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 احلبيبرق

 قد   الساعة   تكن   ومل جدى،    بشكل عملى    أبدأ   أن   قبل ....   
. توقع   غري على  يستدعيىن    املدير ىل    أرسل ،  التاسعة   جاوزت 
وأحواىل ،  زمن   منذ   احلمراء   التأشريات   من   خلت   قد ملفاتى  
 عالقة   وبينه  بيىن   ليس . إدارى   تغيري   عليها   يبدو   ال   الظاهرة 
ىف   لست .  بالسرت   أدعو   وأنا   إليه   ذهبت   ؟ .. هناك   فماذا ،  خاصة 
 املليئة   األلغام   حقول توردىن  الىت    بالتساؤالت ىل    تسمح   حالة 
 املشروخ   آاإلناء   األيام   هذه   أعيش   أنا .  آخر   هلا   ليس   حبسابات 
 فيتهشم   حلظة أى  ىف    اخلارج إىل    الشرخ   ميتد   أن   أخاف  . الداخل   من 
 أو ،  جارحة   تلميحة   أو ،  ساخن   سائل   من   جرعة .  متاما   اإلناء 
 وأن   فورا   أنتكس جيعلىن    أن   آفيل   ذلك   من أى    باألتوبيس   احتكاك 
  .  املأل على    أفضح 

  .. يسرت   ربك   شخصيا؟   املدير  مىن   يريد   ماذا

 مل   وهو ،  األحداث   أسبق   أن   أحاول   ومل   مرتددا   عليه   دخلت
حىت   احلجرة   منتصف ىف  واستقبلىن    مكتبة على    من   قام   فقد ميهلىن،  
.. آالعادة   صارما   وجهه   آان ،  املفاجأة   هول   من على  يغشى    آاد 
 بد   ال .  أحسب   آنت   مما   مرة   مائة   أطيب   إنسانا ىل    بدا   أنه   الإ 
 األصلية   الناس   قلوب   مثل   قلب   الصارم   الوجه   هذا   وراء   أن 
على   للجلوس دعاىن    ّملا   اآتملت ،  مديرين   يصبحوا   أن   قبل 
 من   هائلة   بسرعة   خيفق  قلىب   أخذ  -جبوارى    وجلس   األريكة 
مىن   يريد   ماذا ،  الظنون شىت  خباطرى    دارت .  معا   واحلذر   املفاجأة 
على   صنعت   ماذا يكفيىن،    ما ىب    أنا .  املختلف؟   اليوم   هذا ىف  
  . ؟ ...... التحديد   وجه على    أصنع   مل   التحديد؟ وماذا   وجه 

  . مؤمن   رجل   أنت   السالم   عبد   أستاذ  -  

 هل رأسى،  ىف    الدائر   احلوار   بلغه   أين   من ..  اسود   ار   يا
 نتيجة   هذه ،  غريه   ليس نصحى    األستاذ   هو .!  السر؟   أحدهم أفَشى  
 أسعد   لعله   أو ،  هدايته   أو   لعالجه   للهواة   نفسه   يسلم   من 
 أمل .  للدير   بدعوته   باالستخفاف   حلقته الىت    اإلهانة   يرد فندى ا 
 علم   قد   املدير   سيادة   أن   البد ،  امللحدين   حرب   من   البد ىل    يقل 
    سيادة   ماله ،  التفتيش   حمكمة   أمام   أمثل   أنذا   وها ىب،    ما 
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 سليمة ملفاتى   . آافرا؟   أو   مؤمنا   آنت   إن وماىل    املدير
 األيام ىف    منتظم حضورى  .  مسلم أىن    فيها   مثبت تعييىن    وأوراق 
فهى   هذه "  اإلميان"  حكاية   أما ،  له عندى    ما   آل   هذا ،  األخرية 
 دائم   فأنا   فيها   أقصر   مل   احلكاية   هذه وحىت  ،  اخلاصة شئوىن    من 
 عند   قابلتها الىت    صفية   الست حىت  ،  مكان   آل ىف   " عنه "  البحث 
حىت   السؤال   قدر على    معه أمتادى    سوف .  بذلك   تشهد افندى    غريب 
  . بسالم   املسألة   هذه   متر 

