شوكوالتة بالبندق

مليونير لفترة محدودة
(شوكوالتة بالبندق)

عبدالهادي عاصم محمد
2021
نشر إلكتروني  /قصة قصيرة

مليونير لفترة محدودة

إذا كانت حيايت قصة ،حتما سيكون امسها (اجلحيم) .خلعت مالبس
العمل ووضعتها يف الدوالب ،وأغلقته .لكن تركت الكاب على رأسي،
رغم كرهي الرتداء أي شيء عليه شعار السوبرماركت ،لكن شكل
شعري الذي مل أقصه منذ أشهر أصبح خميفا .وضعت اصبعي على
شاشة جهاز ماسح البصمة .مل حيدث شيء .نفخت عليه ووضعته مرة
أخرى .مل يلتقط اجلهاز بصميت .كورت قبضيت ولكمته صائحا ليسمعين
املشرف:
 "هذا اجلهاز الغيب توقف عن العمل من جديد!"كنت أتوقع الرد مسبقا ،لكن مددت أذين لعل اإلجابة تتغري .أتى
صوت مشرف املخازن من الداخل:
 "بلل اصبعك"كالعادة؛ جيب أن أتذوق طعم يدي املتسخة حىت أمتكن من اخلروج من
هذا املكان .لعقت اصبعي ،ووضعته على املاسح .أضاءت الشاشة،
وظهرت الرسالة "علي حسني  ...اخلامسة مساء  ...انصراف" كان
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على من صنع هذا الشيء أن يكتب "انصرف من اجلحيم ملدة مخسة
عشرة ساعة مث عد من جديد ،ألنك حتتاج للوظيفة  ...يا كحيان".
∆∆∆
خرجت إىل الشارع .وأخريا بعض اهلواء النقي اخلا ي من رائحة العلب
الكارتونية .ال زالت هناك ساعة قبل حلول الظالم ،ما الذي ميكنين
فعله؟ طلبت رقم (آية) ووضعت اهلاتف على أذين؛ ال ترد أبدا من الرنة
األوىل ،جيب أن أنتظر ثالث رنات .واحد  ...اثنان  ...أجابت:
 "آلو!" "ثالثة" "ماذا؟!" "ال شيء ،أين أنت؟!" "من املتكلم؟!"هل فقدت الذاكرة؟! نسيت أين خطيبها منذ عامني؟! أخريا ،شيء
جديد يف تلك احلياة اململة؟! إنه شيء مؤسف ،لكنه جديد على
األقل .قلت:
2
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 "علي! هل يذكرك هذا االسم بأي شيء؟!" "اه ،آسفة ،لقد قمت بعمل سوفت للجهاز اليوم ،وحذفت مجيعاألرقام!"
مث ضحكت .كم أحب ضحكتها! الشيء الوحيد تقريبا الذي أحبه يف
حيايت .سكتت قليال ،مث صرخت بصوت مرتفع حىت أنين اضطررت
إلبعاد اهلاتف عن أذين املسكينة:
 "أمل تعدين أننا سنخرج اليوم؟!"تبا! لقد نسيت األمر متاما! قلت:
 "بالطبع مل أنس ،أنا أتصل بك هلذا السبب؛ هل أنت مستعدةللخروج؟!"
 "أكيد ،هل ستأت الصطحايب؟" "من احملل؟"بدأت عملها يف حمل مالبس باملركز التجاري منذ عام ،وعلي أن اذهب
الصطحاهبا كلما تواعدنا .أعتقد أهنا تفخر يب أمام زميلتها؛ تلك
املتخلفة عقليا اليت تضحك كلما رأتين .أجابت على سؤا ي متهكمة:
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 "ال ،ليس من احملل؛ لقد مت تعييين مديرة راديو شاك فرع املعادي!"إهنا خطيبيت؛ الفتاة الوحيدة اليت لديها حس فكاهة ثقيل متاما كحس
فكاهيت ،أعتقد أن هذا هو سبب بقائنا معا حىت اآلن .قلت:
 "إذن الساعة التاسعة أمام املركز التجاري؟" " ال ،اصعد لتصحبين من أمام باب احملل!" "بالتأكيد  ...إىل اللقاء!" "انتظر ،أين سنذهب؟!"نظرا للنقود اليت معي ،رمبا سنذهب للتمشية على النيل ،أو التمشية يف
شوارع وسط البلد ،أو التمشية حىت منزهلا ،وتلك األخرية هي نزهيت
املفضلة؛ ال أتكلف سوى مثن علبيت مشروبات غازية ،وكيس بطاطس
حجم عائلي .قلت:
 "رمبا ،سنـ "...قاطعتين:
 " ...ال تقل سنتمشى حىت البيت!"4
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 "بالطبع ال ،كنت سأقول أهنا مفاجأة" "حقا؟!" "أكيد ،إىل اللقاء" "إىل اللقاء!"واآلن ماذا؟! سأذهب إىل البيت ألستحم ،وأغري مالبسي ورمبا أجد
مخسني جنيها يف جيب البنطال اآلخر ،وهكذا ميكنين شراء (كريب) أو
(بيتزا)  ...مث نتمشى حىت البيت!
