي الخالي ..نوتي لإ كندرية حيا شقة عادل الخالية التي ه
يوتيها أهلب إه ي وقت المصيؾ ،وحيا يقيي بكر الذ ه نعررؾ
ؼيرررر ..هررو الوحيررد القررادرعلى تنفيررذ هررذر األمررور .رؼرري جرأتنررا
مازال بنا بعف الخجل ..ه ن تطيع أ نحردا ترا ري مارل هرذر
األمور ..رؼي خواطر أبت ي ،نعي أبت ي لما نمر بب ،ولمرا حردا
لنا ..هل وصلنا لهذر الدرجرة؟! الجرنن يرد عنا لقطرع هرذا المشروار
ود ررع كررل هررذر النقررود ،ؼرابررز تحكمنررا ..أؼلررق عينرريّ مررر أخرررد
وأقول :صحوني لما نوصل محد يصحيني قبل كدر.
أؼرق ي الظلمة ..تنتابني أحالي ؼريبة ..مقابر وكالب جابعة..
أموات تحيا وأشبا تعربد ي خيال ملوا..
هررزات عنيفررة ترروقظني ..خررال كلهررا عشررر دقررايق وتكررو رري
بيتكي ..قالها خالد بعد وقت ه أدر بب ..وقفت ال يار ونزلت.
الي ..قلتهرا وصرعدت إلرى الشرقة ،تحراول ذكريرات األيراي الاالارة
ا تعاد حوا ي الخامد ورأ ي المرهق ،أ تح الشباك حتى يدخل
النور إلى الشقة علرب يبردد ارالا دوامرات وهذيرة مظلمرة تصرطك
وتتداخل وتنضؽط لتحكي حصارها حول مجال رؤيتي.
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إؼفاء وتقرصرني البررود رونهف ألؼلرق الشرباك ،أعرود إلرى
ررير  ،مررازال المطرر شررديدا لري يتوقررؾ بعرد ،الشررتاء هرذر ال ررنة
اقيررل ..وأكاررر حزنررا أيضررا .األمررور كلهررا ترردعو للكةبررة ،أ كررر رري
النزول لمقابلة خالد ،ه أدر إ كنت أ رتطيع إكمرال المشروار أي
ه ..لرين ذلررك مهمررا ،روذهب لررب ،ه أريررد أ أحدارب رري الهرراتؾ،
أريد أ أرار ،أرد حالتب ،كيؾ أار عليب موت عادل؟! أذهرب ري
اتجررار مفرراتيح ال رريار الموضرروعة علررى الطاولررة الصررؽير  ..آخررذ
المحمول حتى إذا أراد أحدهي اهطمبنا عليّ .
أدير يار والد وأنطلق بها ؼير خابؾ مر أ يكرو مصرير
مصررير عررادل نف ررب ..ال رراعة أوشرركت علررى الخام ررة والنصررؾ
صباحا ..أعتقد أ خالد ه يناي ،ولكر الردؾء هرو أ ضرل حرل ري
هذ ا الوقت .كنت متوكدا م أنب موجود بمنزلرب وأنرب لري يرذق طعري
النوي ،حالتب مال حالتي تقريبا ،ربما تكو حالتي أ وأ؛ أل عادل
كا أقرب إليّ أل هناك عديدا م األشياء التي كنت أعر هرا وه
يعر هررا خالررد ..وهنرراك أشررياء ه يعرررؾ عنهررا خالررد ؼيررر القشررور
أيضا مال موضول داليا ،أوقفت ال يار  .دخلت العمار الكبير ..
رمقني البواب العجوز الرذ يبردأ يومرب بعرد صرال الفجرر وينتهري
مع صال العشاء.

 طالع عند خالد. -بن هو م

وق .مختفي م االاة أياي تقريبا؟!

 طيب .إذا شفتب قولب يكلي أحمد. حاضر.مختفي م االاة أياي تقريبا ،م يوي الحاداة ،ه أعرؾ كايرا مر
التفاصيل ،لك خالد يعرؾ ..كا آخر م قابل عادل.
نظرررت حررولي ،كررا المطررر قررد هرردأ تمامررا وبرردأ النررور رري رررف
يطرتب م جديد ،جاء لي خاطر أ أذهب لكريي هو ي تيقظ مع
والرردر عنررد الفجررر ويعمررل معررب رري محررل عطارتررب الكبيررر الررذ ه
يدخلب ود كبارات البلد على حد قولب ،أتحرك إلرى بيترب القريرب
م منزل خالد ،أ ول البواب يؤكد صحة معلوماتي ،أتحررك إلرى
محررل العطررار الكبيررر ،مررا أ أدخررل حتررى أجرردر جال ررا ،ينظررر لرري
ؼير مصدق عينيب كوني قادي م كوكب آخر.
 آخر واحد أتوقع أشو ب دلوقتي. -محتا أتكلي مع حد ،رحت لخالد ملقتو

جيتلك.

 خالررد در حكايتررب حكايررة ،أبررور عرردد عليررا ،ررول أصررحاببكلهي بن لأل ؾ محد يعرؾ مكانب.
 -بتهيولك خالد را

ي ؟

 مقدر أعرؾ أنت وعرادل هللا يرحمرب كنرتي أقررب اتنريليب ..يعني المفروف أنت اللي تعرؾ.

 -أعرؾ مني يعني أنت م

عارؾ حالتي!!

 عارؾ حالتك وحالة خالد ،آخر مر شو تب ي العزا. أنت رحت؟ طبعا ..وكا منتهى الصعوبة" .ي كت ويحاول عدي تذكرالحدا".
 حالة خالد كانت عاملة إزا ؟! ز ت ..أنا بجد روّ حت يومها منهار نف يا. وبعدي ؟ تقريبا مفي  ،ه أعرؾ عنك وه عنب أ حاجرة ،لحرد مراشفتك دلوقتي.
تركررت كررريي بعررد صررمت قصررير ،ودعتررب بصرروت ؼيررر واضررح،
نظرت ل اعتي ..توملت زجاجها ،نظرت للشرر الرذ يشربب ري
حركتررب مجرررد مابيررا يق رري الشاشررة إلررى نصررفي  ،ال رراعة ال ررابعة
والنصؾ ،تحركت ي اتجار ال يار .
ررتح خالررد البرراب وركبررت أنررا رري مكرراني المعترراد علررى الكنبررة
الخلفية .،ينظر إلينا عادل :أنا مطبق م يومي يعني يا أطلع بيكي
على رصيؾ يا هنلبن ي حد.
 كل مر بتقول الكلمتي دول وبنوصل. -أنا بحب أنبهكي علشا أبقى عملت اللي عليا.

حا ررب ..صرروت أحررد المررار  ،ضررؽطت علررى الفرامررل كرررد عررل
رررريع ،لررري أشرررعر إه وهنررراك ورق يتطايروطفرررل ينرررزؾ ومرررار
متجمعو  .....وأحالي ضابعة.
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 إ شاء هللا خير. منك هلل هتضيع عليب اهمتحا . ماكنت أقصرد أكيرد ..وبعردي هرو اللري مربيعد الشارل.

مركرز وهرو

ننهرري هررذا الحرروار القصررير ،كالنررا جررالن رري صررالة اه ررتقبال
الوا عة بينما األي واقفة أماي الؽر ة منتظر خرو الطبيب.
نظرررت إلررى رراعتي وجرردتها الاامنررة والربررع ،ررولت والرردر :هررو
اهمتحا ال اعة كاي؟ رد باقتضاب :ت عة .يعنري ل رب براقي وقرت
والمدر ة قريبة وهو لو حالتب كوي ة يقدر يمتح  ،ل ب يب أمل.
خر الدكتور م الؽر ة ،الحمد هلل كوين ،كلها إصابات رطحية
وممك يخر بكرر  .عنردها تحركرت م ررعا لتنفيرذ مرا يردور ري
ذهنرري ..ررولني األب مفزوعررا :رايررح ري ؟ أشرررت لررب باهنتظررار
ولكنب تحرك ورابي خو ا م أ أهرب منب ،ركرب معري ال ريار
تحركنا ي اتجار المدر ة.
 -الحمد هلل ..المدير د محترمة جدا.

 كوين أنها وا قت تعملب لجنة ي الم تشفي.ي هذر اللحظة وصل والرد ووالردتي ،وقرد ظهرر علرى وجهيهمرا
الفزل.
 م ناو تبطل جنا بقى ،أنت خالأنت مجنو !!

مابقت

طبيعي،

لي أقدر على الكالي وقتها ،أبديت انزعاجي قط ما علب كريي مرع
ذلك الحرارن العجروز ه يليرق أبردا ،رأيرت عينرىّ الحرارن تفريف
بالرردمول ،ذهبررت برروجهي رري الجهررة األخرررد حتررى ه أرد ذلررك
الضررعؾ اإلن رراني بينمررا تحرررك عررادل رري اتجررار عرري كمررال ..مررا
تزعل يا راجل يا طيب ..كريي ز ابنك.
 بررن أنررا ابنرري عمرررر مررا ؼلررط يررا ..وبعرردي كررل در ليررب..علشررا بقولررب إنررت مررا يررنفع ترررك هنررا ..أبقررى أنررا كرردر
مجنو ز ما هو بيقولي يا أ تاذ عادل.
 أبرردا ..بررن أنررت تالقرري كررريي مخنرروق شرروية ..وهزي كلنرران تحملب.
 -بن إنت ما ترضهالي

يا أ تاذ عادل.

 محد يرضهالك يا عي كمال ..در إحنرا بنشرو ك هنرا مراعة ما جينا الناد وبتعامل الكل بمنتهى اهحتراي.
 -ربنا يخليك يا أ تاذ عادل.

 وإذا كا على كريي هو أكيد لما يهدد هيعتذر.أنا آ ؾ جدا يا بابا ،أنا عارؾ أنرا ؼلطرت لمرا نزلرت وأنرا تعبرا ،
وقلقتكي عليا ،بعتذر مرر تانيرة ،عنردها احتضرنتني والردتي ،طيرب
والولد اللي أنرت خبطترب عامرل إيرب ،طمونتهرا عليرب وأخبرتهرا بكرل
التفاصيل ..حتى ظهرت علرى وجههرا راحرة كصرابي أكرل وشررب
أخيرا بعد انتظار طويل لمؽرب لي يوت.
ي هذر اللحظة رمعنا صروت صررا شرديد ،عنردها تترداخل لرد ّ
أصرروات عرررد  ،مرر جديرررد  ..حالررة و رررا  ..هللا يرحمررب ،مرررريف
الؽر ة بعة ..الموت أهو م المرف.
 البقاء هلل. شدوا حيلكي. كا نف ي عي كمال ي امحني.االا جمل قلناها أنا وعادل وكريي على الترتيرب بينمرا كرا خالرد
واضررعا نصررب عينيررب صرردر ررلود ابنررة عرري كمررال الم ررتكي رري
راشرررب م ت رررلما لقضررراء هللا وقرررد وجهرررت عينرررار ل رررقؾ الؽر رررة
المتهالررك .وجهررت نظررر لخالررد حتررى يكتفرري بمررا نظررر إليررب ،تمررتي
ببعف الكلمات ؼيرر الواضرحة .خرجنرا مر تلرك الشرقة الصرؽير
الموجررود رري إحررد الحررارات المجرراور لميرردا يكتوريررا بعرردما

عرضررنا بعررف الخرردمات الترري رري ا ررتطاعتنا أ نقرردمها ولكرر
عابلتب ر ضت ر ضا قاطعا.
تعجبت م خرية القدر ،ذاهبو مع كريي لالعتذار لكمال نذهب
ي لحظة و اتب نف ها ،عرالي يردل ذلرك؟ مرا الر رالة القدريرة التري
تعجز بصابرنا ع قراءتها ،أمر ي تدعي التفكير.
 -م

بعيد يكونوا الكلمتي بتوعك هما اللي موتور.

 أنت هتطلعني ال بب ي موتب يا عادل ..در قدر ربنا. خال يا جماعة ا تهدوا باهلل ..الكالي دلوقتي مرا يرتقللكريي ،كريي كرا جرا النهراردر لحرد بيترب يعتذرلرب ،ألنرب
حن إنب تعب بعد الكلمتي اللي ؼلط بيهي ي حقب ،كالمنا
دلوقتي للواطي اللي ايب جو الصويت والكةبرة والحرز
تاشر نة.
در و قاعد يب لبنت ماكملت
خر يي صررمت علينررا جميعررا بعرردما قلررت كالمرري هررذا ،نظررر خالررد رري
األرف ..نظر عادل لي با رتنكار بينمرا ضرحك كرريي ا رتهجانا..
ركبت ال يار مع عادل بينما ركب خالرد مرع كرريي ،لري يردر بيننرا
أ حرروار وإ كنررت أعرررؾ أ كلينررا ؼاضررب بشررد م ر تصرررؾ
خالد األحمق ،وصلت المنزل ،كعادتي عندما أمر بظروؾ صعبة
أؼلقرررت البررراب بالمفترررا  ،كانرررت هرررذر هررري أول مرررر أشرررعر يهرررا
بالضعؾ ،بكيرت كايررا ري هرذا اليروي ،كنرت أشرعر حينهرا أ هرذا
إنررذار موجررب لرري أو لؽيررر ممرر حضررروا الموقررؾ ،وعلينررا أ
ن توعبب جيدا حتى ه ند ع الح اب.

دخلررت ؼر ررة الطفررل ألطمررب عليررب قبررل أ أؼررادر ،كررل شرريء
أصبح على ما يراي ،اعتذرت لوالرد الطفرل ووالدترب ،أصرلحت كرل
شيء ،د ع والد أموال الم تشفى ،وبقىّ أ أعتذر ليا ر.
 عامل إيب دلوقتي؟ الحمد هلل. حليت كوين ي اهمتحا ؟ الحمد هلل. أنا أ ؾ. حصل خير. أوعدك إني هاجي أزورك وأطم عليك ي البيت بعد مراالنتيجة تطلع ،ما أنت ي شهاد "أٌقولها ضاحكا"
 أول شهاد ي حياتي ،وكنت هتشاهد قبليها. ربنا تر الحمد هلل وأنا آ ؾ جدا مر تانية.عدت إلى البيت مر أخرد ،حذرني والد م الخرو مر ؼيرر
معر تب.
مر أكار م أ بول بعد يوي الو ا الكبيب ،اقتر خالد أ ن ا ر
اإل كندرية حيا البحر والبكر والن اء لي أوا ق وعادل كذلك.
 -ليب م

موا قي  ،نتناق .

 يا خالد بال  ،.أنا بجد زهقت م القرؾ اللي إحنا بنعملبدر.
 صرررح يرررا أحمرررد ،الواحرررد بجرررد زهرررق مررر ا رررتؽالل بكرررروالن رروا اللرري هررو بيجرربهي ..بقيررت أقرررؾ مررنهي أو ..
وبعدي تصدق شفت واحد منهي األ بول اللري رات وأنرا
مع داليا.
 وعر تك؟! أيور. هو أنت شفتها ي أصال!! قالها خالد بخبا. ي ا كندرية ما أنا كنت مع داليا هناك علشا هي كانرتعايزر تحضر ندو ي مكتبة ا كندرية.
 -وأنت شفت البت د

ي المكتبة ..قلتها أنا

 آر كانرررت بتعمرررل دكترررورار ررري تخصصرررها ،قالهرررا خالررردضاحكا.
 أل طبعا م هناك ،أكيد هكو شفتها ي الشارل وقعردتتبصرررللي كتيرررر أو وأنرررا وديرررت وشررري الناحيرررة التانيرررب..
تعر روا كمرا أنهررا جرت ترتكلي معايررا وقرالتلي أنهرا شررا تني
قبل كدر وبيتهيولها إني واحد م زباينها.
 -وأنت عملت إيب؟

 أنكرت طبعا ..الموقؾ كلرب كرا زبالرة وبقيرت واقرؾ رين هدومي.
 بنت الكلرب ز نقترك صرح ..برن يرا تررد ؼرضرها إيرب مرحاجة ز د ؟!
 أنا عارؾ أهي أذية وال الي..-

يمك علشا تشور صورتك قداي البنت اللي معاك.

 جايز ..بن تشور صورتي ليب؟ هو أنا عملت يها حاجة. التصرؾ بتاعها در ؼريب جدا.ترردخل خالررد رري الحرروار بعررد صررمت طويررل منررب ..وه ؼريررب وه
حاجة المال م بيقولك عاتبها تديك واللي يها تجيبب يك.
 أوه إيب دخل المال در ي الكرالي اللري بنقولرب ،واانيرا هريمي اللي أعاتبها د  .يقول عادل الجزء الااني م الجملة
مبت ما.
 أقولك وما تزعل . يا جماعة ما تفكروا قالت لعادل كدر ليب أحالفاضي بتاعك در يا خالد.

م الكرالي

 أنا عرارؾ ،تالقيرب عمرل يهرا حركرة زبالرة لمرا كرانوا مرعبعف.
 هكو عملت يها إيب يعني ،أكتر م اللي هي عملترب رينف ها.