  . البيه   سعادة   يا ...  هللا   احلمد  - 

  .بنفسى   أواجهك   أن   قررت   لذلك ،  فيك   أعلمه   ما   هذا  - 

 أن   حيتاج   خطريا   قرارا   أصدر   أنه   بد  ال .  بنفسه؟ يواجهىن 
 يلقيه   أن   قبل إمياىن  على    يطمئن   وأن   الدرجة   هذه إىل    يتنازل 
 األستاذ   هتديد   تذآرت ،  شك   بال مبستقبلى    يتعلق   شئ . وجهى ىف  
زوجىت حلى    وبعت   آالمه   أطعت ليتىن    يا ،  عليه   حتايلت الذى  نصحى  
إحدى ىف  السكىن  إىل    انتهيت   لو حىت    صاحبه   عند   بانتظام   ألعاجل 
 من نفسى    رمحت   آنت   رمبا .  مثله   امللوك وادى  ىف    املصرية   املدافن 
، البك   سعادة   اي وخلصىن    بنفسك واجهىن  . جيرى الذى    هذا   آل 
  . اإلميان   دليل   هذا   أليس .  اهللا على    والرزق   هاهتا 

  . البيه   سعادة   يا   أمرك  -  

 مل   املسألة   أن   يبدو .  أرجتف   آدت حىت  آتفى  على    يده   وضع   
 طوعيت   أن   اآلخر   هو   فأراد مرضى    بلغه   رمبا ،  الفصل إىل    تصل 
 مدير   بدرجة   معاجل يلزمىن  حىت  حالىت    تطورت   رمبا   أو بعالجى،  
افندى   أسعد   أو نصحى    األستاذ   له   قال   ماذا أدراىن    من .  عام 
 . معا؟   بإمياما   آفرت   أن   بعد 

  :  هدوء ىف    قال  

، أنت   تعيش   الدتكو ،  حياتك ىف    البقية ،  عليك   أطيل   لن  - 
 شد ...  آسف   أنا ،  املكاملة   انقطعت   مث ،  ألبلغك   اآلن   تليفون جاءىن  
  . هللا   البقاء ،  حيلك 

 صادق أسى  ىف  يدى  على    يشد   وهو   شهامة ىف    واقفا   وقام   قاهلا
 لتفاعلا   عن داخلى  ىف    أحبث   أن   حاولت . سيبكى   حسبته حىت  
مشاعرى   آأن .  شئ يسعفىن    فلم   األحوال   هذه   مثل ىف  التلقائى  
ينبغى   ما   أتذآر   أن حىت    حاولت . مجاعى   بشكل   اختفت   قد   آلها 
 الناس   أمام   أظهر حىت    الظروف   هذه   مثل ىف    به   ألرد   يقال   أن 
 أستطع   مل   خمتلفة   مواقف بعقلى    طافت .  شيئا   أتذآر   فلم   طبيعيا 
 .  صراخ؟ .  املناسب   منها أنتقى    أن 

 ماذا ،  ذلك   من   شئ على    أقدر   ال .  لطم؟ .  إغماء؟ .  ؟ . بكاء؟
 شدة   إن   يقال .  تأثر   أو   تغيري أى  علّى    يبدو   أن   البد .  يقولون؟ 
 البالدة ىف  أمتادى  :  احلل   هو   هذا .  اخلطب   هلول   وعالدم   جتفف   احلزن 
  . السرت على    هللا   واحلمد ،  املفضل   التفاعل   هو   القائم ذهوىل    وليكن 

 األرض إىل    نظرت ،  السالم   أآملت يدى،  ىف    املدير   ليد   انتبهت
  يده   فوضع   وعاد ىب    أمسك  ، باالنصراف   ومهمت   آلمات   ببضعة   ومتتمت 
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 ألفاظ   جمموعة   أا   قدرت .  يقول   ما   أمسع   أعد   ومل آتفى  على 
 يده   يضع   وهو   انتهت   لكنها ،  للتشجيع   أو   املواساة   عن   للتعبري 
 باملصاريف   تتعلق   نقودا على    ويعرض   حافظته   وخيرج   جيبه ىف  
 وخرجت   بشدة   اعتذرت .  القبيل   هذا   من   وأشياء "  اخلرجة " و 
 أن   ميكن   املنصب   هذا   أن   أتصور   أآن   مل .  فعال قلىب    من   شاآرا 
  . الرقة   هذه   آل   حيمل   من   يشغله 