∆∆∆
دلفت إىل أحد الشوارع اجلانبية ألتفادى ضوضاء الطريق العام؛ الشارع
هادئ متاما .كان هناك طفل صغري يقف جبوار أحد املباين؛ مواجها
للحائط .ال أعرف ملاذا أحب مضايقة األطفال ،لكن األمر يسليين.
مررت من خلف ظهره ،ووضعت يدي على رأسه ،وقلت بربود:
 "عد للبيت وذاكر ،يا ولد!"مل ميتعض أو يتحرك كما يفعلون عادة؛ كان ثابتا يف مكانه ال يتحرك.
وجهت بصري إىل حيث ينظر ،فتسمرت أنا أيضا يف مكاين .كنا أمام
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الصراف اآل ي ،واملاكينة خترج النقود بال توقف .بدأت العمالت الورقية
بالوقوع على األرض من كثرهتا ،واملاكينة ال يبدو أهنا ستتوقف .نظرت
إىل الولد؛ بدا يف التاسعة من عمره ،ويبدو مرتعبا ونظره معلق باملاكينة.
لست خبريا يف املعامالت النقدية ،لكن أعرف أنه جيب أن تكون هناك
بطاقة ائتمانية لتصرف املاكينة النقود؛ مل تكن هناك أي بطاقات يف
تلك املاكينة .ازدردت لعايب ،وسألته بنربة حاولت جعلها هادئة قدر
املستطاع:
 "هل  ...هل هذه نقودك؟!"إ ي وعلى وجهه مالمح
انتفض كأنه شعر بوجودي للتو ،مث استدار ي
اخلوف .قال:
 "أنا مل أقصد ،كنت فقط "... "اشرح  ي هبدوء ما الذي حدث؟!"توقفت املاكينة أخريا ،وظهرت على الشاشة رسالة "النقود ال تكفي
إلمتام العملية" .يبدو أن املاكينة لفظت كل ما كان هبا من نقود .احننيت
إىل الولد ،ونظرت يف عينيه مباشرة ،وقلت وأنا أبتسم:
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 "ال ختف ،ماذا فعلت؟!"بدأ بالتكلم وهو يتلعثم .قال:
 "لقد  ...لقد عدت من املدرسة  ...أردت شوكوالتة  ...طلبتمن بابا  ...أخربته أنين أجيد القراءة  ...اختربين ليتأكد مث
أعطاين جنيها واحدا فقط  ...الشيكوالتة بالبندق بعشرة
جنيهات ،وأنا أرى الناس يأخذون نقودا من هنا "...
كان أيب – رمحه اهلل – يشبه أبيك؛ األوالد يأخذون مصروف جنيه،
وأنا آخذ باريزة  ...بالطبع لو أخربتك لن تعرف ما هي الباريزة! قاطعته
بإشارة من يدي ،مث قلت:
 "أخربين ماذا فعلت باملاكينة!" "ضغطت على األزرار  ...كما يفعل الناس!" "أي أزرار؟!"أشار إىل لوحة مفاتيح الصراف اآل ي ،وقال ببساطة:
 "كلها!"7
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تلفت حو ي؛ الشارع ال يزال هادئا .شعرت بسعادة غامرة ،لكن حاولت
أال أضحك ،وقلت بلهجة حازمة:
 "ما فعلته كان شيئا خاطئا ،وجيب أن تعاقب"بدأ بالبكاء ،كما توقعت ،مث قال:
 "لكن أنا مل أقصد!" "حسنا ،يف تلك احلالة سأساحمك!" "حقا؟!" "نعم ،وسآخذ النقود كلها ألعيدها للماكينة ،لكن ال تفعلهاجمددا ،ألن هذه تسمى سرقة!"
 "أعدك أنين لن أسرق جمددا!"بدأ باالبتعاد .التقطت عشرة جنيهات جديدة من على األرض ،ومددهتا
إليه ،وقلت:
 "خذ لتشرتي الشيكوالتة بالبندق اليت تريد ،فأنت ولد جيد،وتستحقها!"
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أخذ العشرة جنيهات برتدد ،مث انصرف .تأكدت أنه ابتعد ،والتقطت
كيسا بالستيكيا من صندوق القمامة القريب .مجعت النقود بسرعة
ووضعتها بداخله .تأكدت أنه ال توجد أي أوراق نقدية على األرض،
وحتققت من فتحة الصراف؛ ال شيء عالق .عقدت الكيس بإحكام
 ...وركضت حىت املنزل.