 أقولك وما تزعل  ،نطقها خالد . يا يد قول وخلصني. تالقيها ا تكرت داليا زيها وحبت تاخد مكانهرا وهري أولرىباألموال م الؽريب باعتبار أنك كنت معاها قبل كدر.
 خالد احتري نف ك ،إزا تتكلي كدر ع داليا .يقولها عادلبعصبية.
ير موبايلي ي تلك اللحظة ليقطع حبرل الرذكريات ،ؼريبرة لمراذا
تتصل داليا بي؟! لماذا أنا بالذات؟! أرد بعد تردد ،أشعر بحز ي
صرروتها ،ترؼررب رري مقررابلتي ..أعرردها بررذلك ..تلررح بشررد لمعر ررة
الموعررد ..أعرردها اانيررة برروني وتصررل بهررا عنرردما تتح ر أحرروالي،
تؽلق وقد ظهر ي صوتها نول م خيبة األمل.
أول مر أ كر بمنهجية بعد الحادا ،هبد مر أ أ راعد نف ري..
علرريّ أ أتجرراوز تلررك الحالررة لتطمررب العابلررة قبررل أ ت ررا ر مررر
أخرد قد تبقى م أجازتها أ بوعا.
عليّ أ أبدأ التفكير بمكرا خالرد ،أير يمكر أ يرذهب؟! علريّ أ
أ ترجع جميع معار ب حتى يمكنني معر ة مكانب.
أراجع نف ي مر أخرد ،م المؤكد أ والد خالد قد بحا ي كل
األماك الممكنة ،يجب أ أبحا أنا ي أماك أخرد ه يعر ها،
يجب أ أقابل داليا أيضا ..عليّ أ أعرؾ ماذا تريد؟ وأ أحاول
إخراجها م أزمتها التي تشبب أزمتي ..كما توجد كاير م
األمور الؽامضة لي تتضح بعد...
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وجررور ؼامضررة تظهررر بورصررفة خطانررا المؽتربررة ،هررؤهء الررذي
نقابلهي ونتصور أنها مر وانتهت ،لكنهي يظهرو اانية ي حياتنا
ويقومو بالتواير ينا ،إنهي ر ابل قدرية تترك ي صحيفة نفو نا
بصمة واضحة بو لوب مميز أو ؼريب.
أشخا يظهرو مر واحد ويختفو بعردها إلرى األبرد بينمرا
نظر أ ترروايرهي ي ررتمر ،لكننررا نمضرري ترراركي إيرراهي عنررد أول
منعطؾ.
مر أ بول والااني ..اطمو الوالرد والوالرد علريّ  ..أوصروا خرالتي
بو توتي م اإل ماعيلية كل تر لتراني.
ضررحكت كايرررا عنرردما ررمعت هررذا ..منررذ متررى وهرري تهررتي برري؟!
أعرؾ مشاكلها الكاير مع والدتي ..خال ات على ميراا خيؾ،
منزل صرؽير مجراور للمنرزل الرذ ت رك يرب خرالتي مرع زوجهرا
دو أوهد ،طلبت خالتي م أمي أ تتنازل لها ع نصيبها حتى
تقوي بهدي البيت لتو ريع منزلهرا ،ر ضرت والردتي بشرد  ،لري تقتنرع
الخالررة بررالمبررات ،مررا معنررى الررذكريات؟ رربب تا ررب لمنررع البيررع..
ؼرضها أ مى م ؼرف أمي ..عموما لي يعد هنراك شريء يرؤار
علرررى عالقتهمرررا البرررارد اآل  ،عالقتهمرررا علرررى المحرررك ..هررري ه
تتعدد بعف المجامالت والكلمات المحفوظة ي المنا بات ..عيد

صرررؽير ..عيرررد كبيرررر ..عيرررد عمرررال ..أعجبتنررري نكتتررري ال رررخيفة
ضحكت كايرا.
ه أعرؾ لماذا اتصلت بها أمي م األ ران؟ هرل أمري قلقرة علريّ
لهذر الدرجة؟ حالتي لي تصل لهذا ال وء بعرد ..مرازال بينري وبري
الجنو م ا ات ولك كل الطررق موصرلة لرب .ه ،علريّ أ أعانرد
القدر ،ل تكو نهايتي الجنرو  ،علريّ التصررؾ حترى أهررب مر
هذا المصير.
ا ررتقبلتني الممرضررة الح ررناء بابت ررامة مطمبنررة ،طلبررت موعرردا..
راجعت كشفها ،اعترذرت عر عردي وجرود أ مواعيرد لاالارة أيراي
مقبلة ،أخبرتها بعدي تعجلي .حجزت موعدا منا با وخرجت ؼيرر
مرال لتنبيهاتها التي تدور ي لك واحد وهرو :إنرب ري حالرة عردي
حضور ضاعت عليّ نقود .
أقترب اآل م منزل كريي ،أتذكر مداي مديحة جارتب التي ت رك
ي الطابق األعلى والتي كنت على عالقة بها منذ االا نوات.
منذ أ تعر ت على كريي وأنرا أترردد علرى منزلرب ..قابلتهرا مرر
ي المصعد ،لي تظهر بعدها لاالاة أشهر حتى أنني ن يت أمرهرا،
قابلتها بعد ذلك مرات عديد وأنا طالع أو نازل لدرجة أننري كنرت
أشرعر أ هرذر المقرابالت مقصرود  ..بردأت مديحرة تايرر شرركوكي..
حاولررت جمررع بعررف المعلومررات عنهررا ..عر ررت أنهررا أرملررة منررذ
خمررن ررنوات ..كانررت تعمررل قبررل زواجهررا رري إحرردد شررركات
ال تررومي  ..تركررت الوظيفررة لرؼبررة زوجهررا رري ذلررك ..كررا زوجهررا

يملررك شررركة إليجررار ال رريارات ا ررتولى عليهررا أوهدر م ر زوجررة
أخرد بعد و اترب ..تركروا لهرا الشرقة ومبلؽرا مر المرال"بعف مر
هذر المعلومات عر تها منها بعدما توطدت عالقتنا".
كنت أتردد على شقتها لفتر اي طلبت مني بعد ذلك إنهاء عالقتنا،
وا قت دو تردد ،كنت أريد ذلك و ي الوقت نف رب ه أريردر ،بعرد
إنهاء العالقة بشهر أبلؽني كريي أ والدر يرؼب ي اقتنراء زوجرة
االارة ..قالهرا لري بررنفن اللفرظ ،أبلؽنري أيضررا أ اختيرار والردر وقررع
على مديحة .ولتب إ كا قرد أخرذ رأيهرا أي ه ..لري أدهر عنردما
أكررد لرري ترروقعي .أخبرهررا مرر شررهر تقريبررا منررذ أ طلبررت إنهرراء
عالقتنا ،تركت كرريي وطرقرت بابهرا بعنرؾ تحرت وعلرى وجههرا
دهشة ،أتذكر تلك المر جيدا ،كانت أشبب بعملية أؼتصاب برال أ
إح ان ،تركتها بعدما أؼرقتها ب يل م ال باب واللعنات .لي أك
أدر بنف ي ..هددتها برونني روخبر والرد كرريي بعالقتنرا ،أم ركت
بيد تود تقبيلها ،ترجتني كايررا حترى ه أخبررر .خرجرت دو أ
أظهر اهتمامي بتو التها ،بعد خروجي اتصلت بي كايرا ..لي أرد
إه بعد أ أر لت لي ر الة على الموبايل تخبرني بونها تنتحر.
أعرؾ أنب قد يكو مجرد تهديد ولك تملكني الخروؾ ،خفرت مر
أ تيون وتفعلها ،اتصلت بها ..لي ترد ي أول مر  ..أدركت أنها
حرب بارد تريد أ تتالعب بوعصابي مالما تالعبت بوعصرابها،
كلمتها اانية ..ردت ..أخبرتها بانتهاء الموضرول وأؼلقرت مباشرر
وكانت هذر هي آخر مر أتحدا يهرا مرع مديحرة ..وانتهرت قصرة
مديحة ..أوح بت أنها انتهت.

اتصررلت بررداليا ،حررددنا موعرردا للمقابلرررة ،أعتقررد أننررا رري حاجرررة
للكررالي ..لرري ألتررق بررداليا مر قبررل إه مرررات معرردود  ..تررا جميلررة
تصؽرنا بعاي ،كا عادل دابما يرتكلي عنهرا ،عرادل يعر هرا منرذ أ
كرا طفرال ..كرا يكلمنرا ري هرذر النقطرة دابمرا ..أجمرل حاجرة ري
الردنيا إنرك تشروؾ اللرري بتح برب بيكبرر قرداي عينررك ..أنرا مر ممكر
أتصور الحيا م ؼيرها ،جملتا كا عادل يكررهما دابما ..منذ
أ تعر ت على عادل وكريي وخالد يعنري منرذ عشرر رنوات ،كنرا
دابما معا حتى رقتنا حادارة عرادل .نصرؾ حيراتي تقريبرا قضريتها
معهي ،منذ أ أصبح لي إراد خاصة ،أختار ،أ رق بي مرا أريردر
وما ه أريدر .منرذ خمرن رنوات را ر والردا ّ  ،روهني إذا كنرت
أحتا إليهما ..ضرلت الصرمت اإلجابرة معرو رة ..أخبرونري أننرا
نحترررا للنقرررود ..اهحتياجرررات زادت ..لررري أمرررانع ،أعجبتنررري كرررر
ال ك بمفرد وأ أكو م بوه ع نف ري ،وجردت هرذر الفكرر
موجررود عنررد الؽرررب ..عر ررت ذلررك عنرردما را ررلت أنيررا منررذ ررنة
ونصؾ هي أيضا ت ك بمفردها( .أ تطيع التعامل معهرا بربعف
األلمررراني الحكرررومي الرررذ تعلمترررب ررري الاانويرررة العامرررة ،ترررر ف
اإلنجليزيررة وتعتررز بلؽررة بلرردها) عنرردما زارت مصررر منررذ امانيررة
أشهر ..دعوتها على ا تحياء لمنزلى..وا قت بشد وكانرت ليلرة ه
تن ى ..تا أوروبية رابعة الجمال وأنا ..ماذا أريد أكارر مر ذلرك
أو ماذا يريد أ شخ أكار مر ذلرك؟ ه هنراك أكيرد مر يفضرل
األ يويات أو الالتينيات.
خر عادل كايرا عندما مع موضرول المرا رلة هرذا" ..يرار كرا
آباؤنا يفعلو ذلرك ري ال ربعينيات والامانينيرات" ..بردأ الموضرول

عنرردما عر ررت المواقررع الترري ت رراعد علررى موضررول المرا رررلة..
وضررعت بيانرراتي وصررورتي ..بعرردها بشررهر وصررلتني ر ررالة علررى
الميل م أنيا ..وعشنا القصة.
وصررلت داليررا رري موعرردها تمامررا علررى عكررن عررادل الررذ كررا
يتوخر دابما ،بعد بعف األحاديا المملة التي يحرتي الواجرب قولهرا
بدأ الحديا المهي ،رولتها عر تفاصريل حادارة عرادل وجابرت إنهرا
كانررت تعرررؾ أ هنرراك بعررف الخال ررات العابليررة وه تعرررؾ إ
كانت الحادارة متعلقرة بهرذا الموضرول أي ه ،لهرذا ال ربب انقطعرت
اتصرراهتي بعررادل قبررل الحررادا ،لرري يكر يتصررل برري وحتررى عنرردما
اتصلت بب لي يك يرد.
عرردت إلررى المنررزل بعررد لقرراء لرري أكت ررب منررب أ معلومررات ،لعنررت
تعجلررري المشررراكل لررر تحرررل بهرررذر ال ررررعة ،لررري تكررر هنررراك أ
مفاجررروت ..داليرررا وأعر هرررا مررر قبرررل ..أمرررا بالن ررربة لشخصررريتها
وتفكيرها عادل كا يحكي لي كايرا عنها و بق أ عر ني بها.
ظهرت على عادل حير ه أعرؾ ببها ،أبلؽني ع ا تيابب مر
تصررر ات داليررا ،تصررر علررى الررذهاب يوميررا للمعرررف طرروال تررر
وجودر وهو ير ف ذلك.
 -إيب يا عادل ،ؼير د !!

 أل خوؾ عليها ،مي المجنو اللي يرو معرف الكترابكل يوي ؟! هو النان بترو يوي وه يومي لما حد يرو
كل يوي ،در أكيد راغ بعيد عنك.
 أل يب كتير يرا ريد  ،وبعردي معظري النران اللري بتررودول عالي ماقفة ومحترمة.
 م نظرية علرى كرر  ،مركل المحترمي ماقفي .

كرل الماقفري محتررمي وه

 طيب أنت خايؾ عليها ليب؟ م ر عررارؾ بررن يررب أشرركال كتيررر م ر بطمنلهررا هنرراك،وبعدي يب عيال كتير بترو ه ليها ي قراية وه ز ت.
 م عارؾ أقلرك إيرب ..طيرب مرا تقنعهرا تخلرهي عايزار ي يوي واحد أو يومي .

كرل اللري

 حاولت ومعر ت  ،وبعدي هي بتقوللي إنها وراها أبحااكتير ومشاركة ي مؤتمر ي آخر مارن بتحضرلب.
 م دلوقتي ..إحنا ي وميعاد المؤتمر در ي . قلررت لهررا نفررن كالمررك ..ادتنرري محاضررر رري رر إدارالوقت ..وعملتلي يها أ تاذ تنمية بشرية.
 والحل. -هزي أتكلي معاها تاني ..وربنا ي هل.

بالفعررل تكلرري معهررا عررادل مررر أخرررد ووعدتررب أ تنهرري بحاهررا
ريعا ،را قتهي ي بعرف األيراي ،داليرا طالبرة ال رنة الاانيرة بق ري
اإلنجليز  ،الذكيرة اللماحرة التري ت رعى دابمرا أ تكرو األ ضرل..
هعبررة تررنن ه أ ررتطيع معر ررة م ررتواها بالتحديررد لجهلرري بقواعررد
اللعبة ،كل ما أعر ب أني شاهدت مبارا لها ي بطولة الجمهورية
وا رتنتجت أنهرا ررازت "رأيتهرا رعيد بعررد المبرارا وهنوهرا عررادل
أيضررا توكرردت مر ا ررتنتاجاتي ،بمنتهرري الصررراحة لرري أ ررولها عر
النتيجة حترى ه أشرعر براإلحرا  ".الطمرو هرو أهري مرا يميزهرا..
هكذا قال لي عادل ..كل كلمة قيلت لي عنهرا مازلرت أترذكرها وه
أعرؾ لماذا ظل ذلك عالقا بذهني ولك ربما أعرؾ ذات يوي.
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أنيا رابعة الجمال تصل ،كما ر مت لها صور ي خيالي ،الشكل
األوروبي التقليد الخالي م التعقيدات ،ه تعرؾ شيبا ع
العربية "هذا ما أعتقدتب ي أول األمر" ،وهتريد التحدا
باإلنجليزية ،جاءت لتقضي أ بوعا كامال معي "هذا ما أعتقدتب
ي أول األمر" تريد مني أ تشاهد مصر كلها ي هذا األ بول،
تجيد ا تؽالل وقتها حقا ،كانت مشكلتي الحقيقة كيؾ تصعد أنيا
إلي شقتي دو أ يراها أحد؟ ولك أنيا أبلؽتني أ شركة ال ياحة
حجزت لها ي أحد الفنادق الضخمة لكني أظهرت ا تيابي
وخبرتني أنها توتي معي .أ كر ي أ أ ا ر معها ،تشجعني
على عدي أخذ هذا القرار لدرجة أني شعرت أني أكلي داليدا وهي
تقول لي أنا بالذات بلدك بيك أولى يا أحمد ،تبدأ تكلمني ع بلدها
وإنجازاتها ،تنهي كالمها ،أبدأ أنا ي الكالي :إحنا خدنا مر رابع
عالي ي كر اليد ،أجوجو كا ي الزمالك ،ك بنا إيطاليا ي
كان القارات ،طبعا م هوقولك على بطولة أ ريقيا در ؼير إننا
بنينا ال د العالي ،وعندنا مترو األنفاق وحالو شم نا وخفة
ظلنا ..در ؼير إننا النان الوحيد ي العالي اللي بتحب تنشر
ي الفضاء .لي تفهي معظي كالمي ،حمدت هللا على
ؼ يلها الو
ذلك .تبدأ ي الحديا ع نف ها وع عابلتها ،المفاجو  ،عمها

صحفي ي جريد ألمانية كبير وهي صحفية مالب أو تود أ
تكو مالب ..ينتهي كالمها عند هذا الحد ،توتي معي إلى شقتي،
أراقب الطريق ..تدخل أنيا وأقؾ أنا على ال لي أراقب ،أطمب ،
لي يرها أحد ،أدخل عيدا.
أخيرا أنا وهي بمفردنا ،أبدأ ي الؽناء بو كالي ،وم الممتع أ
أنيا ه تفهمني ،أنيا الصؽير  ،أنيا ،حركاتها ماير  ،أنيا ،أردد هذا
الكالي الفارغ ،وهي تهز رأ ها بتعجب ؼير قادر على هي
الكالي العجيب الذ أقولب ،كونني احر يردد تعاويذ ؼير
مفهومة ،تبدل ايابها ،نجلن معا نتبادل الحديا ،اي أقوي أنا بترديد
كالمي الفارغ مر أخرد ،أنيا الصؽير  ،أنيا ،حركاتها خطير ،
أنيا.
كي كا األمن جميال! أنيا مازالت نابمة ،كي هي جميلة! أتابعها
ي صمت ،أراه أنها لي تتجاوز الخام ة والعشري م
عمرها ..ير موبايلي ،إنب عادل ..يطمب عليّ  ..لي أتصل بب
باألمن ،أتعلل بمرف مزعوي أصابني ،يعرف عليّ المجيء
لزيارتي ،ما تتعب نف ك ..أقولها لب ..م وقتك خال  ..أقولها
بوعماقي ،إ شاء هللا هبقى كوين ..اتفقت أ أكلمب بعد يومي
حتى أكو قد ا تعدت صحتي ،ت تيقظ أنيا ونتناول الطعاي معا..
تريد أ تكو معي طوال األ بول ..يبدو أ أدابي باألمن كا
مشر ا ..قلتها بداخلي ..أرحب بهذا ،أ ضل شيء بالن بة لي اآل
هو البقاء معها .لماذا كرت ي عادل وخالد ي هذر اللحظة؟
اخترت أنيا ولي أخترهي ،هل هي ت تحق ذلك؟ ؤال وقفت عندر
كايرا ،حتى اآل ما قدمتب لي أنيا قدمتب لي كايرات ،ولك لماذا

أظل معها؟ قل الحقيقة ،ربما هي عقد الخواجة ،ه أعرؾ ،أحيانا
أظل أ كر ولكني ه أصل إلى أ نتاب  ،عندما أجلن مع أنيا ي
أ مكا عاي أشعر بشيء ه أعرؾ ا مب ..ولكني يمكنني
وصفب ..شعور رابع ،أجلن مع خوجاية ..ه تعرؾ ي هذا البلد
الؽريب شخصا ؼير  ،تاق بي لدرجة كبير  ..أشعر كما يقول
الم بولو بنول م الرياد  .مجرد أ أنيا م بلد آخر هو ما
جذبني لها ،لك ما أكرهب ي أنيا هو أنني أشعر أحيانا أنها بال
رو  ،مال العرو ة الحالو كما يقولو  ..تقترب أنيا م صور
لي مع عادل وخالد ..ت ولني عنهي ،أخبرها بونهي أصدقابي،
تخر صور لها مع شاب ،صديقها م بلد عربي آخر ،ه
أعرؾ لماذا تضايقت؟! شعور بالرياد يتالشى ..تطلب أنيا
الخرو  ،أراقب مدخل العمار مر أخرد ونخر ب الي.
حي أكو مع أنيا يضايقني كايرا المعاك ات التي تتعرف لها،
كلمات خيفة يقولها بعف الشباب ،يبدو أنهي لي يتعلموا بعد م
إعالنات ال ياحة خير لينا كلنا .عر تني أنيا على صديقة أخرد،
ه أتذكر ا مها لي نقف معها أكار م يوي واحد ،ولي ت لي هي
األخرد م المعاك ات ،أتذكر جيدا عندما مشيت معها هي وأنيا،
كي كنت عيدا! على يميني أنيا وعلى ي ار صديقتها ،حينها
انطلق صوت م خلفنا يقول اخرا :ورد و لة واللي ي الن
قلة ،نظرت خلفي وجدت االاة شباب ..يبدو أ ما أ علب مع خالد
وعادل يُرد لي اآل  ،أعترؾ أنهي ا تفزوني ب هولة ،كل م ي
الشارل يضحك ..أنيا وصديقتها ه تفهما  ..أنا ي قمة ؼضبي..
أم كت بطوبة ،ا تقرت ي رأن أحدهي ،أدركت عندها براعتي