، متاما   فارغا عقلى    ومازال أوراقى    أمجع مكتىب  إىل    مضيت
 صامتا رآىن    ملا   املقابلة   نتيجة   عن ألىن يس نصحى    األستاذ جاءىن  
 وفجأة ،  بنفور   وجهه إىل    نظرت .  الدرج ىف    وأضعها أوراقى    أمجع 
 آل   يريد   معا   استيقظا   قد) االثنني(عقلّى ) آال (  أن   أحسست 
، املفاجأة   هول   من   رعبت .  زمان   أيام   مثل   عليه   جييب   أن   منهما 
 زيارهتا   من   عدت   منذ   حزين   ذهول ىف  أمضى    هل .  وقته؟   هذا   هل 
  . جديد؟   من   هكذا   انقسمت   حبق   احلزن   وقت   جاء   إذا   مث ،  اآلن حىت  

ىف   وينطلق   الناس   يرسم   أن   حياول   الساخر عقلى    انطلق
 الراحة ىف    أطمع   حني   احلزن   يظهر ،  قلوببامل حياتى  ..  سبابه؟ 
 احلصانان .  اآلن؟   فاعل   أنا   ماذا .  أحزن   أن ينبغى    حني وخيتفى  
 سيعامل   منهما   ذا   من . افندى نصحى  على    للرد   يتسابقان 
. هكذا؟   وأنا   املأمت   ليلة   ستمر   وآيف .  البلدة؟ ىف    الناس 
آوآىب   ورآبت ،  شئ   آل   عن   انفصلت   قد نفسى    أجد   حني   أفعل   وماذا 
 الكرة على  اآلدمى    النمل   حرآة   أرقب مبنظارى    وأمسكت ،  اخلاص 
  . األرضية؟ 

  : يكرر نصحى    صوت إىل    انتبهت

  . السالم؟   عبد   أستاذ   يا   خري  - 

 زمان   مثل   نيموجت على    أرد   بدأت

  . أنت   تعيش والدتى   -  

  ") لك العقىب  :"باىل   عقل   قال ( 

نسى   أنه   يبدو   إذ ،  يعرف   ما   قدر على  سطحى    تأثر ىف    قال
 وممارسته العصرى،    ملدفنه   مالزمته   آثرة   من احلقيقى    التأثر 
  . التحليل النفسى   هواية 

  . حياتك  ىف   البقية

  . الباقية   حياتك  - 

  ")  لك الباقى    خل ..  فكة معى    ليس :" باىل   عقل   قال ( 

  . بشجاعة "  اهللا   قضاء "  يقابل   من   خري   أنت  - 

  .أبقى   ما   وله ،  أخذ   ما   هللا ،  قضائه على    هللا   احلمد ..  شكرا  - 

 أن   تظن   أن   إياك ..  الطني   مثل   اقعتكو : "باىل   له عقل   قال ( 
  "). العالج   ضمن   من   هذا 

 * * *  
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 وأنا خباطرى    يأخذون وأسى    محاس ىف    املوظفني   بقية على    أقبل
 عرض .  املعهودة   الردود   عليهم   وأرد   بعيد   من   وجوههم ىف    أتفرس 
عائلىت   تفاصيل   أحدهم   وأخذ ،  املالية   خدماته   واحد   من   أآثر 
 جوفاء   بطريقة   أرد   آنت . النعى   بكتابة   يقومون حىت  وأقربائى  
 بشدة   عارضت .  تلكؤ   دون   الالزمة   املعلومات   آل   أخذوا   أم   غري 
 من خوىف    خمفيا ،  األعذار   خمتلف   مبديا   أحدهم يصحبىن    أن 
 فيما   تفاصيل   من   نقص   ما   بإبالغهم   ووعدهتم   هتمشكر .  الفضيحة 
  . بعد 