∆∆∆
عددت النقود للمرة الرابعة ،ويف كل مرة أفقد العدد .أعتقد أننا مل نصل
لتلك األرقام يف املدرسة؛ كانت هناك خانة املئات؛ واآلالف؛ ورمبا
عشرات اآلالف  ...لكنين اآلن يف خانة األثرياء .فرشت النقود على
األرض ،وتظاهرت بالسباحة فيها .كدستها فوق بعضها البعض
وجلست عليها كأنين ملك والنقود عرشي ،مث منت على الفراش وغطيت
نفسي هبا .انتهيت من اللعب ،مث خلعت مالبسي ،وأخذت محاما
سريعا  ...بالنقود! أشعر أنين سأجن؛ أخذت أضحك بصوت مرتفع.
كدست النقود مرة أخرى ،وقفزت بني أحضاهنا .ارتطمت ركبيت
باألرض ،فصرخت .صاحت أمي من اخلارج:
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 "ما الذي حدث؟!" "ال شيء ،يا أمي!" "كل تلك الضوضاء ،وال شيء؟!" "لقد وقعت من على النقود "... "ماذا؟!" "وقعت من على العقود  ...عقود عمل لقد حصلت على عملجديد"
 "ربنا يكرمك يا ابين هل ستتع يشى اآلن؟!"العشاء! نعم  ...العشاء!
∆∆∆
طلبت كيلو كباب وكفتة للتوصيل حىت املنزل .صرخت أمي:
 "هل جننت؟ أتعرف أسعار هذا املطعم؟!" "ال هتتمي يا أمي ،أخربتك أنين حصلت على وظيفة جديدة"" -إذن وفر القليل ،لتتمكن من الزواج حببيبة القلب!"
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ال أعرف ملاذا ال تذكر امسها ،حىت عندما تقابلها تناديها (عسل) أو
(كتكوتة) وأحيانا (عروستنا) ،لكنها ال تقول (آية) أبدا ،رمبا جتد امسها
غريبا .قالت:
 "هل ستتع يشى معي؟!" "ال ،سأخرج مع آية "... "إذن ملاذا طلبت كيلو من الكباب؟" "وما املشكلة؟ اطليب من أم سندس احلضور ،فهي دائما حتباألكل عندنا"
هزت رأسها مث رمقتين باستهجان ،وقالت:
 "هل ستخرج بتلك املالبس؟" "ما هلا؟!" "ليست مكوية "...أمعنت النظر متفحصة ،مث أردفت:
 " ...ويبدو أهنا ليست مغسولة أيضا"11
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 "ال يهم سأشرتي غريها"∆∆∆
فور وصو ي للمركز التجاري ،توجهت إىل حمل البذالت الفاخرة.
أشفقت على البائع مبجرد دخو ي؛ كان يقرأ كتابا كبريا ،وقد بلغ
منتصفه؛ يبدو أنه ال يبيع على اإلطالق .قررت إسعاده؛ قلت:
 "أريد أغلى بذلة جاهزة لديك!"هتلل وجهه ،وهرع إىل دوالب خاص أخرج منه بدلة فضية .قرأت السعر
املكتوب عليها؛ املبلغ الذي أمحله حاليا لن يكفي .أعدت صياغة
سؤا ي:
 "أريد أغلى بذلة جاهزة لديك ميكن لرجل مل يسرق بنكا أنيتحمل تكلفتها"
أنا مل أسرق بنكا؛ فقط ماكينة واحدة! ابتسم وهو خيرج بدلة سوداء من
دوالب جماور ،وقال:
 "هل مسعت أنت أيضا عن سرقة البنك؟!"12
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 "ماذا؟!" "أحد اللصوص قام بإفراغ ماكينة الصراف اآل ي جبوار فرعسوبرماركت أوالد حسن القريب!"
ابتلعت ريقي ،وقلت وأنا أجرب البذلة:
 "وكيف فعل هذا؟ بالتأكيد هو حمرتف!"أو حمظوظ!
قال البائع:
 "ال ،بل حمظوظ؛ البنك قام بتطبيق نظام إلكرتوين جديد حتتالتجربة ،مث اكتشفوا أن به خطئا؛ حىت كامريا املراقبة مل تكن تعمل
 ...هل تصدق هذا احلظ؟!"
 "حقا شيء غريب!"" -البذلة تناسبك متاما وال حتتاج لتعديل  ...كأهنا صنعت لك!"
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نظرت إىل انعكاس صوريت يف املرآة؛ حقا أبدو كعريس  ...رمبا ميكنين
أن أطلب من (آية) الزواج الليلة! سألت البائع وأنا اتسلم منه إيصال
النقدية:
 "هل هناك حمل جموهرات هنا يف املركز؟!" "يف الدور الثاين لكن أعتقد أنه مغلق اآلن؛ الساعة جتاوزتالتاسعة!"
 "رمبا أدركه غدا"أما الليلة فمعي ما يكفي لسهرة ال تنسى!
