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 مدرسة العراة:اجلزء األول من الفصل األول من

 )اجلزء الثاىن من ثالثية املشى على الصراط(

  

 فردوس الطبالوى

بيىت، مهى  ىب،   أوىل عياىل  ماىب،  يكفيىن    !!!!!أنا ماىل 
 بإصالح حىت  ،  به   أهتم أىن    يكفيه   أال حجرتى،    ستائر مطبخى،  
  . ذلك؟   بعد مىن    يريد   ماذا ،  جواربه 

 لكنه ،  انتحاره   فضيحة وعلى  ،  نفسه   العجز على  حىت    صربت
 مصيبة أى    عالج؟ال إىل    معه   أذهب   أن مىن    يريد حاىل،  ىف  اليرتآىن  
 فارغ   آالم   للعالج؟ ىب    ماذا ،  انون   هذا   عالج أى  ،  إليها   وصلنا 
، النهاية ىف  ىب    يلصقها   أن   يريد .  حرآاته   عرفت   أنا   فارغ ىف  
  . األرض على    السماء   ولو انطبقت   أذهب   لن 

: ألنانيته   إرضاء نفسى    نسيت ،  شئ   آل   عن   له   تنازلت
 وانقطعت : أهلى .  البصل   خزين   مع   بورقته   وأحتفظ ،  الليسانس 
حىت ،  ذوقه   قلة   من   هربا   عنا   وانصرفوا : أصدقائى .  هبم عالقىت  
 من   أحسن   الناس   نفوس   خالهلا   من   أعرف   آنت الىت    الفنجان   قراءة 
 ال   ذا   هو   ها   مث ،  آان   قد   آان   ما و  نسيتها ،  املخلول   طبيبه 
 حماسن   الست   هلا   ما ،  الناس   مثل   أعيش   أن   أريد . حاىل ىف  يدعىن  
 بل ،  عرفة   سعد   زوجة   اجلحش   ومتاضر ،  صباح خالىت    وابنة ،  جارتنا 
 .البواب؟   عبده   عم   زوجة   عنرت   أم   هلا   ما 

 يكف   أن   أمل على    حتملت   ما   وحتملت   العمر   هذا   طول   معه   عشت
 األيام   مبرور   يتحقق أملى    آاد .  وراءه   الطائل   فيما اجلرى    عن 
 ال الىت    املصيبة   حدثت   مث ،  سنوات   بعد   سلسا   مطيعا   أصبح   حني 
أىن   اليعتقد .  الرجل   هذا ىف    آبرية مصيبىت  .  جاءتنا   ينأ   من أدرى  
. غيبوبة ىف    أعيش   دائما حيسبىن  .  مثله   للتفكري   جهازا   أملك 
 أآثر   احلياة   أعرف   أنا .  أصرب و  االحتقار   نظرات   عينيه ىف    أقرأ 
 مما   أآثر   أفهمه ألىن    إال   الصرب   هذا   آل   عليه   صربت   ما  و ،  منه 
  .. لكن  و ..  بالسرت   اهللا   يكملها   أن أملى    آان . يفهمىن 

  . يهديك   اهللا ،  السالم يا ابن املشد   عبد   يا   هذا   بكل   أنا ماىل   = 
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مىن   أآثر   الصاحل   يعرف   هو و ،  مهنته   وهذه ،  رأيه   هو   هذا  - 
  . منك و

 اهللا   السالم   عبد   يا ماىل    أنا   وأنا؟   رأى؟   لك   ليسأ   أنت؟ و=  
  .حاىل ىف  دعىن  ،  سرت ىف    نعيش   دعنا   أسرار   البيوت ،  خيليك 

 الطريق   هذا إىل    اضطررت ،  تعلمني   آما   خمتارا   أذهب   مل   أنا  - 
  . والضياع   العجز   إال   ملرا   من   أمّر   ليس ،  احلادث   من جناتى    عقب 

 إليك   خيل ،  نفسك ىف    عملتها الذى    أنت ؟ " احلادث "  تقول =  
 واعتربت   اإلشاعة   صدقت ،  خربت   مصر   وأن انتهى    العامل   أن 
 اهللا   سرت   ولوال   عملتها .  بعدها   نصر   ال الىت    اهلزمية   بداية   الثغرة 
 من   السالم   عبد   يا   هترب   أنت .  اآلن   بيننا   آنت   ما   احلالل   دوأوال 
  . بطال على    عمال   احلياة 

  . باق الشقى    عمر  - 

  . خبري   مصر   هذه و=  

ا إذ ،  حنن   فعلناه   إذا ..  خبري   تكون   أن   ميكن ...  متاما   ليس  - 
  . خبري   حنن   آنا 

  . األوهام   وراء   جريا آفى  و..  عبدالسالم   يا   خبري   حنن =  

  . فردوس   يا   خبري   لست  - 

 .خبري؟   تكون   أن   مينعك ما الذى   و= 

 - . . . . . . . 

