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 وشتاء …صباح
 
 
 

 ةـبيض أكلت .اإلفطار طعام لتناو من -وأبى -انتهيت

 .بنـهو بنينة وقطعة من الجل وأك، وقطعة من الجبن وبنينة

 وبـالحب نـأي لأـرب سـأن يشل وقب .ناولته كوب الماء

 ذهـه لوال :لقا واحدة لليتناو يفضها أن لوقب .له فأحضرتها

 ىـف كبرى فائدة أفادتنى أنها أعلم اهللا..ضعت كنت الحبوب

 .شئل ك

 امىـأم نظرت .حاراً الجو وكان .المبكر الصباح كان

 -الطريق من اآلخرى الناحية فى لالمنز أمام الشجرة متأمالً

 قاتمة بدرجات خضراء المفتوح الباب من لتط -الترعة على

 اـأنه رتـفك .لفى الجزء األعلى ثم فاتحة فى الجزء األسف

 رـالتفكي وأمعنت .أبداً ورقها يسقط وال ،خضراء دائماً تكون

 … تاءـالش فى يسقط ورقها كان إن أتذكر أن محاوالً مـول

 .أسأله أن فقررت التذكر أستطع

 لقا ؟ كذلك أليس كافور شجرة أمامنا التى الشجرة قلت

 ؟كبرت له :لقا ثم ،توت ..ال
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 كانت ..أمامنا التى كانت ليتها لفقا .جداً كبرت نعم قلت

 .علينا ومنعت الشمس والتراب ظللت قد

 ىـف ًامتردد لأزا ام وكنت ..صمتو المهك لىع نتمأ

 اـورقه طبعاً :سألته وأخيرًا ..جهلى يفتضح أن خشية سؤاله

 .طبعاً لقا .. !الشتاء فى يقع
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 رــنظ
 
 

 

 ؟نـم لوسأ انتبه ،نظارتى ألحضر الباب فتحت عندما

 .النظارة نسيت نعم قلت ؟شيئاً نسيت له :لقا .أنا قلت

 .لفـألس ثم ،ألعلى الكهرباء زر أحرك سمعنى قد كان

 تـخرجت من الحجرة وكأنى انتبه .أغلق الباب خلفك :لقا

 ذـمن مـدائ ظالم ،الظالم فى يقظ هو ها .يتألم أنه مرة لألو

 هاـيعيش أن يمكن ال اإلنسان معاناة أن فكرت .سنوات سبع

 .سواه يدركها ال حتى لب ،غيره
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 ىـأب
 
 
 

 لكان هذا يقينه طوا .كان البد ألبى أن يموت فى غيبتى

 البشر من حوله من وكذلك ،حياته من األخيرة سنة األربعين

 أن دون فمات ،احتضاره لحظة أبيه إلى يذهب أن رفض ألنه

 أخلف أن الهاجس هذا أدركت منذ حاولت ولقد .عنه يرضى

 ىـعل تـوداوم ،الخارج فى كثيرة أسفاراً فرفضت ،النبوءة

 ـلك أو بوعـأس ـلك ،قـمطل بانتظام البلدة إلى الحضور

 ـلتتعام أن ممكنًا أصبح وحينما ،الظروف حسب ،أسبوعين

 كـذل لك ومع ،منزلنا إلى واحداً أدخلت ،التليفون مع قريتنا

 هـتركت ينـفح .ىـويقين وعلمى بإرادتى النبوءة وقعت فقد

 مـل لاـح لك على ولكنى ،هاما كان ربما(عملى إلى ألذهب

 لاوـتن عن توقف قد كان ،الوقت هذا فى )الوفاة بسبب أتمه

 وإن ،اـيقين قادم الموت أن واضحاً وكان ،الشراب أو الطعام

 أنه أبلغت وحين .سافرت لذلك .بالضبط متى معلوماً يكن لم

 وكان .مات قد فوجدته ،بالحضور سارعت ،متأخرة حالة فى

 -أكدوا كما– قد كنت إذا ليسأ هـأنفاس ظـلف حتى حضرت
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 كان إن -الحين ذلك منذ-أدرى ولست[ .وبطء بهدوء األخيرة

 .]؟ال أم عنى راضياً مات قد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩ 

http://www.alkottob.com/


www.alkottob.com  

 

 أمي
 
 

 

 تـعرف ىـالت ةـالقليل القرى من كانت قريتنا أن رغم

 انـيعرف اـيكون مـل وأمى أبى فإن ،مبكرا االبتدائى التعليم

 راءةـوق ابـالحس يجيد أبى أن حين وفى .والكتابة القراءة

 ،منهما أى تعرف تكن لم أمى فإن ،الميزان أى ،السبيه أرقام

 .عليها وتهكمه لهجومه دائماً سببًا كان مما

 فناـاكتش ،تجارة بقايا لديهما وكان ،بصره أبى فقد حين

 ىـف نجحنا فقد .فجأة وظهرت مختفية كانت قدرات أمى فى

 ،ةـالمكتوب امـاألرق تعرف أن دون السبيه تقرأ كيف تعليمها

 ىـإل ـلتص حتى المنحوتة المتتابعة الخطوط تعد بأن وذلك

 .الميزان ثقالة أى ،السنجه عنده وقفت الذى الموقع

 تتعلم أن على حريصة كانت ، تليفون لدينا أصبح وحين

 -تستخدمه كيف المدرسة فى تعلمت التى أختى تستطع لم ما

 بـتطل فـوكي ،ىـتطلبن كيف تعلمت -تعلمه سنوات لعدة

 .أختى
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 لاألو رقمـلا ديرـت أن ًالهـس األمر كان طلبنىت لكى

 وموظفهل، بالسنترال كى تتص )صفر(والرقم األخير  )واحد(

 لكن فى بعض األحيان .فى الغالب كان يحفظ رقمى بالقاهرة

 نـن مـيك إذا لم، كانت تقوم الخناقات بينها وبين الموظف

 ليس ألنه ل،بالتكاس دائماً تتهمهم كانت .رقمى يعرفون الذين

 .ابنها رقم أحدهم يعرف أال لها بالنسبة – منطقياً

 بها أصعبل أما أختى التى تقيم بالقرية فقد كان االتصا

 فناـاكتش دـك فقـذل ومع ،أرقام أربعة من مكون رقمها ألن

 نـم انىـالث رقمـال ديرـت أن .ةـالمهم عليها ليسه نظاماً

 وما )٨( األخير لقب الرقم تدير وبعدها)١(لاألو ثم )٢(البداية

 ).٩(بعده 

 ىـه ومن، تريدهم فقط بمنل أن تتص سهالً هكذا كان

 .فى حاجة اليهم

 فى اـرغبته عن تعبر أخذت قد أنها الحظت ،أبى وفاة بعد

 تـوكن .بخـالمط أدوات نـم دةـالجدي األشياء إمتالك

 .ـلفلم يكن هذا األمر معروفاً عنها من قب، أعجب من ذلك

 ياءـهذا الجديد كانت تضيع أشل واألهم من ذلك أنها من أج

 رنـالف فى الخبيز طقس أن -مثالً – أتصور كنت فقد .مهمة
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 )عنها لالتناز( تستطيع ال لها بالنسبة متعة)العرصة(التقليدى

 ،رةـالثرث فى ويأخذن معها يجتمعن النسوة كانت إذا وخاصة

 عـم الهنـألطف والسكر بالسمن الساخن الخبز صنع وأحياناً

 .مشاركتهن فى تذوقه

 أو هـفالن أن امعىـمس على تكرر بأنها فوجئت لكنى

 ،رـاألم ـلأتجاه وكنت ،بالغاز ليعم فرنًا اشترت قد فالنه

 دـواح ىـعل ـلتحص أن على فيه وأصرت يوم جاء حتى

 .فرضخت لألمر

 ىـف وهى لالمشاك مواجهة تستطيع كيف أدرى ولست

 .ضعيفاً تركيزها أصبح وقد السن هذا

 نـم المتسرب الغاز رائحة أشم األحيان من كثير ففى

 .ودىـوج دمـع حالة فى لتفع ماذا لوأتسائ البوتاجاز عين

 .بالواجب جاراتها تقوم ربما

 هى أن نظام التليفون .المشكلة األخيرة المؤرقة لها اآلن

 وهى ،مكان لبك مباشرة ليتص تليفوناً ويصبح ،يتغير سوف

 ـلفه .ـلتفع تـكان كما معه لالتعام تستطيع لن ألنها قلقة

 .؟حقاً لستفش
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 حب قصة :أمي
 

 

 ؟لك قالت .نجحت سهام :قالت

 .أيوة :لها قلت

 لبد لنجاحها هدية منى تأخذ أن اصرت .عفريته بنت :قالت

 سيالتى فتشت ،مامعييش :لها فقلت .الحالوة لى تجيب ما

 .واحد وسابت واحد خدت .جنيه اتنين ولقت

 ىـف دتهاـج اوشـتن تـكان ،فى  المساء  جاءت  سهام

 وفهمنا .الهدية موضوع إلى وصلت حتى متعددة موضوعات

 :اـله تـقال ،السعيد لجارنا بيضتين بيع ثمن كان الجنيه أن

 ؟رجعه السعيد .الممشش البيض فى أيه عملت

 خطورة إلى انتبهت .تسمع لم وكأنها تجاهالً أمى أبدت

 وضحك ،عالى بصوت فضحكت موقفها خطورة وإلى ،األمر

 .فهموا حين اآلخرون ،وعـالموض عرفوا أنهم هى وفهمت

 محرجًا يكون الكالم عندما السمع عدم بإدعاء حيلتها وأدركوا

 :فأخذت تدافع عن نفسها، لها

 انـعلش البيض بأبيع جريمة عملتش ما ،يعنى أيه فيها

 اـلن ترىـتش أنها تدعى كانت ..ضحكنا ازداد -نفسى أدبر
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 ينـح رفضـت دائماً كانت .القاهرة إلى معنا لنأخذه البيض

 .لمن الما أعطاءها المزيد لأحاو

 السعيد :الموضوع من اآلخر الجانب إلى ضحكنا نبهها

 قلت أنا :قالت .محادثته عليها ويحرم منه يغار أبى كان الذى

 ىـلع يبنىـس ،هـيب دعوة اليكشىم ،اتم ام أبوك بعد لك

 .أبوك في عمله اللى كفاية .حريتى

 ياءـأش أن نـم خجلها مدركاً وكنت ،الضحك واصلنا

 لكـش اـخجله أخذ .بالصدفة ظهرت قد عنى تخفيها كانت

 ىـتخف أنها :التهمتين بنفس اتهمتها ،سهام إزاء عصبى جرح

 .التدريب فى معه لتعم الذى المهندس لها يعطيه ما

 رضـالم نـم ةـالدائم شكواها وراء بأن سعيداً كنت

 جميالً ربما يكون أنه فكرت .السعادة فيها بعض حياة والعجز

 :الجنونـب سأتهم أننى أدركت ولكنى .السعيد تتزوج أن لها

 سبعينى تتزوج ثمانينية

 .التالى اليوم وحتى ل،اللي لطوا خجلها استمر

 تستجيب كانت ،متعمداً معها اللطف أظهر أن حاولت

 وأتهمها ،فجأة عليها أنقلب أن تتوقع كانت لو كما ،بحذر

 .وفاته من سنوات عشر بعد ،به يتهمها أبى كان بما
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 حقنة
 