∆∆∆
أسرعت للدور األخري .كانت (آية) تقف أمام احملل تتحدث مع
إ ي ،مث
زميلتها .ما إن رأتين تلك األخرية حىت لفتت انتباه (آية) مشرية ي
إ ي مث ضحكت أيضا.
بدأت بالضحك .التفتت (آية) ي
قلت هلا بعد أن ابتعدنا:
 "ما املضحك؟!"14
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 "تلك البذلة اليت ترتديها" "إهنا غالية جدا ،أنت ال تفهمني شيئا" "أعرف أهنا غالية ،وهذا هو املضحك ال تتماشى مع شعركالكثيف وحليتك الغري مهذبة"
 "سأحلق غدا!"تفحصتين عن قرب ،مث قالت وهي تضحك:
 "تشبه غوريال ترتدي بذلة  ...أتعرف فيلم شريك؟!"يك غوال وليس غوريال"
 "قلت سأحلق غدا  ...مث أن شر ي "هل ستخربين من أين أحضرت البذلة؟!" "حصلت على عمل جديد  ...أين تودين الذهاب؟!" "أي عمل؟ أنت مل ختربين بشيء!" "سأخربك بالتفاصيل الحقا ،أما اآلن فعلينا أن نستمتع بالليلة" "هل الوظيفة اجلديدة مع احلكومة؟" "ال  ...رمبا  ...ملاذا تسألني كثريا؟ اختاري أي مكان حتلمنيبارتياده الليلة ،وال تقلقي فمعي ما يكفي من النقود!"
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تفكرت قليال ،مث قالت:
 "يف تلك احلالة ،فلنركب قاربا نيليا ،ونشرتي محص الشام ،مثنأكل ذرة وبطاطا ،ونشرب حاجة ساقعة "...
 "بطاطا ومحص؟! أهذه أقصى آمالك؟!" "وإذا تبقت معك نقود ،رمبا نشرتي فطري بالعسل!" "حسنا ،تريدين نزهة نيلية والكثري من الطعام؟ اتركي األمر  ي!"∆∆∆
أمسكت بيدها وحنن نصعد على منت (الدونا) أو (اللونا) أو  ...ال
أعرف فامسها مكتوب بالفرنسية ،لكنها باخرة نيلية كبرية من تلك
الباخرات اليت اعتدنا رؤية أضوائها امللونة وحنن نتمشى على كوبري
(قصر النيل).
رحب بنا النادل ببذلته الفاخرة .رمقت بذليت بنظرة سريعة ألتأكد أهنا
أفضل ،مث نظرت مباشرة يف عينيه ،وابتسمت بعجرفة .قادنا عرب السلم
إىل السطح العلوي ،مث إىل طاولة جبانب السور .ألقيت نظرة على املياه
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أسفل منا؛ بدت خمتلفة عن شكلها حني نستقل مركب (ست احلسن)،
كأنه نيل آخر .رفعت بصري إىل السماء؛ حىت النجوم تبدو أكثر ملعانا.
مهست (آية) يف أذين:
 "أشعر بالربد!"بالفعل كانت الرياح شديدة على ظهر الباخرة ،والنسيم خمتلط مباء
النهر ،رغم أهنا ليلة صيفية جافة .اقرتبت من النادل ،وقلت:
 "نرغب بطاولة أخرى  ...هل هناك مكان داخلي؟!" "لألسف ،الطاوالت كلها حمجوزة؛ أنتما حمظوظان ألن تلكالطاولة كانت متاحة"
أخرجت ورقة من فئة املئة جنيه ودسستها يف يده .لكزتين (آية)،
وحدجتين بغضب .تفحص النادل املئة جنيه ،مث قال:
 "ميكنكما اجللوس على تلك الطاولة بعيدا عن السور"دسست ورقة أخرى يف يده ،فقال وهو يبتسم:
 "اتبعاين ،رمبا هناك طاولة يف القاعة اخلاصة!"17
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تبعناه عرب السلم ،ولكن تلك املرة إىل قاعة داخلية باألسفل ،متلؤها
موسيقى يبدو أهنا تعزف بآالت من عامل آخر .مرت بذهين سريعا صورة
مركب (ست احلسن) ،والراقصة (نوال) اليت لطاملا أمتعتنا بفنها املتهدل
كثري الشحوم .أشار النادل إىل طاولة يف ركن بعيد ،جبوار نافذة
زجاجية ،وقال:
 "تفضال باجللوس  ...سأعود بعد حلظات!"∆∆∆
بعد قليل ظهر مرة أخرى ويف يده قائمة الطعام؛ كانت كلها باالنكليزية
أو الفرنسية .وضعتها جانبا ،وغمزت إىل (آية) ،مث اتكأت يف الكرسي،
وقلت وأنا أرمق النادل بطرف عيين:
 "نريد طبقي كاالماتا!" "ماذا؟!" "اثنني مسك كاالماتا" "تقصد كاليماري؟!" "نعم ،ونصف مجربي  ...كل ربع لوحده"18
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 "إذن وجبيت كاليماري ،ووجبيت مجربي؟ شيء اخر؟!" "أرز ،وسالطات من كل األنواع ،وكل املخلالت املوجودة ...لفردين!"