ي التنشي  ،لي أشعر بما حدا بعدها ،كل ما أتذكرر ..إني وجدت
نف ي ي الق ي ..حماني جواز فر أنيا ..قالت بانفعال جمال
كاير ما ا تطعت همب منها :هؤهء ضايقوني ..وأنا بشهامة
وهد البلد أنقذتها ،وقؾ الشباب ه حول لهي وه قو  ،رأن
أحدهي مازالت تنزؾ ،خرجنا م الق ي ومازال الضابط يعتذر لنا
على وعد بتربية هؤهء الشباب بحجة أنهي ينقصهي األخالق..
أعتذر ألنيا عما حدا ،تبلؽني بعدي ؼضبها كما أنها عيد بونها
اعدتني ي الخرو م هذا الموزق.
ت ولني أنيا ع مكا ما ..أ ولها ع ال بب تخبرني ع
مظاهر لي أك أعلي ببها ،تتعجب م عدي متابعتي لألخبار،
أخبرتني ع بب زيارتها لمصر ،مقتل مصرية بولمانيا تدعى
مرو الشربينيُ ،كلفت أنيا بمتابعة ردود األ عال بمصر ،ترا ل
صحيفتها بشكل يومي ،أبديت انزعاجي ي أول األمر لين ب بب
عدي تصريحها لي بذلك ولك ألني م الممك أ أ اعدها
بصور كبير  ،نذهب معا للمظاهرات الموجود أماي ال فار
األلمانية أو لعابلة الفقيد  ،لي أده عندما أخبرتني بونها علت كل
ذلك ،كل هذر أ كار تقليدية م شاب تا ب ه يريد أ يفكر أو
ربما ه يعرؾ قواعد التفكير ال ليمة م األ ان ..ما دهشت منب
حقا هو أ عال هؤهء الؽربيي  ،يفعلو كل األشياء ي الوقت نف ب
أوقاتنا ،عدد اعات محدد
أما نح ح ب اعتقاد نخص
للعمل بينما هي يعملو حتى ي بيوتهي ،ه أعرؾ لماذا بدأت ي
مقارنة عقيمة ه تجد ؟ هل أقار بي أنان يعملو أكار م
اعة يوميا وؼيرهي ه يعملو ؟ انصر ت ع هذر
عشري

المقارنة وبدأت أجمع أ كار كلها حتى أصل ي النهاية للفكر
ي العالي.
الجبار التي تبهر أنيا وتجعلها تراني أذكى شخ
ر ضت كل األ كار التي تبدو بها مناقشة للعنصرية هي ه تريد
تح مال هذا الملؾ ي مال هذا الوقت كما ر ضت كل األ كار
التقليدية الباهتة المكرر  ،أخيرا وا قت على كر واحد  ،المقارنة
بي ألمانيا وؼيرها م الدول ي مال هذر الجرابي ..كيؾ هي ي
ألمانيا حوادا ردية بينما ي بقية الدول التي تعاني م هذر
الجرابي بصور مكرر  ..لو قلت لها أنني ا توحيت هذر الفكر
م المال القابل "اللي يشوؾ بالو النان تهو عليب بلوتب"
لر ضت على الفور.
بعد دقابق صامتة اقترحت كر أخرد ،كيؾ أ الؽير م
الناجحي يمك أ تؤد إلى مال هذر الجرابي،
األشخا
ي النقاط األ ا ية
أعجبتها هذر الفكر أيضا ،بدأنا نتناق
للمقال ،لي أجادلها كايرا ألني ه أعرؾ تفاصيل كاير ع
الحادا ألني ه أتابع األخبار واء أكانت ي التليفزيو أي ي
الجرابد ..لي أقل لها ذلك ألني خجلت .كل ما قلتب لها هو شعور
ببعف الصدال ،ظهر على وجهها التوار ،تحت حقيبتها
وأخرجت علبة أعطتها لي ،أخبرتني أ هذا الدواء ممتاز ،أخذت
قرصا واحدا اي قمت بإعاد العلبة لها ر ضت وقالت لي  :ربما
تحتاجها اانية.
أتذكر هذر المر عندما كنا ي مظاهر أماي ال فار تدي الحاداة
وت تنكر هذر العنصرية الموجود منذ الحرب العالمية الاانية..

ظهر اهنزعا على وجب أنيا وقالت بعف كلمات ه أ همها،
أخبرتها بجهلي بهذر الكلمات التي لي تمر عليّ ي درا تي عندها
معت بعف العربية منهاُ ،دهشت ،ولتني با تؽراب ع بب
هذا التعجب؟ أخبرتها أني كنت أعتقد أنها ه تعرؾ شيبا ع
العربية ضحكت كايرا و ولتني اانية كيؾ تر ل الجريد أنيا
لمصر دو أ تدر بعف العربية الب يطة ،لعنت ؼبابي،
ولتها ع عدي تحداها معي بهذر العربية المك ر وخبرتني أنها
اعتقدت أني أود التحدا معها بلؽتها ،أخبرتها أ هذا بالتوكيد لي
يك ما أريدر ونا أجاهد لكي أ همها أو أ أخبرها بما أريدر بلؽتها
ولك هذر هي رؼبتها ،لي ت هي ح ب بل كل األلما كذلك
خورو بونف هي ..ؼضبت مني كايرا ،تركتني ورحلت ،كانت
هذر هي أول مر نتشاجر يها ،انتظرت بعف الوقت حتى تهدأ
اي ذهبت للفندق لكي أقابلها ،اعتذرت لها كايرا وه أدر لماذا
قمت باهعتذار؟ ربما كي ه تضيع رصة م يد بعد أ
اقتنصتها "كنت أظ ذلك" نعي كيؾ لي أ أعوف نف ي بفتا
مال أنيا إذا قطعت عالقتها بي ،هذا ما علمتب لي الحيا ي ال ني
القليلة التي عشتها ي هذر الدنيا ،ه تترك شيبا معك حتى تجد
األ ضل أو على األقل البديل المنا ب ،الشيء المهي أ أنيا قبلت
اعتذار قمت بدعوتها إلى شقتي مجددا ر ضت متعللة بكتابة
الر الة اليومية لجريدتها ..تركتها وذهبت لبابع جرابد أعر ب،
طلبت منب الجرابد التي كتبت ع حاداة مرو  ،قرأت كل ما تي
كتابتب ع الحادا على اهنترنت ،ي اليوي التالي ذهبت ألنيا..
تناقشنا كايرا عندها قط لمحت ي عينيها انبهارا بما أقولب وقد

كانت هذر هي اللحظة المنا بة التي أنتظرها ،دعوتها لشقتي
مجددا وا قت.
لمحت ألنيا ع رؼبتي ي زيار بلدها لي تبد اهتماما ولي تذكر
أ م الكالي الذ أعر ب ويقال ي هذر المنا بات مال تةنن
وتشرؾ أو تنورها ،بدت ؼير متحم ة عرضت عليها الموضول
بوضو أود زيار ألمانيا ،ولتني ع ال بب ،بمنتهى الصراحة
لي أعرؾ إجابة ..طار الكالي م ذهني ،لي أخبرها بوني وبدأ
هناك وأ أرف ألمانيا تكو شاهد على قصة كفاحي ،ولكني
قلت ب خرية نف ي أشوؾ مات لزيدا وهو بيلعب لدورتومند
وأنا ي اإل تاد ..ضحكت أنيا به تيرية حتى دمعت عيناها ولي
تعلق بو كلمة.
جاء اليوي الذ ودعتها يب ،لي أ اتحها ي موضول ال فر مر
أخرد قد شعرت أنها تتهرب مني ولي أود أ أبدو كربة المنزل
الزنانة التي تفتح مع زوجها الموضول نف ب بال أ كلل ..قد
وصلتني ر الة أنيا دو أ تقولها ..أنتي ؼير مرؼوب يكي ي
هذا العالي ؼير ي بلدكي ،حتى يوتي اليوي الذ تصبحو يب ؼير
موجودي بالمر  ،نح مضطرو للتعامل معكي ..إقامة عالقات
لك ر ملل خيؾ ..اهبت اي أحيانا للمجاملة ،لين أكار م ذلك،
قد نحتاجكي أحيانا ،ندرن العربية لمعر ة طريقة تفكيركي
الالمنطقية حتى نحترن م أ عالكي الؽريبة.

ربما لي تدر كل هذر األ كار ي عقل أنيا وأنا الذ شطحت بخيال
مريف بعيدا ع واقع أجهل بب كالمؤلؾ الذ يكتب ع صرال
رأن المال وهو جالن ي مكتبب يحت ي نجا القهو ويشعل
لفا ة تبػ "كما يقول مترجمو القص الرخيصة" أتلقى ضجيجا
م حولي دو تمييز الكلمات أو حتى معر ة ما يقال لي وما يقال
لؽير  ،كلمات مبهمة تخر م ي أنيا توخذ طريقها ي الهواء
ألذني ولكنها تضل الطريق ال أتبينها.
لي أك أعرؾ لماذا شعرت بإهانة قد تكو ؼير مقصود ؟ وه
أعرؾ لماذا شعرت بتدهور حالتي جو ؟ لي أك متوقعا لرد عل
أنيا ونا عرضت عليها عرضا ما ولي تجب عليب ومحر م
تكرار الطلب.
امننا وقل الطلب
يبدو أننا زدنا بكار ؼير مح وبة رخ
علينا ،ويبدو أنني مصاب بمرف ما ه أعر ب ،أ مع صوتا ؼير
ؼريب عليّ ولكني ه أ تطيع تمييزر كل ما عر تب أ أنيا قبلتني
وؼادرت وأنا جالن بمفرد علي طاولة أحدا نف ي وكل المار
تنظر إليّ ي تعحب ،نظرات مريبة مشفقة على شاب صؽير
يشعر بإهانة شديد يد ع الح اب ويرحل ب رعة وهو
ال
يجمع شتات نف ب ويلملي دموعا تناارت على وجهب ،أركب
ال يار ال أرد طريقا وه أ مع أنا ا ،أؼلق عينيّ وأ تحهما
ورد ضبابا كايفا ،أوقؾ ال يار على جانب الطريق تجنبا
للحوادا وأؼلق عينيّ اانية.

كانت أحالمي ي هذر الليلة وحشا ضخما على شكل أنيا يجر
ورابي حتى يم كني بعد أ يمتلكني التعب يحاول التهامي ،يفتح
مب على و عب اي يقذ ني يب ،توخذ عملية الهضي م لكها
الطبيعي ،حتى أ تطيع الخرو م الناحية األخرد ،عندها
ا تيقظ وقد تملكني شيء م اه تياء و التقزز.
ا تمر هذا الحلي يراودني و ي كل مر يتكرر الحلي بتفاصيلب
الدقيقة كرهت أنيا وكرهت تلك األياي التي كنت يها معها
وتحولت هذر األياي م ذكريات جميلة إلى كوابين مرعبة.
بدأت أتذكر كل كلمة ألنيا وأحللها ب وء نية مقصود وأتذكر كالما
وأصر على أنب قيل على ل انها وحقيقة األمر هي لي تقلب ولكني
كنت أصر على تشويب منظرها أماي نف ي وتحويلها م صورتها
األولى إلى صور ال احر الشرير التي تلتهي األطفال.
مررر يومررا أو االاررة علررى رحيررل أنيررا إلررى بلرردها ،لرري أخررر مر
المنزل بعد تلك الواقعة ،تحت الكمبيروتر ،لري أكر متوقعرا أ أنيرا
تر ل لي بهذر ال رعة ولكنب حدا.
"ربما لي تك تتصور أني ور ل لك بهذر ال رعة ،قبل كل شيء
أود أ أشكرك على تعاونك معي وم اندتك لي ..هنراك كايرر مر
األشررياء كانررت ؼيررر واضررحة بالن رربة لرري ولكنرري اآل قررادر علررى
الحكي الصابب لكل هذر األمور.

أوه بالن بة لرؼبتك ي ال فر وقولها لرك بشريء مر الصرراحة،
هذا األمر ي ؼاية الصعوبة ولب شروط معقد كاير وخاصة أنك
لي تحصل على شهادتك بعد.
ه ..أنا أكذب وهذا لين م عادتي ،األمر قد يكو ي ا تطاعتي
وأقولهررا لررك ،قررد يكررو  ..أ أنرري ه أعرررؾ بالض ربط ،وه أود أ
أعرؾ ..كل ما أعر ب هو أ األمور اآل لي ت كمال األمور ي
ابق عهدها ..هناك متؽيرات أصربحت واقعرا يمارل لنرا قرواني ه
يمك أ نحيد عنها.
ألمانيا مال ؼيرها م البالد ربما يكو لها طابع خرا (كرل مر
يقول هذا ع بلدر ربما قط المؽرورو يقولو بلردنا مختلفرة كرل
اهختالؾ) ررإذا ُذكرررت العنصرررية هرري أول بلررد ررتوتي رري ذهنررك
رؼما عنك وكلنا نعررؾ األ رباب ،ومهمرا مرر الرزم رتظل هرذر
الصرررفة موجرررود وصرررفات أخررررد تترترررب علرررى الوصرررؾ بهرررذر
الصفة ،عموما لين هذا هو موضوعنا ..كل مرا أود قولرب أنري قرد
أ اعدك ي يوي م األياي مالما راعدتني عنردما كنرت ري مصرر
هذا حق لك  ..قط حاول أ تكرو جرادا ..حراول أ تركرز قلريال
أو أ تجعررل تفكيرررك إيجابيررا ..نظرري وقتررك وحياتررك ..أعررذرني إ
قمت بدور الناصحة ..حاول أ تتحملنري ونرا أكترب كرل مرا يردور
بذهني حتى ه أبدو أمامك مصطنعة أو ؼير واضحة روكار صرفة
أحبها ي حياتي هي الصراحة.

أخيرررا أود أ أطلررب منررك شرريبا واحرردا ،أود أ نحررتفظ بصررداقتنا
مهما حاولت الظروؾ إ ادها ونا مخلصة جردا ألصردقابي المهري
أ ي تحقوا هذر الصفة.
تمنياتي لك بالتو يق و ي انتظار ردك.
كنت أتمنى أ أعدك بشيء ولك هذا أ ضل.
على كر نشر موضوعي ونال إعجاب الجميع هنا..
الصديقة أنيا"
بعررد قراءترري لر ررالتها ،امتررز شررعور برري الفرحررة والضرريق،
رحتي أل أنيرا ردت علريّ ردا بردا مقنعرا لري ،والضريق جراء مر
توجيلها لهذا الرد ،وألنها أظهرت بعضا م العيوب التري أحفظهرا
جيدا وأعر ها وأتمنى التخل منها.
كررررت كايررررا ررري رد منا رررب ،انتظررررت ل ررراعات كايرررر حترررى
توصلت لصيؽة ارتحت لها.
كتبرررت ألنيرررا عررر رؼبتررري الشرررديد ررري ا رررتمرار تلرررك الصرررداقة
الجميلررة ..كتبررت لهررا أيضررا أنرري رروحاول اإلصررال م ر نف رري،
شكرتها على التوجيب ،وجرعة الدعي التي منحتني إياهرا ،أخبرتهرا
أنرري ل ر أن ررى األيرراي الترري قضررتها معرري ،وأنهيررت ر ررالتي بتلررك
األ طمبات التي أحفظها مر أيراي الاانويرة العامرة ،عنردها ترذكرت
كررالي مدر رري اللؽررة وهرري يقولررو لنررا تلررك الصرريػ المكرررر الترري
توضع ي نهاية الخطابات.

ه أعرررؾ لمرراذا أشررعر أننرري لرري أنتررب م ر مرحلررة المراهقررة هررذر،
مازالت أ كلمة م الممك أ تؤار على قرار  ،أتمنى أ تزيد
اقتي بنف ي ي األياي المقبلة.
أحصل على بعف الكتب التري تخر التنميرة البشررية مر عرادل
الذ جاء بها م عند داليا ،تعجرب بعرف الشريء مر طلبري هرو
يعرؾ أ القراء لي ت هي هوايتي لدرجرة أنرب قرال :أنرت اقا ترك
مربية وبعدي هو أنت بتعررؾ تقررأ ،ضرحكت كايررا ،أخرذت منرب
الكتب وقرأت معظمها الذ يدور حول لك واحرد و هرو أ الرز
علررى األذ أمررر مر ال ررحر مررا علررى أ شررخ يريررد أ يكررو
ناجحا إه أ يقول..أنا أقدر..أنا أ تطيع أ أكو ناجحرا أو أكرو
ؼنيررا أو أكررو ررعيدا كررل منررا ح ررب الرؼبررة علررى رأ أ رراتذ
الطهي ،هذا هو ما همتب م تلك الكترب التري قرد يكرو لهرا قصرد
آخر ولكني لي أعب حتى اآل .
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ا ررمي أحمررد ،عنررد عشرررو ررنة ،أنررا رري مشرركلة كبيررر .
خرجررت تلررك الكلمررات منرري مشررتتة ،حاولررت التما ررك ،أعتقررد أنرري
كنت ي حال أ ضرل قبرل أ أدخرل هرذر العيراد المشربومة ،طلرب
منرري الطبيررب أ أتمالررك نف رري أو أ أحرراول أ اتمالكهررا ،جمعررت
شتاتي وأؼقلت عينيّ بشد محاوه تصفية الدمول ،احمرت عينا
كرد عل طبيعي لما علتب ،طلب مني الطبيب أ أواصل ما كنرت
أقولب ،طلب مني أ أتكلي وأقرول مرا أريردر وكرل مرا يخطرر علرى
ذهني.
كنا أربعة أصدقاء ،أحمد وعرادل وخالرد وكرريي ،عرادل مرات ،هرذا
شيء حقيقي حدا بالفعل ..مشكلتي لي ت ي أني أرار بعرد و اترب
ال يوجد ميت يعود للحيا مر أخرد ..أنا ل ت مريضا بالفصراي
أنا أعي مشكلتي جيدا ولكني ه أعرؾ عالجها أو قد أكو أعرؾ
العال وه أ رتطيع تنفيرذر ،مشركلتي تكمر ري التفكيرر الزابرد ري
الماضي ،ه أ رتطيع ن ريانب أو بمعنرى آخرر محبرون بداخلرب ،أود
تجاوز الدابر المؽلقة التي حب تني األقردار يهرا ..ركت للحظرات
ابت ي الطبيب ابت امة مطمبنة وهز رأ ب باإليجاب وكملت.