 عودة   من   الرعب   حاالت   اشد ىف    وأنا   املنزل إىل  تاآسى    أخذت
 أنضم   أن إىل    فيه   أآون   ما   أحوج   أنا   وقت ىف    الداخلية   اللعبة 
.تنتهى ومىت    اللعبة   هذه   تبدأ مىت    أعرف   ال   أنا . بعضى إىل  
 ترتاقص   أنشق   وحني ،  مناسبة   بال   وألتحم ..  متهيد   بال   أنشق 
. حدود   بال   اهلم يرآبىن    ألتحم   وحني معىن،    بال أمامى    الدنيا 
، حمفوظ   عم   فيها ىب    أحس الىت    الرائعة   اللحظات   تلك   باستثناء 
أى   من   أآثر   اآلن   للحزن   أحتاج لعلى  .  احلالني   بني   ضائع   فأنا 
 ماذا . بيدى   ليس   األمر .  احلال مقتضى  إىل    أقرب   فهو مضى،    وقت 
 مبكواة   ولو داخلى    أحلم   أن   أريد .  املسخرة؟   هبذه   اآلن   أنا   أفعل 
  . األبد إىل    حبذا   ويا ،  األقل على    اآلن   األآسجني 

 مشيتها   اسرتجعت .  وأفضاهلا   وحناا   عطفها   أتذآر   أن   حاولت
 صامت   عتاب   بعد ىب    وسعدت ،  إليها   ذهبت   أن   ويوم   وجلستها 
 ولكن ،  واحلزن األسى    من   لذرة   جملبة   ذلك   أجعل   أن   حاولت .  حنون 
  . قاع   بال   مظلم   جب   داخل مىن    تغوص   آانت   لهاآ   املشاعر 

 وأعدت   أسود   رداء   ارتدت   قد زوجىت    فوجدت   املنزل إىل    وصلت
. الوقت   نفس ىف    أبلغوها   أم   البد .  إبطاء   بال   للسفر   العدة 
. هناك إىل  ستصحبىن    أا   تذآرت   حني   الطمأنينة   من   درجة داخلتىن  
 الوحدة   ضغط   حتت يفضحىن    شاذ   لتصرف   أضطر   ال   بذلك   رمبا 
  ...  أرآب   أن   إال   يبق   ومل   خاصة   عربة   استأجرت .  واإلرهاق 

  :  هلا   قلت

  . حياتك ىف    البقية  - 

  . الدنيا ىف    حسك  - 

 مثل ،  حمسوب   رد   وهلا   حمسوبة   ةحرآ   آل ،  اللعبة   هذه   حلوة
 مبوت   الشطرنج ىف  ينتهى    الدور   أن   إال ،  الشطرنج   افتتاحيات 
 هذه   آل   ما ،  امللكة   مبوت   يبدأ   الدور   هذا   لكن ،  امللك 
  . واعدة   حرآة أدىن    بال   املبتورة   االفتتاحيات 

  : السائق   قال

  . الدنيا   حال   هذه  - 

  . هللا   الدوام .... - 

 اخلدعة   السائق   عرف   لو ،  نابليون   افتتاحية   مثل ....  
  آل   أنا   حافظ .  القادمة   النقلة ىف    الطابية   أبيـّـت   فسوف 
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 قبل ،  املوت   لعبة   حافظ   وهو   الطفل   يولد .  تعلم   دون ،  اللعب
 ما   سرعان   وهو ،  النهاية   آداب   نوهيلق   الرضاعة   يتعلم   أن 
  !! والقتل   السخرية   إال تبقى    فال ،  الضحك   عن   يكف 

 الفلسفة   وقت   هذا   هل   بالذمة ):  باىل   لعقل (  له   قلت   
  . اجلديدة؟   النظريات   واخرتاع 

إىل   تاجحت   مناسبة   أدق ىف  وشذوذى  ووحدتى  غربىت    أواجه   
 خشية   السيارة   مرآة ىف  وجهى  إىل    نظرت ،  اللبق   واحلديث   اجملاملة 
 تصورت   حني باىل    عقل أى    أن   حاولت ،  بداخله   ما   عليه   يظهر   أن 
يغىن   انطلق   ولكنه ،  مهسه   يسمع   أن   ميكن   السيارة ىف    أحدا   أن 
  : متحديا 

  ". يوم وواعدىن    احلبيب   رق "  

 ". عين   غايب   مدة   له   وآان "  

 وصلت   هل .  معا   واحتجاجا   خوفا   السيارة   من   أقفز   آدت
 ال الىت    احلشاشة   املسخرة تكفى    أال .  الغناء؟   حد إىل    األمور 
 آدت حىت    منه   نخجال   وأنا   الطرق بشىت    أحايله   جعلت .  تتوقف؟ 
 العناد ىف  يتمادى    أن   خفت ولكىن  ،  بالذنب شعورى    فرط   من   أذوب 
إىل   نظرت .  صامتا   الغناء   مبواصلة   له   فسمحت   عمدا يفضحىن  حىت  
  . اهللا   محدت .  هو   آما   فوجدته زوجىت    وجه 