 

 تخدمتـاس .ةـالحقن زتـجه مساء عشرة الحادية فى

 ثم ،الهواء من السرنجة أفرغت .األنبوبة رقبة لقص المنشار

 حتى بداخلها ضغطته ثم ،النهاية وحتى بهدوء لالسائ سحبت

 .الهواء فقاعات من تسرب يكون قد ما يطرد

 تـقل .تـفتيقظ نائمة نصف كانت ،المصباح أضأت

 .لاتعد أما استنى !تانى :قالت !الحقنة أديك

 ،اًـقميص هـتحت وجدت ،الثوب رفعت .قلت  أل  خليكى

 انـك هـلكن ،ضامراً فخذها وبدا لالسروا رفعت ثم، أزحته

 .دافئاً

 مـث ،انتهى حتى لالسائ وضغطت بحذر األبرة غرست

 هـأعدت .لرواـبالس اـمكانه ومسحت بهدوء اإلبرة سحبت

 .وأعدت القميص والثوب والبطانية

 تـقال .تـأن أطفئ النور سألتها إن كانت قد تألمل قب

 انـك وتهاـص نـلك .بحاجة بيحس ما عادشى مات الجسم

 .سعيداً
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 العاشر العيد لاحتفا

 

 بـانقل ىـحت ةـمغتاظ أمى أن إلى انتبهت قد أكن لم

 أن تـأدرك ساعتها ،أنا وإنما ،قلبته التى هى تكن لم .الموقد

 بعد تماماً يقظتى استعدت قد أكن لم .يملكنى قلقاً أو ،ما توترًا

 ةـدرج ىـإل ىـاجعة ال ترقـبدأته بمضل، نوم ظهيرة ثقي

 تـوم كنـن بعدها غصت فى .االحتفالية باليوم مع زوجتى

 لاـوس االحتفـكى أبدأ فى طق، أتمنى أال يدوم بعد الخامسة

 رـالعاش زواجنا بعيد لنحتف أن قررت حين هى أرادتها التى

 ًايدعـس تـكن .بةـالمناس ذهـبه ىلإ هدتهاأ وبشيشة بتورته

 هذا إعالن ىف ،اضحةو رغبة من رائهاو ام رتدق ،بالشيشة

 ،العيد على مأل من يقضون معنا األمسيات حين نكون بالبلدة

 فهى ترغب فى االعتراف، بنات أختى وأوالدها وأوالد عمى

 امرهمـواس ؤالءـه بين أجلس أن !الهوية من مخبوء بجزء

 .وألتقى معهم فى عاداتهم اليومية

 عادةـس ؛المزاج لمعت ،والنصف السادسة فى استيقظت

 جاء .لللعم استجالب الشيشة وإعدادها فوراً فى وبدأت .قلقة

 مـويحك الماء مستوى يضبط كى ل،العم لليواص عمى ابن
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 وأخيرًا .للشيشة المفككة األجزاء تركيب عـووض توتـاس

 .األنفاس لنتباد وبدأنا ،والنار فوقها

 حين فى لاالحتفا تبدأ أن زوجتى قررت اللحظة هذه فى

 ،هـالتورت رتـفأحض ،قـأنط مـول .همساً أمى اعترضت

 مـث .اءتهاـوأض شمعات صفاً عشر أختى ابنة فيها وضعت

 .تـاء ففعلـأطفأتها زوجتى داعية اياى للمشاركة فى اإلطف

 ىـعم ابن وبدأ .الساطع الكهرباء ضوء فى الشمعات أطفأنا

 ىـت أمـوكان، فى تقطيع التورته والتوزيع على الحاضرين

 نـم ىـوما أن انته، تعترض على كبر القطع التى يوزعها

 ةـمعلن لالداخ إلى به وهربت الباقى احتفظت حتى التوزيع

 .أبى روح على رحمة ستوزعه أنها
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 العزاء طقس
 

 

 هـأهميت وقـتف .األهمية العزاء  فى  قريتنا  طقس  شديد

 ىـف اركةـالمش نـم أوجب فيه والمشاركة .العرس طقس

 نـم الطفولة سن تجاوز من لك على واجب العزاء .األفراح

 لاـلألطف يسـل أنه يعنى ال وهذا .المراهقة ربما أو الشباب

 أو عنه الكبار لينشغ بدور يقومون إنهم،الطقس هذا فى دور

 ةـالقل يحملون .المعزين سقاية دور وهو .به القيام يستنكفون

 ةـالقل ـلتمي بحيث ،عليها تمرينهم يتم وبمهارة اليمنى باليد

 ،اربينـة الشـبفوهتها ناحي، المستند جسمها على يد حاملها

 فوفـالص توزيع مع ،واحداً واحداً الصفوف على ويمرون

 .ليخت ال بنظام بينهم

 ـلأه نـأعل إذا إال دوارـال ىـف قريتنا فى يتم العزاء

 ذهبـوفى هذه الحالة ي .المتوفى أنهم اكتفوا بتشييع الجنازة

 وهى ،الدوار حالة فى أما .وحدهم المتوفى بيت إلى األقربون

 .واحد عائالت مجموعة أو عائلة للك القرية فى دواوير عدة

 لمواـدوار ليسـفإن الناس بعد الجنازة يتوافدون ويدخلون ال

 يجلسون ثم ،الدوار صدارة فى يقفون الذين الميت لأه على
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 على المصاطب األسمنتية أو الدكك الخشبية المصفوفة بتواز

 الكراسى فإن ،وإذا كان الميت ثرياً .وتقاطع فى ساحة الدوار

 .لخشبيةا الدكك لحم لحت القطيفةب غطاةملا أو الخشبية

 بـمرات اـولكنه اويةـمتس دوارـال فى األماكن ليست

 .زاءـالع متلقى فيها يقف التى الصدارة أوالً هناك .ودرجات

 .رآنـارئ القـوهناك المنصة المرتفعة التى يجلس عليها ق

 ذاـوه  ًاـمامت  للصدارة  لمجاورا  المكان  وهو  األهم  والمكان

 اـوكلم .اءـالغرب للضيوف أو القرية ألعيان عادة به يحتفظ

 .الموقع قيمة تضاءلت المكان هذا عن بعدنا

 دوارـال ىـف جيداً مواقعهم يعرفون قريتى لأه ومعظم

 ًاـتلقائي ويتوجه الميت لأه على ويسلم ليدخ الفرد أن بحيث

 المعرفة هذه أن يبدو ولكن ،به يليق أنه يرى الذى موقعه إلى

 ودـوج رـاألم اقتضى بحيث األخيرة السنوات فى اختلت قد

 هـتوجي ىـوه الخطورة فى غاية بمهمة يقوم أصبح شخص

 ذاـه يقف .الناس إلى المواقع التى ينبغى عليهم أن يحتلوها

 بتنبيه مهمته وتبدأ .الصدارة مواجهة فى الباب أمام الشخص

 ىدـم دـوتحدي ،أشخاص أو شخص قدوم إلى متلقى العزاء

 :صوته من االرتفاع متفاوته بدرجات أسمائهم بنطق أهميتهم
 
 

٩١ 

http://www.alkottob.com/


www.alkottob.com  

 اـي لاتفض أو محمد حاج يا لاتفض أو أحمد يا لاتفض

 دـق ذهنه يكون االثناء هذه وفى بيه على يا لاتفض أو دكتور

 ةـخريط حسب ،جديد قادم لك على تحديد مكان فوراًل عم

 .وأهمية القادم الدوار فى ذهنه

 ثم دـالعمدة ومشايخ البل، الوجهاء، األولوية دائماً للضيوف

 ينـللمتعلم انـك مضى فيما .المناصب ذوى أو األثرياء

 بحـاآلن أص، وخاصة المدرسين موقع هام فى هذه األولوية

 جمعوا إذا إال المتعلمين دور وتراجع الدور هذا النفط ألثرياء

 .الثروة تعليمهم مع

 رـويم ،القرآن إلى يستمعون صامتين المعزون يجلس

 القهوة فنجان لهم يقدم من أو سعيهم يشكر من حين لك عليهم

 يقدم أو )جداً عجوز الميت كان إذا إال يرفضون العادة وفى(

 اءـأثن وتدخينها تناولها عن يتورعون ال وعادة( السجائر لهم

 لعتهمـلس ًاـوتوزيع نشاطاً أكثر وهم لالقل لأطفا أو )التالوة

 .الصيف فى وخاصة أحد عنها يستغنى ال التى

 الثـث أى ،اعـأرب ةـثالث من عادة العزاء ليلة تتكون

 اـكان إذا .ثالثة أو قارئان يتناوبها ،القرآن قراءة من فترات
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 األهم القارئ هو طبعاً وهذا ،بالثالث لاألو بدأ من يختم أثنين

 .ثمناً واألغلى

 أن روجـالخ دـيري لمن تتيح قصيرة فترة ربع لك بعد

 يهمـعل ليسلم الميت لأه أمام يمر لطوي صف فى يصطف

 اهللا كرـش ،هللا البقاء عليه ويردوا حياتكم فى البقية لهم لويقو

 .سعيك

 ،الفاتحة بقوله الثالث الربع بعد الليلة نهاية القارئ يعلن

 .الميت روح على الفاتحة قراءة قاصداً

 دفعـب شخص يقوم األقارب إال الجميع ينصرف بعدها

 ائىـالكهرب ويبدأ .القهوة لوعما والكهربائى المشايخ حساب

 لكنهم ،قليالً الباقون ويتلكأ ،واللمبات الكهرباء أسالك فك فى

 رئينـالمق .وةـحل ليلة :الليلة تقييم فى يأخذون -لقلي بعد –

 شـم اسـالن .الدوار كان مليان على آخره .كانوا ممتازين

 اـم اعـطم دا النـف الشيخ .تعبانه والناس موسم ،فاضية

 قـتلي ةـليل .هـلي اشـج ما فالن اال .تانى نجيبه يصحش

 ،هـيرحم اهللا واجب يفوتوش ما طيب لراج كان ،بالمرحوم

 .له الفاتحه
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 مقبرة

 
 

 نـاب بقيادة الشباب فهرع السقوط إلى العائلة مقبرة آلت

 فرد لنصيب ك قالوا أن .بنائها إلعادة ليجمعوا نقوداً األصغر

 ،يفعلون واألجداد اآلباء كان كما أسرة لك وليس ،العائلة فى

 ىـولكن ،ةـالبداي ىـف ،المنطق من تعجبت .جنيهًا عشرون

 ،رادـاألف على األنصبة تحسب أن طبيعى .عقلته ما سرعان

 رةـالمقب ىـف موقعاً ويحتلون يموتون سوف الذين هم ألنهم

 .األسر وليس

 اـفيم واكتشفت ،أفراد ثالثة نصيب دفعت فقد ذلك ومع

 إال لست ألننى ،األسرة أنصبة منطق على أصررت أننى بعد

 اـفيه يكون أن ينبغى كان .أسرة ليمث وحيد فرد وأنا .فرداً

 .وأبناء زوجة آخرون

 أتواـي مـل اءـواألبن ،المقابر هذه فى تدفن لن الزوجة

 أن األفراد بعض يستطيع ال ربما :لبالقو فعلى بررت .أصالً

 .يؤدوا أنصبتهم

 اءـأثن– انواـك نهمـلك ،البناء يعيدوا وهم معهم أكن لم

 ةـكيف جمعوا العظام بحكم ..فعلوا ما لى يحكون -زياراتى
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 ذهـه داروا وكيف ،األرض فى عميقاً حفروا وكيف ،وحذر