دون ما قلت يف دفرته برتدد ،مث انصرف وهو يبتسم .قالت (آية):
ي
 "أخربين من أين أحضرت النقود!" "قلت لك؛ حصلت على عمل جديد" "مستحيل! حىت لو أصبحت مدير حمل راديوشاك فرع اهلرم ،لنمتتلك كل تلك النقود"
 "ملاذا ال تصدقينين؟!" "أبو ناهية يا علي؛ احلقيقة!"ال ميكنين إخبارها احلقيقة كاملة .قلت:
 "بينما كنت عائدا من العمل وجدت حقيبة هبا نقود "... " يا هنار أسود! البد أن صاحبها يبحث عنها "... "ال ،ليس هلا صاحب" "كيف؟!"19
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 "إهنا نقود البنك" "ال أفهم" "أحد اللصوص قام بسرقة ماكينة الصراف اآل ي جبوارالسوبرماركت ،وأنا وجدهتا هناك؛ البد أنه تركها وفر هاربا"
 "وملاذا مل تعدها؟!"إنسانة فقرية ،تعشق الفقر!
قلت:
 "إهنا نقود البنك؛ لديهم الكثري منها ،ولن يتضرر أحد" "أنا لن آكل من احلرام؛ سأعود للبيت"قامت من على الطاولة .قلت:
 "أرجوك! الطعام حىت مل يصل  ...نأكل مث نرحل" "أخربتك؛ لن أتنزه معك بنقود حرام  ...أعد النقود ألصحاهبا،وبعدها تعال الصطحايب"
صرخت فيها:
20
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 "أصطحبك إىل أين؟ للتمشية يف الشوارع حىت تتورم أقدامنا؟!لألكل من مطاعم حلوم الكالب؟! لشرب عصري القصب ،وإذا
بالغنا يف اإلنفاق نطلب آيس كرمي فراولة؟! هل هذا هو اخلروج
الذي تريدين؟!"
 "نعم  ...هو بعينه!"∆∆∆
راقبتها من النافذة الصغرية وهي تغادر الباخرة .وضع النادل الطعام على
الطاولة طبقا تلو اآلخر حىت اكتظت املائدة ،مث قال:
 "أي أوامر اخرى؟!" "نعم!" "حتت أمرك؟!"وضعت مثن العشاء على الطاولة ،مث قلت وأنا أغادر:
 "استمتع بالعشاء"∆∆∆
21
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إ ي وتعرف أنين
علي أن أحافظ على تلك النقود وأمنيها ،وحينها ستعود ي
كنت حمقا .جيب أن أفعل كاألغنياء؛ أضع نقودي يف البنك ،وأستثمر
بعضها .ورمبا أنشيء شركة ،وأفتتح هلا أفرع يف كل مكان .ولكن ماذا
يفعل األغنياء ليال؟ ماذا يفعلون حني ال يعملون؟! أول شيء سأفعله
هو تعلم القيادة لشراء سيارة جديدة ،ورمبا أشرتي بيتا! لكن أعتقد أن
النقود لن تكفي! إذن سأودعها البنك يف البداية ،وأنفق من أرباحها.
واآلن ماذا؟!
توجهت إىل مكتب سياحي كبري يف وسط البلد ،من املكاتب القليلة
اليت ال تزال مفتوحة يف مثل هذا الوقت من الليل .رحب يب املوظف،
فتشجعت وسألت:
 "هل هناك رحالت ألوروبا؟!" "بالتأكيد ،أي بلد؟!" "فرنسا ،وإيطاليا ،وسويسرا ،وأملانيا  ...كله" "هناك رحلة على منت سفينة جتوب مدن أوروبا الساحلية!" "حتفة ،هذا ما أريد!"22

مليونير لفترة محدودة

أعطاين ورقة مطوية ،تشبه جمالت الدعاية اليت يطبعها السوبرماركت كل
أسبوع ،لكنها ال تعرض صورا ألكياس نسكافية (ثالثة يف واحد).