قلت لك :عرادل مرات ،مرازاد تعبري حقرا هرو اختفراء خالرد ..اختفرى
خالد ي الوقت الذ كنرت أحترا يرب إليرب اختفرى وتركنري أتخربط
ي ظالي حالك ..بمنتهي الصراحة لي أحراول جرديا أ أبحرا عنرب
ونا لين يّ جهد كي أبحا ع أحد ،أنا أحترا لمر يبحرا عنري
ويخرجني م محنتي.
أما كريي وعتقد أنب ان حب ي هدوء ،أعتقد أنب لي يشعر بشيء..
كا ين حب بهدوء وهذا مرا علرب اآل  ،دورر كرا يتضراءل حترى
انتهى منا لي ينزع كايررا مر ان رحاب عرادل وخالرد قرد حصرل
على ا تقاللب ،تعود كريي ري الفترر األخيرر علرى عردي وجرودهي
أما أنا مهما كنت أؼيب عنهي كانت هناك ترات كاير نعود مر
أخرررد نشررترك رري مؽررامر مجنونررة أو طقررون ؼريبررة كالؽنرراء
بصوت عال ي الشارل ،ينظر لك النان شزرا ال تهتي ،م أهي
الرردرون الترري تعلمتهررا مرر عررادل ..ا عررل مررا تريرردر دو النظررر
للنان ..تنران وجرودهي و يتنا روك ..الربن طاقيرة اإلخفراء ودل
الفيل يترك علبتب مادمت لي ترتكب جرما.
هذا كالي جميل جدا ،تعرؾ كنرت أتمنرى أ أرد صرديقك عرادل..
رروخبرك بشرريء قالررب لرري صررديق مقرررب لرري ..الحيررا ماررل رريلي
الرعررب عنرردما تركررز رري تفاصرريلب تجرردها ؼيررر مرعبررة أمررا إذا
اؼمضت عينيك إنك تتخيل ما هو أكار رعبا م الفيلي ..كل ما
أود قولرررب لرررك أه تفكرررر ررري الماضررري ..علرررى عكرررن المعرررروؾ
الماضي لين جنا ضيقا ،الماضي "قماشرتب" وا رعة جردا ولكنهرا
مفصلة بإحكاي ..عليك أ تنظر لكل تفصيلة ي ذاكرترك ،وتمهرد
لها م تقبال لتخر م هذر المتاهة وتفكر يما هو جديد.

نظرت ل اعتي ولني إذا كا الحوار ممال وكدت لب أ حوارنرا
هذا أار باإليجاب على نف يتي ،.كنت عرال محتاجرا لهرذر الجل رة.
ألول مررر أشررعر أ قرررار صررابب ،نعرري قرررار مجيبرري للطبيررب
النف ي كا قرارا صرحيحا ..أكردت للردكتور ..صرحيحا يرا دكترور
صحيحا ..خرجت م هذر الجل ة بفوابد كاير  ..لين المهي الكالي
المهي التنفيذ ..النب ي الماضي ل يفيدك ..عليك أ تنظر للقادي
يا أحمد ..عليرك أ تخلرق م رتقبال ..ولكر كيرؾ؟ هرل أبحرا عر
خالد حتى أجدر للخرو م تلك الدابر اللعينة؟
للخرو م ج الماضي هبد أ أخرر مر دابرترب ،وللخررو
م هذا الحصرار هبرد مر إيجراد أحرداا جديرد  ،أ أحرداا ريبة
كانت أي جيد  ،عليّ البحا ع هذر األحداا مهما كلفني األمر.
أخررررذت قرررررار رررري هررررذر اللحظررررة ،أدرت ال رررريار  ،انطلقررررت
لإ ررركندرية متمنيرررا أ تكرررو توقعررراتي صررراببة وأجرررد "خالرررد" ،
تعجبت كايرا وأنا ي طريقي ،هحظت أشياء لي ألحظها مر قبرل،
ه أعرؾ هذر األشياء ولكني شعرت أني ؼريب ي طريق لكتب
أكار م مر حفظت تضاري ب ع ظهر قلب ..ظهر وقلرب ..مرا
هذا الكالي الذ ه ينا بني!! شعرت أني بمفررد علرى الطريرق..
ألتفررت حررولي ررال أجررد رريارات ،قررط أ ررمع صرروتها ..زادت هررذر
الحالة ي ترتي األخير  ..نظررت علرى جانرب الطريرق ..وجدترب
يشير لي ولكنب لين عادل ،وه حتى خالد ..إنب مهاب.
ركب معي ،ولتب ع بب وجودر ي مال هرذا المكرا روخبرني
أ ال يار التي كا بها تعطلت ،تعجبت م عدي وجرود ريارات

واقفة ي هذا المكا  ،لي أ ول!! عرضت عليرب الم راعد بخبرتري
الميكانيكية الب يطة ضحك وقال لري أنرب مشرى كايررا حترى ابتعرد
ع ال ريار  ،هحظرت أنرب حراول أ يؽيرر الموضرول ..رولني إذا
كنررت أبحررا ع ر خالررد ،تعجبررت اانيررة ،كيررؾ عرررؾ أ "خالررد"
مختفي ؟! ولتب تجاهل ؤالي وقال :تفتكر ممك يكرو مرا يردور
ي ذهنك صحيح ،تعجبت االاا و ولتب :أنرت تعررؾ مرا يردور ري
ذهنرري؟ ابت رري ابت ررامة ررخرية وطلررب منرري أ أركررز رري القيرراد
تجنبا للحوادا.
طلبت م مهاب النرزول معري ،طلرب البقراء ري ال ريار  ،اتجهرت
إلررى الؽر ررة الصررؽير الموجررود بجانررب ال ررلي طرقررت بابهررا ،ررتح
شاب ه أعر ب ،ولتب ع بكر أخبرني أنب ا ر إلى بلدر ،اشترد
أرضا كاير وا تقر هناك ..ولتب ع خالد ..ه يعر رب ..يبردو أ
توقعاتي خاطبة ،عدي وجود بكر هدي كرتي بالكامل ..توقعرت أ
"بكر" يعرؾ مكا خالد لك م الواضح أنب اكتفى باألموال التي
جمعهرا ري ؼربترب وقررر أ يعرود إلرى بلردر ليصربح مر أصرحاب
األمالك.
عدت إلى ال يار وقد انتابني شعور بالضيق تبدل بالدهشة عنردما
لي أجد "مهاب" نظرت حولي لري أرر ه هنرا وه هنراك ..لري أبحرا
كايرا ألنري كنرت متعبرا كمرا أننرا ه نلعرب ا رتؽماية ..الوقرت لرين
منا با للهو ،وقررت العود والتفكير ي مكا آخر محتمل وجود
خالد يب.

زيررار مفاجبررة لمهرراب أصررابتني بحالررة م ر التوهررا  ،لمرراذا جرراء؟
ولماذا اختفى؟ ما الذ ا تفادر مما علب؟ لي يك صديقي هذر هي
المررر الاانيررة الترري أرار يهررا ،ل ررنا أصرردقاء ولرر نكررو هررو ه
يشرربهني كمررا أننرري ؼيررر مؤهررل اآل لصررداقات جديررد يكفينرري مررا
عنررد  ،علررى ررير الصررداقات يجررب أ أرد "كررريي" اانيررة لررد
إح ان أنب يعرؾ معلومة ما وه يريد إخبار بها هذر هي عاد
كريي منذ أ تعر ت بب ه يقول ما لديب إه ي آخر وقت.
قطعت الطريرق ري وقرت قيا ري ،نظررت ري راعتي ولري يكر
لد ما يشؽلني ..وجدتها الاالاة صباحا ..لي أك ي حالة أ تطيع
يهررا أ آخررذ قرررارا مجنونررا ،م ر الصررعب أ أذهررب لكررريي اآل ،
قررت أ أعود للمنزل لال تراحة قليال وبعدها أذهب إليب ،تردخل
إح ا ي اانية ،أم كت بالمحمول واتصلت ..قبرل أ أؼلرق الخرط
رد كريي و ي صوتب بقايا نوي أذهبب اهتصال.
 خير يا أحمد؟ "قالها بصوت يشوبب القلق" هزي أشو ك ضرور . طيب ،نتقابل ي الجامع بعد صال الفجر.تعجبررت م ر كررريي هررذا ،معامالتررب الدينيررة عبررار ع ر معررامالت
تجارية بحتة ،يلتزي بجميع الفروف وه مانع مر الرذهاب للعمرر
مر ي ال نة وم ناحية أخرد لب كاير مر اآلراء الؽريبرة التري
كانت تاير دهشتنا ،كا دابما يقرول :العالقرة بري الحرالل والحرراي

ن بية ،وكا أحيانا كاير ي تخدي هذا المنطق ليحلرل خطرو معينرا،
ه أود أ أقول أ كريي مال والدر يتاجر بالدي  ،لكنب يحتا مالي
كايرا م الوقت حتى يتؽير.
عندما دخلت للم جد شعرت براحة أعرؾ ببها ،مر وقت طويل
لي أدخل يب إلى هرذا المكرا المرريح الرذ كرا مر المفتررف أ
يكو مالذ ي محنتي ،لكني تطلعت إلى حلول أخرد.
حتررى صررال الجمعررة مرررت أشررهر علررى آخررر صررال حضرررتها،
وضعت لنف ي ببا تا ها لعدي الحضرور ،ه ،ري الحقيقرة لري يكر
تا هررا قررد كررا مرعبررا بالن رربة لرري أ يكررو محتررود الخطبررة كررل
أ بول عر عرذاب القبرر الرذ يتفرن الخطيرب ري شررحب ويطيرل
تخويفنا بب ،تعجبت كايرا م ذلك الخطيرب برده مر وصرؾ جنرة
الخلد و عظمتها وجمالها يتجرب لعرذاب القبرر!! يررو كيرؾ يعرذب
الكفر وآكلو الحقوق والمقصرو والم تهزبو ؟ كا م الممك
أ أذهب إلى م جد آخر ولكني أخذت الحل األ هل امتنعت ع
الذهاب إلى م جد ،كنت أتمنى أ يردخل ري حيراتي مر يروجهني
أو يرشرردني لخيررر أ علررب أو مررنه أ ررير عليررب ،لكر لرري يرردخل هررذا
الشخ لحياتي حتى اآل .
أعتقررد أ بررداخلي شخصررا منقررادا أو بمعنررى أدق يحررب أ يكررو
منقادا .ي تر م الفترات عل خالد ذلك معي أنا وعادل ،ولكر
عادل ا تاء م هذا التصرؾ د عني معرب لكري نرر ف مرا يقولرب
خالد ،أ أني كنت مد وعا للر ف أيضا ..عندما أخرذنا رد الفعرل

هذا ابتعد عنا خالد لفتر حتى ا تطعنا أ نجذبب إلينرا مرر أخررد
وعدنا معا اانية.
بداخل كل شخ منا ضمير ،قد يؤلمنا عندما نخطا ،قد يؤلمنا
كايررررا عنررردما نخطرررا كايررررا وقرررد ه يؤلمنرررا عنررردما ن رررتمر ررري
أخطابنا ..كا عادل ضميرا حيا لي أنا وخالرد ولكنرب أحيانرا كرا
يصمت ويقترؾ الخطو نف ب معنرا ،أحيانرا أخررد يجعلنري أ رتيقظ
ألعل التمرد أنا اآلخر ،ي ت لي خالد .بموت عادل مات ضمير
اليقظ الذ كا يرا قني دابمرا ،والطريرق اآل مفترو ووا رع وه
أحد يدر ي أ طريق يمشي.
تهرررت ررري خرررواطر وا رررتؽرقت ررري أ كرررار  ،أ قرررت مررر هرررذر
الخررواطر عنررد نهايررة الصررال  ..كررل مررا أعر ررب أ هررذر الخررواطر
اللعينررة أخررذتني مرر الصررال لرري أ عررل شرريبا إه تقليررد المصررلي
كالطفل الرذ يرذهب مرع والردر إلرى الم رجد ألول مرر  ،ه أعررؾ
لماذا تشؽلني هذر الهواجن لهرذا الحرد؟ هرل أصربحت كرل حيراتي؟
كل ما أتمنرار اآل هرو أ تنتهري هرذر القصرة كلهرا ،بخيرر أو شرر،
هذا أمر ؼير مهي ،المهي حقا هو أ تنتهي هذر القصة.
ي ود صمت للحظات ،أنا عارؾ مكرا خالرد ..لكنرب ه يريرد أ
يعرؾ أحد مكانب ..عموما إنت يجب أ تكو معب اآل  ..تطلعت
بومررل ،أنررا وخالررد اآل رري مركررب واحررد ،كالنررا ي ررتطيع إخرررا
اآلخر م تلك الحالة النف ية ال يبة.
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 عند شي عارؾ ربنا ،أنا ضرامنب ..ا رمب الشري شرمين،هوصفلك عنوانب بالظبط.
 -طيب ليب م

عايز يقعد ي البيت.

 مخنوق ..وأنا قلت إ در وقت الشي شمين ..هو در الليهيهديب.
 الشي شمين در اللي أنت بتاخد منب الفتاو بتاعتك.هز رأ ب باإليجاب قلت :ح بي هللا ونعي الوكيل.
طرروال الطريررق أحرراول أ أزيررل مخرراو ي ،أخررذتني الشرركوك رري
النهايررة إلررى أ "خالررد " أصرربح عضرروا عررامال رري جماعررة دينيررة
تحرررارب مررر ترررراهي أعرررداء هللا وتعررراقبهي عقررراب المف ررردي ررري
األرف.
رابحة البخور منتشر ي المكا  ..جل ت على كنبرة صرؽير ري
حجر أشبب بالقبر ،دخل الشي شمين و ي يدر كوب تيليو ..ولتب
ع خالد ،أخبرني بونب ه يريد مقابلة أحد ،أصررت على مقابلتب.
قال :ح نا ربما تحدا الهداية وت رتيقظ الضرمابر الؽاببرة وتصربح
األ بررد علررى الطاعررة داببررة وتصررفى النفررون الشرراببة برراألمراف
الم تذببة وأهديك ..كت قليال يبدو أنرب يفكرر ري كلمرة يؽلرق بهرا
شعرر الحديا قلت ضاحكا ي وقت ه يفيد يب الضحك علرى مرا
أرار ..م ضلك امنحني هرذر الهبرة ..نظرر لري شرزرا ،لري أهرتي،
كل ما أهتي بب اآل هو مقابلة خالد البداية ه تبشر بخير.

توكرردت ظنرروني عنرردما رأيررت "خالررد" وقررد ارترردد جلبابررا أبرريف
قصرريرا ..وقررد أم ررك كتابررا ؼريررب الشرركل يقرررأ يررب .مررا أ انتبررب
لوجررود حتررى قرراي واحتضررنني رري قررو وهررو يقررول :حررا وقررت
التوبة والعود إلى الطريق الصحيح يا صديقي.
خرجت م عند خالد ي أ وأ حرال ،هرل هرذا شرديد الرؼبرة الرذ
عر تب م ني ؟! اآل يحداني ع دنيا زابلة وجهاد واجب .قرال
لرري :إ الحررل األماررل اآل هررو محاربررة ذلررك الف رراد الررذ انحرردر
النان إليب و حبونا معهي ،لي أرد ،ي الحقيقة هو لي يعطنري وقترا
للرد .كنت أود التحدا معرب عر عرادل ..هرو لري يتحردا عنرب قرط
كونرب ن ريب أو أنرب لري يكر لرب أ وجرود مر األ ران ،رؼبرت ري
العررود لكررريي أل ررولب لمرراذا عررل ذلررك مررع خالررد؟ لمرراذا أخررذر لهررذا
الشي الؽريب األطوار؟ وكيؾ لي يتوار بهرذا الشري رؼري معر ترب
الطويلررة بررب؟ أ رراقت ني م ر أ كررار لعنررات عررابر الشررارل ،كرردت
أده هي ..وصلت لمحل العطار الضخي الرذ يملكرب والرد كرريي..
قبررل أ أ ررتح مررع كررريي أ موضررول ،وجدتررب يم رركني م ر كتفرري
ويوخذني إلى خار المحل.
 تعالى نتكلي ي البيت.أؼلق كريي باب الؽر ة ،جلن على كر ي مواجب لي كونرب يردر
أ بيننا حوارا طويال.
 ليب كدر يا كريي؟! هو در كا أح ر حرل ،خالرد كرا محترا يكرو كردر ريالفتر اللي جايب ،وأنت كما على كر .

 وأنا كما أيرب ..إنرت حرر ري نف رك برن ..إنمرا مرحقك تتدخل ي مصير اآلخري .

مر

 أل ،أنا خرط أحمرر أبويرا حرذر النران د مر أنهري يقربروامني دول بياخدوا م أبويا لون قد كدر على إنها زكا .
كت وقمت م مكاني ،تذكرت أ أؼلب كالي كريي عبار ع
جدل عقيي ،داريت ضحكة ا تهجانية وتذكرت ذلك الشي ؼريب
األطوار ..خرجت م منزل كريي وقد عر ت أني خ رت كل
أصدقابي وأصبحت وحيدا.
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بدأت أشعر أ رأ ي ارغ ومزدحي بو كار عشوابية ي الوقت
نف ب ..ماذا أريد؟ كل ما أعر ب أني تعبت ،تعبت م تفكير عقيي
ي ماف ل يتؽير وم التفكير ي م تقبل مبهي ه أ تطيع أ
أدخلب ،حينها عر ت أني رت و و ير منقادا طوال حياتي ،كل
ما علي هو انتظار ماذا يحدا؟ لين علي التفكير ي أ شيء،
التفكير لمال م هي ي حالتي متعب على كل حال .قطعت
خواطر المشتتة داليا باتصالها ،تعجبت م اتصالها ي مال هذا
الوقت ..نظرت ل اعتي وجدتها التا عة والنصؾ ،أخبرتني بونها
ولتها ع بب وجودها ي مال هذا الوقت ،أخبرتني
ي الناد
أنها تجر هناك وقالت أيضا إنها تخبرني بكل شيء عندما
أذهب لكي أقابلها ،لي أجادلها كايرا لي أك أ تطيع أ أكو
طبيعيا أكار م ذلك ..أخبرتها بوني قادي حاه ،ما أ أنهيت
المحاداة حتى بدأت ي البكاء ،ي قمة دهشتي م نف ي لي أك
بهذر الح ا ية م قبل ..هل أار يّ موت عادل لهذر الدرجة؟
لدرجة أني كلما تذكرتب أبكي ،بكيت ي حياتي مرات معدود مال
أ إن ا طبيعي ،تقريبا وإذا لي تخدعني ذاكرتي االا مرات
واآل الرابعة .الاانية عند و ا عي كمال ،وضعي كلب حينها كا
يبا والموقؾ نف ب أ وأ ..المر األولى كانت ب بب الخوؾ

والاالاة ب بب و اتك يا عادل ،موعد داليا كدت أن ار ..قمت
م رعا حتى أصل ي وقت منا ب.
جرينا معا وبالطبع لي ت عفني لياقتي المنهكة ي الجر لفتر
أكار م ربع ال اعة بينما ظلت داليا ي كامل لياقتها وقادر على
اه تمرار ،شعرت بحر وم كت ببطني مدعيا المؽ  ،نظرت
ي عينيها وجدت قلقا قد ظهر يهما ،طمونتها ،الوجع ب يط،
طلبت مني أ ن تريح قليال وا قت دو تردد ،بدأنا نتحدا وكا
مدار حديانا كلب ع عادل ،بعد مرور بعف الوقت وجهت داليا
نظر لملحوظة تضايقني وهي أ كالمنا كلب ع عادل قلت
إني أعرؾ هذا جيدا ولكني أحب الكالي ع صديقي الذ ل
أن ار واء تكلمنا عنب أي لي نتكلي ،عندها كتت داليا قليال اي
قالت بعد وقت م التفكير :أنا أذهب لطبيب نف ي نصحني
بن يا الماضي وبدء م تقبل جديد أصنعب بنف ي ،ابت مت،
أخبرتها بونني أيضا أذهب لطبيب نف ي ونصحني بالكالي نف ب،
يبدو أننا نذهب لطبيب واحدُ ،دهشت ،قالت :تبدو متما كا
رددت :أنا قط أبي ذلك ولك داخلي وجع صعب عالجب ..إ
م يكتي آهمب ي داخلب يتعب أكار م الشخ الشكاء.
تحاول أ تبدو كامال يا أحمد ،تعجبت م كالمها ونا آخر
م الممك أ يقنع نف ب بهذا الكالي ،دابما أشعر
شخ
بالنق  ..عقد ه أجد لها حال ألنها كبرت معي ،أصبحت جزءا
عندما رأيت "خالد" ..وجدتب
م شخصيتي ،شعرت بنق
صريحا جدا ،ما يريدر يفعلب وه يخجل م إظهار احتياجاتب
الجن ية وطلب األناى مهما كانت حالتها ..تا  ..أرملة ..مطلقة..