 كـذل وبعد .اإلغالق محكم لجوا وضعوهافى أن بعد العظام

 ،وـام القبـالبنَّاء فى إحكل وكيف فش، كيف أقاموا الجدران

 ابرـوكيف لجأوا إلى بناء آخر أكثر خبرة فى بناء أقبية المق

 اءونـالبن اـيعرفه ال ةـخاص رقـط نـم لها لما ،بالذات

                                                      

 ل،أسأ أن ونسيت ،يخبرونى أن دون البناء لاكتم .المحدثون

 ولذلك

 به وقد، أثناء مشاركتى فى تشييع جنازة أحد الموتى، فوجئت

 ةـقطع نـع وأبحث ،الفاتحة أقرأ وقفت ،مهيبًا جميالً أصبح

 لقب كانت ،مكانها فى أجدها ولم ،أبى اسم لتحم التى الرخام

 غرـى األصـووجدت مكانها رخامة عم .ذلك فى الصدارة

 فى أصبحت فقد أبى رخامة أما ،األوسط عمى رخامة وتليها

 .الجدار لأسف األيمن الركن
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 افتقاد
 
 

 

 ،اءـنس سـخم ينـب نفسى فوجدت ،امرأة افتقد كنت

 .باإلضافة إلى أمى التى تعبدنى، تشتهينىل إحداهن على األق

 أن أمى وأعلمتنى ،كاذب نوم ،يتم لم نوم من استيقظت

 ًاـممكن كان لو يسألننى جئن قد حمدية بنات طحبـاص أن

 .بالسيارة المقابر إلى جدتهن

 دـفق ،هـأفعل اـم أجد أن دون استيقظت قد كنت ولما

 .تريد كانت ماذا أسألها حمدية على مررت

 ىـفه ابرـالمق إلى بالمجئ أمى أقنعت .السيارة أعددت

 رـتنتظ ىـالت بجارتها وجاءت فذهبت .لحا لك على تغيير

 .وحماتها وأمها حمدية وجاءت ،المقابر لزيارة الفرصة دائما

 اـمه طحابـاص نستطع لم أننا درجة إلى السيارة ازدحمت

 .تستطيعا الذهاب لن ألنهما تبكيان كانتا اللتين وسارة

 ىـالالئ اءـالنس من السمينات على تهكمت الطريق فى

 كن .فرحات فضحكن .أيسرها عن ليمي السيارة أيمن يجعلن

 أننى مستمتعًا وكنت .ذاتى عن مأساتى لأشغ وكنت نزهة فى

 .المقابر فى
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 نهايات

 
 

 اـأيامه يشـتع صديقتى كانت ،الماضية األسابيع لخال

 فقد ،ونفسياً عملياً بها مشغوالً كنت وألنى ،الحياة فى األخيرة

 .معلقة كثيرة أشياء تركت

 لم ،االنتهاء على غازها أوشك والعات مكتبى على تركت

 لحظة فى ينتهى أن خشية الخارج إلى معى بحملها أغامر

 على حبرها أوشك وأقالماً ،سجائر علب بقايا وكذلك ،حرجة

 لم حالتى ألن ل،تكتم لم نصوصًا تركت .الخشية لنفس ،النفاذ

 .لى يروق كما بإكمالها تسمح تكن

 بمجرد المستشفى إلى وذهبت .صديقتى ماتت أمس لأو

 اـغرفته تركت قد تكن لم أنها الحظ حسن من ،بالخبر علمى

 وضع فى أخويها وشاركت "المبردة الغرفة" إلى رافقتها .بعد

 .جةاللثا رجد ىف -الً ضئي أصبح لذىا– جثمانها

 مـت باألمس ذهبت إلى بدروم المستشفى وانتظرت حتى

 تـوركب ،ريمـالتك يارةـس إلى ،النعش فى وحملتها لالغس

 اـفوهته عند ووقفت ،المقبرة إلى وصلنا حتى السائق بجوار

 .الباب عليها سدوا حتى
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 .فى البكاء ثم انخرطت ،إغالقه فى إحكام وساهمت

 تـالوق بعض العزاء تلقى فى أهلها شاركت المساء فى

 .المعزين أرقب فجلست ،االستمرار استطع ولم

 لوـولكنى ظللت أحوم ح .اليوم استيقظت مرهقاً مغلقاً

 ومعها .مكتبى مدخناً بقايا علب السجائر واحدة وراء األخرى

 دتنىـووج ،اءـاالنته ىـعل الموشكة الوالعات أنهى أخذت

 ىف لعدأو ،لنفاذا لىع حبرها أوشك لتىا األقالم حدأ لأتناو

 قد القلم يكن لم انتهيت وحين ،وفاتها ليلة كتبته قد كنت نص

 ًاـيح كان قريتنا مقبرة عن خرآ ًاصن مةث أن تذكرت ،انتهى

 ،فأحضرت ورقاً وكتبته .ينتظر الكتابة، داخلى منذ أسبوعين

 اـررت إلحاقهـولم ينته القلم بعد فتذكرت إضافة كنت قد ق

 تـوكتب، نصـرت الـفأحض، عن أمى كنت قد كتبته بنص

 وفاة، إلى ما لم أكن قد فكرت فيهل اإلضافة التى طالت لتص

 دتـولذلك فقد وج، ولم ينته القلم بعد، انتهى النص .جار لنا

 خذلنى ولكنه .القلم ينتهى كى .النص هذا لكتابة مدفوعاً نفسى

 .بعد ينته ولم
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 رمضان فى يوم آخر
 
 
 

 أسكن بدأت قد كنت ،المقابر إلى الطريق فى .فوـوأص

 بحنانى ويشعر ،شك دون أباه يفتقد .يدى إمساك فى يلح خالد

 هـأن أظن ال الذى ،ألبيه بديالً يعتبرنى أن حتى يمكن ،إزائه

 .مباشرة مولده بعد مات فقد ،يذكره

 ةـالنقدي القطع أوزع وأنا ،بجوارى جلس ،المقبرة أمام

 :لسأ -الكبار وبعض– الصغار لاألطفا على

 ؟فلوس مامعهومش هما

 .أيوه قلت

 ،اـوأمه دتهاـمع ج أختى سلمى حفيدة جاءت لقلي بعد

 عـتوزي واصلت .حجرى فى وجلست واحتضنتنى إلى جرت

 :سألت .النقود

 ؟ليه فلوس بيخدوا هما

 .مامعاهمش علشان فقلت

 .غلبانين يعنى قالت

 .نعم قلت
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 دـفق ،حزيناً منكمشًا بجوارى جلس قد خالد أن الحظت

 .فرفض النقود بعض عليه عرضت .ونشاطه حيويته

 أن فقررت ،سلمى النقود توزيع لعبة استهوت لقلي بعد

 إعطائها وتولت ،قطع من يدى فى ما فأخذت ،فيها تشاركنى

 .حزينًا خالد لوظ ،سعيدة كانت للألطفا

 نـولك ،دىـبي االمساك يتبادالن كانا العودة طريق فى

 .حزينًا لظ خالد

 المرة ،مرتين جاءنى المساء فى مـك لأـليس ىـاألول

 .غداً العيد فى سأعطيه

 .جنيهل قا :قلت له زى ما أنت عايز

 وفىـه المتـوفى المرة الثانية جاء ومعه محمد ابن عم

 لاـق دـمحم :لقا ثم ،التلفزيون معنا يشاهدان جلسا .أيضاً

 .ماشى قلت .عمك من العدية نأخذ تعالى

 ما فانشغال بحصر، أعطيت كال منهما نصفى جنية جديدين

 انـجنيه دـمحم عـم كان ،مصروف من منهما لك مع

 ائقـدق بعد .قديم أيضاً أحدهم ثالثة خالد ومع ،قديم أحدهما

 .جديدة بفلوس القديم الجنية لى فك :خالد لقا
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 ورفض ،سناً األكبر محمد ضحك ،بنصف الجنية :قلت

 .خالد

 ةـبأربع القديمين الجنيهين لهما وأبدلت رضخت أخيرًا

 .جديدة أنصاف
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 هبة
 

 

 بدا واضحاً .وقفت فى منتصف الصالة ال تحرك ساكناً

 تـكان مشيتها ولكن ، رموشها فأرخت بوجودى فوجئت أنها

 أدرى ال جميالً فستاناً ترتدى كانت .الصالة أنحاء فى مترددة

 أحمر فستاناً كان .وبينه بينى ما صلة ثمة .فيه شدنى الذى ما

 .جميالً كان ولكنه تقليدياً ،غامقاً

 ،دىـبي تـلوح :تىـش بطرق انتباهها أشد أن حاولت

 دون انـك كـذل لكن ..تحبها التى بالطريقة شفتى ومططت

 ىـف تـوارتم دتهاـج إلى وتحولت موقعها تركت .جدوى

 .أحضانها

 ىـلع ادتن نهاأ كتح لتىا التهاخ مع اءتج قد كانت

 إلى فذهبت أجبها لم لكنى ،بيتى أمام مرت عندما مرات عدة

 .هبة على ردش ما سيد :وتصيح تبكى منى غاضبة بيتهم

 ىـعارذ ينـب حملتهاو ليهاإ وذهبت ،كانىم من قفزت

 ةـطبيعي تـكان ـلقلي وقت وبعد تتأب فلم بقوة واحتضنتها

 ، ىـمن بهاـغض سبب عن سألتها كلما لكن .وتلهو تضحك

 .تصمت كانت
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 اـجفونه أرخت ،ده الحلو الفستان لك جاب مين :سألتها

 .هبة المرحومة عمتها فستان أمى قالت .بخفوت سيد :وقالت

 عشر خمسة منذ باريس من لها اشتريته قد كنت أننى تذكرت

 ىـف كانت .عليها صغيرًا كان فقد .قط تلبسه لم لكنها ،عاما

 من الثانية فى لطفلة أنه أدرى أكن ولم ،اشتريته حين ،الثالثة

 .عمرها
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 أحمد
 
 

 

 ىـإل يجلسا أن على وخالد تعود أحمد ،أبوهما منذ مات

 تـالوق عـوم .الجمعة صالة أثناء ،حجرى على أو جوارى

 .ىلإ أتىي يعد لم لكنه .حمدأ واظبو لصالةا عن الدخ انقطع

 وقد أسند، حين دخلت المسجد وجدته فى المقدمة، اليوم

 وعتينـالمرف هـركبتي ىـعل يديه وشبك الحائط إلى ظهره

 أضغط أن فأغرتانى ،ممدودتان عاريتان قدماه وكانت.أمامه

 .مرورى أثناء بخفة عليهما

 أن توقعت ،أدركنى قد أنه أيقنت وقد مكانى فى جلست

 .الصالة انتهت حتى يحدث ولم يأتى

 دهـي بكـش .ابـى  بالبـوعند  خروجى  وجدته  ينتظرن

 ابـب إلى وصلنا حتى صامتاً بجوارى وسار بيدى الصغيرة

 .بيتنا

 :متـص ةـلحظ بعد لقا .أيوه قلت .هتنام أنت :سألنى

 .وصمت .خسارة

 ،ةـجمع يوم لك شيئين أحد يحب وكان .مقصده أدركت

 .حلوة حاجة ليشترى ويذهب جنية نصف على ليحص أن أما
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 األمرينـب سعيداً وكنت ،علمته أن بعد ليرسم معى يصعد أو