تفحصتها بعناية .كانت رحلة مثرية حبق؛ تزور كل مدن أوروبا خالل
شهر ،ولكن أين (ليڤربول)؟! سألت املوظف:
 "هل ستمر الرحلة على حممد صالح؟!" "ماذا؟!" "هل سنذهب إىل ليڤربول؟!" "لألسف مدينة ليڤربول ال تطل على البحر املتوسط" "ال بأس!"إ ي عندما أفتتح فرعا لشركيت يف بريطانيا؛ سأجعله ميثل يف
رمبا سيأيت هو ي
إعالن الشركة .سألت املوظف عن سعر الرحلة  ...مبلغ كبري حقا،
لكن األمر يستحق ،فأنا لن أفعل كما فعل جدي – رمحه اهلل؛ كان
دائما يقول" :حافظ على النقود ،فهي تذهب وال تعود" ،ويف النهاية
ذهبت نقوده لورثته ،وبددوها .أنا سأمتع نفسي بالنقود .قلت:
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 " النقود يف جييب اآلن ال تكفي  ...هل ميكن أن حتجز  ي اآلن،وأدفع الباقي غدا؟!"
ابتسم ،وقال:
 "ال مشكلة! اترك رقم بطاقتك االئتمانية ،وجواز السفر ،وحننسنتوىل كل شيء"
 "لكن ليس معي جواز سفر" "تعين ليس معك اآلن؟!" "ال؛ ال أملك جواز سفر "... "وكيف ستسافر؟ جيب أن تستخرج جواز سفر" "سيستغرق هذا وقتا!" "ال مشكلة ،الرحلة ستنطلق بداية الشهر القادم"∆∆∆
الساعة اخلامسة صباحا .يف األيام العادية ،كنت سأكون مستلقيا يف
الفراش أمتىن أال يرن املنبه معلنا وقت الذهاب للعمل .أما اآلن ،فال
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أشعر بالنعاس مطلقا .ترى ماذا سيقولون يف العمل عندما يفاجؤوا
بغيايب؟!
ما هذا الغباء! علي أن أذهب للعمل ،حىت ال أثري الشكوك حو ي،
خاصة أن املاكينة قريبة من السوبرماركت .علي أن أحتمل حىت هناية
الشهر ،ورمبا أفتعل بعض املشكالت حىت أطرد .ال يزال أمامي أربع
ساعات حىت يبدأ دوامي ،ورمبا أجعلها مخس إذا تأخرت ساعة .ماذا
أفعل يف مخس ساعات؟! سينما؟ ال؛ شاهدت كل األفالم اجلديدة على
اهلاتف .كباريه؟! رمبا ،لكن أعتقد أهنم انتهوا اآلن ،فقد أصبح الصباح.
ماذا عن إحضار شيء ألمي؟ ماذا حتب؟ ال أعرف ،مل ختربين يوما! إذن
ماذا أفعل بالنقود؟! الكباريهات أغلقت ،ومعارض السيارات مل تفتح
بعد ،وال توجد مباريات اليوم ألشرتي تذاكر هلا .وجدهتا! سأشرتي
شاشة كبرية ،رمبا مخسني بوصة!
∆∆∆
عدت إىل املنزل خا ي الوفاض؛ حمل بيع األجهزة الكهربية مل يفتح أبوابه
بعد .دخلت غرفيت البائسة  ...خالل أقل من شهر سأودع هذا البيت
25
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متاما .ألقيت نظرة على كومة النقود داخل الدوالب ،وألقيت بنفسي بني
أحضاهنا .مال يب الدوالب حىت ارتطم باحلائط .ملمت النقود وعبئتها يف
كيس بالستيكي أسود اللون ،من احلجم الكبري ،وعقدته جيدا ،مث
خرجت من احلجرة .جلست أشاهد التلفاز القدمي ،وأنا أقاوم النعاس.
أشعر مبلل شديد .الليلة سأشرتي الشاشة الكبرية ،وأحضر مهندسا
لريكبها  ي  ...أو رمبا فريق هندسي.
∆∆∆
وصلت العمل قبل موعدي بنصف ساعة ،وأصابعي تقبض على كيس
النقود .أودعته الرف العلوي ،وتأكدت أنه مرتاح يف مكانه ،وأغلقت
باب اخلزانة ،مث ارتديت مالبسي ،وشرعت يف العمل .غفوت حوا ي
عشر مرات خالل ثالث ساعات فقط .حاولت االستئذان يف الساعة
الواحدة ظهرا ،كي أذهب للبنك وأفتح حسابا بامسي ،لكن رفض
املشرف ألن عبوات (السوسيس) اجملمدة وصلت اليوم ،وجيب نقلها
للثالجات سريعا قبل أن تعطب .رمبا أمتكن من الذهاب للبنك غدا ...
هذا إذا مل تصل عبوات (الربغر) .يف متام الثالثة عصرا ظهر مدير عام
26
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الفرع يف املخزن ،فأيقنت أن هناك مشكلة ،ألنه مل يفعلها إال مرة
واحدة منذ أصبح مديرا .قال:
 "اتركوا كل شيء ،واتبعوين!"فعلنا كما طلب؛ تبعناه للخارج .وأمام باب املخزن كان هناك ضابط،
ورجل يرتدي قميصا عليه شعار البنك  ...نعم ،نفس البنك الذي
أحتفظ بنقوده .كان معهما شخص آخر  ...يف التاسعة من عمره!