ح دت عادل عندما رأيتب معك ،كنت أتمني أ أكو مكانب،
أ ر عندما تتشاجرا وتزداد عادتي عندما تتصلي بب وه يرد
عليك ،يظهر جر داخلي عند عندما تتصالحا وتعودا أ ضل
م ذ قبل ،حقدت على كريي أل والدر ؼني وتمنيت ي لحظات
أ نتبادل األدوار أكو أنا هو وهو أنا ،لك رؼي ذلك ظل لكل
منهي عيوبب الشديد التي ظهرت نتيجة وجود تلك المميزات التي
شدتني لهي ،خالد شديد الرؼبة هذا ه يتهاو ي عل أ شيء
حتى يحقق رؼباتب اللعينة ،عادل عندما ياور ه ي تطيع أحد
إيقا ب ..عصبي جدا ..وهناك عيب آخر أكار خطور م تلك
العصبية ،بعد أ تطلب منب شيبا أو تقتر عليب اقتراحا ويوا ق
عليب يبدأ ي التفكير ي طريقة ليصر ك عما تريد بعد أ يوا ق
ويو ر لك بل تحقيق اقتراحك ،كريي لب آراؤر التي تحلل وتحري،
ه يخجل م حصولب على تود م شي مرتزق يؽفل أنب إذا
صلح الباط صلح الظاهر ،كريي الذ يمتلك والدر رجاه مدعي
علي ه هي لهي إه المال .يريدو أ يحصلوا عليب بو طريقة..
أرصد ي البنوك وعمارات شاهقة ..أبرا تالمن ال حاب..
بنوك بفوابد متؽير  ،يشارك ي مشروعات على المك ب قط
هو لي يعرؾ الخ ار وكيؾ يخ ر وهو بركة المشرول
والنبران الخفي الذ يمنحهي المصداقية لدد النان.
ما كل ذلك؟ ما هذر األ كار التجريدية التي آتتني جو ؟ انتبهت
أني لي أتكلي لمد طويلة وأ داليا تنظر لي بدهشة ،أنا متوكد أ
كل هذر خواطر بداخلي لي تخر للنور ونا متوكد أنني لي أ كر
بصوت عال ،نعي لي أصل لهذا الحالة التي أقول يها أ كالي

دو أ أ كر ،م يفعل هذا هي التلقابيو وأنا لي أك واحدا
منهي..
ل أكو عادل ياداليا ،صمتت تر قبل أ ترد اي قالت :وأنا لي
أطلب منك ذلك يا أحمد أنا أريدك هكذا ،ه تتؽير و ه تصبح
آخر ،قط َ
ابق كما أنت ،هذا هو ما أريدر منك وأنا ه أطلب
الم تحيل ..أنا ل أن ى عادل ول أن ى أيامنا معا ،ولك قدر
موقفي أنا مريضة ووجودك بجانبي يجعلني أشعر با تقرار
نف ي ..وجودك يعطيني أمال ي الم تقبل يذكرني بعادل..
أرجوك قؾ بجانبي ،اجعل لي أمال ي هذر الحيا .
داليا ،أود أ أ اعدك لك وجود كبديل ه ينفع كما أنني لي
أدخل ي أ عالقات مال هذر م قبل وأخاؾ م الفشل ألننا
ت رعنا .جملتي األخير تاير الضحك نصفها األول كاذب لقد
دخلت ي كاير م العالقات والنصؾ الااني صحيح ونا لي أدخل
ي عالقات مع تيات أبدا .نشاطي كلب كا مع األرامل
والمطلقات .أرامل ومطلقات ما كل هذا الجمع م يقرأ ذلك يظ
الظنو  ،كلهي االا أو أربع عالقات أهمهي وأكارهي وقتا هي
مديحة ،العالقات األخرد كانت تنتهي ب رعة ،منه م كانت
تخاؾ م كالي النان إذا تي كشؾ هذر العالقة أو م تود إنهاء
هذر العالقة ب رعة خو ا م عواقب وخيمة.
ما أقصدر م كالمي أني لي أحرف تا على نف ها أبدا ولي أك
العشيق الخفي لزوجة تشعر باهشمبزاز م زوجها الذ ه يؽ ل

أ نانب قبل أ يقبلها ،األدوار المبتذلة كا خالد يفضلها وكانت
هذر م أبرز عيوبب التي كانت تجعلني أحيانا أشعر بنفور منب.
أ ت رل تقصد قد نكو اآل ضعفاء ولكننا ل نا مت رعي ..
نح ي حاجة لقرار ،هذا هو كل ما نحتاجب يا أحمد ..قرار وهذا
القرار يكو مصير بالن بة لي ولك.
أنت قلتها بنف ك يا داليا ضعفاء ،والت رل ينت ع الضعؾ
وأنت عار ة أ الضعيؾ يت رل ي أخذ قرارر وهذا الضعؾ
ينت م الخوؾ ،الخوؾ هو النقطة الاالاة التي نصلها بالضعؾ
والت رل لينت لنا مالا أضالعب الخوؾ والضعؾ والت رل.
أحمد نح ل نا ي حصة رياضيات ،الوضع ه يحتمل أ توخير،
أنا وااقة م أ عادل لو كا موجودا ووجدني بهذا الضعؾ لنفذ
لي أ شيء أطلبب مهما كا الام  ..عارؾ لما كنت أجر كنت
"التراك" أ ضل أجر آلخر العالي ..ألخر
أتمنى أه يخل
أنا ..لؽاية ما أقع وأنتهي وتخل كل الحكايات الكابو ية التي
وجدت روحي يها ،أنا متعبة أشعر بعدي اهتزا  ،أتمنى أ أعود
مالما كنت ..أحمد..أنت تفهي ما أريدر.
يبدو أ الوضع ه يحتمل عال ،داليا حالتها ت وء أمامي وربما
حالتها أو حتى
تهدد باهنتحار ،عليّ أ أجاريها حتى تتح
أ تشير طبيبي النف ي ،ونا ه أقدر على اتخاذ أ قرار اآل .
عندما نظرت داليا شعرت عال أ حالتها تتدهور ب رعة وعلي
أ أنقذها ،ي هذر اللحظة خرجت م بي شفتي كلمة موا ق،

ظهرت على وجب داليا ابت امة أمل ..طمونتها ..ل أتركك يا داليا
تجديني متى تحتاجي إليّ.
عدت للبيت وأنا مرهق جدا لدرجة أنني نمت دو أ أبدل
ايابي ،رأيت أحالما كاير قد تكو م تواير المهدبات التي
أتناولها ،خياهت ي عقلي الباط قد تحتا إلى الظهور للنور،
أ نور ي هذا العالي ال فلي الذ أؼطن يب كلما ؼفلت
عينا ّ ..أ مع أصواتا كاير لعادل وخالد وكريي وداليا ومهاب
ومديحة ..يظهر والدا م بعيد ،يجريا ب رعة ي اتجاهي،
يصطدما بي ،يمرا م وقي كوني "عمل واتعملهي" ..كوني
ؼبار لحريق انتهى.
أ تيقظ جو ؼير مدرك لما رأيتب ،أحتا لبعف الوقت للتصالح
الذ رأيتب..
مع نف ي ومع م حولي ،أتذكر الحلي الناق
حياتي مال الميكانو ..Me ..كانوا ..طفل صؽير ؼير مدرك ماذا
يفعل؟ يلعب بب يصنع شيبا ؼريب الشكل ،يبدأ ي صل األجزاء
ع بعضها ،يحاول مر أخرد يفشل يحاول يفشل هكذا حتى
يشعر بالملل يترك القطع وقد بدأت ي صنع شكل لي يكتمل.
توتي أشبا ؼريبة تفك وتركب ،تفك الولد الصؽير اآللي وتركبب
م جديد ..أشبا كبيبة تنبح وتعو وهي منهمكة ي لعبة تفكيكي
وتركيبي ،حلي ..أرار وأتنا ار لكي أصنعب ي ؼيبوبة اليقظة.

قمت م مكاني ي تكا ل نت ع إرهاق أصابني قبل حاداة
عادل بقليل ،كرت للحظات ي الموقؾ كلب ،عادل مات وخالد
تار وكريي ؼير أمي معي ويظ أنب يصلح واقعا خربنار نح
الاالاة وهو يرد أ هذا انتقاي رباني لما علنار ي حياتنا
القصير .
داليا مالي مريضة نف يا ومع كل دقيقة تمر حالتنا ت وء أكار،
أتمنى أ آخذ دور أنا اآلخر ي إصال الواقع ،قد ت بق
العرجاء ..جملة كانت تقولها أمي زما لتشجعني بها ..وكنت
أشعر حينها إني إن ا ك يح.
أقضي بقية اليوي ي هدوء مصطنع ..أشعر بصدال شديد ..أبحا
ع دواء .تقع يد على الدواء الذ أعطتب لي أنيا عندما أتت
إلى مصر ،أنظر لتاري الصالحية وجدر ممتدا ألكار م أربعة
أشهر ..آخذ قرصا واحدا ..يمر بعف الوقت ال أشعر بتح ،
آخذ قرصا آخر وشعر ببعف الراحة وأذهب ي النوي.
والدا يختفيا اي يةتيا م بعيد اانية وأصوات األشخا الذي
عر تهي طوال حياتي تقترب حتى يظهر أصحابها ويقومو بعمل
دابر حولي يمنعو وصول والد ّ إليّ  ..يحاول أبي جاهدا أ
يدخل ي و ط هذر الدابر ولكنهي يتشباو ببعضهي بقو  ..أحاول
أ أتحرك وأ أتجب لوالد ّ و شل وتنتابني حالة م الذعر
والفزل.

ي اليوي التالي ا تيقظت مبكرا ،ولت نف ي كايرا ع عدي
ذهابي لعادل ،لي أصب بلواة بعد ولك هذر الفكر ي ذهني منذ
و ا عادل ولي أنفذها.
جل ت بجانب قبر عادل ،حاولت أ أتمالك نف ي لي أ تطع،
بكيت كايرا كم لي يبك طوال حياتب ،ارتفعت آهاتي حتى ظننت
أنها وصلت لل ماء م هول قوتها ..ا تمرت جل تي هذر طوال
اليوي ،ؼابت الشمن وحل الظالي ..لي أك أتوقع أ ي رقني
الوقت هكذا ،هممت بالقياي عندها معت صوتا ؼير ؼريب علي
يقول ،اتوخرت جدا ي مجيبك لعادل ..نعي عر ت الصوت إنب
صوت مهاب ،ؼريبة أعتقد أ مهاب ه يعرؾ عادل ولك ربما
أخبرر خالد عنب ،اقتنعت بهذا التف ير رؼي أ خالد ه تربطب
صداقة بمهاب ،لي يجل ا معا أكار م نصؾ اعة ،وأنا لي أر
مهاب إه مرتي األولى كانت أاناء جل تب الوحيد مع خالد
والاانية عندما كنت أبحا ع خالد.
لماذا ه ترد؟ هل تبحا ع إجابة؟ أنت ن يت عادل ولي يعد
يهمك ،عفوا ونت ل ت وحدك خالد أيضا ن ى عادل ،يبدو أنكي
لي تكونوا أصدقاء بمعنى الكلمة.
ابت مت اخرا ،أعطيتب ظهر وصبحت مواجها لقبر عادل ،أنا
ل أن ى عادل أبدا قد كا أخل صديق لي.
واضح بدليل ما تفعلب اآل مع حبيبتب داليا ،واضح جدا أار
الصداقة ،لقد صدقتك ،كفاك تمايال أنت ل ت حزينا على عادل
كما تظهر ،كل ما تفعلب اآل م أجل أ تفوز بداليا.

تعرؾ داليا أيضا ..م الواضح أنك ه تعرؾ شيبا على
اإلطالق ..كل ما تعر ب هو بعف األ ماء قط ..ولكني أود أ
أ ولك ..ماذا تريد مني؟
الوقت توخر ،هل تمشي أي تظل هنا ،أنا أحذرك م البقاء،
النوي بي القبور يوتي لك بوضعاؾ ما ترار ي أحالمك.
لماذا تتجاهلني؟ م أي تعرؾ هذر المعلومات عني؟ كيؾ تعرؾ
داليا؟ المده أكار أنك تعرؾ أحالمي الناقصة أو بمعنى أدق،
حلمي ؼير المكتمل..كيؾ تعرؾ كل هذا؟!
لي يرد أحد نظرت ورابي لي أجدر ،ي هذر اللحظة شعرت
بالخوؾ ،جريت بوقصى رعة لي ،تعارت ،قمت ب رعة
ألواصل الجر  ،حتى ابتعدت ع القبور.
م الواضح أ "مهاب" هذا يتعقبني ..يجب أ أعرؾ بب هذر
المراقبة وكيؾ وصل ألحالمي ،أنا ل ت ي يلي رعب أو خيال
علمي ،ي هذر الحيا كل شيء يخضع للمنطق ..للح ابات ..إذ
ماذا يحدا؟ هذا شيء ؼير طبيعي ياير قلقي وخو ي ..رؼي
ذهابي لزيار عادل إني لي أشعر براحة نف ية ..كو ذهابي كا
لتودية واجب وهذا ؼير صحيح ،ونا كنت أتمني أ أرتا وأ تقر
نف يا ،قررت الذهاب اانية ي الؽد ل ببي  :األول هو الحصول
على تلك الراحة النف ية التي ضلت طريقها قبل أ تصلني..
والااني هو شؽفي لرؤية مهاب ..أتمنى أ أرار ..أتمنى أ أعرؾ
كل التفاصيل ..ل أتركب حتى أعرؾ ما أريدر.

جل ت لاالا اعات ياب ا مهاب لي يظهر بعد وه الراحة
النف ية أتت ،قررت أ أعود للبيت قد أصابني شعور و ط بي
الخوؾ والحير والملل ،شعور ؼريب لي يصيبني م قبل..
ؼيرت رأيي وقررت أ أنتظر نصؾ اعة أخرد.
والد يحاول أ يخترق تلك الدابر اللعينة ليصل إليّ ولكنهي
يحكمو إؼالقها ..وأنا ؼير قادر على الحركة وأشعر أنني
كالمشلول رؼي ا تطاعتي الوقوؾ ي مكاني ..تختفي تفاصيل
الوجور ..تختفي المالمح وتبقى األج اد ،تبدأ الدابر تضيق،
والدتي تبكي وتصر ووالد يحاول محاوهت ياب ة وأنا لي
أ تطع التحرك بعد.
ا تيقظت مفزوعا ..الحلي هذر المر أطول م ابقيب وبتفاصيل
أدق ،قررت المؽادر ورا والعود للمنزل حالتي النف ية لي ت
محتاجة أ تتدهور أكار ..عليّ أ أبقى ي المنزل حتى موعد
جل تي القادمة مع طبيبي النف ي.
الوقت يمر ببطء أو هكذا أشعر ..قدت القدر على اإلح ان
بالوقت ،قبل تر كنت أ تؽل كل دقيقة ي وقتي أما اآل ال
أتحرك إه دقابق قليلة ،أشعر أ ج مي ي حالة شلل وعضالتي
متيب ة ..كرت ي شيء أ علب بعيدا ع هذر األجواء الكبيبة،
ارتديت ايابي ونزلت.

على ح ب وصؾ يا ر هو ي ك هنا ،طرقت الباب أل
الجرن ه يعمل ..تحت لي والد يا ر ذكرتها بنف ي ..رحبت
بي ودعتني للدخول ،ولتها ع يا ر وخبرتني أنب يلعب كر ي
الشارل ..أ توذنها ي أ أنزل إليب ألطمب عليب ،لي توا ق
وقالت :إنب أصبح بخير والدليل على ذلك أنب ذهب ليلعب،
أصررت على رؤيتب ،ظهرت عليها آاار ضيق ،ذهبت للشباك
ونادت بصوت عال على طفل يدعى محمد ليوتي بيا ر الذ
يلعب كر ي الشارل المجاور.
لي عليّ يا ر بحرار  ،بدا عليب اإلرهاق ،أخبرني أنب يلعب مع
أصدقابب كل يوي اعتي متتاليتي  ..تكلمنا قليال ظهر لي عشقب
الشديد لكر القدي ،ولتب إذا كا يلعب ي أحد النواد ظهر
عليب الحز وأخبرني أ أمنية حياتب أ يلعب ي األهلي.
يار ..األهلي مر واحد  ..طيب حاول تبدأ باللعب ي ناد
صؽير ..حاول تابت نف ك لت تحق ما تصل إليب.
حاولت و شلت ،ذهبت مع والد لناد درجة اانية ولي يقبلوني!!
هبد م وا طة.
معقول ..حتى أندية الدرجة الاانية ،هبد أنك ه تجيد اللعبة.
أبدا ..أنا مال كاير م أصدقابي ه ينقصنا إه الوا طة.
كت قليال ،أخبرتب بوني وحاول م اعدتب ،نظرت والدتب لي
بشك ..اختل ت نظر ريعة لعينيها القلقة ،هل هذر المجنونة
تعتقد أني وخطؾ ولدها ماال؟ نظرت ليا ر اانية وجدت عاد

قد ظهرت على وجهب ،طلب مني وعدا بو أ اعدر ،وعدتب رؼي
قلة حيلتي إه أني عرضت الم اعد كنول م إحياء األمل لب.
ا تمتعت جدا بالوقت الذ قضيتب مع يا ر ،على طبيعتب كو
طفل نقي لي تلواب الحيا بعد ،تذكرت نف ي عندما كنت ي مال
نب ،كنت متفوقا ومجتهدا ي درا تي ،لي تك لي هوايات
هوايتي الوحيد كانت المذاكر  ..كنت األول على صلي لاالا
نوات متتالية آخرهي الصؾ الاالا اهبتدابي لي يك لي أصدقاء
حتى ذلك الوقت ..أتذكر تلك الحاداة التي حصلت لي بعد ظهور
النتيجة ..وليد صاحب المركز الااني الذ رأيت ي عينيب شيبا لي
أك أعر ب بعد ..ي اليوي الذ كرمت ي المدر ة مع
المتفوقي  .أ رعت ي خطواتي للذهاب للمنزل حتى ترد والدتي
نتيجة جهودها معي ..ي هذا اليوي تبعني وليد ومعب كلب ه
أعرؾ م أي أتى بب؟ بعد لحظات معتب يناديني ..نظرت
ورابي ألجد وليد يشير لي اي أشار للكلب بو يجر ورابي،
جريت بوقصى رعة لي لك الكلب كا أ رل ،لعبت معب لعبة
القط والفور ،أختفي خلؾ إحدد ال يارات ولك هذا الكلب
ال خيؾ ينجح ي معر ة مكاني وجر اانية ،تعجبت م
إصرارر على اللحاق بي كو بيني وبينب عداو شخصية ..وقفت
وقد ا تند ظهر للحابط ،شعرت بدموعي تن اب رؼما عني،
كانت هذر هي أول مر أبكي يها ،وقؾ الكلب ينبح أمامي وقد
أدد مهمتب بنجا وحاصرني ي هذا المكا وا تطال أ يبا
رعبا ي نف ي ،أتذكر جيدا ي ذلك الوقت أني تلقيت أنوال
اإلهانة والضرب المختلفة م وليد ،وقفت مشلوه ؼير م تطيع