 ألتهـوس ،ردى عن التراجع قررت فقد لذلك .الثانى وخاصة

 ؟ليه

 .أرسم نفسى كان :لقا

 .واألقالم األوراق له أحضرت .وصعدنا يده من أخذته

 ىـف ةـالكنب ىـعل يرسم وجلس ،مكتبى على لأعم تركنى

 .وانهماك صمت

 :له تـقل .كباية فى ..ورد لقا .أيه بترسم سألته وقت بعد

 وقـف هـراس ،الميه فى جدوره خلى .هيموت الورد كده

 .األبله لقا ؟مين هى قلت .كده علمتنا هى لقا .الوش

 ادـأع لقلي بعد .عملى إلى وعدت الرسم ليواص تركته

 وارىـج إلى ووقف مكانها فى األوراق ووضع األقالم إلى

 أنا :لاـق ثم .فساعدته يقرأ أن لويحاو أقرأ الذى كتابى يتحسس

 شـم لاـفق .له وأعطيته الجنية نصف فأخرجت ماشى

 .حلوة حاجة هات خد :له قلت .عاوز

 أستطيع أن لقب طويالً وقتاً وظللت .بهدوء ومضى أخذه

 .عملى مواصلة
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 ىـلع ـلليحص ىـلع لحتاا قد نهأ أدركت لمساءا فى

 لحص ألنه الجنية نصف يطلب أن يريد يكن لم .معاً الشيئين

 أن هـأحب ىـأنن يعرف وكان .باألمس العيد مصروف على

 .له وبانخداعى بحيلته سعيداً كنت .يرسم

 .ابـالب عند وال المسجد فى أجده لم ،التالية الجمعة فى

 ولم شعره داعبت .لالمنز باب أمام جوارى يقف به فوجئت

 ادىـن ًاـصخش لكن ل،لدخوا لىإ اتجهناو ،صطحبتها ينطق

 تـودخل .هـإلي ذهبتـف .القريب عمى ابن لمنز من على

 .أجده لم أحمد عن بحثت وحين ،وجلست

 فـخل فـمخت أنه أالحظ أن لقب الوقت بعض مضى

 ـلأط مـل .رـوآخ وقت بين على ليط وأنه ،مجاور لمنز

 .جلستى وقمت فوجدته ينتظرنى

 أنهى حتى ينتظرنى صامتاً وجلس ،غرفتى إلى صعدنا

 .أيوه :لقا ترسم عاوز :بعدهاسألته .التلفونية مكالمتى

 :لاـق دأـيب أن لقب ،جديدة أوراقاً وأعطيته األقالم أخذ

 .عاطف حاضرب الجيه المرة

 .ليه :قلت

 .جنيه نصف أديته إنك لقا علشان :لقا
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 نـم النـزع انـعلش معايا جيتشى ما إنت :انتبهت

 .مين هو: قلت ،شتمنى لما شتمته ألنى…ال :لقا .عاطف

 .سيده : لقا

 المـاألق أعاد .هرماً المرة هذه رسم .الرسم من انتهى

 :تـلق  مـث  ًاليـلق  حادثتهف .جوارى  لىإ  قفو  ثم  واألوراق

 .الحلوة الحاجة هتروح تجيب

 .هات :لقا

 .وخرج .أعطيته نصف الجنيه

 الةـللص وقفنا وحين .المسجد فى أره لم الثالثة الجمعة

 أـيلج سوف التى الجديدة الخطة فى فكرت .بجوارى وجدته

 .جنيه النصف على لللحصو إليها

 ،ألخيه وآخر ،له جنيه ربع على لوحص جاء فباألمس

 .تبعاً لطلبه

 دـق انـك ..سـاألم لنفس طريقة يلجأ خمنت أنه ربما

 :لقا .نعم قلت الجامعة من راتب على لأحص كنت إن سألنى

 وسـفل معاكش ما :لقا ؟إزاى قلت ؟مصر فى بتقبضشى ما

 .طلب ما وأعطيته فقمت .كتير فلوس معاك انت .كتير
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 نـونح الةـالص اءـانته بعد تلقائيًا بجوارى سار اليوم

 األوراق رتـأحض صعدنا وحين .سأرسم لقا .السلم نصعد

 ترىـبتش إنت :سألنى حين أقرأ كنت .يرسم وجلس واألقالم

 .باشتريه :قلت .النخلة على من بتجيبه وال البلح

 البلح لأدخ الذى ما أدرك لم ولكنى ،الخطة بداية فهمت

 .الجزائر من لهم أحضرته الذى البلح كان ربما فقلت .فيها

 دـق كان ،رسم ما يرينى أن على حرص ،انتهى أن بعد

 ومستطي هرمين رسم سماه (الً ـلتحم ونخلة ومثلثين )مربعًا

 .البلح من عنقودين
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 طفولة
 
 

 

 مسدسًا كريم حفيدى مع وجدت عيد ذات صغيرًا ،لطيفاً

 طلقاته صوت أن كما ،الحقيقى المسدس يشبه كان .فأعجبنى

 .الحقيقية الطلقات صوت تشبه فرقعه يحدث كان

 واتـواألص فـالعن افـيخ الوقت ذلك فى كريم كان

 منه طلبت .الصاخبة هـأبادل أن ىـعل المسدس يعطينى أن

 أمه فساهمت كريم رفض ،يعجبنى ولم اشتريته قد كنت بأخر

 .لى ،عنه بالتخلى إقناعه فى معى

 استعماله أستطع لم ،الطلقات من طاقم المسدس مع كان

 أو أحد معى يكون ال حينما ،أحيانًا بالمسدس تسليتى أثناء كله

 .الصوت من ينزعج أن يمكن من يسمعنى

 ىـف وجدتها وفجأة ،وطلقاته المسدس نسيت الوقت مع

 تـوحاول ،واًـمحش وكان ،المسدس فأخرجت ،مكتبى درج

 .مكسوراً فوجدته استخدامه

 أكن لم ولما ،الطلقات من كمية لدى ألن الحزن زارنى

 .التالى العيد انتظرت، المسدس شراء يمكن أعرف أين
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 اكـواألكش التـالمح حابـأص على مررت العيد فى

 صـأتفح تـاقترب أحيانًا ل،السؤا على أجرؤ أن دون بعينى

 ىـلمسدس بيهًاـش دـأج مـول ،المعروضة المسدسات أنواع

 .المكسور

 إلى لأص لم ألننى متحسراً العيد سبقت التى األيام بقيت

 اتـالمسدس امـباقتح تـجازف العيد يوم صباح وفى ،نتيجة

 دمـع رغم ،وكأنه منها واحد لى بدا .وتفحصتها المعروضة

 تـيئس قد كنت وألنى .الطلقات لنفس يصلح ،بمسدسى شبهه

 نـم تـطلب فقد ،مثيله أو بمسدسى شبيه على لالحصو من

 .البائع أن يبيعنى هذا المسدس

 دسته انىـوأعط ،اًـطفولي شكله كان الذى ،المسدس أعطانى

 كانت قريبة جداً من الطلقات أنها الحظت ،الطلقات من

 .لدى التى

 ،عيدـس وأنا ،قلت تشتريه لمن ،لى قريباً وكان ،سألنى

                                                 

 الفـالغ تـوفضض ،مسرعاً منزلى إلى عدت .لكريم

 نـع

 ،دةـبالجدي ةـالقديم اتـالطلق مطابقة من وتأكدت ،المسدس

 .طلقة لأو وأطلقت ،بالجديدة حشوته
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 ىـأنن :ةـغالي أمنية حققت أننى وشعرت ،سعيدا كنت

 يسمح الذى ،العنيف االحتجاج العالم لأطفا أشارك هـب اـلن

 .ضدهم ،الكبار

 والكبار ،زارونى الذين الصغار مع طلقات عدة أطلقت

 لمث فى هو من ليواص أن السخف من أنه اكتشفت ثم .أيضاً

 ضد ،الطلقات أوظف أن خيالى فى فقررت .هكذا اللعب سنى

 .هم من ..هؤالء ىف فكرأ وبدأت .ىلإ أساءوا من

 أمرأة أوهمتنى بالحب ثم .لم يظهر فى ذهنى سوى اثنين

 انزعجت ،األولى الطلقة عليها أطلقت ،آخر وأحبت هجرتنى

 ةـحاج فى وكنت ،غمرنى الراحة من قدراً لكن .صوتها من

 نـم ىـإل أعرف كنت .التالية الطلقة ألطلق الوقت لبعض

 دـيري ما تحقيق فى ونجح ،تحطيمى تعمد شخص إلى ،توجه

 فـأخ هـطلقت تـكان .حق وعنده يخشانى كان ،ما حد إلى

 يلةـوس لدى فليس هى أما .قادماً حسابه وقت لزا ما .وطأة

 .حبه على أحداً يجبر أن أحد يستطيع لن .منها لالنتقام

 ،وماالً ًاـملع كـأمل ام لك هل بذلت تلميذ ضد ،لطلقاتا توالت

 يسـفرنس وعلى .انتهازى .عدوى إلى رسالته وكتب

 تـوكن اـبه اعجبت التى الفرنسية الفتاة على استولى الذى
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 ثم على الشخصين اللذين ضربانى .معها أتمنى قضاء الليلة

 وإلى، أثناء محاولتى صف سيارتى فى شارع محمود بسيونى

 يارةـالس فى مرافقى حماية لوال يضربنى كاد الذى الشخص

 .فى أرض اللواء

 .ىـحبيبت دـتع لم ،المفتقدة حبيبتى صورة إلى وعادت

 .أخرى طلقة عليها فأطلقت

 والرؤساء كلينتون الرئيس فعله ما لك نسيان أستطع لم

 ذلكـوك ،ياًـشخص اـأن ضدى ،عليه السابقون األمريكيون

 ،التحرير منظمة وقيادات االسرائيلية الدولة وزارات رؤساء

 من متوالية مجموعة فأطلقت .العمالء العربية لالدو ورؤساء

 ،اتـطلق من لدى ما انتهى حتى ،عددها أدرى ال ،الطلقات

 .النوم فحاولت

 ىـإل ةـرحل ىـف – تـوكن .المسدس فسد شهر بعد

 ولم الرحلة لزوم ،الطلقات من كمية له اشتريت قد -الواحات

 حسن ومن ،السابق المسدس لى باع من إلى ذهبت ،استنفذها

 .جديدًا واحداً فاشتريت النوع نفس وجدت الحظ

 .نعم :ما لبخج قلت ،طلقات لديك هلى البائع سألنى
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 القهوة وش
 
 
 