  . بسالم   سبةاملنا   هذه   متر   أن مهى    آل   أصبح

 التعاون   أروع   ما ،  معدا   شئ   آل   وجدت   البلدة   وصلنا   حني
 قبل   شئ   آل   أعدت   قد   آانت   بأا أخربوىن  .  الناس   هؤالء   بني 
. املغسلة   صبيات   بقشيش ،  اجلنازة   مصاريف ،  الكفن :  وفاهتا 
 النظرات إّىل    اجتهت .  ربه   عبد   أختها   ابن   من   أماناهتا   تسلمت 
 آاللوح   وسطهم   أنا   واقف .  حمددا   شيئا   أعمل   أن ينبغى    وآأنه 
 عليها ألقى    أن   أريد   آنت   إن   ربه   عبد ىل    مهس .  حراك   دون 
، راءاتاإلج   إلمتام قدومى    ينتظرون   اجلميع   حيث   األخرية   النظرة 
 من   فهمت . حتميًا فرضًا    هذا   يكون   أال أمتىن    وأنا   الرعب ملكىن  
 بد   ال   أنه   أساس على    اللحظة   هذه   انتظر   قد   الكل   أن   وجوههم 
أخىت .  املوجود   الوحيد   االبن وأىن    خاصة رغبىت،  هى    هذه   تكون   أن 
 وقد   ليبيا ىف  وأخى    املساء   قبل   حتضر   ولن   الصعيد ىف    زوجها   مع 
 األقل على   -  توقعوه   ما   أفعل   أن   من   مفر   ال .  أصال   حيضر   ال 
. تعثــرت حىت    أرتعد   أآاد   وأنا   دخلت  -إخوتى    عن   بالنيابة 
 زيادة   باستثناء   زيارة   آخر   عن   يتغري   مل   فوجدته   وجهها   آشفوا 
ىف   انفجرت . ىل   تبتسم   أا   فجأة إىل    خيل .  الشحوب ىف    طفيفة 
 تأخرت   ملا   اجلوع   قرصه   طفل   آصياح   بكاء ،  حزن   بغري   البكاء 
 أقبـلها   اندفعت حىت  ىب    متسك األيدى    أن   أحسست   إن   وما ،  الرضعة 
 أآن   مل .  وتبللها وجهى    تغمر   والدموع   ويديها   وجهها ىف  
 أنا،    أآن   ومل ،  الطفل   ذلك   يكن   مل . يبكى الذى    مـن   متأآدا 

 قبل   ذهبت   بأا   باالحتجاج   شعور   الوقت   نفس ىف  يغمرىن    آان   
 . جتئ   أن 
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  .  أفهم   مل  

 الصيحات   أميز   وبدأت . أبعدوىن حىت  علّى  األيدى    تكاثرت
 :حوىل 

 "  واستغفر   ربك   أذآر " " أآرب   اهللا " " اهللا   وحد" 

  . الدار   صحن ىف    النسوة "  صوات "وتعاىل  

 * * *  

.دموعى   بعضهم   مسح .  فيه وضعوىن  الذى  الكرسى  على    اسرتخيت
، أبدا   هكذا   قبـّـلتها أىن    أذآر   ال ،  حياهتا ىف  ىل    حيدث   مل   شئ   هذا 
  .عقلى ىف    ترتدد   األغنية   بقية   عادت   فجأة 

  

  ".  اقابله   ورحت حبيىب    ميعاد   قرب   وملا "  

  ".  منه   بالقـرب نصيىب  على  فؤادى    هنيت "  

 برفق منعوىن  ،  أحد يسمعىن    أن   خشية   آامللدوغ   أقوم   آدت
علّى   فتجمع ،  ثانية   مرة   ناحيتها   أذهب   أن   حاولت .  حازم 
 . وتقدير   بشفقة إىل    ينظرون   أشداء   رجال   أربعة 

....... .. 

......... 

 انتهت القصة القصرية

هذه القصة القصرية هى الصفحات األوىل من الفصل الثامن
،"شى على الصراطامل"من ثالثيىت ) الواقعة(من اجلزء األول 

دار مرييت(  والذى صدرت الطبعة الثانية منه هذا األسبوع
2008  ( 
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