إ ي فور أن رآين ،وقال موجها كالمه لرفيقيه:
أشار الصغري ي
 "هذا هو!"تسمرت يف مكاين .طلب املدير من البقية االنصراف ،لكنهم اكتفوا
بالرتاجع خطوتني ،والوقوف قريبا ملتابعة ما جيري .تقدم مين الضابط،
وقال:
 "ما امسك؟!" "علي حسني" "هل تعرف هذا الولد الصغري؟!"27
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مل أتكلم ،لكن هززت رأسي باإلجياب .قال:
 "هل وجدمتا باألمس حقيبة جلدية هبا نقود؟!" "ماذا؟!"كرر السؤال ،لكنين كنت أنظر إىل الولد الصغري ،الذي هز رأسه
مشجعا .قلت وأنا أزدرد لعايب:
 "نعم" "وملاذا مل تسلمها؟!"يعتقد أنين وجدت النقود فقط ،ولست أنا من أخذها من املاكينة؟! هل
هذا ما أخربهم به الصغري؟ لكن ملاذا مل أسلمها؟ فكر بسرعة؛ ملاذا
احتفظت هبا؟! قلت:
 "ألن البنك كان مغلقا!" "مىت وجدمتا احلقيبة حتديدا ،وأين؟!" "يف  ...بعد  ...عند  ...جبوار املاكينة متاما؛ يف هناية الشارع!" "مىت وجدمتاها؟!"28
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 "ال أعرف حتديدا ،لكنه كان بعد اخلامسة مساء"تدخل املدير قائال:
 "هذا صحيح؛ موظفوا املخزن الصباحيون ينصرفون يف اخلامسة"تفحصين الضابط بشك ،مث قال:
 "وملاذا مل تسلمها لقسم الشرطة؟!"ملاذا؟! ال أعرف .اختلق أي شيء؛ فكر يف أي كذبة.
مسعت أحد املوظفني من خلفي يقول" :طماع"؛ قاهلا مهسا ،لكنها
كانت كافية .قلت بثقة:
 "كنت أريد احلصول على مكافأة من البنك"تقدم موظف البنك ،وقال:
 "لكن البنك مل يعلن عن مكافأة" "حقا؟! مل أكن أعرف؛ اعتقدت أن من جيد شيئا فله نسبة "...رمقين الضابط ،وال زالت نظرة الشك تعلو وجهه ،مث قال:
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 "وملاذا مل تسلمها للبنك اليوم؟ ملاذا انتظرت حىت يغلق أبوابهثانية؟!"
لقد انتهى أمري! ملاذا مل أذهب اليوم؟ أتى صوت مشرف املخازن من
خلفي:
 "لقد طلب اليوم إذنا باخلروج ،لكنين مل أمسح له "...قلت بثقة:
 "نعم ،هذا بالضبط ما حدث"متلمل الضابط ،مث قال:
 "وأين هي النقود؟! بالتأكيد أحضرهتا معك "...حدجين حباجب مرفوع يف انتظار إجابيت ،فقلت فرحا:
 "هي معي بالداخل؛ يف خزانيت"∆∆∆
أخرجت كيس النقود من اخلزانة وقدمته للضابط .اختطفه موظف
ضه بسرعة .بدأ بعد النقود .عدها مرتني ،مث قال:
البنك ،مث ف ي
30
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 "املبلغ ناقص!"مصيبة! ماذا أفعل اآلن؟! تقدم الولد الصغري ،وقال:
 "هذا كل ما وجدنا؛ مل نأخذ شيئا"قال الضابط:
 "وأين هي احلقيبة اجللدية؟!"قلت:
 "احرتقت!"ويف نفس اللحظة قال الصغري:
 "متزقت!"نقل الضابط نظره بيننا مستنكرا ،فاستدركت قائال:
 "وقعت يف النار ،فاحرتقت ومتزقت ،لكننا متكنيا من إنقاذ النقود،وختلصنا منها!"
 "أين؟!"31
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 "يف النار!" " ماذا؟!" "كان أحدهم حيرق كومة من األوراق والنفايات ،أنت تعرف ،كمايفعلون دائما ،رغم أنه خمالف للقانون وأنا أرفضه طبعا "...
 "اجنز!" " ...عندما وجدنا احلقيبة كانت حمرتقة متاما  ...من اخلارج،فأخرجنا منها النقود  ...وتركناها حترتق"
قال موظف البنك مؤكدا:
 "يبدو أن السارق سرق النقود وتركها لتحرتق ،لقد رأيت هذا منقبل ،أعتقد أهنا تسمى سرقة بدافع الكراهية؛ البد أنه ال يرغب
بالنقود لكنه ناقم على البنك لسبب ما ،ولوال هذين البطلني
الحرتق املبلغ كله ،وليس ألفا وثالمثئة "...