 ـلقب .القهوة فنجان بوش الحقيقى صباحى يبدأ يوم لك

 .ليزا ما المسيطر هو النوم يكون ،ذلك

 .صباحى يبدأ أن لقب الكالم أستطيع ما نادراً

 وش على المحافظة على بقدرتى ويومى صباحى يتحدد

 .التعقيد شديدة لب ؛هينة مسألة ليست وهى ،القهوة فنجان

 عن نقصـي أو يزيد أال وينبغى .الكنكة فى أوالً الماء أضع

 يفيض أن دون والسكر البن باستيعاب تسمح محددة كمية

 فيبدو ،الفنجان حجم عن ينقص أن أو ،الكنكة حافة عن الماء

 .يرضيك مما وجمالياً كمياً لأق -بعد فيما -الفنجان

 المتاحة النيران أكثر ،هادئة نار على بالماء الكنكة تضع

 أن وعليك ،الصغيرة الملعقة عن تبحث ثم ،المكان فى هدوءاً

 دـعن ةـالكنك ىـف لدخوـتختار تلك التى يسمح حجمها بال

 ةـالكنك ىـف عهاـثم تأخذ بها ملعقة من السكر تض، التقليب

 ثم، وتنتظر قليالً حتى يختفى البن فى الماء، وأخرى من البن

 كرـوالس البن ليجع الذى هو هذا ألن ،الجيد التقليب فى تبدأ
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 أثرًا يترك ال الذى بالقدر الماء فى يذوبان على البن لحبيبات

 .تشرب حين لسانك

 لوـالحص :لةـالفاص المرحلة تنتظر أن عليك ذلك بعد

 أن ،نقيضين بين صراع حالة فى هنا وأنت .حقيقى وش على

 ىـف كرـوالس البن ذوبان إلتمام الكافية الفرصة النار تعطى

 ورـيف أن لقب المناسب الوقت فى لالتدخ تضمن وأن ،الماء

 ونـتك الذى ،الفنجان فى الوش وتصب ،الكنكة لترفع ،الوش

 -بـالغال فى-الكنكة من قريب مكان فى ذلك لقب أعددته قد

 .الكنكة عليها التى تلك من القريبة البوتاجاز عين فوق

 خمـض مجهود إلى الدقيقة اللحظة بهذه اإلمساك يحتاج

 ىـالت واءـاله فقاقيع وحركة ،الكنكة فى الماء غليان لمتابعة

 إذا هذا .الدائرية الكنكة حافة جوانب من الوش جزيئات تحك

 ينـع وسط على وضعها مضبوطة فى الكنكة قاعدة تكن لم

 ىف يأتى الهواء ضغط فإن مضبوطة كانت إذا أما .البوتاجاز

 .أعلى إلى متماسكة ككتلة الوش ليصعد الوسط

 ،رةـالثم وقطفت ،اللحظة بهذه اإلمساك فى نجحت إذا

 أن .لهـوما يتبقى بعد ذلك س، تكون قد أنجزت المهمة الكبرى

 وحين ،القهوة من بقى ما يغلى حتى ،النار إلى الكنكة تعيد
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 قد يكون الذى ،الفنجان فى وتصبه تحمله ،الحاف إلى يصعد

 -قاعه فى-احتفظ ةـالبقي لتنز وحين ،منتظراً البقية بالوش

 .أعلى إلى الوش يصعد ل،أسف إلى

 وأن ،الًـفع استيقظت قد أنك ذلك فمعنى هذا فى نجحت إذا

 هـالتنب نـم حالة فى ذهنك وأن ،ذهنك تطاوع حواسك

 .تبدأ يومك بأن تسمح لك ،والسيطرة

 بنـال لتمث يتم لم أو ،الوش منك وفار تنجح لم إذا أما

 ،تستيقظ لك أنك ،معناه فهذا ،الكافى بالقدر الماء فى والسكر

 -اليوم أى-وأنه .اليوم بقية تستيقظ لن الغالب وفى يكونـس

 .األيام كمعظم ،رديئاً يوماً
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 عمى

 

 ،ًاـيبط ًالـجر اهللا دـعب وـأب حمدم لحاجا عمى كان

 -هـمع تـجلس إذا – يكف ال ثرثاراً كان لكنه وحنوناً لطيفاً

 ىـإل حتماً تؤدى التى بالمبالغات يمتلئ وفشاراً ،الحديث عن

                                            

 هو واحدة مرة تزوج جزاراً يشيخ أن لقب كان .األكاذيب

 ددًاـع زوجته من انجب وقد ،أبويه وحيد ألنه غيرـص

 عددًا أيضاً منهم لك أنجب ،والبنات الذكور نـم رًاـكبي

 الذكور من كبيرًا

 .والبنات

 ىـف وهم أبنائه معظم حليف الموت كان ،عداه فيما لكن

 وـه أما .الستين دون الذكور جميع مات فقد .صغيرة أعمار

 بعينـس نـع هـزوجت ماتت أن بعد الثمانين حتى عاش فقد

                                               

 دـتل كانت أنها عنها ويحكى ،ولوداً زوجته كانت .عاماً

طشت  جالسة وراء الصباح الناس فى ويجدها ،الفجر ىـف

 الكرشة

 .باأللم إحساس أدنى دون ،للناس تبيعها
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 لوـيق انـك ،الزواج فى كثيرًا فكر الزوجة موت بعد

 .عايزين واحدة عشر وفيها شوية لبن

 ىـعل مجاورة قرية من أربعينية أمرأة مع فعالً واتفق

 اـوكرهوه بناته اصطادتها عنه لتسأ جاءت وحين .الزواج

 .موته بعد معاشه تشاركهن ال حتى فيه

 يلعب بيته فراندة فى دكة على يجلس كان وهو -

 .ودب هب من لك مع السيجة -العجوز

 ىـف وـه أنجز بما والفخر للثرثرة فرصته هذه وتكون

 ائفـوظ ىـف انواـك أنهم فرغم .أوالده أنجزه وما ،حياته

 أن لوحاو ،مهنة بال عاش الذى أكبرهم عن ناهيك ،صغيرة

 لك فى لفش مثلما لوفش توقف أن بعد الجزارة فى أباه يرث

 كان ذلك رغم .األخرى المهن اقرةـعب يهمـف رىـي عمى

 وزارة ىـف ذاـوه ةـالحربي وزارة فى فهذا .البلد يحكمون

 للغاز شركة فى سائق والثالث ،أيده فى كلها الوزارة ،التعليم

 .أمراً له يعصى ال ومديرها كلها الشركة على يسيطر لكنه

 هـابن ألن ،أكاذيب كلها تكن لم المبالغات هذه أن ويبدو

 ةـالطليعي بالمجموعة صلة على لبالفع كان -مثالً– المدرس

 اـوربم زمالئه على سلطة له وكانت ،االشتراكى االتحاد فى
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 ألـيم كان الذى السليط لسانه بسبب المركز فى اإلدارة على

 .العليا لألجهزة يكتبها كان التى التقارير به

 هـل أنصت فكنت ،دوافعه وأقدر أحبه وكنت يحبنى كان

 هـحكايات ألن وقت بعد لأم كنت ولكنى مستمتعًا البداية فى

 تنويع فى ماهراً يكون أن ودون ،ينتبه أن دون ،تتكرر كانت

 ىـالتام حين يكرر علل إلى الملل وكنت أص .هذه الحكايات

 وـة وهـمسامعى حكاية السمكة التى رأى رأسها فى الترع

 الةـلص أـيتوض وهو زيلها رأى ثم ،العشاء لصالة يتوضأ

 .الفجر
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 لتحاي
 
 
 

 ،اـفيه طبعاً هذا كان إن أدرى ولست .مقترة أمى كانت

 ل،إلى التفسير األول وأن كنت أمي، أم هى ضرورات الحياة

 راريطـق ترىـتش ،اـتقتيره بما تحوزه نتيجة، ألنها كانت

 نـم أن نموت؟ كان ذلك ضرورياًل ه .متتابعة من األرض

 راريطـالق ذهـه أليست ولكن ؟القراريط هذه لأج من الجوع

 مستقب الجوع من نموت لئال ضماناً بتهاـحس اـأنه دوـيب .الً

 .غداً الجوع نموت من ال اليوم لكى نشبع أال .هكذا

 هـتنتج اـوم لالحق من به نأتى ما على نعيش إذن كنا

 تـكان فقد ،نفسها الطيور أو البهيمة دون ،والطيور البهيمة

 كنا نرى ما نادراً ولذلك .نستهلكها وليست سلعة انتاج مصدر

 أو ةـفرخ بذبح-المواسم فى-واكتفت .نوعها كان أياً .اللحمة

 .قلب ربع أو كرشة كيلو ٢ شراء

 .ًاـعئجاو ًاـمهموم حدىو الدار سطو لستج يوم ذات ذهـه

 .اـأتأمله رحت .الباحة تمأل والبط الفراخ كانت حولى

 كبرت أيضاً وهذه .السوق فى غداً أمى تبيعها وسوف كبرت
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 .صغيرة كتاكيت يفقس وبيضها ،تبيض فهى تبيعها لن ولكنها

 .وأحجامه أعماره وتتدرج الفراخ من أكثر البط كان

 -الجوع بسبب ربما-بذهنى سرحت لحمه لنتناو لم أننا

 هرـش ذـمن أى عاشوراء كانت مرة آخر .طويلة فترة منذ

 ولم أتذكر متى آخر مرة تذوقنا فيها لحم .تقريباً كانت فرخة

 دكرـال .دكراً وليس بطة وكانت طويلة مدة منذ وكانت ،البط

 .أغلى

 وفوراً التقت النملة ،فجأة لمحة نملة تسير بجوار قدمى

 هـأذن ىـف النملة ووضعت منى القريب البط بدكر وأمسكت

 ـلداخ فى النملة توغلت وكلما .يدور الدكر أخذ .وانتظرت

 جاتلها ،البطة الحقى أمى على ناديت .الدكر دوار إزداد أذنه

 أال تأكدت ولما ،ساعة ربع لمدة الموقف أمى وراقبت .دوخة

 .فائدة أخذت الدكر وذبحته

 ةـوملوخي وفته شوربة شهية وجبة أكلنا الليلة تلك وفى

 .بالطعام استمتعت فقد بالذنب إحساسى ورغم .البط دكر مع

 نفسى تاقت كلما الفعلة نفس تكرار عن أتورع لم أننى لدرجة

 .لذيذة وجبة إلى
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 وانـأل
 

 

 بـأرق ،عـالمتواض العريشى الفندق شرفة فى جلست

 جةـض انتهت .المساء هدوء وأنتظر ،ضيقة زاوية من البحر

 نـم ائتنىـج ةـعالي أصواتاً لكن ،الفندق أقامه الذى لالحف

 مىـس ،أدوار تةـس نـم ىـمبن فىـمستش يثح ،اليسار

 أنه إلى إال اهتد ولم "تخصصى" معنى فى فكرت -تخصصيًا

 من آتية األصوات كانت "خاص" وتـص دهماـألح رجلين

 سيارة بجوار يقفون ،وأمرأتين ،اآلخر من أعلى "داىـهيون"