الد ال ع نف ي ،عر ت يومها معنى الحقد وكيؾ ت يطر على
اإلن ا أحيانا رؼبة ي اهنتقاي؟! ترك يّ هذا الحدا ااني أ وأ
وقع على نف يتي ..ي ال نة التالية عندما تعر ت على أصدقابي
حاولت أ أ تؽل ذلك لالنتقاي ،طلبت منهي م اعدتي ي تلقينب
در ا وا قوا ولك عادل بعد ذلك ر ف ر ضا قاطعا وطلب منا
أه نؤذ وليد حتى ه نقترؾ خطو علب وليد قبلنا عندما ترك
الؽير ت يطر عليب وطلب مني أ أن ى ذلك عندها شعرت بعدي
مقدرتي على أخذ حقي ورؼي امتاالي ألوامر عادل مازالت لد
رؼبة ي مواجهة وليد وضربب حتى أشعر براحة داخلية.
ه أعلي لماذا تذكرت هذا الموقؾ اآل ألني ه أريد أ تكو قلة
الحيلة والعجز هو الشعور الذ ي يطر على يا ر ،ربما
وضعتني الظروؾ ي طريقب حتى أ اعدر ،وحاول ربما أنجح،
أخذ مني رقي موبايلي وأخبرني أنب يتصل بي ليذكرني بوعد ،
لي أتردد وأعطيتب رقي الموبايل ..اتصلت داليا بي ..أخبرتني بونها
تجر كل يوي ي الناد ..عرضت علي أ أتمر معها رحبت
بذلك.
ظهر ما لي أك أريدر ،لياقتي الضعيفة جدا مر أخرد ،كنت
أجر ربع اعة وأ تريح مالها ..لي ترهقني داليا بالعكن كانت
تحر على أه أشعر بو تعب تعرف علي أ ن تريح بعد
مد قليلة ..أخبرتها بوني إذا كنت عببا عليها ي تدريباتها ل آتي
اانية حزنت م كالمي ،قالت :أنا خابفة على نف يتنا ..أخبرها
طبيبها النف ي أ الرياضة مهمة جدا ي تح ي الحالة النف ية،
قطع الحوار بيننا صوت مشاجر ولت داليا ع ببها ..عاد

جدا ..هناك كاير م الزابري للناد يودو ا تخداي الملعب..
والملعب ه ي تخدي إه م قبل األعضاء قط ،تعجبت ونا ل ت
عضوا ي هذا المكا  ،طوال حياتي أدخل مع عادل أو كريي
ولكننا ه ن تخدي المالعب كما إننا ه نمارن أ نشاط رياضي،
لين ينا صحة للجر واللعب ،ولتها ع كيفية وجود ي
مكا لين م موحا لي بالوجود يب ..ضحكت الحظت أ
ضحكتها هذر المر صا ية جدا كنؽمات قياار حزينة "ه أعرؾ
معت هذر الكلمة ربما م أحد البرام التليفزيونية
م أي
المملة" ..أخبرتني أ والدها محامي وعضو مجلن إدار ي
الناد كما أنها هعبة التنن األولى ..هي التي تمال الناد ي
جميع البطوهت الداخلية ..لي ت ا ر لتمايلب ي الخار ألنها
تخاؾ م ركوب الطابرات ..عندما قالت لي هذا كلب تذكرت
يا ر ،طلبت م داليا أ تتو ط ليا ر ي ريق الكر الخا
بالناد  ،وا قت دو تردد ،تعجبت أنها لي ت ولني ع م توار ي
اللعبة ،أخبرتها بت اؤلي قالت إنها تضعب على أول الطريق
وعليب أ يكمل بمفردر إذا كا موهوبا يصبح م األ ا ي ي
تكو هي قد أدت ما عليها ونفذت
رق الناشبي وإذا لي يك
طلبي ..شكرتها كايرا ..طلبت يا ر وقلت لب أ يوتي هو ووالدر
اآل  ،ر رحا شديدا ،اتصلت داليا بالمدرب الذ كا مازال
نابما ي منزلب ،بعد اعة ونصؾ بالضبط كا يا ر ي تلي الز
بالناد وحذاء رياضيا خاصا بب وكارنيب ي مح لب
الخا
بدخول الناد ي أياي التدريب ،أعطار المدرب بعف التوجيهات
اي انصرؾ ،شكرني يا ر كايرا ،نظر والدر لي نظر امتنا ..

ابت ي ..تعرؾ والد يا ر حذرتنا م المجيء ..ه أعرؾ لماذا
تخاؾ منك؟ تقول إنك تجلب المصابب ..ضحكت كايرا على هذر
الجملة ،اعتذر والدر ،قال لي :أنب ه يقصد وأنب نقل الكالي حر يا
دو تحريؾ ،وه يهمك هي معذور تخاؾ على ولدها كما أننا
التقينا ي المر األولى ي ظروؾ يبة ،تركت يا ر الذ كاد
يبكي م شد رحتب ،ظهرت عاد على وجب داليا ،أخبرتني
أنها عيد جدا ألنها نفذت أول طلب لي كما أنها عيد ألنها
أ عدت يا ر ..تركتها بعد أ اتفقنا على الجر ؼدا ..كانت
معنوياتي ي هذر اللحظة ي ال ماء ..ن يت كل مشاكلي عندما
اعدت يا ر ،ي هذر اللحظة كرت أ أشارك ي العمل
التطوعي ي إحدد الجمعيات الخيرية ..قبل أ أمشي ولت داليا
ع مواعيد تدريباتها ومواعيد تدريبات يا ر ،أخبرتني
بالمواعيد ،قررت أ أذهب لمشاهدتها ومشاهد يا ر أحيانا،
يجب علي اهقتراب م يا ر أكار إ هذا الولد يكو ر
تح حالتي النف ية وعالجي يكو مقترنا بقربي منب.
تعجبت م رعة األحداا ..باألمن يطلب مني يا ر أ أ اعدر
واليوي أ اعدر عال ،ؼريبة هذر الدنيا ،تكو حياتنا مزدحمة
باألحداا ي بعف الوقت وأوقات أخرد ه نجد ما نفعلب ..هناك
لحظات مملة يمر يها الوقت ببطء مال أوقات انتظارنا للنوي أو
ي أوقات اهنتظار عموما و ي اللحظات ال يبة ودقابق الفشل،
كي يكو ذلك مزعجا!!

كل ما أتمنار اآل هو راحتي النف ية على ح اب أ شا آخر..
تعجبت م نف ي لماذا أقول هذا الكالي؟ هل مهاب عندر حق؟ ه.
ه أقول هذا حتى أجد مبررا لكل عل أقوي بب ،حتى اآل لي
أخطا ي حق عادل ..ولكني ه أريد أ يكو كالمي هذا هو
جواز مرور لعالي األخطاء ،عادل مال أخي ،ه بل هو أخي
عال ،أخي الذ لي تنجبب والدتي عشت وحيدا ي هذر الحيا حتى
وجدت أصدقابي الذي تركوني اآل  ،ه أعرؾ على م يقع
اللوي ..علينا أي على تلك الحيا التي لي تمنحنا إه اختيارات قليلة
جدا وه مجال لإجابة إه بالخيارات المتاحة ،طوال حياتي أ بلة
اهختيار م متعدد تمال لي عببا نف يا كبيرا أشعر أ هناك أكار
م اختيار صحيح ولين م ضم اهختيارات كل ما بق..
دابر ضيقة جدا مال اقب اإلبر  ،كنت أذاكر جيدا ولكني كنت
أن ى كايرا ،لي تالزمني حالة الن يا هذر منذ صؽر  ،بدأت مع
دخولي للمرحلة الاانوية وارت على نتيجتي ..تفاوت م توانا
نح األربعة ،دخل خالد تجار  ،عادل حا بات ،كريي هند ة
التي لي تفارقني
خاصة ،أحمد حقوق ،عادت لي عقد النق
أصال ،أصبحت أقلهي بعدما كنت أكارهي تفوقا ..أعتقد أ هذا
كا أحد العوامل المؤار على نف يتي ولهذا كنت أشعر أحيانا
بنفور منهي ربما ب بب حقد يوتيني م آ آلخر.
عموما لقد ا ترقنا نح األربعة وه مجال لحبن النفن ي ج
الماضي ،كر ي اإليجابيات أو ي م تقبل جيد قد يوتي ،أتمنى
أ يوتي وه أنتظرر كايرا ما أصعب لحظات اهنتظار.
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كانت أ وأ أجاز تمر عليّ ،ه أحب أجاز نصؾ ال نة ،أشعر
أنها قصير وكم رقصت على ال اللي هي لي ت قصير جدا
كوجاز األعياد وه كبير كوجاز آخر العاي ،قررت أ أرمي كل
ما حدا وراء ظهر حتى أدخل "التري" الااني وأنا محتفظ
ببعف لياقتي التي ا تنفدتها تلك األحداا المؤ فة.
بدأت الدرا ة ،انتظي اإليقال أخيرا بي الكلية والذهاب للناد مع
داليا ومشاهد بع التماري لها وليا ر و مرا لة أنيا والذهاب
للطبيب النف ي ،الحمد هلل لي يحدا حتى هذر اللحظة ما يزعجني،
أؤم كايرا باإلشارات القدرية وأحب جدا أ تظهر ي حياتي،
كي م يوي قال يب شخ آلخر ،ربنا يو قك أو ما شابب م هذر
األدعية وتصل لم امعي وؤكد لنف ي أ لي نصيبا يها ،تذكرت
هذا الموضول ألني باألمن ركبت المترو ،ال يار كانت معطلة،
جل ت بجانب رجل م  ،مرت لحظات صامتة قبل أ ينظر لي
ويقول :زوجتي تو يت منذ أ بول أقرأ لها الفاتحة ،بدأت أتمتي بها
ي ر  ..شعرت أني أخطوت ..وعدتها اانية واالاة ..هكذا حتى
توكدت م قولها صحيحة م حت على وجهي دليال على انتهابي
م القراء .

رأيت م قبل شخصا يكرر ابنب ،أنا ..تؽربت وعملت ي
الخار  ..كنت أر ل لهي النقود حتى يعيشوا حيا كريمة ،عدت
ألجد ابني تعود على ؼيابي ..لي يعد يهتي بي أو يحترمني ،كل ما
يريدر هو النقود قط ،أخذ مني كايرا وخ رر ي مشاريع اشلة،
عندما انتهت نقود رق أموال والدتب التي كانت تنو أ تح
بها ماتت م ح رتها ،بعت الشقة وقمت بالح مرتي مر لي
ومر لها ،أنا أ ك اآل عند أختي وأذهب كل يوي لقبر زوجتي
أقضي معها بعف الوقت وأقرأ لها القرآ  ،ح بي هللا ونعي
الوكيل ،أخذ يكررها به تيرية حتى قاي م مكانب ونزل.
ه أعرؾ لماذا شعرت بو هذر ر الة موجهة لي ألني مقصر ي
حق عادل ،لي أذهب لب منذ آخر مر التي كنت انتظر يها
"مهاب" ولي يوت.
قرأت لعادل الفاتحة وجل ت بجانب قبرر أقرأ آيات م القرآ
الكريي ..شعرت براحة نف ية كبير جعلت معنوياتي ترتفع أكار،
قررت أ آتي لزيار عادل كل يوي أجلن معب بعف الوقت حتى
ه أشعر بنول م التقصير تجاهب.
انتظمت ي تلك الزيارات وأضفتها إلى إيقاعي اليومي وأصبح
لتلك الزيارات مواعيد منتظمة ي جدولي ،بدأت أحفظ كل يوي
آية جديد  ..تعجبت م أ داليا ه تزور "عادل" ..داليا أصبحت
لؽزا كبيرا بالن بة لي ..كيؾ تحب عادل؟ وتنزع كلما أتت
يرتب .نف يتها تتعب عند ذكرر تجنبت أ أذكرر وأنا معها

وبالتالي ن يتب أنا أيضا حتى ذكرني بب ذلك الرجل الذ
أعرؾ ا مب.

لي

يقؾ عادل بيني وبي داليا ،ه أ تطيع أ أحدد طبيعة تلك العالقة
التي تجمعنا.
مازالت والدتي تبكي ووالد يحاول اختراق ذلك الحاجز ال
ي تطيع ،تظهر داليا م بعيد وتقترب وتخترق الدابر كضوء
شفاؾ ،أنظر ي تفاصيل الوجور وجدها مم وحة المعالي ،تقترب
داليا وتفرد ذراعيها تحيط بي ،تت ع الدابر مر أخرد ولكنها
تبقى ؼير قابلة لالختراق.
أ تيقظ على صوت منبب الموبايل ،ال اعة اآل الخام ة ،موعد
ذهابي ،مشكلة كبير  ،داليا عندها مبارا مهمة بعد اعة م
اآل  .ه أعرؾ إلى أي أذهب؟ قررت الذهاب لعادل ،أعتقد أنب
يحتاجني بجانبب أكار م داليا ..يكو مرتاحا ووااقا ي أني لي
أخنب ول أ عل أبدا ،تكلمت مع عادل قليال اي قرأت لب بعف
القرآ  ..ر موبايلي ..داليا تبكي ب بب هزيمتها ي المبارا ..
أول مبارا تخ ر يها منذ وقت طويل ،هزيمتها كانت ب ببي،
ب بب عدي حضور هكذا تقول ...هدأتها وأخبرتها أني قادي
حاه.

كانت حالتها يبة جدا ،تمنيت لو عاد الوقت لكنت جبت إلى
الناد ووقفت بجانبها وشجعتها أاناء المبارا  ،تمالكت أعصابها
بعد وقت قليل عندما أخبرتها أ بكاءها يحزنني للؽاية ،كا
مدربها متعجبا كيؾ تخ ر م هعبة مبتدبة؟ كادت هذر الخ ار
تمنعها م المشاركة ي بطولة الجمهورية لتمايل الناد ولك
المدرب قرر إقامة مبارا أخرد وإعطاء داليا رصة اانية.
كنت حاضرا ي هذر المبارا  ،اندت داليا بقو  ..همت قواعد
اللعبة ..ازت بالمبارا ي وقت قيا ي ..أخبرتني أ هذر المبارا
هي أ ضل مبارا لعبتها ي حياتها ،لي أعرؾ لماذا شعرت ي
تلك اللحظة أ داليا تحتاجني أكار م عادل؟ كانت هذر هي
المر األولى التي أتخلؾ يها ع ذهابي لعادل ..شعرت بتونيب
ضمير قررت أه أتخلؾ ع الذهاب إليب بعد ذلك مهما كلفتني
الظروؾ.
كنت أذهب لعادل كل يوي حتى ي أياي امتحانات آخر العاي،
ن يت "كريي" و"خالد" و"مهاب" أو هكذا اعتقدت ،بدأت أجاز
آخر العاي وبدأت معها بطولة الجمهورية التي انشؽلت يها مع
داليا ،اجتازت داليا مبارا تلو األخرد حتى ازت بالبطولة كما
هو متوقع .احتفلنا معا بفوزها ،هكذا كا يفعل عادل معها ،كانا
يحتفال معا ،لي أ عل ذلك ألقلدر بل هي التي طلبت مني ذلك.

ي هذا الوقت كا يا ر يحرز تقدما ملحوظا ،أخبرني أ
المدرب معجب جدا بطريقة لعبب فرحت كايرا وأنا أرد إني
كنت ال بب ي رحة هذا الولد الصؽير.
توالت جل ات عالجي النف ي ،أصبحت ي أح حال ،قلت
للطبيب أشياء كاير ولكني أخفيت عنب أشياء أكار ،ربما خفت أ
أظهر أضعؾ ،المهي اآل أني أصبحت بخير وتجاوزت تلك
المرحلة ال خيفة التي ل أتذكرها اانية ،كل مايربطني بها اآل
الذهاب لعادل مر كل أ بول ي صبا يوي الجمعة حتى أبقى
و يا ي نظرر ،كتب الطبيب لي بعف المهدبات ولتب هل يمك
أ ت وء حالتي مر أخرد ،ي الؽالب ه ..لي ترضني إجابتب.
الخوؾ م عود المرف مر أخرد يمك أ يجعل حالتي
النف ية تعود ك ابق عهدها.
كانت داليا مالي تماما انتهت تر عالجها عادت مالما كانت،
بدت كورد قد تفتحت بالكامل ،بدت ضحكتها أجمل وأكار
صفاء ،أنا متوكد أننا اآل ي أ ضل حالتنا وأ معنوياتنا ي
ال ماء.
مع ارتفال م تود داليا ي اللعبة كا هبد أ تمال مصر ي
بطوهت التنن الدولية ،شجعتها كايرا على ال فر ولكنها كانت
خابفة ي أول األمر بعد ذلك اقتنعت أنها قادر على المشاركة
وتحقيق نتاب إيجابية كما أقنعتها أ " وبيا" الطابرات هذر ل
تمنعها وأني و اندها بكل قو وأ لي تك تريد أ تشارك ي
البطوهت الخارجية لنف ها عليها أ تفعل ذلك ألجلي.