صرخت بدهشة:
 "كم؟! فقط ألف وثالمثئة جنيه؟!"32
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قال الضابط وعلى وجهه ابتسامة خبيثة:
 "ما األمر؟ هل تعرف أين النقود الناقصة؟"قلت بسرعة:
 "ال ،لكن من اجليد أننا أنقذنا الباقي"شكرنا املوظف بشدة ،مث وضع النقود يف حقيبة خاصة بالبنك،
وانصرف .عاد عاملوا املخزن إىل عملهم .اقرتب مين الضابط قبل أن
خيرج ،ومهس يف أذين قائال:
 "لوال أن املهندس الذي صمم نظام البنك أكد أن السارق البدأن يكون خمرتق حواسيب حمرتف ،لشككت فيك  ...لكن
مظهرك يوحي أنك ال تعرف حىت كيف تستخدم هاتفك اخلاص"
هززت رأسي مؤكدا ،وقلت:
 "نعم ،أنا جمرد عامل خمازن مسكني!"∆∆∆
بعد أن رحل اجلميع اقرتبت من الولد الصغري ،وسألته بضيق:
33
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 "ما امسك؟!" "علي" "وأنا أيضا امسي علي!" "نعم ،لقد مسعت "... "هل ستخربين ما الذي حدث؟" "البارحة ندمت ألين أخذت العشرة جنيهات ،ألهنا ليست منحقي ،فرجعت كي أعيدها مع باقي النقود ،فرأيتك تركض وأنت
حتمل كيسا بالستيكيا ،فأدركت أنك أخذت النقود ،ومل تعدها
كما أخربتين "...
 " فقررت اإلبالغ عين؟!" " ...يف تلك الليلة أذاعوا خرب سرقة املاكينة على التلفاز ،فأخربتأيب أنين وجدت املال ،بالطبع مل أخربه أنين أنا من تسبب خبروجه
من املاكينة بنفسي  ...وهكذا اتصلنا بالشرطة يف اليوم التا ي،
وأخربهتم أننا وجدنا املال معا ،وأنك تعمل هنا "...
 "وكيف عرفت؟!"34
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 "الكاب الذي كنت ترتديه كان مكتوبا عليه اسم السوبرماركت ...أمل أخربك أين أجيد القراءة؟!"
 "بلى  ...أخربتين" "أعرف أنك غاضب  ...كنت أمتىن أال تكون قد أنفقت النقود،أو فعلت هبا شيئا خاطئا ،لقد كذبت من أجلك "...
 "ومن أجل نفسك أيضا!" "حسنا  ...أتعرف! رغم أنين أعدت العشرة جنيهات ،ومل أشرتيالشوكوالتة بالبندق ،إال أنين أشعر بالسعادة ،ألست سعيدا
أيضا؟!"
 "ال ،لست سعيدا؛ كنت أريد أن أشرتي أشياء كثرية بالنقود" "مثل ماذا؟!"شرد ذهين لوهلة ،مث قلت:
" -ال أعرف  ...لكنها أشياء كانت ستجعلين سعيدا"
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 "هل تذكر البارحة؟ كنت أريد شراء شوكوالتة بالبندق ،لكنين بدالمن ذلك اشرتيت شوكوالتة عادية ،مث أدركت شيئا هاما وأنا
آكلها  ...أتعرف ما هو؟"
مل أجبه ،فواصل:
 "أدركت أن الشوكوالتة بالبندق هي نفسها الشوكوالتة العادية ...فقط عليها بندق"
 "حسنا ،حسنا! اذهب أنت وبندقك من هنا  ...أنا الزلتغاضبا!"
يف احلقيقة مل أكن غاضبا؛ أشعر بالقليل من السعادة  ...ال أعرف
ملاذا.
∆∆∆
يف موعد االنصراف نفخت يف شاشة ماسح البصمة ،ووضعت اصبعي
عليها .مل تعمل .مر املشرف من خلفي ،وقال:
" -بلل اصبعك؛ هكذا ستعمل أسرع"
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ظهرت الرسالة على الشاشة "علي حسني  ...اخلامسة مساء ...
انصراف"
طلبت رقم (آية) ،واتصلت هبا .جاء صوهتا من الطرف اآلخر متكدرا:
 "ماذا تريد؟!" "هل ترغبني باخلروج الليلة؟!" "ختلص من النقود أوال "... "اطمئين ،لقد ختلصت هي مين" "حقا! إذن تعاىل الصطحايب يف التاسعة" "أين سنذهب؟!" "ما رأيك بالذهاب إىل مركب ست احلسن؟!" "ملاذا حتبني هذا املركب؟" "إنه املكان حيث التقينا أول مرة!" "ال مشكلة ،ورمبا ميكننا شراء "... "ماذا؟!" "شوكوالتة بالبندق!"37

للمزيد

صفحة ع .ع .محمد