 .مفتوحاً الخلفى بابها سوداء

 ىـالخلف يارةـالس ابـب  إلى العالى الصوت ذو استند

 اـأم .بيديه يلوح الشارع فى أمامه اآلخر كان بينما المفتوح

 اـإليه داهماـإح استندت ،السيارة مقدمة فى فكانتا المرأتان

 .الشارع فى األخرى وواجهتها

 ًاـبابلج يرتدى ،لسيارةا ابب لىإ يستند الذى للرجا كان

 .وبنطلوناً مشجراً قميصاً يرتدى اآلخر كان حين فى ،أبيض

 "ًاـبونيه" بسـتل السيارة مقدمة إلى تستند التى المرأة وكانت
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 ترتدى األخرى كانت حين فى ،وجونلة بأكمام بيضاء وبلوزة

 .لأسف من يكمله ما أر لم واسع قميص مع ملوناً حجاباً

 ةـزوج ىـاألول وأن ل،األو زوجة األخيرة أن خمنت

                                                    

 نفسى وشغلت حديثهم يكملوا حتى طويالً انتظرت .الثانى

 ابرةـع يارةـس ولكن ،تفكيرى إليها جرنى أخرى بأمور

 وارـبج

 .ونـالمتحاورين نبهتنى إلى أنهم قد ينهون حوارهم وينطلق

 ًاـديافت لشارعا ىف اناك للذانا المرأةو لجلرا حركت ل،وبالفع

 همـبعض ىـعل لمونـيس كانوا دقائق خمس وبعد .للسيارة

 .زوج وحدهل البعض وينطلق ك

 ىـف ،ءاـالبيض زةوـلبلا وذات باـلجلبا ذو قـانطل

 إلى المشجر القميص ذى وراء المحجبة وسارعت ،الهيونداى

 .لنق نصف أب بيك سيارة
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 مشوية ذرة
 
 
 

 وهى أدق .يسمونها فى المدن مشوية .أحب الذرة المقلية

 عـوم .سمن أو زيت تحتها يوضع ال .تقلى وال تشوى ألنها

 قريب أو صديق يدعونى حين .الذرة قلى أحب مازلت ،ذلك

 لحف .لالفع أمارس حين فعالً وأسعد .سعيداً أكون .ذرة لنقلى

 .جماعى بسيط 

 اقونـالب دـويع ل،الحق من يذهب  من  يحضر  األكواز

 قوالح ونادراً ،الغالب فى أشجار أفرع :للنار الالزمه األدوات

 .ذرة جافة

 رقـط ثمة .جهد بعد الموقدة النار لحو الجميع يجلس

 أن هى انتشاراً األكثر والطريقة .وشعللتها النار إليقاد متعددة

 نفخـم تـث ،أفرع الشجرل أسفل تضع عود الكبريت المشتع

 وإنما بغبيط الحمار يمسك اثنان، ليس بفيك فهو ال يكفى، فيها

 ارـالن فيندفع الهواء إلىبطرفيه ويحركانه يمينًا ويساراً بقوة 

 .مصهللة لفتشتع

 ومع ،الوقت ومع ،المشتعلة المناطق فى األكواز توضع

 توىـاس دـق ذاك أو الكوز هذا أن على عالمات تبدو الوقت
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 فى الغالب تكون أنت، فيلتقطه متولى النار ويقذفه إلى أحدكم

 تحـتف .للطعام شهوة أكثرهم لست أنك رغم ،الملتقطين لأو

 .لوألنك لست متأكداً أنه األفض، الكوز بحذر بسبب سخونته

 أن تفرط حبات الكوز -فى البداية – لتحاو .وتبدأ فى التذوق

 ال -ًادـيج كان إن تىح–  لحالةا هذه ىف الكوز لكن بأصابعك

 أسنانك إلى فتلجأ ،الشديدة سخونته بسبب ألصابعك يستجيب

 ىـحت طورـالس فى وتغوص أعلى بحذر من سطوره تقضم

 ىـك ،اتـالحب لتفريط -ذلك بعد -طريقاً لديك لتفتح أسفلها

 .فحبة حبة -متلذذًا -تلتهمها
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 ثعبان

 

 من قليالً ونستريح القهوة نحتسى بالغرفة وزوجتى كنت

 ابـالب ناحية وجهى كان .لمأمو لتواص لحين لالعم عناء

 لوأط ،تتم لم أولى وجملة ،الفنجان من واحدة رشفة .المفتوح

 دـبع أتأكد الباب إلى قمت ،سحلية أنه ظننت ،صغيراً وجهه

 ثعبان .الباب وجدته عند .لقتلها واستعددت الشبشب خلعت أن

 واتناـبأص سـأح أن ردـبمج .ونـالل أسود لالطو متوسط

 نـأي أعرف أعد ولم ،اآلخر االتجاه فى أنسحب ،وبحركتى

 .الردهة فى الكراكيب وراء اختفى أنه شك ال .ذهب

 هى وكانت .أخافه الذى الوحيد الكائن ؛ومحتاراً خائفاً وقفت

 خارج ثعبانًا فيها ترى التى األولى المرة ،منى خوفاً لأق

 ،اتىـحي ىـف ابينـثع عدة رأيت فقد أنا أما .الحيوان حديقة

 .غالباً لاللي لطوا ،بجوارى ينام كان أحدهم

 انـك .اؤةـبن ويعاد يهدم أن لقب هذا بيتنا فى ذلك كان

 .صيفاً وننام .فيها نعيش كبيرة واحدة ،فقط غرفتين من مكوناً

 أن ـلقب يرةـالحص نفرش كنا األرض على .األرض على

 .سريرًا نشترى
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 ىـف كنت أننى وأذكر ،العشرين فوق أنذاك عمرى كان

 نـم بةـغاض كانت ،موجودة أمى تكن ولم .البلد إلى زيارة

 .أبى عند أخيها فى القاهرة

 هـوجدت يرةـالحص ولممت الصباح فى استيقظت حين

 موجوداً يكن لم أبى أن ورغم .الحائط وبين بينى ممداً تحتها

 ثم تلوى حتى وهادئاً ساكناً ووقفت بعيداً الحصيرة حملت فقد

 .النحو هذا على خائفاً أكن لم يومها .واختفى تحرك

 ىـألن ًاـقلق نزلتف .موجودة تكن لم .أمى لىع ناديت

 وجدتها قادمة، فتحت الباب ألبحث عنها .أتركها وحدها معه

 فى .تذكرت .الشيخ األميرل هناك منز .من اليسار، من بعيد

 فىل تلك المرة ذهبت إليه وأحضرته ليعزم على الثعبان ويتف

 وـه مـنع .ثانية يعود ال حتى الموضع فى نرشها ماء حلة

 .به يمسك أن يستطيع األمير الشيخ

 هـدع لقا .األمير الشيخ عن وبحثنا ،الطريق فى قابلتها

 أو ردداًـمت دوـيب كان .المجئ على شجعه ابنه ولكن يسرح

 كانت .جاء أخيرًا ،الكراكيب وسط سنجده أين .متحمس غير

 نـع ثـنبح ذناـوأخ ةـالغرف عليها أغلقت .عارية اكتافها

 .الثعبان
 
 

٤٥ 

http://www.alkottob.com/


www.alkottob.com  

 لقا ،الثعبان يظهر لم .األخرى وراء واحدة الكراكيب أزحنا

 بنفس ذكرنى .ثعبانًا الصرصار لى هيأ خوفى أن الشيخ

 .ركـيتح لمحته وأخيرًا .رأيته أننى أكدت .عمى مع الموقف

 ذـوأخ دناهـوج حتى الكراكيب نزيح ظللنا .ثانية اختفى ثم

 .اـعص بضربة تدويخه فى ساهمت .بسرعة ويتحرك يتلوى

 وضع فى الشيخ ابن نجح الثعبان يكن لم .الرأس على حذائه

 لاـق ،غطـيض االبن لوظ استكان .ممتلئة بطنه تبدو ،نشطاً

 رأسـال تـتح من به وأمسك يده الشيخ مد .تقتله ال الشيخ

 .وخرج مباشرة

 -طاقيته وخلع وقف الباب عند -جهراً يعزم لم ذـوأخ

 ىـف يلقيه أن لقب ،األخرى وراء واحدة الثعبان أسنان يخلع

 .رفاعى يا مدد .سلطانه إلى سيذهب ،له ليسه ربنا :النهر

 تخلصنا وقد ،إليها عدت -ما حد إلى – ،اـخوفن نـم

 .الثعبان عن ونحن نحكى القهوة احتساء فواصلنا
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 وأفراد أزواج
 

 

 .حيفةـيقرأ الص ..كان الوحيد يجلس مولياً وجهه للبحر

 والزوجة البحر مواجهة فى -اآلخر هو -يجلس الزوج وكان

 ىـإل انـيجلس الولدان وكان ،البيرة وتحتسى الصحيفة تقرأ

 يجلس ،اآلخر الزوج وكان .كريم اآليس يلعقان المائدة جانبى

 انـك ذلكـوك .رـالبح إلى منهما ينظر لك بموازاة زوجته

 .الثالث الزوج

 ،القهوة تحتسى وحيدة أمرأة كانت مباشرة البحر وعلى

 تحت البحر لترى أحياناً بجذعهال وتمي ،ظهرها للجميع مولية

 .مباشرة عينيها

 تزوغ بينما ،بحماس يثرثران محبان كان المرأة وخلف

 .أحيانًا الفتاة نظرات

 رـأنظ ،وأقالماً أوراقاً اشتريت وقد وحدى أجلس وكنت

 .ما شيئًا أكتب أن وأريد ،ولآلخرين للبحر
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 حب قصة

-١- 

 ـليعم وـوه الميكانيكى أرقب لظلي جدار إلى استندت

 .ًاميـسو ًاباـش كان .السيارة صالحإ ىف نظامو نشاطو بهمة

 نـرات مـومع ذلك سقطت قط، كانت حرارة الصيف حادة

 على .واالسكندرية أوربا فى اال هذا يحدث ال .لدقائق المطر

 هـوج ـلوأط ،ىـاألرض الدور فى شباك فجأة انفتح اليمين

 انـعين، ةـبشرة قمحية فاتح .وشهى المرأة ثالثينيةل جمي

 عـم ،الوجه لك وكذلك عريضة جبهة أسود شعر ،صافيتان

 انفتاحًا تتحركان الشفتان .أليفاً تجعله استطالة وانفراجًا عـم

 حركة األسنان التى تلوك اللبانة التى فضحت حشمة المالبس

 دوءـارًا بهـًا ويسـنظرت إلينا ثم إلى الشارع يمين .الكاملة

 لمدة دقائق ثم أغلقت، وثبات ثم استقرت واقفة تنظر دون قلق

 فـخل اـحركاته حـألم أن ممكنًا كان وإن ،واختفت الشباك

 .وإيابًا ذهابًا الزجاج

 انـك رةـالم هذه ،الظهور إلى عادت أخرى دقائق بعد

 هـإلي اـنظرته وجهت،ارعـالش وسط فى ليعم الميكانيكى

 نـلك ـل،يعم وهو بحديث مشغوالً كان ،ينتبه ولم ،مباشرة
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 أن لقب ،لحظة معها عيناه وتواصلت ،النظرة التقطت حواسه

 .ونظام وثقة بهدوء وعمله حديثه ليواص
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 حب قصة