تي كل شيء ب رعة و ا رت داليا ،كانت األمور كلها مي ر
تماما زادني ذلك تفاؤه ،وعدتها أ أكلمها كل يوي ونا متوكد أ
هذا يعطيها د عة كبير للفوز أو التمايل المشرؾ بما أنها أول
مر تشارك ي بطولة كبير كهذر.
إذا ا تمرت األمور جيد بهذر الطريقة أعتقد أ حالتي ل ت وء
اانية و وعود مالما كنت ،ه ،ه ..أريد أ أعود أل حال م
أحوال الماضي ،ألك أ ضل ،المهي اآل هو تشجيع داليا ويا ر
اهانا أرد يهما نف ي وأرد أ نجاحهما هو نجاحي ،أعرؾ
أ هذر ربما تكو لبية أو دعو نف ي للك ل والخمول ولك
هذر هي الحقيقة ونا ي الوقت الحالي لين لد ما أ علب ،لين
لي مشرول أود تنفيذر أو حلي أود تحقيقب ،إذ كل ما أملكب اآل
هو بعف التشجيع الذ يجعلني أقؾ وراء م عل اهنتصار
ويكو لي الحق ي اهحتفال معب والشعور بتحقيق نف ي وتحقيق
الرضاء الداخلي والتوصل إلى صيؽة اتفاقية منا بة للتصالح مع
الذات .الذات التي اتعبتني كايرا وعذبتني بومراف لي يك لي
دخل يها إه بالمشي وراء ؼير ولي يك لي اختيار أو باألدق
كا لي اهختيار ولي أختر صوابا.
لماذا العود لهذر النؽمة الياب ة المملة مر أخرد؟ نعي كا لد
اختيارات ولي أ تؽلها ،ماذا حدا؟هل خربت الدنيا؟ قالها لي
ي الماضي وه تندي على ما
الطبيب أكار م مر  ،ه تنب
علت وماذا أيضا؟ّ هب؟! والنظا ة لوك حضار واإل راؾ ي
الماء خطو ألنهي ي رقو النهر ..والجود متطلب اقا ة
المنا ة ..ومدر تي متطور  ،لك المراكز أحلى بكاير ،وذاكر

تنجح وؼ تجيب مجمول ..أعجبتني نكتي المقزز ضحكت
كايرا وأنا أتذكر المدر ات وه يردد الشعارات البالية دو
هي ..أصناي هي الشعارات الجو اء ،ه وجد أباءه
وأجداده يردد هذر الشعارات رددنها مالهي ،عموما لين هذا
وقت المدر ات ال خيفات الالتي ك يضع نظارات طبية
بطريقة م تفز على أنو ه هذا الكالي التعليمي الممل يجعلني
أرؼب ي التقيؤ ..كعاد معظي النان آخر ما تهتي بب هو مال
اللوابح ..النان ي بالد يخا و م أشياء كاير  ..لك القانو
هو آخر ما يشؽلنا.
حاولت تؽيير م ار تفكير  ..عدت للتفكير ي يا ر وداليا و ي
ذلك اإلنجاز الذ لي يتحقق بعد و ي تحقيق ذاتي المرتبط
باإلنجاز المنتظر ،أصبحت كالفتا التي تنتظر زواجها بفارغ
الصبر حتى توتي بووهد تحقق بهي ذاتها المزعومة ..يحزنني
ك ايرا بو أقوي بمال هذا الدور ،يجب أ أجد ما أحقق بب نف ي،
لين بإنجازات اآلخري ولك بإنجازاتي أنا ،يجب أ أبحا ع
مجال لتحقيق الذات حتى تظل حياتي وية ليمة مالما أودها
وحتى ه يظهر لي ما ينؽ حياتي التي تمنيت أ أعيشها كما
أريد ..ولك ماذا أريد؟!
م يراقبك م بعيد يصدر عليك أحكاما م بقة ،هذا ما كنت
أخاؾ منب كنت ه أتكلي كايرا يكو الحكي أ وأ بكاير ظهرت

بصور المنطو ..عادل هو م قاي بتوجيهي بعد ذلك ،بدأ
ي تفزني حتى ه أخجل وبالفعل حدا ما أتمنار وأصبحت ه
أخاؾ م تلك األحكاي الم بقة اللعينة وأصبحت متوازنا.
أعتقد أ اقة عادل كا مصدرها داليا مالما كا مصدر اقتي
المؤقتة بنف ي ظهور أنيا ي حياتي ،الؽريب أ داليا معي اآل
ولي أ تعد اقتي الكاملة بنف ي ،لذلك أصر على تحقيق مشرول
ناجح خا بي ألصبح ؼير محتا حتى لداليا أو يا ر ..حتى
ه أتعب إذا قدتهما مالما قدت عادل القاعد اآل تقول توقع
ضيال الشيء قط ألنك تحبب.
تعجبت م تصر اتي في أول يوي بعد فر داليا قمت بجميع
التصر ات التي أقوي بها معها ،ذهبت للجر الذ أصبحت أحبب
اآل  ،لي أعد أتعب بعد تر قصير  ،أعتقد أ تح صحتي كا
نف يتي ،تمنيت أ تمشي األمور على تلك
لب عالقة بتح
الوتير الهادبة ،ل ت ي حاجة إلى أنؽاي صاخبة أو أحداا
ترو وإعاد هيكلة أمور حا الوقت
ريعة ،أنا ي حاجة إلى ٍ
ألخذ قرار يها كطبيعة عالقتي بداليا أو بداية مشرول ناجح
وأمور أخرد لي ت ي ذهني اآل .
بعد الظهر أقوي بالقراء  ،هذر عاد تعلمتها م داليا وشجعني
عليها الطبيب النف ي ..لي تك القراء هوايتي ولي أقرأ ي حياتي
ود الكتب الدرا ية ،ي البداية كنت أنبهر بكل ما تقع عينا
عليب حتى أصبحت اختيارتي أكار دقة ،ل ت م هوا الكتب

كاير األوراق مهما كانت تحو ولكني أ ضل المقاهت الصؽير
أو القص القصير  ،قالت لي داليا إ هذر هي البداية وبعد وقت
وعندما تعتاد على القراء تدخل ي مرحلة أخرد ،مرحلة
الروايات وكتب األدب والتراجي ..لي أ ولها ماذا بعد ذلك؟ حتى ه
أشعر باإلحباط.
أتعجب م تلك الخطط الطويلة التي تضعها داليا لنف ها وتريد
أ تضعها لي ،أحب أ أقضي يومي كعامل "أرزقي" يفكر كيؾ
ينتهي يومب وه يفكر ي الؽد ،أما داليا تفكر ل ني قادمة كرجال
األعمال وموظفي البنوك ،ه أعلي لماذا هاتا الفبتا بالتحديد هما
م جالتا بخاطر .
ي تلك الحيا
ربما الفرق بيني وبي داليا ي ماضينا كل شخ
لديب ما يكفيب م تجارب وخبرات ومواقؾ هي التي تؤار ينا.
ديو تتراكي م الماضي وه نح ب ح ابها ومدار م أ كار
الطفولة ننحصر يب وه نخر منب أبدا ،كل منا لب عالمب الضيق
الذ يعي يب ويؤار على اختياراتب بعد ذلك كما يؤار يب الجو
المحيط بب أاناء طفولتب تتحدد معب صفات تظل تالزمب طوال
عمرر وه ي تطيع التخل منها وإ نجح يكو ذلك بشق األنفن
ولفتر قصير اي تعود ريما لعادتها القديمة.
أمضيت بقية يومي ي مشاهد التليفزيو  ..مر الوقت ب رعة..
نمت مبكرا ي هذا اليوي ،ضبطت منبهي أل الؽد هو الجمعة

و ي صبا ذلك اليوي معتاد أ أذهب لعادل ،هذا هو واجبي نحور
أ يظل ي بالي دابما وه يشؽلني عنب أ شىء.
ي موعد األ بوعي المحدد كا عادل ي انتظار  ،رؼي كرر
عادل لالنتظار هو لي يقابلني ي موعدر قط ،اآل صار ينتظرني
وأعتقد أنني اآلخر أنتظر ذلك الموعد الذ يقوي بتصفية ذهني
وروحي ويجعلني أتقبل أياما قادمة بد عة ؼير مصطنعة م
الهدوء و التفاؤل ..كي أنا عيد اآل !
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مر أول يوي بعيدا ع داليا بهدوء ،كنت أتمنى أ ت ير األمور
على هذا المنوال ،ر جرن المنزل المزع ي منتصؾ الليل،
م يوتي ي مال هذا الوقت؟ تعودت على النوي مبكرا ولي يصبح
لي أصدقاء ،قمت م رعا ألرد م الطارق ،نظرت م العي
ال حرية لي أتبي تلك المالمح فتحت الباب ألجد آخر شخ
أتوقع مجيبب ،نعي إنب مهاب.
بعد عبارات المجاملة الرتيبة ولت "مهاب" ع بب قدومب إليّ
ي مال هذا الوقت تجاهل كالمي كعادتب وبدأ يتكلي بال انقطال
ع الصداقة وواجبات الصديق نحو صديقب وكالي م هذا القبيل،
ولتب ع بب توجيب هذا الكالي لي ونا أعرؾ هذا الكالي جيدا
ولي أخ أحدا م أصدقابي ي يوي م األياي.
عادل ..لقد خنت عادل وه تريد أ تعترؾ بذلك ،ممك تقول لي
ما طبيعة عالقتك بداليا.
عالقة طبيعية جدا ،أصدقاء ي مجتمع ه يفهي مال هذر الصداقات
ولك ما دخلك أنت هذر حريتي الشخصية وأنت بتطفلك هذا
تزعجني.

كنت أحاول أ أ اعدك ي الخرو م محنتك ولكنك اآل ه
تقدر هذا الجميل.
كيؾ كنت ت اعدني وأنت اختفيت ي وقت عالجي وظهرت
اآل ؟
م الواضح أنك ؼير مقدر لما علتب لك ،بابتعاد
الماضي وبدأت حياتك الجديد .

عنك ن يت

لي تك أنت صلتي الوحيد بالماضي ،كا هناك عادل وكريي
وخالد.
عادل مات إه إذا كنت تعتقد ؼير ذلك و ي هذر الحالة ونت
مازلت مريضا ،كريي تخلى عنكي ،وخالد أنت تعرؾ مصيرر،
إذ م تبقى؟ لي يتبق وا اختفيت ولي آت لك حتى تنفصل
ع الماضي تماما وبالتالي تي عالجك.
تتكلي مال األطباء النف يي  ..صحيح ماذا تعمل؟
مخر وقبل أ ت ول ع تفاصيل أكار وقول لك ،قمت بإخرا
أ الي كاير جدا منعت م العرف ألكار م بب ،قمت بعمل
أ الي واابقية منعت هي األخرد ألكار م بب وقبل أ ت ول
اانية ع تفاصيل أكار ،األ الي منعت أل باب أخالقية وتوجيهية
وهناك أ الي كانت مال أ الي الرعب ل يتحملها المشاهد ضعيؾ
القلب.
كل أ المك منعت ،إذ لماذا تعمل بهذر المهنة؟ وكيؾ تنفق على
نف ك؟ أ بلة كاير لشخصيتك الؽامضة التي لي أكتشفها بعد.

ه تتعب نف ك ل تكتشؾ شيبا ،وجيب على أ بلتك كلها ي
الوقت المنا ب ،ؤال وحيد الذ وعطيك إجابتب اآل هو بب
هذر الزيار المفاجبة ،أعرؾ أنك تشعر بالوحد بعد فر داليا
لهذا جبت.
تعرؾ أ داليا ا رت ..معلوماتك متطور جدا ،م أي لك بهذر
التفاصيل الدقيقة كلها؟ ل نتحدا قبل أ تجيب على كل
ت اؤهتي.
ألي أقل لك أني مخر وهذر المهنة تحب الدقة وقو المالحظة،
عموما وتركك اآل لت تريح ونتقابل ي الؽد ونا أعرؾ أنك
كنت نابما.
اتجب مهاب نحو الباب وخر وتركني ؼارقا ي تفكير لعي
وشكوك حول تلك الزيار الليلية ي هذا الوقت المتوخر والتي لي
أكت ب منها أ معلومة ،كل ما تذكرتب هو أجزاء خيفة م
الماضي كنت ن يتها وخرجت م قبضتها المحكمة ،عموما قد ه
يوتي مهاب مر أخرد وين اني ويكو هذا ي صالحي ،هذا كا
آخر ما كرت يب قبل نومي.
عندما ا تيقظت اعتقدت أ زيار مهاب هذر كانت حلما ولكني
ا ترجعت كل األحداا وكدت لي أنها كانت واقعا ومهاب هذا
حقيقة ولين خياه.

ي الفتر التي خرجنا يها أنا وعادل م يطر خالد ابتعد عنا
لبعف الوقت وتعرؾ على مجموعة لي يك م بينها مهاب
"هكذا قال لي خالد وقتها" تعر ت هذر المجموعة على مهاب
وعجبت بؽموضب وأ لوبب ،كانت مجموعة خالد هذر مكونة م
االاة أشخا  ،خالد نف ب وأمير ومو ق ..عندما عر ني خالد
عليهي أشفقت على أمير صاحب الوجب المشور ،كا وجهب مق ما
نصفي أحدهما نابف يمتلا بالنشاط والحيوية والجزء اآلخر
كبيب قاتي كونب يمال وجب شخ ميت ..أما مو ق كا شخصا
عاديا جدا مال أ شخ طبيعي ،تعجبت م تعرؾ خالد عليهما
هما يختلفا عنب ي كل شيء ،طريقة التفكير ..الشخصية..
كانوا على النقيف تماما.
أعتقد أ اإلن ا ي ترات حياتب المختلفة يحب أ يك ر الملل
جدد دو تمييز لطبع تلك
المخيي حولب يتعرؾ على أشخا
الشخصيات أو دو أ يعر ها جيدا ،وأعتقد أيضا أ أمير
ومو ق كانا ي هذر المرحلة تعر ا على خالد ومهاب ،ربما ما
جذبهما لخالد هو ما جذبني إليب أيضا وذلك المهاب قد يبهرك
أحيانا بمعلوماتب الكاير عنك التي تبي أنك تحظى باهتماي وا ع
عندر كما أ ؼموضب وقلة المعلومات التي يدلى بها ع نف ب هو
إليب ..الفضول ال خيؾ هو  .....قطعت
ما يجذب األشخا
أ كار كر أخرد لي أك أعرؾ أي كانت تؽيب عني ،أمير
ومو ق ..أي هما اآل ؟ اه تفاد م درون اآلخري أهي درن
علمتب لي القراء التي وجهتني إليها داليا.

توجهت إلى المقهى الذ كا يرتادر خالد ور اقب ،أخبرني العامل
عندما ولتب عنهي أنهي كانوا زباب دابمي ولكنهي انقطعوا ع
المجيء منذ تر طويلة ،ولتب ع عناوينهي خر مني وقال إنب
لين م اختصاصاتب تدوي عناوي زبابنب ألنب لين شي حار ،
تركتب وبعد م ا ة لي ت قصير ناديت عليب وأشرت لب إشار
بذيبة وبصقت على األرف وجريت ،أحب أ أقوي بتصر ات
األطفال هذر م وقت آلخر ،لين لهذا التصرؾ عالقة بعالجي
ونا لي أخبر الطبيب بب ..اعتقدت أنب لين لب أهمية ..كرت ي
ؤال المحالت المجاور للمقهى ع أمير ذ الوجب المتناقف
ونا أعتقد أنب ي ك قريبا م مكا المقهى ألنب كا معتادا على
الذهاب كل يوي وطبيعة البشر تجعلهي دابما قريبي م األماك
التي يعر ونها ليضفي عليهي ذلك شعورا باألما  ..بدأت بال ؤال
كانت اإلجابة بالنفي كررت ؤالي ي أكار م مكا لي يجب
أحد اإلجابة التي انتظرها عدت للمنزل ياب ا.
دارت ي ذهني كاير م الخواطر حول اختفاء أمير ومو ق،
كرت ي الحل الااني الذ لي يوخذ حقب م التفكير وهو أنهما
كانا ي كنا بعيدا ع هذر المنطقة التي جل ا يها مع خالد وم
بعدر مهاب ،الشعور بالملل م الحيا الرتيبة جعلهما يبحاا عما
هو جديد ،لعنت الؽباء الذ يجعل ااني مال أمير ومو ق
بشخصيتهما ال وية الم المة يتعر ا على خالد ومهاب ،ولعلهما
لي ا باه تواء والم المة ..ماذا أعرؾ عنهما بالتحديد؟ هبد أ
مصيبة ما قد حدات لهما هذا اهختفاء ؼير الطبيعي ياير
الشكوك.

أعتقد أني لو ولت "مهاب" ل يجيب و يتكلي ي موضول آخر
كعادتب ال خيفة ي تجاهل كالي م يحداب والتي تشعرك بونك
م الممك أ يهتي بب رؼي معر تب لكاير م
آخر شخ
المعلومات عنك تشعر بو هناك شيبا ؼريبا ناتجا م هذا
التناقف المصطنع.
مهاب ل يقول لي شيبا ،هذا هو ما أعتقدر ،عموما هبد أ اخترق
ال رية والؽموف اللذي يحيطا بمب ..مب ..مهاب ..مهاب ..أنا
متوكد م ا مب على األقل ..يجب أ أعرؾ عنب بعف األشياء
حتى أعرؾ مع م أتكلي.
كنت م تعدا للقاء مهاب ي أ لحظة ،أعرؾ أنب يتعمد مواجهتي
ي أوقات مفاجبة ماذا لو صنعتها أنا وأجبرتب على المجيء،
عليّ أ أقوي بتصرؾ ؼريب يشدر يوتي ولك م أي ؟ أظ أنب
يراقبني! وإذا كا يراقبني لماذا أنا بالذات؟ وكيؾ تتي هذر
المراقبة ؼير المح و ة؟..تمشيت ي الشارل لي أشعر أ هناك
م يراقبني صرت أتعمد اهلتفات حولي والنظر متفحصا وجور
المار لي أجد ضالتي ،مشيت كايرا متبعا جميع قواعد التهرب
ي شارل طويل بل كنت أؼير طريقي
م المراقبة ،لي أم
با تمرار وأدخل ي الشوارل الفرعية ،أنظر حولي دابما ،لي يك
ي ذهني أ أ كار جديد  ،كلها أ كار انتظارية تعتمد على
اآلخري لتحريكها ألقوي أنا كعادتي برد الفعل.
توصلت أخيرا لفكر ؼريبة قد توجب نظر مهاب يقابلني ،ولك
كيؾ يجدني ونا متوكد أني ؼير مراقب ،جل ت على امتداد

الرصيؾ المقابل للمقهى حتى ه يراني العامل يها ونال جزاء ما
علتب يب..لمد اعة لي يحدا أ جديد ،شعرت بالملل قررت
أ أقوي حينها وجدت م يجلن بجانبي ويضع يدر على كتفي.
كيؾ عر ت مكاني؟ أخذت أكررها ي ه تيرية ،يحاول مهاب
أ يقول جملتب ال أترك لب أ رصة ..أكرر جملتي دو مال
ما يقولب يظل صامتا حتى أتوقؾ ع ترديد جملتي.
انتهيت ..أنت ؼير مراقب ..لماذا أراقبك؟ورابي كاير م األشياء
أهي منك مبة مر  ،أنا أ كر وأنت تفكر نتقابل ي نقطة ما ،ؼير
مهي أي تكو هذر النقطة ،المهي قط هو أ تكو هناك نقطة
تالق ،الموضول كلب توارد خواطر أو تفكير منطقي يصل لنفن
النتاب  ..همتني.
وهل تفكير هذا تفكير منطقي؟
نعي منطقي جدا ..تذكرت أمير ومو ق تريد أ تعرؾ ماذا حدا
لهما؟ وقول لك ما أعر ب ،منذ أ تركهي خالد وعاد إليك أنت
وعادل لي أذهب لهما اانية.
لماذا؟ هل أنت قري خالد تالزمب أينما كا ؟ قلتها ب خرية.
لنذهب م مكاننا هذا ..قالها متجاهال ؤالي.
رجعت للبيت ومعي مهاب ..جل نا نتكلي قليال ع الحيا عموما.
كا الحديا ممال انصرؾ بعد أ أظهرت لب ا تيابي م هذا
الحديا ،تح مهاب الباب وخر  ،جاءتني كر مجنونة هي
مراقبة مهاب ،نزلت م رعا وراءر ،وصلت للشارل ونظرت

يمينا وي ارا لي أجدر ،عزمت على تنفيذ هذر الفكر بعد زيارتب
القادمة.
يمر الوقت وه يظهر مهاب ،ؼدا الجمعة وموعد األ بوعي
مع عادل ..أتكلي مع داليا با تمرار وأشجعها على المواصلة
بالم تود المشرؾ الذ تلعب بب حتى اآل حينها وعدتني أه
تعود إه ومعها الكون ،مازال يا ر يتدرب بجدية وأنا أشجعب
وأذهب أحيانا إلى تدريباتب الصباحية ،ما يضايقني حقا هو شريؾ
ذلك الولد الذ يكبر يا ر ب نة ويتدرب معب ،أهحظب يشعر
بالؽير م يا ر ..حداني يا ر م قبل عنب وقال لي إنب يتعمد
أ يذكر أنني ل ت أهال لهذر الفرصة التي أتتني ألني ل ت
مشتركا ي هذا الناد  ..كما أنب يتعمد أيضا أ يدخل بخشونة
عليّ حينما تكو الكر معي ،طلبت م يا ر أه يهتي بب ويجعل
ذلك حا زا لب ليتفوق أكار هز رأ ب موا قا ،اتصل والدا ،
يصال بعد أ بول تقريبا ،الموعد ال نو نف ب ،هما مهند ا
ي إحدد الشركات الكبرد ي مجال اهتصاهت ،ت تؽرق
أجازتهما ال نوية شهرا ونصؾ ،تعودنا على الفراق وجودهما
أصبح يمال لي عببا نف يا ،ي األحيا العادية أكو ؼير مقيد
ولك عند وجودهما قد يضيق
بو التزامات نحو أ شخ
الخناق عليّ وأصبح مال مكة ي شباك صياد "رخي" ل
يرحمها ..أكار الفترات التي أشعر يها بالشلل وعدي القدر على
التصرؾ بحرية هي أوقات وجود والد ي مصر أو ي أوقات
الدرا ة التي تمال لي العبء األكبر منذ بداياتها لذلك ي هذر

الفترات أك ّ دابما ي المنزل وه أقوي بو
الضرور منها كالذهاب للكلية أو لدخول الحماي.