 .مينعك؟ الذى    ما ىل    قل  = 

  . أنِت  - 

 مث   تدور و  تلف   سوف عمرى،    طول   حسابه   عملت   ما   هذا   أنا؟ =  
  .رأسى على    باللوم تأتى  

  . أنت أى    لكن ، و أنت   أنت   أقصد   ال  - 

يلتوى حىت    هناك   معك   أذهب   أن تريدىن  ..  أسود   ار   يا =  
  . باهللا   إال   القوة ...  هكذا لساىن  

 أو ،  هذا   إما :  خيار أمامى    ليس إفهمى  ،  امرأة   يا  - 
  . االنتحار   أو ،  اجلنون 

 يا   أنت   أين عيىن،    حبة   يا   إرادتك   الرجل   هذا   سلب =  
 .عبدالسالم؟ 

 أريد داخلى و   املصيبة .  خيار ىل    ليس .. إفهميىن ،  ولية   يا  - 
  . يةاحلكا هى    هذه ،  الكذب   أستطيع   أعد   مل . بيىت على    أحافظ   أن 

. جنونك إالعلى    شئ على    الحتافظ   أنت .  هباب أى  و  آذب أى  =  
 من   هنا   لست   وأنت ،  بيتنا على    ألحافظ عمرى    دفعت الىت    أنا 
  . أصله 
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  . العجز   إال أعجزىن    ما  - 

  . العواجز   أم   يا   اهللا   شاء   قل   العجز؟ =  

  . بااليار   مهدد   البيت   هذا ..  اخلطورة   ال تدرآني   أنت  - 

  . عظمة ترميىن  و  حلمة تأآلىن  ،  السنني   هذه   آل   صربت   أن   بعد هتددىن  =  

  . حضورك   طلب   الطبيب ، و أعاَلج و  مريض   أنا  - 

  . الرأس ىف    الفأس   تضع  = 

  . األوالد   أجل   من جرىب   - 

 أحيانا ،  شيئا   عنهم   التعرف   أنت ،  ألوالدبا   أنت   لك   ما =  
 الكرمي   امسه   رب ىل  ،  هتديدا آفى  ،  أمساءهم حىت    تعرف   ال   أنك   أتصور 
  . اجلوع   من   ميوت   أحد   ال ، و شهادة وعندى  

 .حبنا؟  و  - 

 !!!!!.السالم؟   عبد   يا   احلب   عن   تتكلم =  

  .معىن   بال   آانت   لو ، و تفهمينها   لغة أى    عن   أحبث  - 

 أنك   تنكر   ال .  آالعادة بعقلى    تستهني   أن   تلبث   وال .. على   تضحك =..  
  . التليفزيون ىف    لو ، و البعض   بعضهما   حيبان   اثنني   رؤية   تطيق   تعد   مل 

  . الكذب   أطيق   ال  - 

  . ذاته   اجلنون   هو   صدقا   هتسمي   ما =  

  ....  أو ..  العالج   عن   أآف   أو حتضرى    أن   إما . إمسعى  - 

 .؟ . عبدالسالم   يا هتددىن  =  

 .فردوس   يا   إلآماله   مضطر   أنا

  . شيئا   أفهم ليتىن    يا =...  

**** 

  .. زمن   آخر 

 ؟ هذا   آل و  أنا ماىل   ؟ للمساطيل   قهوة   أم   هذا   عالج

مستشفى   من   هارب أمى،    رمحة و  طبيبا   ليس   الرجل   هذا  
 غباءهم   تفوق   خيبته .  جنونا   أآثرهم   هو ،  شك أدىن    بال   ااذيب 
 ذلك   أملك   ال حسبىن    لعله ،  آلمة أية  ىل    يوجه   مل .  املستسلم 
 أزم   أن   أستطيع   أنا ،  به   يفكرون الذى    اغالدم ىف    اجلهاز 
مىن   ينال   لن .  يعرف   ماال   خترتق   نظراته ،  واحدة   بنظرة   مجيعا 
 ......... .  منهم و  منه أذآى  ألىن    شيئا 

.............. 

صدرت الطبعة الثانية مؤخرا
2008القاهرة " مرييت: "الناشر
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