- ٢- 

 اءـواألزي رـالبح على لالمط الفندق شرفة فى جلست

 -اءةـمض ىـغرفت لأسف-غرفتها كانت انتظرها ،والعربات

 .الشرفة فى يظهر أحد ال ولكن

 أر لم ،األصلع وأباها السمينة وأمها لمحتها الصباح فى

 .للجماا ايةغ ىف نهاأ ىلإ ليخُ و ،جههاو انبج سوى

 ،ىـل ظهرها كان .المطعم فى بها فوجئت الظهيرة فى

 اـوله ىـل ةـالمواجه الطويلة المرأة فى أدقق أخذت ولكنى

 تـلمح اـأنه ىـل وبدا .حقاً لالجما غاية فى وجهاً فوجدت

 ئـوتج تروح مضطربة تبدو أخذت ألنها المرأة فى تدقيقى

 .ةـوتأكدت أنها جميل .وتغير من مواقع جلستها على المائدة

 فى نهاية النهار وبداية المساء جلست فى شرفتى مشتاقاً ألن

 ىـأعل ىـلإ أسهار فعتر ،عينى أشعة صلتهاو .ىلإ  تنظر

 فاضطربت حركاتها وأخذت تروح وتجئ، ونظرت فوجدتنى

 يشعر من حركة .حركة .الحرة الحركة حق لجسمها وتعطى

 .يراقبه به معجباً شخصاً أن
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 دخلتـف المـالظ ـلى حـحت عديدة مرات تكرر  ذلك

 خروجها أرقب ،شرفتى فى جلست المساء نهاية فى .غرفتها

 ىـإل لتنظر فجأة تخرج أن لقب طويالً انتظرت ،شرفتها إلى

 عـترف أن دون ،اـغرفته إلى وتعود سريعة لمحة البحرفى

 .صغيرة وكنت كهالً كانت فتاة .إلى أعلى لترانى عينيها
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 حب قصة

- ٣- 

 اـوجهه انـك .حواسى انتبهت ،المكان دخولها بمجرد

 ،دهاـوكذلك تناسق أعضاء جس .قريب الشبه جداً من وجهها

 ودـأس وبنطلون أبيض شيرت تى .المالبس ارتدائها وطريقة

 رزـيبل كـير بشـمع فارق أنها كانت تس).جينز ستريتش(

 نحو على تحركه كانت الذى ل،األسف نصفها وخاصة ،مفاتنها

                                              

 غيرةـص وطفلة ،محجبة ،أمها تبدو عجوز معها كانت .مثير

 فـالخل من مائدتى تلى التى المائدة إلى جلسوا .إبنتها تبدو

 .أراها ورائى ألتفت أن على فكان .اليسار على

 إذ فجأة وجدتها قد نهضت، المهمة لكنها لم تصعب على

 ذتـوأخ دةـالمائ على لوالموباي الشيشة بمبسم وألقت بعنف

 .اـث عنهـشغلتنى فقمت أبح .واختفت لفترة طويلة، الطفلة

 دةـع ذـمن وكنت فى شوق إليها .كانت بمعنى ما تمثلها لى

 راقبنـي كثيرات أمهات بين تجلس لمحتها عودتى وفى ،أيام

 .المراجيح على يلعبون الذين أطفالهن
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 انـك .مستمر لموباي رنين صوت سمعت مائدتى على

 مـول ،وتـالص تسكت أو تجيب أن حاولت ،األم مائدة على

 ةـشاخص وظلت ،متعددة مرات الصوت يكرر تركته .تفلح

 .األبد إلى .األمام إلى

 لاـاألطف يلعب حيث إلى توجهت ل،بقلي مغادرتى لقب

 ،راجيحـالم وارـبج أريكة على جالسة وجدتها .بالمراجيح

 ًاـومنكس وحزينًا بائساً وجهها كان ،طفلتها تراقب ال ولكنها

 مـوالجس ـلالوجهالجمي ذات ىـه ،تبكى تكاد ،األرض إلى

 عند وقفت ثم ،مختلفة زوايا من لحظات تأملتها .المثير الفاتن

 ،اـله تـقل خارجة رأيتها وحين -البد -منها ستخرج بوابة

 تطيعـتس ال كـوأم ،كثيراً يرن تليفونك .نفسى أكلم وكأنى

 .أكلمها أننى تنتبه أن دون ربما مضت .اإلجابة
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 حب قصة

- ٤- 

 تـوكن .أخرى أحببت حينما اال تحبك أنها إلى تنتبه لم

 مـوهى المخلصة ل، لكنها كانت قد تزوجت، قد حاولت معها

 فى مرات الحقة أبدت طواعية .الخيانةل تكن تستطيع أن تقب

 اـم اـبينكم حدث إذا تفقدك أن تريد ال أنها وقالت ،متحفظة

 .الصداقة يكسر

 ،دودـالخ ،األعين ،األيدى .الجسدان تالمس قليلة مرات

 ،ابـزداد اللعـمرة كانت العيون تتألق ويل فى ك .الصدور

 ابهاـب أصـك تحـفت أنـوتبدو النار فى األفق حين أكتش

 ىـإل وتراجعت االحتضان حد إلى منك اقتربت االضطراب

 اـعنه ألتـوس ومرضت هجرانًا تكون تكاد خطوات الخلف

 أن ىـينبغ الذى الحب عن لوتسأ لتسعى عادت ثم ،ترد ولم

 .مقيم عذاب عن صوتها وينم أخباره تتابع ،ينتهى

 -البداية فى -كصديقة استشرتها حينما ذاـه أن أعلنت

 ردـمج كان إذا عما لتتسائ عادت ثم،انجذاب هو ،حبا ليس

 .فقط إنجذاب
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 أن تـحاول األوان فوات بعد المأساة أدرك الذى وأنت

 ،مستحيالً حباً كان أنه تعرف وأنت حباً يكن لم أنه دائما تؤكد

 .مستحيلين بين ضائع وأنك
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 مارى آن

- ٥- 

 ردـبمج اـث عنهـتبح ،عيناك تطاردها شهوراً ظللت

 اـربم ..اـقبله ئـالمج على وتحرص ،تأخرت إن دخولك

 .بجانبك جلست أو بجانبها فجلست الحظ أسعدك

 ةـثم ..ادىـالب التواضع رغم ..ملكة أنها واضحا كان

 أو يرـتس إذ مـالجس وحركة الوجه مالمح فى وقوة اعتداد

 .آسرتان ورقة عذوبة ذلك لك فى وكان ..تجلس

 .رابـق االقتـرويداً رويداً ومع المجهود الضخم لتحقي

 سرعان ولكن ،دراسة لكزمي وحادثتك وحادثتها منها اقتربت

 .ما كانت المحادثة تتوقف عند هذه الحدود

 رفـوتع تنتظرها المقهى على وحيداً تجلس اآلن وأنت

 ال مـث المجئـتعد ب، المرات السابقةل كل مث ..أنها لن تجئ

 رفـتع وال ،اليقين وفقدان بالغربة شاعراً إذن تجلس .تجئ

 تعيش وكيف ،منهم تقترب كيف .البشر هؤالء مع لتفع ماذا

 .بينهم

 ،واركـبج وجلست مارى آن جاءت يقينك عكس على

 .نيةـالمض الشهور تلك لطوا أردت ما تحقق أن عليك وكان
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 نـولكنك لم تك، ما تريدل راغبة فى أن تفع، كانت مطواعة

 وهكذا .شئل لم تكن ربما قادراً على فع .شئل راغباً فى فع

 آن ذهبـت ىـلك ،القـاالنغ إلى الحديث تقود نفسك وجدت

 .تأتى لن أنها توقعك وتحقق مارى
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 حب قصة

- ٦- 

 ،ةـعلى الترع لشرفة منزلك المط صباحاً فى الواحدة

 بحـأص الذى العالم فى فعله تستطيع وما موقعك لتأم لتحاو

 .عليك يتأبى

 فـمتله ىـحريم بـشبش اتـطرقع وفجأة تام هدوء

 ةـمتوجس ذرةـمح ةـمبحوح ةـكح :فتاة وصوت ،متسرع

 ؟.عائدة هى أين من .مستمتعة
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 حب قصة

- ٧- 

 دـأح ال السماعة ترفع .تليفون جرس .صباحاً الواحدة

 ؛ماعةـالس تضع .الخط ويغلق ريقها تبتلع أنثى صوت ،يرد

 .تنام أن لوتحاو
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 حب قصة

-٨- 

 ..رةـزه تهدينى التقينا كلما .جديدة زهرة أريد ال قالت

 .أريدها ال

 ؟إذن تريد ماذا

 ىـلك لست قادراً على أن تعرفه شخصاً آخر ربما تريد

 .تكونه

 .تكون لن أنك وتعرف تعرفه وربما

 .تكونه لن أنك تعرف ألنها تريدها ال وربما
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 قلم
 

 

 تعرفين ال -اآلن – انـك أهديتنى الذى قلمك أن طبعاً

 به أكتبل الوقت على أن يقودنى إلى حلم جميل طوا .قادراً

 ىـف مكان زرتهل أشيائى الحميمة وله اشتريت أحبارًا من ك

 لم القدماء ريشة أن ليقو أن على القدرة انسيابه ويمتلك العالم

 .لفى العالم ما يزال وأن الجما، تنته

 اهديتنى الذى قلمك ليقو

 أنك أحببتنى

 .أحببتك وأننى
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 عرس
 

 

 ذهـه ىـف -األفراح هذه وكعادة ،فندق فى عرس كان

 -األيام بالفندق غرفة من العروسين بزفاف لاألحتفا يبدأ أن

 .وتصفيقاتهم المدعويين هتافات وسط ل،االحتفا قاعة حتى

 ،مع انتهاء الزفة -وصلنا متأخرين بسبب الحر والزحام

 عـوم ،الصوت مكبرات عن اإلمكان قدر بعيداً مواقعنا أخذنا

 ،نىـماء اهللا الحسـبدأوا بأس، ذلك لم ننج من صوتها العالى

 ىـإل يقىـالموس انقلبت وفجأة ،القاعة باب على والعروسان

 .تهماـمنص ىـإل موسيقى أوربية صاخبة فتحرك العروسان

 وـنح ينـواستمر العزف الغربى يقود الراقصات والراقص

 وعدم الصوت علو من أنفسنا نطيق ال خاللها كنا ،الساعتين

 .الفتاة هذه لوال .انسجامه

 لاـالجم طاتـومتوس الجميالت الفتيات من جمعًا كن

 .ةـوبالزين يلبسن بما قبحهن تغطية فى نجحن الال والقبيحات

 نهنـان بيـوك، ةـرقص المختلفـالل وكن يتبادلن فى أشكا

 رقصـت تكن لم ربما ..براعة أكثرهن كانت لكنها ..بارعات

 .انتباهى شدت التى هى ولكنها .أصالً
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 قـمعل، ينتهى عند قمة ثدييها كانت تلبس فستاناً فضياً

 رةـالم ذـمن اـلحظته وحين .رقيقين بشريطين الكتفين على

 إلبراز ضرورة وإنما زينة ليس الزى هذا أن أدركت األولى

 عـم اـكتفيه كـتحري ىـعل قادرة أنها .جسمها فى ما أهم

 األخريات كانت كما ساقيها أو وسطها فقط وليس .الموسيقى

                                                           