مشاوير إه

يتصل بي مهاب ويخبرني" :وجدت ما تريده" ،همت كالمب قد
وجد أمير ومو ق ،أطلب منب أ أقابلهما اآل يخبرني بونب أخذ
منهما موعدا ي الؽد ،أتعجب م ذلك الموعد المريب ،م يقابل
شخصا ي الاامنة صباحا ،يقول مهاب إ هذا شرطهي ..أوا ق
وبداخلي بعف الشك يختفي ألبدأ ي التفكير ي مقابلة الؽد،
الاامنة صباحا عند ي المنزل ،حذرني مهاب م الخرو أل
بب م األ باب" ،ال تقلق إذا تأخرت لبعض الوقت" ،بعد
انتهاء المكالمة تذكرت أ عند ي الؽد أهي مشوار ي حياتي..
مشوار لعادل ..الشيء الوحيد الذ يربطني بصديقي العزيز،
لقد كنت وعدتب بوه أنقطع ع زيارتب أبدا ..نمت وتمنيت أ
أ تيقظ ي الؽد وبداخلي القرار.
تضمني داليا بقو تت ع الدابر وتتحول مالمح م هي بال
مالمح إلى مالمح عادل ،يرت ي على وجب عادل عتاب ي تمر
لاوا اي يختفي.
أ تيقظ منزعجا لعدي رؼبتي ي تكملة حلمي المتتالي ،رؼي أ
هذا الجزء لي يك بشعا مال ابقيب ،أعتقد أني أشاهد حلقات
م ل لة م هذا الحلي اللعي الذ ينؽ عليّ حياتي.

أخذت قرار وارتديت ايابي ،اتجهت صوب الباب ي تردد حتى
وصلت يد لألكر وم كت بها بقو كؽريق يتعلق بحبل النجا ،
أحرك األكر حركة ضعيفة واهنة ه تتنا ب مع قو إم اكي بها،
أ تح الباب بعد عناء وتحرك خارجا وأؼلق ورابي ،أؼلق الباب
بالمفتا اي أتحرك وتذكر أنني ن يت المفتا وعود اانية وآخذر
وأضعب ي جيبي ،أمشي بهدوء ناحية المصعد وتذكر أنب معطل،
أتجب ناحية ال لي وأنزل بهدوء على ؼير عادتي ويد تنزلق على
الدرابزي المتراكي عليب تراب لي يُم ح منذ قرو  ،أشعر بشيء
يجر يد ونظر ألجدها تدمي لوجود بقايا زجا مك ور على
ذلك الدرابزي القذر ،ألع ؼفلتي وأنظر ليد ي ؼضب ممزو
بح ر مختلطة بدهشة مشوبة باأللي.
أصعد اانية وأنا أشعر بتمزق م داخلي ،أبدأ ي تنظيؾ جرحي
تعلو آهاتي الداخلية ،أشعر بمرار ي حلقي ه أعلي ببها،
أنتهي م تنظيؾ الجر الذ مازال يؤلمني و تنت وجود
شظايا زجاجية داخل يد لي تخر بعد ،علي أ أذهب للطبيب
حتى ه تحدا مضاعفات ،أبدل ايابي بوخرد وأنظر لل اعة
وجدها الاامنة والالا ،أجلن على الكنبة المواجهة لباب الشقة
منتظرا لمهاب ،أؼمف عينيّ وشعر أ روحي تن حب مني،
أ تيقظ معتقدا أني لي أني كايرا ونظر لل اعة وجدها تجاوزت
الاالاة ،تعجبت م عدي وجود رقي موبايل مهاب معي ،ي
الحقيقة ه يحق لي التعجب معلوماتي عنب تكاد تكو معدومة.
ه يوجد أ وأ م اهنتظار ،تمر الدقابق والاواني بطيبة ودقات
ال اعة رتيبة ومملة تشعرك باهكتباب ،لعنت "مهاب" وتحذيراتب

م الخرو  ،قلدت أ لوبب وهو يحداني ي التليفو  :ه تخر
أبدا قد آتي ي أ لحظة ،كل ما يجعلني أنتظر هو شؽفي لرؤية
أمير ومو ق.
كلمتني داليا وطمونتني عليها ،أخبرتني أنها تبذل كل ما ي
و عها إلحراز البطولة ،إذا وصلت للنهابي يكو أمامها
أ بول وتعود إلى مصر ..أخبرتني أيضا أنها تشتاق إليّ كايرا،
تمنيت ي هذر اللحظة أ تكو معي ،أود ا أضمها وأقبلها لقد
اشتقت إليها.
تبقت دقابق قليلة وتقترب ال اعة م منتصؾ الليل ولي يوت
ذلك المهاب ،بات مؤكدا لي أنب كا يريدني أ أجلن ي المنزل
ح ب ،كما أتوقع أنب ل يحضر وبالتالي ل يحضر كل م
أمير ومو ق ،شطحت بخيالي بعيدا وبدأت أعتقد أنب م وضع لي
الزجا الذ أصابني ،ولك لماذا ه يريدني أ أخر م البيت؟
ما هد ب؟ لو ي اعدني خالد ،خالد ه يقدر حتى على م اعد
نف ب ،دقت ال اعة معلنة وصول عقاربها للرقي اانى عشر..
تحت الكين الصؽير الذ أضع يب أدويتي ،أبتلع بعف
األقرا دو تمييز ،بعد دقابق قليلة يبدأ مفعول المهدبات وتاقل
عينا وؼلقهما ،أشعر أ رأ ي يدور ..بعد لحظات أؼيب ع
الوعي تماما.

تعود الوجور إلى ابق عهدها بال مالمح ،تختفي داليا ويبتعد
والد ع الدابر ويختفي هو اآلخر بعد عدي قدرتب على اجتياز
ال يا الحديد  ،يتبقى قط صوت صرا والدتي ،تظهر أنيا
بعيدا ع تلك الدابر وتبدأ ي خلع مالب ها ببطء ،أحاول صرؾ
نظر ع ج دها العار  ،تختفي بعد أ تتخلى ع مالب ها
تماما.
قمت م النوي بكامل إرادتي ..لين لد رؼبة ي مواصلة هذا
الحلي ..لين لي رؼبة ي عمل أ شيء على اإلطالق.
شعرت أني ؼير متز انتظرت لدقابق قبل أ أنهف م
رير  ،كرت ي عل أ شيء حتى أخر م جو كبيب
صنعتب لي الظروؾ باهتفاق مع مهاب ،يا ر يتدرب اآل  ،نعي
اليوي هو موعد أحد تدريباتب.
أخذت أتابع يا ر وهو يراوغ بمهار  ،ي هذر اللحظة كتمت
صرختي ،لقد دخل شريؾ بقو على يا ر متعمدا إيذاءر ،اند ع
كل م بالتمري لالطمبنا على يا ر بينما وقؾ شريؾ يقول
وهو يبكي :ماكن قصد .
انتظرنا كايرا حتى حضر الطبيب وجرد كشفا ريعا على يا ر
اي طلب يار إ عاؾ وتي نقل يا ر للم تشفى ،كا يبكي م
شد األلي ..حضر والدار واكتملت الصور المحزنة ،ل أن ى تلك
النظرات التي رمقتني بها والد يا ر كوني ال بب ي كل ذلك.
ان حبت م الؽر ة ي هدوء ،ولت الطبيب ع حالة يا ر

وخبرني أنب ل ي تطيع أ يلعب كر القدي اانية ،وقع علي الخبر
كالصاعقة وخرجت دو أ أبد أ تعليق ،لقد توالت
المصابب علي كو النهاية قد أوشكت.
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ه توجد كلمات تصؾ حالتي ،انتكا ات متوالية أمر بها وأشعر
أ هناك ما هو أ وأ قادي ،كونب عقاب إلهي لتخلفي ع موعد
مع عادل.
مرت االاة أياي وأنا مالزي للبيت ،ه أريد الخرو  ،أشعر أ
حالتي باتت يبة جدا ،أ مع أصواتا متداخلة ،معت صوت
عادل يحداني ي أكار م موضول و معت صوت خالد أيضا،
م دخل معي ي حوار طويل هو مهاب يظهر مبت ما إظهارا
ل عادتب يما وصلت إليب اي يختفي ويظهر لي ي ؼر ة أخرد
كونب يصر على أ أصبح أكار جنونا.
لي تعد ذلك الصديق المخل
أحد أ باب وز بالرها .

الذ كا

ي مخيلتي ،الفضول كا

رها  ..رها ماذا؟.
أرأيت ،حالتك ه ت مح بالحديا ومع ذلك فضولك ي يطر
عليك ،عموما وخبرك لقد انتهت مباراتي معك.
أعرؾ جيدا حبك لعادل وأعرؾ أيضا أنك عاهدت نف ك على
عدي اهنقطال ع زيارتب أبدا وم هنا بدأت التحد الخا بي،

قررت أ أمنعك ي إحدد المرات ع الذهاب لعادل ونجحت
ي هذا بمنتهى ال هولة.
كالي ارغ ،الزيار لي ت الدليل الوحيد على تذكر لعادل.
هذا ما تعتقدر ،أنا أعرؾ ما بداخلك وكنت أعرؾ أيضا أنها
أصبحت الشيء األخير الذ يجبرك على تذكر عادل بعد أ
امتلكت داليا حبيبتب ،ه تنكر قلت لك ابقا أنا أعرؾ ما ي
داخلك وعلى كر أنا تركتك توخذ وقتك كامال حتى ه تكو لك
أ حجة ،تركتك حتى تشفى تماما م أمراضك الداخلية ،تركتك
حتى تصبح إن انا ليما ،زما كنت أ تؽل نقاط الضعؾ وأركز
هد ي عليها ،أما اآل ومع انعداي رصة منا ي ي الفوز ال
أظهر إه لألصحاء األو ياء ودخل معهي ي رهانات أؼير لهي بها
مجرد حياتهي ،تعرؾ أنا أصحح أؼالطهي أحيانا وأحيانا أخرد
أُؼلط "أصلحهي" ..أنت أكيد ل تراني اانية ،آخر حاجة أحب أ
أقولها لك أني حزي جدا ألني أضعت وقتي معك.
طوال حوارر معي ظللت محدقا ي قؾ الحجر كوني ؼير مهتي
بما يقولب إ ما يحزنني حقا هو أني كنت أحد أ باب ضيال حلي
يا ر ولك م أي لي أ أعلي بو هذا يحدا.
المصيبة األعظي ي ؼياب داليا ،أنا م د عتها لل فر ،لقد كانت
تخاؾ الطابرات ،خرجت م قبل النهابي وكانت عيد جدا
لوصولها لهذا الدور المتقدي ،أخبرتني أنها قادمة ولكنها تتوخر
قليال ب بب توجيل الرحلة عد مرات لظروؾ ا تانابية "ال تقلق

إذا تأخرت لبعض الوقت" لكنها توخرت كايرا ..كايرا جدا ولي
تصل بعد.
هل كنت أنا ال بب ي انهيار أحالي يا ر واختفاء داليا ..ه أنا
أحمل نف ي ما ه أطيق ..هل أحمل نف ي و ا عادل أيضا ..أنا
أق و على نف ي كايرا.
منذ اتصال والدا ّ وإبالؼهما لي بونهما أحضرا كل ما أريدر
و يحضرار معهما ..قالت أمي " :وجدت ما تريده".
أخبراني أنهما قادما خالل يومي ويجب أه يجداني ي مال هذر
الحالة ،كرت للحظة اي ارتديت ايابي ،قررت أ أزور يا ر،
أقؾ بجانبب يعينني ذلك على م اعد نف ي ،كرت للحظة أخرد
ي والدتب التي ه تحبني ،اتصلت بب على هاتؾ المنزل ..لح
الحظ رد يا ر علي وخبرتب بوني أريد أ أرار ..طلب مني أ
عدت بذلك جدا.
نتقابل بعد اعة ي الناد
جل نا بجانب الملعب الذ كا يتدرب يب ..كا ينظر لب
بح ر  ،تبادلنا الحديا حول نية شريؾ وكدت لب أنب كا يقصد
إيذاءر وحكيت لب قصتي القديمة مع وليد ،نظر لي طويال اي
أخبرني برؼبتب ي تعلي القياد انتابتني الدهشة لتؽيير
الموضول ،كرر كالمب مر أخرد وبديت موا قتي ،خرجنا معا
حتى وصلنا لل يار  ،جلن على مقعد القياد بدأت أعر ب
اعة كا يا ر قد
بالفرامل والبنزي والدبريا  ،بعد أقل م
عرؾ كل ما يريدر ،طلب مني أ أجعلب يقود ال يار وخبرتب أ
الشوارل المحيطة بالناد مزدحمة اآل  ،ألح وكرر طلبب وا قت

على مضف ،ا تطال يا ر أ ي يطر على ال يار شعرت
باهطمبنا  ،قاد ال يار لفتر قصير اي أوصلتب لمنزلب وذهبت
لمنزلي بعد أ اتفقنا على اللقاء ي الؽد.
انتابت يا ر عصبية شديد وهو يشاهد تدريبات الكر  ،شعرت
أ هناك إح ا ا ؼاضبا داخلب ..قبل نهاية التدريب بربع اعة
طلب مني أ يقود ال يار ي جولة قصير  ..جل نا ي ال يار
التي كانت مركونة بجوار ور الناد  ..أشار لي يا ر على
يار واقفة على الرصيؾ اآلخر وقال :د عربية والد شريؾ..
أصلب بي تنار هنا لحد ما بيخل التدريب ،نظر يا ر ي اعتب
اي قال :دلوقت ،اي نظر بحركة خاطفة لباب الناد وجد شريؾ
خارجا ،تحرك يا ر بال يار وضؽط على دوا ة البنزي بقو ،
أؼمضت عينيّ حتى ه أر ذلك المنظر.
كل شهود الواقعة يؤكدو أنب لي يك هناك أحد ؼير ي
ال يار  ،تعجبت م محاوهتهي لتبربة يا ر ،ي ق ي الشرطة
حكيت للضابط القصة بوكملها ،أكد الشهود بونني مجنو  ،بعد أ
صدمت شريؾ قلت بلهجة انتصار :قتلت وليد ،قتلت وليد ،لي
أشعر بما حدا بعد ذلك قد أؼمى عليّ.
ا تعار موبايل الممرضة كلفني كايرا ،اتصلت بكريي وطلبت
منب الحضور للم تشفى ورا ،أتى كريي ي موعدر ،تعجب م
ذلك الع كر الذ يحر ني وير ف دخولب للعنبر ،طلبت م

الممرضة أ تطلب منب إحضار أدويتي م المنزل وا قت بعد
أ طلبت مزيدا م المال ،يالها م جشعة لو كنت ي ظروؾ
أح  ،أ ظروؾ أتكلي عنها هناك مصيبة حدات وه توجد إه
طريقة واحد للفرار ،الطريقة التي انتظرتها طويال ود عتني
الظروؾ إليها ببطء.
أحضر كريي حقيبة صؽير أعطاها للممرضة ..أ رؼت كل
محتوياتها ي يد  ،خليط م المهدبات ودواء أنيا الذ انتهت
صالحيتب ،وضعتها كلها ي مي وتجرعت بعدها بعف الماء.
مرت أمامي األحداا وداء داكنة كالحة دو إضاء وه شاشة
بيضاء ..عالي مرعب لمخر مشو ومتفر يؽط ي نومب
ويفيق على ألي قو ي رأ ب الذ انشق كشارل مظلي يقبل م
أعماقب مهاب ليجلن على طرؾ رير وهو يشير لي ي
شماتة ..أؼلق عينيى أل مع صوتب :أعرؾ أنك ماتزال ضوليا
حتى وأنت على حا ة النهاية ،وخبرك بشيء حتى يظل صوتي
هو آخر ما ت معب ..تريد أ تعرؾ ماذا حدا ألمير ومو ق؟!
أحدهما مات واآلخر انتحر.

تضيق الدابر أكار وأكار وتتجمع األجزاء كلها ي مالمح مهاب
اي تختفي المالمح اانية ،تختفي األج اد وتبقى الرؤون ،ي هذر
اللحظة أ تطيع الجر والفرار م الدابر بعد اختفاء األج اد..
رؤون كالب ان لخت م أج ادها أعناقها ماتزال تنبف وتنفر
والدماء ت يل منها قاتمة لزجة ،تجر الرؤون الكالبية ورابي
دو أج ادها ،أجر كايرا حتى يتملكني التعب وقؾ ..تقترب
مني أكار وأكار وجر اانية لم ا ة قصير اي أتعار ،تقترب
الروؤن وتفتح مها هلتهامي وؼمف عيني ؼير راؼب ي
رؤية نهايتي ..تدمع عينا لتت اقط منها دمول وداء تؽلي على
وجهي وتفور ..تفور لتتشكل يها أج اد الكالب التي تخترق
جبهتي وهي تبحا ع رؤو ها الالهاة ي لهيب دخا التحلل
حي تتناار أعضابي بي أحضا والدتي العرجاء التي أ لتت
وحدها م براا النابحي أل بح ي دموعها بعيدا ..بعيدا ع
مهاب ووليد وشريؾ وخالد وكريي وأمير ومو ق ..بعيدا ع كل
هذا الصخب اللعي .
"انتهت"
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