 من ترقص أنها على دالة الكتف حركة لى بدت .يفعلن

 ،الجسم أجزاء بقية حركات لى أكدت بعد وفيما ،حقا لالداخ

 نـم ينبثق الرقص أن ،الصبوح الهادئ الوجه ذلكـوك

 هذا عن أبداً لينفص يكن لم الفستان تصميم وأن ،اـداخله

 داخلىـال االنبثاق

 .العميق

 …ذهابـوال التهنئة إلى سارعنا ،العشاء انتهاء بمجرد

 أن تـتوقع …جديد من تصدح الموسيقى سمعت الباب على

 …دهاـوح تـكان وـل وتمنيت …رقصها لستواص فاتنتى

 .وبقيت
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 قبلة

 

 اـأنه وبد فوجئت ،المعز مسجد أمام األولى القُبلة كانت

 .المقدس ..المكان هذا فى هذا يحدث أن من اندهشت

 ..المعز شارع إلى فيها نذهب التى األولى المرة تكن لم

 قرب حتى الشارع فى تجولنا األولى المرة فى .الثالثة كانت

 كان حين االستمرار فى ولم استطع مرهقاً لكنى كنت ،النهاية

 رةـالم ىـف .الشارع وسط فى ولو لالحتضان جارفاً شوقها

 .روحـاليد فى اليد والروح فى ال ..أمتعل كان التجوا، الثانية

 انـك ..المكان وتذكرت الشارع نهاية إلى وصلنا حين فجأة

 فى وأتمعن أدقق أخذت ..الوعى من مظلمة منطقة فى يغور

 .والفاكهة الخضر ودكاكين المحالت المنطقة هى هذه أليست

 فـكي .ىـه نعم ل؟البص لبيع ،وأبى أنا إليها نأتى كنا التى

 ؟.تنسى إلى هذه الدرجة

 بنبوءة مولدى عن لها وحكيت ،تذكرت قد كنت ذلك لقب

 فى لاألم فقد قد كان الذى( أبى زار حين ،الحسين سيدنا من

 ه أنـود وعليـفأخبره أنه سيرزق بمول، فى المنام )اإلنجاب

 نـم البد مات وكان قد جدى ولدت كان حين .باسمه يسميه
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 يطاهرنى أن نذر لكنه ،الحسين باسم يسمنى فلم ،اسمه تخليد

 ىـف يمـعظ مـأل لأو .وضوح لبك أذكره ما وهذا .بجواره

 .حياتى

 لمدة وإقامتنا .الحسين لمولد السنوية زيارتنا عن لها وحكيت

 الضيق الشارع رصيف على الغالم أم شارع فى أسبوع

 وننام نجلس أن دتهاـوع .رةـالكبي الليلة حتى )الخدمة فى(

 رةـالم ىـف جاءت القبلة ألن لنفع لم ..الغالم أم معاً نزور

 .هناك إلى نذهب لم بعدها .المعز مسجد أمام الثالثة

 قـعش إلى قادتك ..مسمومة أم مقدسة القبلة كانت له

 تـوعش ،اةـالحي فى لاألم إليك أعاد ،روحك أيقظ مجنون

 ينـب ةـالمتقلب المضطربة العنيف الحب مشاعر من شهوراً

 ىـف ـلأم بال عشقاً كان ..واالنتظار والقلق والخوف المتعة

 مـل .بـللعواق حساب دون بالولوج غامرت لكنك ل،المستقب

 .ًاروحـسم ًابغار وكنت احرةس انتك .لكذ غير مامكأ يكن

 ىـرة حتـقط وتذوقت السم المقدس ثم أخذت تتجرعه قطرة

 يرعاك له .اآلن حتى تمت لم فإنك ذلك ومع .جسمك تشبع

 ىف ستيقظا الذى لماأل أن أم ؟هيمس تكون أن ينبغى كان من

 ؟بلسم إلى السم لوتحوي حمايتك على قادراً أصبح ،الحياة
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 صخرة

 
 مدينة ،زويد الشيخ بمدينة مررنا ،رفح إلى الطريق فى

 وقـالس تـكان ،الصالح الشيخ ضريح بجوار بنيت صغيرة

 لناـوص ىـوالبشر حت البضائع بين األتوبيس فخاض عامرة

 صخرة إلى بصعوبة انـك إليها الطريق فى ".ديان موشى "

 ىـأت مقلوبة فلسطين لشك على صخرة أنها أخبرنا قد لالدلي

 هـابن لذكرى تخليداً هنا هضبة فوق ونصبها ديان موشى بها

 الذى استشهد فى حرب ذاـله أننا ال نزورها أيضاً لقا .٣٧

 ذينـال السبعة لقت الذى شهيدنا لذكرى تخليداً وإنما ، السبب

 ذاـه مـاس تذكر يستطع لم لالدلي لكن ،ديان ابن بينهم كان

 .الشهيد

 ًاـقبط لصخرةا هذه خريبت ممنوع نهأ لاق صلناو حين

 .لقا هكذا .لألسف ،ديفيد كامب اتفاقية لنص

 ىـإل عودـالص ىـف  بـأرغ ولم األتوبيس من نزلت

 لكـوش رـاألحم اـجرانيته على نظرة ألقيت فقد ،الصخرة

 المقهى كان .قهوة وطلبت "لالنخي´كافيتريا ودخلت ،فلسطينها

 جريد من وموائده .البوص من وسقفه جدرانه صنعت ،لطيفاً
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 بـالخش من كانت ،عليها جلست التى المائدة عدا فيما لالنخ

 ذىـم الـأغرانى بأن أخرج القل، مطلية بزيت أبيض صلب

 عربى بخط يكتب أنه أعجبنى وقد ،باألمس اشتريته قد كنت

 :وكتبت أخرجت القلم .عريض أسود

 .ديفيد وكامب لاسرائي تسقط

* * * 

 ىـالت تـيامي بمستعمرة مررنا رفح إلى لنص أن لقب

 تـكان ىـالت الزهور ومزرعة هى قائمة دمارها آثار ظلت

 ىـحت تعمرةـالمس لوـح درنا .عاماً عشرين منذ بجوارها

 ةـاألغذي فـة  وتغليـلتعبئ وطنىـال نعـالمص  إلى  وصلنا

 ودـأس وزيتونًا وليموناً ، زيتون زيت اشترينا ،والمشروبات

 .رـعر بالحصـكنت أش .تذوقناه وكان طعمه لذيذًا، وأخضر

 اآلخرين ابتعاد فرصة انتهزت ،أجد فلم مياه دورة عن بجثت

 ىـوتواريت خلف شجرة قصيرة بقيت خضراء وتبولت عل

 تـالحظ خرجنا حين ،مثلى آخرون لوفع ،المستعمرة حدود

 ازـجه هـأقام دـق نعـالمص أن إلى تشير الفته البوابة عند

 .لحةـالمس للقوات التابع الجهاز أنه وفهمت ،العامة الخدمات

 .المسئولين كبار أحد البن ملك أنه عرفت بعد فيما
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 مهـاس ،يرـقص التجارى شارعها ،لم  تكن  رفح  كبيرة

 ىـالت الحدود من األخرى الناحية على إمتداده ،الدين صالح

 محتـس ولكنها .أهلها وكذلك ،نصفين البلدة قسمت بعةـلس

 ،يوم لك اآلخر الجانب إلى لباالنتقا جانب لك من فلسطينيين

 .مساء الخامسة لقب يعودوا أن على

 .دودـالح على الدين صالح بوابة عند األتوبيس توقف

 ،وعلى الناحية األخرى العلم الفلسطينى، كان العلم المصرى

 ىـإل وقفنا عند البوابة ننظر .لوعلى يمينه علم دولة اسرائي

 ترىـثم تجولنا فى الشارع واش، الجانب اآلخر بعض الوقت

 األتوبيس إلى عدنا ثم وفستق وأعشاباً وسودانى عجوة بعضنا

 نـمم ًادـحاو ألن ادع جأةف لكنه ،لمدينةا من ناب رجخ الذى

 تجـإح .للبائع إعادته ويريد فاسد أنه اكتشف سودانى اشتروا

 .رضخوا لكنهم الركاب

 .ائعـالب عن يبحث لالزمي لونز األتوبيس توقف حين

 ذىـوفى لحظة تغلبت على ترددى ال .نزلت ألدخن سيجارة

 علما وفوقها الدين صالح لبوابة صورة والتقطت ،ساعة دام

 .لاسرائي دون علم دولة، وفلسطين مصر
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 المغلقة الكاميرا

 
 

 عاماً عشرين منذ مات الذى ،الديب أمين صديقى قادنى

 بين عثرت الصباح هذا ".العالم حانات لك:"يوسف سعدى إلى

 .وقصائده أمين لرسائ على المهملة القديمة أوراقى

 هـنفس مهـاس أن لب .إليها أهتدى ال وأنا عاماً عشرون

 وهيئته شكله فيها تذكرت التى المرات فى ،ذاكرتى من ضاع

 كان .وجدت بعضاً من نفسى، اليوم وجدته .المنمش ووجهه

 لعرهالمثقـش نـم لأفض كانت رسائله ولكن ،واعداً شاعراً

 انـوك ،فيها ينصحنى جمله لالرسائ إحدى فى .بالرومانسيه

 .ةـالمغلق اميراـكالك أبقى أال عاماً وعشرون واحد منذ ذلك

 .المعنى هذا لحو بيننا دار .حواراً أذكر لست

 ال فى رسالة أخرى وجدته يتحدث عن أن الكاميرا المغلقة

 تـوالتقط ،تـفتح إذاـف ،بأسرارها تبوح وال شيئًا تلتقط

 .الذاكرة فى تبقى الصورة هذه فإن ،صورة

 ال ،مـاأله وـوه ،بـالقل يلقاه ما أن عن يتحدث كان

 ،فـيوس سعدى إلى .الشعر إلى أمين لرسائ قادتنى .يضيع

 الكاميرا إلى حواره وقادنى .يوسف بن األخضر مع وحواره
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 نـم لجـوس ،المغلقة الكاميرا يوسف سعدى فتح .المفتوحة

 ذاكرتها كثيرًا التقطت أنها واضحاً كان التى( ).إغالقها رغم

 .ارجىـالخ العالم صراع لسج .آنذاك إعالنه تستطيع لم ما

 ،والمفتوح المغلق بين .وسعدى األخضر بين لالداخ وصراع

 ردىـوالف روضـالمف الجماعى بين ،وعى والال الوعى بين

 .به تتم الذى ،الخاص

 قـيغل الذىل عن تحطيم القفل وقادنى سعدى إلى السؤا

 اـقفالنأ ًاـضيأ أم ؛ارجىـلخا المـلعا قطف هو له .الكاميرا

 ونـتك قد ،الخارج من ممتداً ميراثاً كانت وإن التى ،الداخلية

 وـه يكون قد تحطيمها وأن ؛مواجهة وأصعب ،خطورة أكثر

 ! ارجـالخ لأقفا تحطم كيف لمعرفة الصحيح الطريق بذاته

 ؟بداية أم مهرب هذا له
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